
Campania RESPECT la Palatul Copiilor Suceava 

 

În perioada 27 – 31 ianuarie 2020 s-a desfășurat Săptămâna Județeană 

a Nonviolenței în mediul școlar – Campania R.E.S.P.E.C.T, săptămână ce 

include Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli – 30 ianuarie 2020. 

Campania RESPECT a fost inițiată în 2015, de către Inspectoratul Școlar 

Județean Suceava, coordonator inspector școlar prof. Tatiana Vîntur. 

 În acest sens la Palatul Copiilor Suceava s-au desfășurat mai multe 

activități de prevenire a violenței, pornind de la componentele campaniei : 

Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. 

Toleranță. La aceste activități au participat aproximativ 160 de elevi. 

  Astfel, Cercul de Cenaclu literar, coordonat de doamna profesor Alina 

Șandru a avut-o ca invitată pe doamna lector universitar doctor Croitor 

Ecaterina, de la Universitatea „Ștefan cel Mare”din  Suceava, , în cadrul 

proiectului cultural „Azi citim cu...”. Lectura Lectura din „101 povești 

vindecătoare pentru copii și adolescenți” de George W. Burns, în interpretarea 

doamnei Croitor, le-a conturat, copiilor, noi orizonturi de așteptare 

provocându-le acestora emoții. Fiecare dintre ei s-au raportat la cuvintele 

componente ale campaniei RESPECT. Împărțiți în echipele PLUS și MINUS 

au enumerat  termeni pentru NON-violență și Violență și au încercat să identifice modalitățile de 

rezolvare a conflictelor, importanța comunicării non-violente, dezvoltarea și aplicarea abilităților de 

relaționare. De asemenea, copiii au fost provocați la un joc ”aparte” de mimă fiind rugați să mimeze 

emoții. Scopul activității a fost acela de a pucta faptul că persoanele care comunică bine au un grad 

mai mare de încredere în sine și sunt mai puțin vulnerabile în fața celorlalți.  

 

      Doamna profesor Petronela Rusu, coordonator al Cercului de 

Pictură și doamna profesor Cristina Maxim, coordonator al Cercului de 

Navomodele au colaborat în organizarea unei activități de conșientizare 

a pericolului căruia sunt expuși elevii, în mediul școlar și în afara 

acestuia, atunci când situațiile conflictuale nu sunt soluționate prin 

comunicare, ci folosind violența verbală, uneori ajungând și la violență 

fizică. În prima parte a activității copiii, împărțiți pe două echipe, au realizat câte o siluetă din hârtie 

pe care au decupat-o și au afișat-o pe tablă. Membrii fiecarei echipe s-au aliniat în fața siluetei 

realizate de ceilalți aducându-i injurii și rupând bucăți din ea, după care au lipit bucățile de hârtie, 

cerându-și iertare. S-a discutat despre cum ramâne sufletul unei persoane, după ce a fost jignită și 

cum regretele nu repară rănile provocate. Copiii au înțeles că este mai bine ca situațiile conflictuale 

să fie evitate, iar dacă nu se poate, atunci comunicarea pe un ton calm sigur rezolvă totul. În cea de 

a doua parte a activității au realizat afișe legate de Campania RESPECT. 

       Elevii cercului Foto cineclub, coordonat de doamna profesor Mihaela Buculei, au renunțat 

pentru aproape două ore la aparatele foto și au  folosit foile de scris, 

creioanele colorate și creativitatea pentru a marca implicarea în această 

campanie. Cei mai creativi elevi au formulat cuvinte care să impună 

respect și să înlăture violența, pornind de la componentele campaniei 

care sunt: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. 

Comunicare. Toleranță. Prin activitatea desfășurată, elevele au scos în 

evidență încă o dată faptul că această campanie are scopul de a preveni agresivitatea și violența în 

mediul școlar prin exersarea comportamentelor și atitudinilor civilizate, în mediul școlar și în afara 

acestuia, astfel încât copiii/elevii să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabili să-și gestioneze 



emoțiile, în deplină siguranță, printr-o atitudine tolerantă, preventivă, comunicând activ și 

nonviolent. 

              În data de 30 ianuarie 2020, chiar de Ziua Internațională a 

Nonviolenței în școli, copiii de la cele două grupe ale Cercului de 

Cultură și civilizație engleză, coordonat de doamna profesor Otilia 

Ciubotariu, au realizat câte un proiect ce a cuprins minim două 

componente-joc de cuvinte: un grid și un acronim cu soluția RESPECT, 

la care au adăugat opțional alte elemente pe aceeași temă – desene, 

simboluri, etc. 

                         Elevii cercului de Cetățenie democratică, coordonat de domnul 

profesor Sergiu Tabarcea,  au analizat și dezbătut cauzele care duc la apariția și 

manifestarea violenței, în special a celei din mediul școlar și au înțeles că ea 

este interzisă prin lege, iar demararea comportamentelor violente de orice fel 

duce implicit la încălcarea legii, creându-se așadar un mediu infracțional, ce 

aduce grave prejudicii elevilor din învățământul din România, precum și 

tuturor membrilor societății românești în care trăim astăzi împreună și 

nădăjduim ca să trăim și mâine, într-o lume mai bună, cu cât mai puțină 

violență și cât mai mult RESPECT.  

        La Cercul de Dans clasic, coordonat de doamna profesor Mirela 

Duminică, s-a oganizat o activitate cu totul deosebită. După ce au citit 

poezia ”Stimă și respect”de Mihai Cosman , grațioasele  domnișoare, 

de la cerc, au dansat Menuet, vechi dans de epocă, tradițional francez, 

ce se dansa la curtea Regelui Soare, prin care se exprimă tocmai 

esența Campaniei Respect.    

 Doamna profesor doctor Ștefania Șoiman, coordonator al Cercului de 

Informatică  și doamna profesor Nicoleta Bumbu, coordonator al 

cercului Ecoturism/Meteorlogie, au inițiat activitatea "Hărțuiala nu e 

o joacă de copii” . Activitatea a avut ca principal scop, creșterea 

nivelului de informare a elevilor cu privire la efectele pe care 

situațiile de bullying le au asupra tuturor celor implicați, fie că aceștia 

au rolul de victimă, agresor sau martor. Elevii prezenți au vizionat 

clip-uri despre fenomenul de bullying, prezentări multimedia, imagini pe care au fost provocați să le 

comenteze, argumenteze. Cei prezenți au evidențiat fenomenele de bullying și au încercat să 

găsească soluții la cazurile de hărțuială prezentate. Elevilor le-au fost prezentate diferitele forme de 

bullying, de la tachinare, excludere din grup, hărțuire, agresiune verbală dar și fizică. Orice jignire 

adresată unui coleg, poate duce la traume și poate constitui o formă a fenomenului de bullying. 

IERTAREA poate fi calea prin care putem schimba răul în lumină, ura în toleranță și dușmănia în 

pace, acesta fiind și mesajul întregii activități.  

     Elevii din grupa de chitară a domnului profesor Mihai Lungoci au avut 

discuții libere privind cele 7 cuvinte cheie care compun titlul campaniei 

demarate de Inspectoratul Școlar. Discuțiile au fost alternate cu câteva cântece 

pe care le-au interpretat copiii și care se apropiau de subiectul propus. 

Concluzia activității a fost aceea că fiecare persoană trebuie să aibă grijă să se 

comporte în spiritul RESPECT. 

 

Activitatea desfășurată în cadrul Cercului de Artă textilă - Artă 

decorativă, coordonat de doamna profesor Cristina Hreamătă 



Macoveiciuc, a constat în discuții cu copiii și între copii pe tema respectului reciproc, a înțelegerii, a 

comportamentelor pe care le au aceștia în colectivele de elevi. Între timp elevilor li s-a dat câte o 

foaie cu o literă din cuvântul RESPECT, pe care să o coloreze. În final elevii s-au grupat pentru a 

forma cuvântul RESPECT. 

                          Elevii Cercului de Sculptură, coordonat de domnul profesor Dan Jauca, au realizat  

afișul Campaniei RESPECT  al Palatului Copiilor Suceava. 

 

STIMĂ ȘI RESPECT 

 

  

S-A SPUS DESPRE OM: 

ESTE IMPERFECT! 

TU REZOLVI ACEASTA 

PRIN STIMĂ ȘI RESPECT! 

  

TU EȘTI PENTRU TINE 

PROPRIUL ARHITECT! 

TRIMITE SPRE SINE 

STIMĂ ȘI RESPECT! 

  

NU POȚI FI TOT TIMPUL 

CHIAR HIPERCORECT, 

ATUNCI, CERE-ȚI SCUZE: 

STIMĂ ȘI RESPECT! 

  

ORIȘICE PROBLEMĂ 

ORIȘICE DEFECT, 

POȚI SĂ LE REZOLVI 

CU STIMĂ ȘI RESPECT! 

  

AI UN PLAN DE VIAȚĂ, 

AI UN NOU PROIECT? 

CERE AJUTOR 

CU STIMĂ ȘI RESPECT! 

  

CHIAR DE TE TRATEAZĂ 

CA PE UN OBIECT, 

TU RĂMÂI UMAN 

STIMĂ ȘI RESPECT! 

  

UNII TE JIGNESC 

SPUN CĂ EȘTI INFECT, 

“PEDEPSEȘTE-I” GRABNIC 

CU STIMĂ ȘI RESPECT! 

  

DE EȘTI ACUZAT: 

SPUN CA EȘTI SUSPECT, 

RĂMÂI CALM, ZÂMBEȘTE, 

CU STIMĂ ȘI RESPECT. 

  

CHIAR DACĂ VORBEȘTI 

DOAR ÎN DIALECT, 

EXPRIMĂ PRIN GESTURI 

STIMĂ ȘI RESPECT! 

  

 

 

ORICE FACI ÎN VIAȚĂ 

VA AVEA EFECT, 

DOAR DACĂ AFIRMI 

STIMĂ ȘI RESPECT! 

  

TOȚI TE VOR IUBI 

CHIAR ȘI INDIRECT, 

DACĂ ÎI TRATEZI 

CU STIMĂ ȘI RESPECT! 

  

ȘI ÎNTREG PĂMÂNTUL 

VA FI NOU, SELECT, 

CÂND TOȚI VOR SIMȚI 

STIMĂ ȘI RESPECT! 

 

                      Mihai Cosman 

 

Coordonator educativ,  

Prof. Petronela Rusu 


