R.E.S.P.E.C.T. și NONVIOLENȚĂ
În perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2019 s-a derulat Campania de prevenire a violenței
RESPECT inițiată de I.Ș.J. Suceava – educație permanentă cu scopul de a preveni agresivitatea
și violența în mediul școlar prin exersarea unor comportamente și atitudini civilizate de către
copii și elevi, în mediul școlar și în afara acestuia, astfel încât aceștia să se manifeste cu
responsabilitate, să fie capabili să-și gestioneze emoțiile, în deplină siguranță, printr-o atitudine
tolerantă, preventivă, comunicând activ, asertiv și nonviolent. Componentele campaniei:
Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.
Pe parcursul săptămânii nonviolenței, Colegiul Național “Nicu Gane” din Fălticeni a
inițiat proiectul R.E.S.P.E.C.T. și NONVIOLENȚĂ care a cuprins cinci activități în care au fost
implicați 80 de elevi din clasele a IX-a – a XII-a:
Împreună, prin respect – prof.
Bența Codrin, clasa a X-a H
Violența, expresie a suferinței
interioare

–

prof.

Liliana

Oniciuc, clasa a XI-a
Fii tolerant, nu violent! – prof.
Bența-Covrig Primăvara, clasa
a IX-a F
Gândește pozitiv! Luptă cu
violența!

–

prof.

Bența

Viorica, clasa a XII-a F
Suntem egali. Nu discriminăm.
– prof. Bența Viorica, elevii
implicați în proiectul european Neverland … make it real
Aceste activități au vizat în special dezvoltarea unor abilități de comunicare verbală și
nonverbală menite să prevină violența în mediul școlar și să încurajeze elevii să adopte un
comportament bazat pe respect și toleranță.
Elevii au vizionat materiale audio-video pe baza cărora au analizat diverse forme ale
violenței, propunând totodată soluții pentru evitarea unor situații conflictuale. De asemenea, au

fost implicați în jocuri de rol, acordându-li-se ocazia de se comporta politicos cu cei din jurul
lor. Pentru încurajarea comunicării assertive și promovarea nonviolenței și a respectului, elevii
au realizat afișe tematice, desene, scheme, prin intermediul cărora și-au exprimat dorința de a
elemina orice manifestare agresivă din viața socială.

