
Campania socială *Respect, NU violența!* 
Proiect educațional *Eu, DASCĂLUL, în lumea de azi- între provocare și presiune socială* 

 



Campania socială *Respect, NU violența!* 
Proiect educațional *Eu, DASCĂLUL, în lumea de azi- între provocare și presiune socială* 

 

Campania *Respect, NU violență!* are scopul de a preveni agresivitatea şi violenţa 
în mediul şcolar , familiar și comunitar, prin promovarea unor comportamente şi 
atitudini civilizate în rândul elevilor, astfel încât aceştia să se manifeste cu 
responsabilitate, să fie capabili să-şi gestioneze emoţiile, în deplină siguranţă, 
printr-o atitudine tolerantă, preventivă, comunicând activ, asertiv şi nonviolent.  

 

Componentele campaniei sunt:  

Responsabilitate.  

Educaţie.  

Siguranţă.  

Prevenţie. 

Emoţie.  

Comunicare.  

Toleranţă.  

 

Pe parcursul semestrului II /2020-2021, se vor desfăşura activităţi specifice  din 
fiecare componentă a campaniei (la alegere), care duc la realizarea scopului 
propus  și anume, acela al prevenției și /sau al diminuarii actelor de violență sub 
orice formă s-ar manifesta aceasta : fizică, verbală, psihică, cibernetică.  

 

Perioada de desfășurare :  martie - aprilie 2021 

Lansarea campaniei : 30 ianuarie 2021- Ziua Internațională a Nonviolenței 

 

Finalitatea campaniei  :  

1. Expoziție cu lucrările copiilor 
2. Portofoliu cu materiale/resurse educaționale folosite/promovate/realizate 

de cadrele didactice participante . 
 

Copilul este o făptură nevinovată, o floare deschisă a luminii, un îndemn la 
simplitate, iubire necondiționată și frumusețe. Este menirea noastră să  îl 
protejăm, să îi oferim o viață frumoasă cu posibilitatea de a se dezvolta armonios, 
în deplină siguranță. 

 

Venind pe lume, în naivitatea și vulnerabilitatea sa, se oferă lumii cu toată ființa. 
Se așteaptă să fie iubit, nu molestat, să fie îngrjit, nu neglijat, să fie protejat, nu 
abuzat. De noi, depinde viitorul său, liniștea sau posibilele sale traume! Să 
acționăm în consecință, promovând activități menite să crească conștientizarea 
faptului  că,  un copil trebuie crescut și educat cu dragoste și respect. 
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Stiați că... 

 

 

 

 

1 din 5 copii 
este abuzat fizic sau sexual 

acasă, la școală sau în 

comunitate? 

10% dintre copii 
sunt neglijați și abuzați psihic 
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BULLYING 
 

 

Cel care se comportă așa, este un agresor și dorește să dețină 

controlul, să capete putere asupra celorlalți .  

În spatele acestui comportament, stă un istoric de violențe și abuzuri la 

care a fost și el  supus. 

 

*Bullying* înseamnă ceea ce spune sau face cineva 

cu dorința clară de a răni , fizic sau psihic.  

Deci, este o acțiune intenționată! 
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Echipa de proiect. 

 

Alătură-te campaniei noastre, 

salvând vieți prin promovarea 

unor comportamente 

responsabile! 

 

 


