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Nonviolența în școli 
„Plus armonie, minus violență ”

ARGUMENT

Scopul acestei zile este promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate şi respect
pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace.

Violenţa umană este una din marile probleme ale societăţii contemporane. Exemple de tipuri de
violenţă pot fi întâlnite zilnic, atât în spaţiul public şi privat, cât şi în cel public instituţionalizat, de
exemplu, în şcoală. Din dorinţa de a se afirma sau impune, copiii şi adolescenţii se manifestă violent, iar
de cele mai multe ori anturajul dezvoltă între elevi spiritul competitiv, ce poate fi dus la extreme,
apărând conflicte, unele grave. Toate formele agresiunii în şcoli, de la îmbrânceli şi jigniri, vulgarităţi,
intimidări fizice şi verbale, trebuie să dispară, iar toate relaţiile elev-elev, elev-profesor, elev-părinte
trebuie să se dezvolte pe bază de armonie şi toleranţă continuă.

Având ca grup ţintă elevii claselor gimnaziale, acţiunea a inclus activităţi de expunere a unor
noţiuni generale despre violenţă şi colaje cu mesaje împotriva violenţei. Printre obiectivele urmărite s-
au numărat dezvoltarea sensibilităţii elevului, a capacităţii de comunicare şi de integrare în colectiv şi
combaterea violenţei şi agresivităţii".
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SCOP:

Prin această activitate s-a urmărit promovarea atitudinii prietenoase, a armoniei şi a toleranţei continue, 

dezvoltarea unor abilități de comunicare, de lucru în echipă, formarea și dezvoltarea unei capacităţii de 

mediere a conflictelor spontane în şcoală şi în societate.

OBIECTIVE:

Tema vizează următoarele aspecte:

Stabilirea unei relații de prietenie și colaborare între elevii școlii;

Promovarea valorilor general umane;

Formarea unei atitudini pozitive față de colegii de alte etnii;

Încurajarea dezvoltării unor relaţii amicale cu toţi membrii clasei/grupului;

Folosirea Internetului în scop informativ;

Folosirea abilităţilor de comunicare scrisă în limba engleză;

BENEFICIARI: Elevii claselor V-VIII de la Școala Gimnazială Nr. 3 Chirnogi

COLABORATORI: Diriginții și profesorii claselor V-VIII;

DURATA: Octombrie-Noiembrie 2018

LOC DE DESFĂSURARE: Școala Gimnazială Nr. 3 Chirnogi



ACTIVITĂTILE PROIECTULUI

NR.

CRT.

Titlul activității și durata DATA OBS.

1. Pregătirea materialelor pentru proiect, alegerea citatelor

reprezentative împotriva violenţei;

Pregătirea echipei de lucru;

09.11.2018

2. ,,Spuneţi NU Violenţei în şcoală!”

Prezentare

Realizarea colajelor cu mesaje împotriva violenţei;

Discuţii cu elevii cu privire la actele de violenţă în şcoală;

12.11.2018

3. Expoziţia colectivă cu materialele realizate de elevi în cadrul

proiectului

14.11.2018
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DESCRIEREA ACTIVITĂTILOR:

Elevii claselor V-VIII, au identificat mesaje anti-violenţă citate de mari personalităţi ale lumii;
Elevii s-au împărţit pe echipe pentru a realiza colaje cu mesajele lor non-violenţă în şcoală;
Elevii de la Școala Gimnazială Nr. 3 Chirnogi au discutat despre actele, incidentele de violenţă identificate în şcoli
şi despre cum să le combată;
Elevii s-au implicat în realizarea expoziţiei colective de pe holul şcolii;

REZULTATELE ASTEPTATE:
La sfârșitul activității elevii vor fi capabili:
Să recunoască actele de violenţă în şcoală;
Să combată violenţa în şcoală;
Să cunoască câteva citate care exprimă mesaje non-violenţă redate de mari personalităţi;
Să cunoască câteva citate despre non-violenţă în limba engleză;
Să lucreze în echipă;
Să ducă la bun sfârșit o sarcină;
Să respecte termenul unei sarcini;
Să se încadreze în timp;

PRODUSE FINALE:
Colaje realizate de elevi în echipă;
Expoziții cu lucrări realizate de ei;
Comportamente pozitive însuşite de elevi;

MEDIATIZAREA PROIECTULUI:
Mediatizarea a fost făcută în școală: 
- prin intermediul elevilor implicați în proiect, dar și prin intermediul profesorilor și diriginților din clasele V-VIII.
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CONSILIERI EDUCATIVI

Chițu Ecaterina – Colegiul Național „ Neagoe Basarab ”

Zamfir Eugenia – Școala Gimnazială Nr. 1 Căscioarele

Ivan Ramona Nicoleta – Școala Gimnazială „ Mircea Eliade ” Oltenița

Cristea Doina – Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Roșie

Picu Ileana – Școala Gimnazială  Nr. 1 Curcani

Mitran Veronica – Școala Gimnazială Nr. 1 Spanțov

Golea Florentina – Școala Gimnazială Șoldanu

Dobra Elena – Liceul Tehnologic „ Nicolae Bălcescu ” Oltenița

Coarnă Ionuț – Școala Gimnazială Nr. 3 Chirnogi

Mihalache Daniela - Școala Gimnazială „ Grigore Moisil ” Ulmeni

Podocea Corina – Școala Gimnazială Nr. 1 Chirnogi

Papadache Andrei  - Școala Gimnazială Nr. 1 Frumușani

Hociotă Marian - Școala Gimnazială „ Prof. Lucian Pavel ” Oltenița

Dobre Sebastian-Școala Gimnazială „Spiru Haret” Oltenița

Diculescu Patricia - Școala Gimnazială „ Alexandru Vlahuță ” Oltenița

Sfetcu Liliana - Școala Gimnazială „ Alexandru D. Ghica ” Oltenița

Gingașu Mădălina – Liceul tehnologic  „ Matei Basarab ” Mânăstirea

Bălașa Mihaela – Școala Gimnazială „ Gheorghe Manu ” Budești

Dumitru Tudorița - Școala Șimnazială Nr. 1 Chiselet 
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Material realizat:
Metodist educație permanentă,

Prof. Ivan Ramona-Nicoleta

Școala Gimnazială Nr. 3 Chirnogi

14 noiembrie 2018


