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PROIECT EDUCAŢIONAL  

 

,,ANTIDOT PENTRU BULLYING” 

STRATEGIE DE PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE PRIVIND 

BULLYINGUL ÎN ŞCOALĂ 

 

 

TITLUL PROIECTULUI:  STOP  BULLYING 

ARGUMENTUL: 

 Școala are un rol important în viața cotidiană a copiilor noștri, se așteaptă să 

îi învețe pe copii să gestioneze sentimentele și experiențele negative și să facă față 

agresiunii și bullying-ului. Intimidarea/amenințarea este o încercare agresivă, 

sistematică și continuă, în scopul subminării și rănirii cuiva, pe baza unor 

slăbiciuni pe care le are acesta. 

 Efectele asupra victimei sunt adesea devastatoare din punct de vedere 

emoțional, comportamental și educațional. 

 Bullying-ul poate transforma școala într-un loc de temut, în timp ce aceasta 

ar trebui să fie un mediu în care copiii să se simtă în siguranță. 

 Este foarte important să informăm copiii, părinții, pe toți cei care 

conlucrează în sistemul educațional. Copiii pot lua atitudine, pot interveni pentru ei 

înșiși, dar și pentru ceilalți, în speranța că numărul cazurilor de bullying se va 

diminua. 

 Prevenirea acestui fenomen este responsabilitatea tuturor și nimeni nu ar 

trebui să fie indiferent față de acele persoane care se află în incapacitatea de a se 

descurca într-o situație de bullying. 

GRUPUL ȚINTĂ: 

Elevii din învățământul primar și gimnazial 

Cadrele didactice 

DURATA DERULĂRII PROIECTULUI: 

Martie-iunie 2021 

DENUMIREA INSTITUȚIILOR PARTENERE: 

Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell” Sântana 

Primăria Orașului Sântana 

Toate școlile din județul Arad care participă la concursul - proiect 

INIȚIATORI PROIECT: 



 

 

Prof. Itinerant G.C. 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 

Prof. G.M. 

Prof. M.C. 

Prof. Psiholog A.D. 

Elev R.O. clasa a VIII-a  

Elev J.R. clasa a VII-a 

Polițist de proximitate G.D. 

RESURSELE ALOCATE IMPLEMENTĂRII: 

• umane: elevi ciclul primar și gimnazial 

               învățători, diriginți 

               comitetul reprezentativ al părinților 

               reprezentanți ai primăriei 

• materiale și tehnice: coli albe, markere, flipchart, creione, pensule, acuarele, 

aparat foto, laptop, filme tematice, presa locală, pagina web 

• de timp: perioada martie-iunie 2021 

                 o activitate pe lună 

DOMENIILE DE INTERES:  

• interdisciplinaritate – educaţie artistică, plastică, educație civică 

TIPUL: județean, interdisciplinar 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Informarea corectă a elevilor din învățământul primar și gimnazial, a 

părinților, a cadrelor didactice cu privire la fenomenul bullying. Se vor urmări 

câteva aspecte: definire, forme de manifestare, cauze, efecte, forme de prevenție, 

modalități de a lua atitudine în vederea diminuării numărului cazurilor de bullying. 

OBIECTIVELE: 

• Diseminarea informațiilor despre bullying 

• Aplicarea unor chestionare cu tema bullying 

• Creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale fenomenului 

bullying în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice și al nivelului de 

informare a acestora asupra necesității implicării în prevenirea și combaterea 

acestui fenomen 

• Însușirea de către elevi, părinți, cadre didactice a unor tehnici de gestionare 

corectă a situațiilor în care elevii sunt victime ale bullying-ului 

• Consilierea elevilor care practică bullying, aplicând metode de exprimare a 

emoțiilor negative și de rezolvare a conflictelor interioare proprii 

• Instruirea cadrelor didactice și a părinților în vederea sprijinirii 

copiilor(victime/agresori) implicați în situații de bullying 

• Diseminarea rezultatelor proiectului 



 

 

BENEFICIARII DIRECȚI AI PROIECTULUI SUNT : 

Elevi, părinți, cadre didactice 

REZULTATELE AȘTEPTATE : 

• Elevii, părinții, cadrele didactice să fie informați cu privire la fenomenul de 

bullying 

• Însușirea de către elevi, părinți, cadre didactice a unor metode  și tehnici de 

gestionare corectă a situațiilor de bullying 

• Realizarea lucrărilor/portofoliilor propuse 

• Realizarea unei expoziții în holul primăriei cu lucrările elevilor 

EVALUAREA (internă și externă): 

• Metode de lucru: conversația, expunerea, exercițiul, exerciții practice de 

modelare comportamentală, discuții/dezbateri 

• Instrumente de evaluare: afișe pentru mediatizarea proiectului, recompense, 

diplome, expoziții 

DISEMINAREA PROIECTULUI: 

 

Plan de diseminare 

 

Data activității de diseminare 

(luna/anul) 

Activitatea de diseminare 

Martie 2021 Realizarea unor afișe prin care se vor 

transmite informații despre proiect. 

Punerea afișelor la avizierul școlilor. 

Postarea informațiilor pe pagina web a 

proiectului. 

Aprilie 2021 Vizionarea unor filme tematice. 

Discuții/dezbateri pe baza filmelor 

urmărite. 

Realizarea unor jocuri de rol. 

Aplicarea unor chestionare. 

Realizarea unor fotografii. 

Diseminarea rezultatelor în mass-

media. 

Mai 2021 Realizarea unor referate. 

Realizarea unor desene/fotografii. 

Realizarea expoziției de 

desene/fotografii în holul primăriei. 

Iunie 2021 Diseminarea proiectului în mass-

media. (ziarul local, pagina web) 



 

 

Publicarea rezultatelor proiectului. 

Publicarea unor fotografii sugestive. 

Realizarea unei expoziții de fotografii. 

Festivitatea de acordare a diplomelor și 

recompenselor. 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

Nu se percepe taxă de participare. 

Înscrierea participanților: 

Proiectul județean, interdisciplinar în domeniul educației artistico-plastice și 

educației civice se adresează tuturor elevilor și cadrelor didactice din învățământul 

primar și gimnazial, care doresc să împărtășească fotografii de la activitățile 

desfășurate și desene/expoziție de desene realizate de elevi pe tema bullying-ului. 

Secțiuni: 

Secțiunea I –Desen-Pictură 

- Tehnică și material – la alegere, format A4 

- Se va urmări tematica propusă 

- Se completează acordul de parteneriat și fișele de înscriere 

- Se vor lua în considerare numai lucrările realizate de către elevi 

- Fiecare desen va avea pe verso, în colțul din dreapta jos, o etichetă care va 

conține: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, unitatea școlară, 

localitatea, județul, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător 

- Fiecare cadru didactic poate participa cu 3 copii/lucrări 

Secțiunea a II-a – Fotografie 

- Vor fi fotografiate activitățile reprezentative, realizate de elevi 

- Mărimea fotografiei – A5 

- Fotografia să fie astfel realizată încât să evidențieze cât mai bine activitatea  

și finalitatea ei, să fie clară și de calitate 

- Fotografiile vor fi însoțite de o scurtă prezentare și vor conține obligatoriu: 

titlul fotografiei, numele și prenumele elevului, clasa, unitatea școlară, 

localitatea, numele și prenumele cadrului didactic coordonator (toate vor fi 

scrise pe o coală A4 care va însoți fotografia într-o folie de protecție) 

- Fiecare cadru didactic poate participa cu 3 lucrări. 

 

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Cadrele didactice vor participa cu 

maxim 6 lucrări, dar nu mai mult de 3 lucrări pe sesiune. Comisia de concurs 

va fi aleasă de către coordonatorii proiectului. Se vor avea în vedere 

originalitatea, creativitatea, acuratețea și impresia artistică.  



 

 

Se vor acorda premiile I, II, III și  mențiune pentru fiecare secțiune și nivel de 

vârstă, precum și diplome de participare tuturor elevilor participanți și 

adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare. La concurs pot participa mai 

multe școli din județ, lucrările vor fi trimise pe adresa școlii coordonatoare, 

adresă care se găsește în acordul de parteneriat. Lucrările vor fi expuse în holul 

primăriei Sântana, iar premierea va avea loc la o dată anunțată ulterior.  

 

 

Date de contact: 

Prof. G.M.    tel. 0741524655 

Prof. M.C.    tel. 0745113987 

 

 
 
 


