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Scopul proiectului

 Ca specialişti în cadrul CJRAE Sibiu, dorim să

diminuăm violența în școli, în special fenomenul

de bullying, pentru ca şcoala să devină un mediu

sigur şi prietenos, unde copiii îşi dezvoltă relaţii

interpersonale eficiente pentru viitorul lor, într-o

lume mai bună şi mai tolarantă.

 Ne propunem să dezvoltăm cadrelor didactice,

părinţilor si implicit elevilor, abilități de prevenire şi

combatere a fenomenului de bullying.



Obiectivele proiectului

Cuprind 2 componente:

 Componenta de prevenire a bullying-ului

 Componenta de combatere a bullying-ului



Obiectivele proiectului

 Componenta de prevenire a bullying-ului:

- Dobândirea de cunoştinţe cu privire la fenomenul de bullying
(cauze, forme de manifestare, efecte) şi a metodelor de
prevenire, pentru cele 12 cadre didactice participante la
mobilităţi

- Transferul cunoştinţelor şi a metodelor de prevenire a bullying-
ului către celelalte cadre didactice din CJRAE Sibiu, din unităţile
de învăţământ, părinţi, elevi

- Însuşirea de noi abilităţi de către cadrele didactice în ceea ce
priveşte gestionarea emoţiilor, mindfulness și inteligența
emoțională, necesare în prevenirea bullying-ului



Obiectivele proiectului

 Componenta de combatere a bullying-ului :

- Învăţarea unor tehnici şi strategii eficiente de combatere a

bullying-ului pentru cele 12 cadre didactice

- Implementarea strategiilor învăţate în unităţile de învăţământ

unde profesorii consilieri şcolari şi logopezii îşi desfăşoară

activitatea

- Diminuarea fenomenului de bullying în cadrul claselor de elevi,

unde vor fi implementate strategiile din cadrul proiectului



Perioada de derulare

Proiectul se va desfășura pe

o perioadă de 2 ani începând

cu data de 01.10.2020 până

la 30.09. 2022



Mobilitățile proiectului

 Curs de formare - "Stop Bullying", Braga –

Portugalia, perioada 15.02-21.02.2021 -

2 participanţi

 Curs de formare - “CTRL+ALT+DEL 

CYBERBULLYING”, Braga - Portugalia , 

perioada 05.04 - 11.04.2021 - 2 participanţi



Mobilitățile proiectului

 Curs de formare – “Mastering Soft skills and 

Growing Emotional Intelligence using 

Mindfulness”, Split – Croaţia,  perioada 15.05-

21.05.2021 – 2 participanţi

 Curs de formare – “Preventing Bullying in 

Schools”, Split - Croaţia, perioada 15.05-21.05.2021 

– 2 participanţi



Mobilitățile proiectului

 Curs de formare –“ What provokes conflict and 

how can we manage it?”, Lubliana – Slovenia, 

perioada 14.11-20.11.2021– 2 participanţi

 Curs de formare – “Developing Emotional 

Intelligence”, Viena – Austria, perioada 05.12-

11.12.2021 – 2 participanţi



Rezultate așteptate

Diminuarea fenomenului de bullying în mediul școlar

prin :

 Însuşirea unor cunoştinţe şi metode inovatoare pentru

prevenirea și intervenția concretă în caz de bullying

 Explorarea unor modalități de rezolvare a conflictelor

și tehnici de gestionare eficientă a relațiilor

 Învăţarea unor tehnici de mindfulness utile în

dezvoltarea inteligenței emoționale și în prevenirea

bullying-ului în școli



Rezultate așteptate

 Însușirea unor strategii de bune practici de

prevenire a intimidării, deprinderea unor tehnici cu

ajutorul cărora să dezvolte elevilor rezistența la

fenomenul de cyberbullying

 Crearea unui mediu de învățare sigur

 Creșterea calității vieții beneficiarilor direcți și

indirecți ai serviciilor educaționale (elevi, părinți,

cadre didactice din unitățile de învățământ și

comunitatea locală).



Diseminarea proiectului

 Rezultatele activităților de învățare în urma

participării la mobilități vor fi diseminate în

cadrul consiliilor profesorale, prin

publicarea de articole, fotografii, mass-

media, ziare locale, revista PSIHOLOGOS

din cadrul CJRAE Sibiu, precum și pe site-

ul instituției www.cjraesibiu.ro.



Link-uri utile pentru proiect

 https://www.erasmusplus.ro/

 https://www.erasmusplus.ro/library/Adulti/2020/KA

1/Rezultate%20Educatia%20Adultilor_KA104.pdf

 http://cjraesibiu.ro/proiecte-internationale/

Realizat: 

Prof. consilier școlar, Ani Veronica – coordonator proiect

Prof. logoped, Ananie Ariana- responsabil monitorizare

https://www.erasmusplus.ro/
https://www.erasmusplus.ro/library/Adulti/2020/KA1/Rezultate Educatia Adultilor_KA104.pdf
http://cjraesibiu.ro/proiecte-internationale/


“Stop Intimidare, Start Cooperare!”


