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        Parteneri :  
Turcia   

 Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 Çatalarık İlkokulu 

 Gölcük Ortaokulu 

 Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar 
Milat Ortaokulu 

 Yerkesik İMKB Çok Programlı Lisesi 

 Muğla Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi 

 Yerkesik Belediyesi 

Romania  

 Casa Corpului Didactic Prahova, 

 Palatul Copiilor Ploiesti,  

 C. N. „Jean Monnet” Ploiesti,  

 Asociata Iuventa,  

 C. N. „AL. I. Cuza” Ploiesti,  

 Liceul Tehnologic Administrativ și 
de Servicii Victor Slăvescu Ploiești 

 Școala Gimnazială  Sf. Vasile 
Ploiești 

 Asociația de părinți Școala 
Gimnazială  Sf. Vasile Ploiești 



Mugla  

Turcia  



Prahova 
Romania  



        

 
• creșterea gradului de conștientizare a problemei  
de intimidare în rândul copiilor și tinerilor din 
comunitate 
• abordarea problemei agresiunii prin modalități 
inovatoare și creative pentru a îmbunătăți punerea 
în aplicare 
• cooperarea  cu partenerii  
• crearea unui pachet de lucru cu resurse 
educaționale pentru  cadre didactice implicate.  
 

SCOPUL PRINCIPAL:  



        

 
 A. La nivelul elevilor  
• Ce este hărțuirea?   
• Esti agresiv sau asertiv?   
• Workshop-uri : Management-ul 
furiei  
 
 
  
 

Temele includ: 



        

B. La nivelul școlii 
• Cum identific agresorii?  
• Cum creez  un mediu proactiv și  motivant in 
școală ?  

• Ce știu elevii?  
• Înțelegerea: de ce se bat  copii?  
• Cum  cream  un mediu proactiv si  motivant. 
În școală ?   

  
 
  
 

Temele includ: 



        

 
 C. La nivel comunitar  
• Agresiunea -  înțelegere, victima, 
rolurile, spectatorul   
• Sistemul de urmărire  
• Cyber-bullying  
 
  
 

Temele includ: 



                

Prima fază 

Activitati   

A doua fază  

A treia fază  

A patra fază  

Faza finală   



                

 Ateliere de lucru educaționale care se vor ocupa de 
subiectul vast de agresiune. (echipa antiagresiune, 
consilieri, psiholog, dirigintele, poliția locală și 
profesori); 

 se va lucra în echipă pentru a efectua o serie de 
ateliere informative și participative pe tema intimidării 
în timpul orelor de școală. 

 Aceste sesiuni vor fi realizate pentru elevi, profesori și 
alți profesioniști care lucrează direct cu elevii de 
gimnaziu   și de școală primară.   

Prima faza   



                

 elevii (individual sau în grupuri), sunt invitați să 
folosească creativitatea prin conceperea unui logo / 
mascotă-marionetă și slogan pe tema intimidarii care ar 
putea fi utilizate pentru întregul proiect.  

 logo-ul câștigătorului va fi folosit pe toate materialele 
proiectului pentru a imprima materiale sau postere 
pentru săli de clasă. 

 

A doua faza  



                

   elevii vor trebui să facă propriile investigații pe 
tema intimidarii. Această fază va include cercetare 

pe internet, biblioteca locală, interviuri cu 
profesioniști, propriile lor experiențe și crearea unui 
sondaj / chestionar în cadrul comunității școlare.  

 Aceasta cercetare va servi ca punct de plecare 
pentru următoarele două faze ale proiectului. 
Se va realiza o statistica în scoala si comunitate pentru 
a avea o imagine clara cu date si cifre care vor fi 

publicate și difuzate la nivel național. 

 

In faza trei 



                

 Elevii vor avea  posibilitatea de a împărtăși rezultatele 
lor de cercetare, opiniile și practicile cu parteneri locali 
și străini, prin mobilitati și video conferințe.  

 Elevii și cadrele didactice din ambele regiuni vor 
beneficia de punerea în comun a  practicilor și 
resurselor pozitive din școală.  

 Un set de trei clipuri film de scurt metraj pe un DVD-ul 
ce va fi produs in scopul diseminarii în toate cele șapte 
școli. Școlile participante vor organiza o săptămână 
împotriva hărțuirii prin  jocuri, activități și sesiuni. 

Faza patru  



i. Ateliere pregătitoare pentru teatru : 
Această etapă va consta in mai multe ateliere 

de teatru intensive care vor fi elaborate în 
paralel cu cercetarea acumulata de către 
ambele regiuni. Aceste ateliere se vor 
concentra pe improvizații efectuate în cadrul 
grupului ales ceea ce va conduce la un 
scenariu care poate fi repetat și prezentat ca 
un spectacol de Teatru Forum. 
 



        

Organizarea  Forum Theatre 
spectacolul final  



ii. Teatru Forum final: 
 Această etapă va consta în organizarea unui 
festival de  Teatru Forum pe tema agresiunii. 
Este un joc de teatru, în care o problemă este 
prezentata într-o formă nerezolvata, la care 
publicul, din nou spectator, este invitat să 
propună și să adopte soluții. După ce arată pe 
scena, care este cunoscut sub numele de " model 
" urmează exact același curs ca in scenariu până 
când un membru al publicului strigă "Oprește-
te!", ia locul protagonistului și încearcă să vină cu 
soluții diferite.  



ii. Teatru Forum final: 
Jocul este o formă de concurs între spectatori in  
încercarea de a aduce jocul la un scop diferit și actorii fac 
aparent toate eforturile posibile să-l aducă până la 
sfârșitul ei original. Procedurile sunt prezidate de un 
personaj numit "Joker ", care este factorul cheie în 
Teatru Forum si ce va ghida publicul să exploreze, să 
discute și să conteste rolul și identitatea culturală a 
tinerei generații în societatea de astăzi. Prin urmare, 
Joker va fi facilitator, provocator, și director al jocului . 
 



                

realizarea unui pachet de lucru  cu 
materiale vizuale pline de culoare care 
poate fi utilizat de către educatori în școli. 

 

Faza finala   



                

 Proiectul intenționează 4 mobilități în care partenerii 
vor face schimb de practici și împreună vor  lucra în 
moduri creative de a  face fata  problemei agresiunii.  

 Comunicarea între parteneri se va face prin utilizarea 
poștei electronice, progresul și rezultatele vor fi 
diseminate și partajate pe site-uri.  

 Se vor organizare seminarii publice și sesiuni de 
audiență legate de ambii parteneri și de co -parteneri 
vor avea loc.  

 

Mobilități  



                

 Organizare  Teatru Forum  

 Produsul final va consta in realizarea unui pachet de lucru 
resursă pentru profesorii din ambele regiuni. 

 Scopul proiectului este de a evalua și de sensibilizare cu privire 
la problema agresiunii, la diferite niveluri în Comunitate, cu 
referire specială la mediul școlar și să găsească soluții pentru a 
face față problemei. 

 Partenerii vor lucra împreună prin schimbul de bune practici.  

 Acest lucru va spori coeziunea de grup pentru a asigura 
rezultate optime ale proiectului . 

 

Mobilități  



                

- observarea și analiza lecțiilor, organizarea de Workshopuri 
"Intimidarea" 

- organizearea Simpozionului " Educația în Europa “ 

- implicarea profesorilor care pot folosi noile tehnologii să 
opereze noi programe de calculator aplicate în proiect . 

 

- Toți elevii și profesorii care participă la vizitele de lucru ar trebui să 
vorbească limba de lucru a proiectului la un nivel care să permită 
comunicarea intre parteneri;  

- Elevii care nu comunica în limba de lucru de proiect pot participa la 

activitățile locale și pregăti prezentări multimedia și site-uri de 
internet doar în limbile  materne  

 

Distribuirea activitatilor:  



                

 

 Elevii care cunosc limba engleza vor pregăti prezentări 

 Cadre didactice din fiecare școală vor asigura supravegherea de echipe 
internaționale de elevi pentru realizarea de activitati 

 Fiecare echipă internațională de elevi va fi formata din reprezentanți ai 
fiecărui partener de țară, fiecare școală va prezenta rezultatele 
activităților proiectului în timpul vizitelor  

 organizează workshopuri interactive de lucru cu părinții 

 participă la organizarea și furnizarea de rapoarte pe tema Educația în 
Europa  

 reprezentanții consiliului vor participa activ la organizarea in cadrul 
fiecarei regiuni partenere a 2 activități în timpul mobilităților 
 

Distribuirea activitatilor:  



                

 

  
- Lobby -prin intermediul mass-media și de presă, aparitie 

publica, etc / de prezentare a rezultatelor proiectului 
parintii vor participa la activități concrete : 

- Participarea reprezentanților în mobilitățile proiectului ; 
- Participarea la seminarii, traininguri, conferințe ; 
- Asistență de activități de lecție și extra- lecție în fața 
partenerilor ; 
- Prezentarea tehnicilor interactive în proiect- de doi ani; 

 

Distribuirea activitatilor:  



CCDPH, PCP, CNALICUZA, 
LTASVS, CNJM,AI,SSV, SSV 
Parinti 

01/10/2013 Acordul proiectului final de lucru. 

Programe bazate pe un numar mare de 
aplicatii care au avut succes 

CCDPH, PCP, CNALICUZA, 
LTASVS, CNJM,AI,SSV, SSV 
Parinti 

14/10/2013 Implementarea si distribuirea 
responsabilitatilor  

CCDPH, PCP, CNALICUZA, 
LTASVS, CNJM,AI,SSV, SSV 
Parinti 

21/10/2013 Workshop  - Bullying in Romania “ce 
este agresiunea?” 

CCDPH, PCP, CNALICUZA, 
LTASVS, CNJM,AI,SSV, SSV 
Parinti 

30/10/2013 Simpozionul  “Education in Europe” 
unde sunt invitati profesori din Ploiesti 
si Prahova, parinti, elevi ai alte 
autoritati publice 

CCDPH, PCP, CNALICUZA, 
LTASVS, CNJM,AI,SSV, SSV 
Parinti 

12/11/2013 Finalizarea cursuli  “Young students 
against violence” pachet aprobat de 
Ministerul Educatiei  

CCDPH, PCP, CNALICUZA, 
LTASVS, CNJM,AI,SSV, SSV 
Parinti 

18/12/2013  Organizarea de traininguri pentru 
profesorii din Prahova 



CCDPH, PCP, CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV Parinti 

03/01/2014 Cercetarea  agresiunii printre studenti  

CCDPH, PCP, CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV Parinti 

06/02/2014 crearea de instrumente cum ar fi chestionare si interviuri carea sa fie 

folosite in comunitatea scolara 

CCDPH, PCP, CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV Parinti 

09/03/2014 Analiza rezultatelor  

CCDPH, PCP, CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV Parinti 

10/04/2014  intalnirea cu parintii Scoala pentru parinti pe tema Frecventa 

comportamentelor agresive si pregatirea materialelor sa i ajutam pe 

parinti sa si educe copiii 

CCDPH, PCP, CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV Parinti 

21/04/2014  saptamana Scoala  Altfel – activitati extrascolare cu elevii, piese de 

teatru, work- shop pe tema Noi suntem prieteni 

CCDPH, PCP, CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV Parinti 

06/05/2014 Colectie de materiale pentru crearea unui scurt film pe DVD anti violenta 

CCDPH, PCP, CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV Parinti 

12/07/2014 Scoal de vara cu program special de teatru in aer liber 

CCDPH, PCP, CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV Parinti 

11/10/2014 Simpozionul Educatie in Europa unde sunt invitati profesori din Ploisti si 

Prahiva, parinti, elevi, si autoritati publice 

CCDPH, PCP, CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV Parinti 

20/11/2014 Workshop – Discutii si formularea pachetului de resurse 

CCDPH, PCP, CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV Parinti 

01/12/2014 Forumul de teatru – piesele finale 



CCDPH, PCP, 

CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV 

Parinti 

18/04/2015 saptamana Scoala altfel – activitati 

extrascolare, piese de teatru, work- shopuri pe 

tema Suntem toti prieteni 

CCDPH, PCP, 

CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV 

Parinti 

11/05/2015 Organizarea work-shopului final si lansarea 

pachetului de resurse 

CCDPH, PCP, 

CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV 

Parinti 

02/08/2015 Intalnire pentru diseminarea rezultatelor 

proiectului 

CCDPH, PCP, 

CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV 

Parinti 

12/08/2015 o serie de programe TV pentru prezentarea 

rezultatelor proiectului 

CCDPH, PCP, 

CNALICUZA, LTASVS, 

CNJM,AI,SSV, SSV 

Parinti 

28/08/2015  

Diseminarea rezultatelor proiectului in presa 

nationala 



        

• Oferrirea de consiliere pentru 
elevi, părinți și cadre didactice 
din fiecare școală din județul 
Prahova 
 
 

Activități  



        

Promovarea campaniei de proiect 
pentru evitarea riscului de 

sărăcie, cu accent pe cazuri 
individuale de risc de sărăcie 

identificate de partenerii locali. 
 
 

Campanie   



        

· organizarea de sesiuni 
individuale  

 

Activități  



        

. O serie de întâlniri și discuții 
între pedagogi și părinți 

Activitati  



        

Activități  

O serie de 
programe TV 

pentru 
prezentarea 
rezultatelor 



        

·crearea de 
pregătire 

pentru 
profesori si 

pentru 
dezvoltarea 

lor   



        

· Crearea unei 
prezentări detaliate 
despre instituție și 

crearea unei  broșuri cu 
toate activitățile pentru 

copiii din Prahova 

Brosura  



        

Diseminarea rezultatelor 
proiectului în presa națională 

 

Activități  



        

·  purtarea de discuții cu părinți, 
persoane fizice, elevii, cu privire la 

serviciile oferite și beneficiile 
apărute în  comunitate prin 

intermediul proiectului. 

Activități  



        

 
Reuniuni și discuții între 

pedagogi, profesori, 
părinți și viitori profesori ; 

 



        

·. Organizarea unor reuniuni, discuții 
între pedagogi și profesori pentru a 
prezenta rezultatele din primul 
modul de proiect 
 



        

• Înscrierea la cursul avizat  
Programul nr. 18 Comportamentul 
violent şi absenteismului – 
prevenire şi intervenţie 
si la  
programul Consiliere si orientare 
școlara 

Participare la cursuri de 
formare a 10 C.D. din scoala 



        

· Prezentarea 
unor modalități 
interactive de 
munca cu parintii 
 
 

Activitati 



        

·Realizarea unei colecții de 
rapoarte 

 
 
 

Activitati 



        

Contact:          Daniela Ionescu 

Adresa:           Str. Democratiei Nr.35 Ploiesti,  

                      cod 100559, judetul Prahova 

Telefon:          +40 724268644  

 

Fax:               +40 244 514793 

E-Mail:           daniela0i@yahoo.com 

 



        

MULTUMESC! 
 
 
 
 


