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PAGINI WEB ALE P

ROIECTULUI

https://twinspace.etwinning.net/94196/home 

https://www.facebook.com/European-Schools-Stand-Against-Bullying 

https://erasmusbullying.weebly.com/ 



Ce obiective avem?

01

03

02

04
Să dezvoltăm cunoștințele si strategiile 
pedagogice ale celor 60 de cadre didac-
tice din cele 5 școli partenere 

Să creștem nivelul de înțelegere a 
fenomenului de “bullying” și a efectelor 
acestuia la 560 elevi 12-15 ani in cele 5 
școli partenere

Să ajutăm 140 de elevi și cadre didac-
tice din cele 5 școli partenere să își dez-
volte competențele de folosire a limbii 
engleze și competențele TIC

Să dezvoltăm competențele civice și 
soft skills (lucrul în echipă, încrederea în 
sine, comunicare interculturală) 80 elevi 
12-15 ani in cele 5 școli partenere



ECHIPA ȘCOLII NR 51
ECHIPA DE MANAGEMENT ECHIPA DE IMPLE-

MENTARE
GRUP ȚINTĂ

2020-2021

CLAUDIA PUTURA – man-
ager de proiect

MARIANA ZĂRNOEANU – 
responsabil implementare 

financiară

SÂRBU SILVIA

TEIANU GABRIELA
11 ELEVI CLASELE A VIII-A

SORINA DUMITRESCU – 
responsabil evaluare

MARIANA MĂIANU - con-
tabil

CONSTANTINESCU LAURA

MARIA RODICA

TUDORICĂ EUGEN

35 ELEVI CLASELE A VII-A

HARIETA TĂNĂSOIU – re-
sponsabil diseminare

Simple PowerPoint Presenta-
tion 

TOMESCU ILEANA 

DRUGĂ ALINA 
26 ELEVI CLASELE A VI-A

ALEXANDRA HANSA – re-
sponsabil monitorizare Content  Here

GHERASIM MIRELA 
VLĂDESCU RUXANDRA Content  Here



Ce am făcut până acum
septembrie 2019 – decembrie 2020 



P2 - selectarea grupului tinta al proiectului (elevi si profesori)
 
P3 –elaborarea site-urilor proiectului

P4 – elaborarea si aplicarea chestionarele pentru elevi si profesori; interpretarea 
rezultatelor; 

P5 – selectarea logo-ului proiectului (câștigător: cel propus de școala din Portugalia)













And the winner is ...



ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
MOBILITATI PENTRU ELEVI: SHORT-TERM EXCHANGE OF STUDENTS

MOBILITATI PENTRU CADRE DIDACTICE: SHORT-TERM JOINT STAFF TRAINING EVENTS

C9 -THE FESTIVAL 
OF DIVERSITY
C10 - THE FESTIVAL 
FOR DIVERSITY 
FOR
TEACHERS 

GRECIA

C7 -STOP CY-
BER-BULLYING!
C8 - Anti-Cyber-
bullying Teacher 
Training 

ITALIA

C5 -UNDERSTANDING 
"being in PEACE„
C6 - Teachers under-
stand the concept of 
"NONVIOLENT
COMMUNICATION"

PORTUGALIA

C3 -UNDERSTANDING 
“ANTI-BULLYING”
C4 -BUILDING CAPAC-
ITY TO PREVENT AND 
REDUCE BULLYING   

TURCIA

C1 –UNDERSTANDING   
“BULLYING” 

C2 - TEACHERS UN-
DERSTAND “BULLYING”

ROMÂNIA 

2021

2021

2022

2022

2019
PRIETENIE PACERESPECT

DESCHIDERE 
CĂTRE ALTE 

CULTURI
EMPATIE



11 – 15 Noiembrie 2019
C1 –UNDERSTANDING   “BULLYING” 

C2 - TEACHERS UNDERSTAND “BULLYING

PARTICIPANȚI:

-17 elevi din scolile partenere si 86 elevi 

Școala nr 51

-12 profesori din scolile partenere si 14 

profesori din scoala gazda



workshop “BE STRONG IN BULLYING!” și “Be a support in bu
llying!”-realizat si sustinut de doi psihologi voluntari: Dna Cam
elia Stan- avocat, membru in Baroul Bucuresti, Master in Psih
ologie scolara si consiliere scolara si Dna Florina Rosu-psihol
og clinician in domeniul terapiilor comportamentale

Workshop-uri

Activități de 
dezvoltare a 

competențelor 
de comunicare

Schimb de 
experiență 

pentru 
profesori

DISCOVER 
ROMANIA

-profesorii din scoala partenera au observat 2 lectii 
despre “bullying” 
sustinute de 2 cadre didactice din scoala gazda; pro-
fesorii participanti  au prezentat exemple de activi-
tati/secvente de lectii/ materiale didactice care pot fi 
utilizate in clasa
Toate aceste materiale vor fi cuprinse în Resource 

Book for Teachers

Your Picture Here

-activități de ice-breaking; realizare de postere; 
jocuri de cultură generală; analizarea unor studii de 
caz și soluționarea lor; atelier de dans; atelier de 
gătit



P22-in perioada 27-28 februarie s-a desfasurat intalnirea de proiect 
la scoal din Grecia unde, din partea scolii noastre au participat co-
ordonatorul proiectului si responsabilul cu diseminarea

Reuniune transnațională– Creta, Grecia, februarie 2020

Agenda intalnirii a cuprins monitorizarea activitatilor proiectului si 
impactul acestora, realizarea planului de diseminare a fiecarui partener, 
a planului de evaluare si planificarea activitatilor viitoare. Partenerul din 
Italia a fost prezent prin Skype.



P7 – Sing NO! to bullies – cantece cu versuri scrise de elevi cu mesaje anti - bullying
 



Ce facem în prezent
noiembrie 2020 – februarie 2021



P8 – What would you do? (Ce ai face?)

Elevii scriu sce-
narii/ povesti/ 

benzi desenate, 
etc 

pentru diferite tipuri de 
bullying: verbal, fizic, 

emotional, cyber-bully-
ing, social

din diferite perspec-
tive: agresat, 

agresor si specta-
tor

Bullying Awareness Book



Implementarea financiară a proiectului

Cheltuieli de personal pentru membrii 
echipei de proiect

Realizarea a două bannere publicitare 
expuse la intrarea elevilor

Achiziționarea materialelor pentru orga-
nizarea activităților LTT din noiembrie 

2019

Linia bugetară – Managementul și Implementarea Proiectului (PMI)

Reuniunea transnaţională de proiect



-Cheltuieli de transport și subzis-
tență pentru 16 elevi și 12 cadre 
didactice care vor participa la 
aceste mobilități

Linia bugetară – 
Activităţi transnaţionale de învăţar
e, predare și formare 



Prin participarea la activitatile proiectului, elevii:

-devin mai constienti cu privire la fenomenul de ‘bullying’ si 

efectele lui; 

-se exprimă artistic in crearea produselor proiectului; 
-isi dezvolta abilitatile de comunicare a limbii engleze 

-își exersează abilitatile de lucru in echipe și își imbunatatesc 

soft skills 

(sa vorbeasca in public, teamwork, incredere in sine, creativi-

tate, rezolvare

de probleme, competente interculturale)

-descopera aspecte ale vietii de zi cu zi ale elevilor din alte tari

-isi imbogatesc cunostintele despre cultura altor tari europene 

-devin mai toleranti si dobandesc mai multa incredere in sine
-isi fac noi prieteni

Prin participarea la activitatile proiectului, profesorii :

-dobandesc cunostinte referitoare la fenomenul de ‘bullying’ pe 

care le pot 

folosi pe tot parcursul proiectului, dar si dupa finalizarea aces-

tuia

-isi dezvolta abilitatile de comunicare in limba engleza si compe-

tentele 
digitale 

-isi dezvolta competentele sociale 

-isi imbogatesc cunostintele referitoare la cultura tarilor eu-

ropene 

IMPACTUL PROIECTULUI



VIZITAȚI SITE-URILE PROIECTULUI!

Your Text Here
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