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 SCOPUL PROIECTULUI: 

 

           În școlile românești,  fenomenul de agresivitate, violență,bullying are o incidență din ce în 

ce mai ridicată, pericolul venind din falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor 

acceptându-le ca pe o componentă obișnuită a vieții de zi cu zi. 

           Bull în limba engleză înseamnă taur. Bullies (în aceeaşi limbă) înseamnă agresori, iar 

bullying este acţiunea agresivă (verbal, acţional şi implicit emoţional), desfaşurată între două sau 

mai multe persoane, şi începe prin intimidarea unuia de către celălalt. Poate nu întâmplător rădăcina 

termenului este „taur”, cu trimitere la brutalitate  - „luat în coarne”, forţa conflictuală şi 

comportament agresiv. 

          Intimidarea/ameninţarea este o încercare agresivă, de obicei sistematică şi continuă, în 

scopul subminării și rănirii cuiva, pe baza unor slăbiciuni percepute la acesta. Deși frecvent asociate 

cu copiii, agresiunile pot apărea la orice vârstă, iar membrii grupurilor minoritare sunt mult mai 

susceptibili de a fi hărțuiți la vârsta adultă ( în limbaj de specialitate mobbing-ul).    

              Efectele asupra  victimei sunt  adesea  devastatoare din punct  de vedere  emoțional  și 

comportamental. 

           Violența și agresivitatea poate să transforme școala într-un loc de temut, în timp ce aceasta 

ar trebui să le asigure elevilor un mediu în care să se simtă în siguranță. 

             Odată informați,  pot lua atitudine, pot interveni pentru ei înșiși, dar și pentru ceilalți, iar 

numărul cazurilor de acest fel se va diminua treptat. 

             Prevenirea acestor fenomene este responsabilitatea tuturor şi nimeni nu ar trebui să fie 

indiferent faţă de acele persoane care se află în incapacitatea de a se descurca într-o asemenea 

situaţie.  

             Cadrele didactice pot să contribuie la diminuarea fenomenului fie prin activități de 

informare, implicare și combatere a fenomenului, fie prin neacceptarea și sancționarea imediată a 

unor astfel de comportamente 
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1. ECHIPA PROIECTULUI: 

Coordonator proiect:prof. Mihaiela Curcă 

- Membri în echipa de proiect: 

-Consilier educativ,Liliana Mardare, 

- Profesor Veronica Onica, Director adjunct, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”; 

          -Psiholog Violeta Colea , Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”; 

- Profesor Lenuța Radu, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani Tecuci” 

-Bibliotecar,LuminițaVrabie 

          -Laborant, Nelia Prună 

 

3.TIPUL PROIECTULUI: universal 

 

   4.SCOP:  

 

           Informarea corectă a elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal, a părinților 

acestora și a cadrelor didactice cu privire la fenomenele de violență, agresivitate, ”bullying”: 

definire, forme de manifestare, cauze, efecte, statistici privind gradul de escaladare a fenomenului 

în școala românească, forme de prevenție, modalități de a lua atitudine, de a interveni pentru ei 

înșiși și/sau pentru alții, în vederea diminuării numărului cazurilor de acest fel. 

5.OBIECTIVE:  

 Dezvoltarea unor abilităţi de comunicare asertivă; 

 Diseminarea informațiilor despre  fenomenele de violență, agresivitate  ”bullying”: definire, 

forme de manifestare, cauze, efecte, statistici privind gradul de escaladare a acestora în școala 

românească ; 

 Aplicarea chestionarului oferit de psihologul școlar, pentru a se stabili gradul de răspândire a 

fenomeneler antisociale în rândul elevilor. 
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 Creşterea gradului de conştientizare a efectelor negative ale agresivității în rândul elevilor, 

părinți ai acestora, cadre didactice și al nivelului de informare al acestora  asupra necesităţii 

implicării în prevenirea şi combaterea acestui fenomen; 

 Însușirea de către elevi, părinți ai acestora și cadre didactice, a unor tehnici de gestionare 

corectă a situațiilor în care elevii sunt victime ale unor pesoane care practică comportamente 

antisociale.; 

 Consilierea elevilor care practică ”bullying-ul”, cu accent pe dezvoltarea altor metode de 

exprimare a emoțiilor negative și de rezolvare a conflictelor interioare proprii; 

 Instruirea cadrelor didactice și a părinților elevilor cu privire la felul în care își pot sprijini 

elevii/ copiii implicați în situații de tip violență, agresivitate,(”victime” sau ”agresori”); 

6.OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- Organizarea de către echipa de proiect a 6 activităţi cu grupul ţintă,  cu următoarele teme: 

1.Deschiderea oficială a proiectului. 

2.Fii tu schimbarea ce vrei s-o vezi în tine! 

3.Ficțiune sau realitate 

4.O școală fară bulling 

5.Stop bullying!; Violenţa distruge!, Prietenia construieşte! 

6.Întocmirea raportului de evaluare finală  a proiectului 

7. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:  

Noiembrie2019—iunie 2020 

8.GRUP ŢINTĂ:  

Elevi din 8 clase (2 clase a IX-a, 2 clase a X-a, 2 clase a XI-a, 2 clase a XII-a ale Liceului 

Tehnologic ,,Elena Caragiani”din Tecuci 

9.BENEFICIARI:  

-direcţi:  200 elevi ai Liceului Tehnologic ,,Elena Caragiani”din Tecucicu vârsta cuprinsă între 

15 – 19 ani;   

-indirecţi: 8 profesori diriginţi, 30 cadre didactice, 200 familii 

10.ZONA DE IMPLEMENTARE: Municipiul Tecuci, Liceul Tehnologic ,,Elena 

Caragiani”din Tecuci, zonele limitrofe ale municipiului. 

11.INDICATORI: 
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CANTITATIVI: 

- numărul de elevi implicaţi în proiect; 

- numărul de elevi participanţi la fiecare activitate; 

- numărul de activităţi realizate; 

CALITATIVI: 

- calitatea lucrărilor prezentate (portofolii, desene, picturi) 

- gradul de informare al beneficiarillor direcţi – chestionare pretest şi posttest 

- gradul de apreciere al activităţilor proiectului – chestionare de satisfacţie  

 

13.ACTIVITĂŢILE PROPUSE: 

 

ACTIVITATEA 

- tema, conţinuturi, 

metodologie - 

Participanţi Obiective 

 

Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil 

1.ACTIVITATEA 

,,Deschiderea oficială a 

proiectului.” 

Sesiuni de lucru în cadrul 

echipei proiectului pentru 

stabilirea programului 

activităţilor, selectarea 

materialelor informative şi a 

conţinuturilor.  

Echipa de 

proiect 

 10– 30 

noiembrie 

2019 

prof.Mihaiela Curcă, 

C.E.Mardare Liliana 

 

2.ACTIVITATEA 

,,Fii tu schimbarea ce vrei s-o 

vezi în tine!” 

 - Prezentarea proiectului – teme, 

obiective, desfăşurare, perioada 

de implementare; 

80 elevi – 

reprezentanţi 

ai tuturor 

claselor 

implicate în 

proiect; 

 

- Stabilirea unor reguli 

de grup; 

- Identificarea 

cunoştinţelor şi a 

atitudinii elevilor faţă 

 

 

 

30 noiembrie 

- 15 

decembrie 

Mihaiela Curcă 

Veronica Onica,  

Liliana    Mardare ; 

Psih. Violeta Colea  

Prof. Lenuța Radu,  

Bibl,Luminița Vrabie 
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- Discuţii interactive privind 

temele ce vor fi abordate, 

conţinuturi, metode de lucru; 

- Aplicarea chestionarelor 

pretest 

 

de comportamentele 

antisociale 

2019 

 

Laborant, Nelia Prună 

 

 

 

3. ACTIVITATEA 

 ,,Ficțiune sau realitate” 

Proiecția unor secvențe de film 

cu subiecte din literatura clasică 

sau modernă în care se pot 

întâlni cazuri de violență sau 

agresivitate. 

 

 

 

 

 

 

 

50 elevi ai 

claselor a XI- 

a implicate în 

proiect; 

 

- Dobândirea de 

informaţii  despre 

consecințele 

comportamentelor 

antisociale. 

Creearea unei imagini 

corecte asupra 

stigmatelor puse de 

societate asupra 

comportamentelor 

agresive. 

 

 

15.01-15.02. 

2020 

 

 

 

Prof.Lenuța Radu, 

Bibl. Luminița Vrabie 

 

4.ACTIVITATEA 

 „O școală fară bulling”-

Concurs de desene; 

Realizarea unui vernisaj cu 

lucrările elevilor și premierea 

autorilor lucrărilor câștigătoare 

20 elevi 

reprezentanţi 

ai claselor a 

IX-a și a X a 

implicate în 

proiect; 

- Identificarea 

caracteristicilor unui 

comportament de tip 

bulling; 

- Cunoaşterea 

consecințelor de tip 

bulling si cyberbulling. 

  

Săptămâna 

,,Să știi mai 

multe, să fii 

mai bun” 

30.03-3.04. 

2020 

 

Mihaiela Curcă 

Veronica Onica,  

Liliana    Mardare 

 

 

 

5.ACTIVITATEA:  50 elevi ai 

claselor a XI-

-Cunoaşterea 

activităților din proiect 

 

 

Prof. Lenuța Radu,  

Bibl,Luminița Vrabie 
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„-Stop bullying!; Violenţa 

distruge!, Prietenia 

construieşte!” 

Realizarea unei prezentării PPT 

cu aspecte de la activitățile 

organizate. 

 

a implicate în 

proiect; 

și a concluziilor trase 

din activitățile 

derulate. 

 

 

1 – 30 mai 

2020 

Laborant, Nelia Prună 

 

 

6.Întocmirea raportului de 

evaluare finală  a proiectului. 

Echipa de 

proiect 

 15 mai – 

15iunie 

2018 

prof.Mihaiela Curcă , 

Monica Târziman, 

C.E.Liliana Mardare, 

 

 

 

14. EVALUAREA PROIECTULUI – finală: 

Cantitativă – de către C.P.prof.Mihaiela Curcă,C.Educ., prof.Liliana Mardare. 

- Centralizarea numărului de participanţi, la fiecare activitate, şi în total la activităţi, având în 

vedere că proiectul a fost înscris în planul de activităţi extracurriculare al liceului, ceea ce înseamnă 

ca participarea la activităţile proiectului nu este obligatorie; 

 - Se urmăreşte o participare de cel puţin 75% din numărul propus iniţial; 

Calitativă:  

- La începutul şi la finalul proiectului se va aplica un chestionar care vizează nivelul de cunoştinţe 

şi atitudinea elevilor faţă de consumul de droguri; 

- La final se va administra un chestionar de satisfacţie beneficiarilor direcţi; 

 

 

Întocmit, 

prof.Mihaiela Curcă, 
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