Proiect de parteneriat strategic pentru
susţinerea schimbului de bune practici în
domeniul şcolar, schimb interşcolar, KA229
ERASMUS+
“BE BUDDY NOT BULLY”
Nr. de referinţă: 2018-1-RO01-KA229-049618
PARTENERI:
Sehit Umit Karamustafa Ortaokulu, TURCIA
Secondary school "Ivan Vazov", BULGARIA
IES DE LLERENA, SPANIA
Raseiniu r.Siluvos vidurine mokykla, LITUANIA

DESCRIERE
In ultimii ani, există o creştere a ratei de divorţ, a copiilor cu familii plecate la muncă în
străinătate. În acest caz, copiii din aceste familii sunt direct afectaţi. Atunci când instituţia familiei
suferă, viaţa educaţională a elevilor este afectată în mod direct. Acest efect se manifestă, uneori, ca
un „prieten greşit” sau prin agresiuni fizice si verbale, ca urmare a problemelor emoţionale ale
elevilor.
Toate ţările implicate în proiect, România, Turcia, Spania, Bulgaria şi Lituania, se confruntă
cu aceeaşi problemă. Ne îngrijorează faptul că problemele familiale au ca rezultat violenţa şi
dezbinarea socială. Considerăm că putem rezolva această problemă printr-o bună colaborare
şcoală-familie care stă la baza unei educaţii de calitate.
Pentru a transforma comportamentele negative in unele pozitive, trebuie să fim în această
colaborare, aşa că ne propunem să susţinem elevii noştri din punct de vedere social, emoţional şi
educativ. Suntem conştienţi ca nu putem aştepta un miracol, însă putem realiza acest lucru lucrând
în echipă. De asemenea, vrem să cunoaştem metodele pe care colegii din ţările partenere le folosesc
pentru a face faţă violenţei în şcoli.
Acest proiect a fost creat pentru profesorii care doresc să-şi îndrume clasele privind
tensiunile inevitabile, conflictele relaţionale şi comportamentul agresiv în rândul elevilor care pot
inhiba învăţarea şi pot crea un mediu nefavorabil în clasă.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 1 SEPTEMBRIE 2018 – 31 AUGUST 2020
OBIECTIVE:
Înţelegerea emoţiilor copiilor care provin din medii dezavantajate şi îndrumarea acestora
catre un comportament echilibrat , tolerant
 Combaterea şi eliminarea violenţei prin parteneriatul între şcoli
 Cunoaşterea unor exemple de bună practică oferite de ţările partenere
 Implicarea copiilor cu un comportament agresiv în activităţi precum muzică şi sport
 Oferirea unor soluţii părinţilor acestor copii pentru a petrece împreună un timp de calitate
 Realizarea unei educaţii bazate pe o atmosferă de motivare si încurajare
 Adaptarea curriculumului pentru o mai bună pregătire a elevilor pentru viaţă
Activităţile planificate care vor duce la realizarea obiectivelor proiectului sunt:
- Organizarea unui seminar despre bullying
- Promovarea proiectului pe facebook, instagram si etwinning
- Organizarea unor vizite la o Agenţie de protecţie a copiilor sau la un centru de îngrijire a copiilor


- Organizarea unor marşuri anti-bullying cu prilejul activităţilor transnaţionale
- Organizarea unor competiţii pe tema bullyingului în fiecare şcoală parteneră
- Crearea unor broşuri cu mesaje anti-bullying pe care elevii le vor înmâna atât pe străzi, cât şi în
alte şcoli.
- Filmarea unui clip despre bullying.
- Implicarea elevilor din grupul ţintă în activităţi sportive.
- Crearea unei liste de sfaturi cu privire la modul prin care se poate depăşi hărţuirea.
- Crearea de statistici prin aplicarea de chestionare .
- Realizarea unei expoziţii de fotografie şi desene pe tema bullyingului.
- Organizarea activităţilor folosind metoda jocului de rol.

REZULTATE
Proiectul pentru care am aplicat facilitează creşterea încrederii în sine a elevului şi
stimularea acestuia pentru învăţare.
Dorim diversitate în şcoală, astfel încât fiecare elev, chiar dacă este din grupul dezavantajat,
să aibă acces la o educaţie de calitate, să aibă o atitudine pozitivă despre şcoală şi să găsească ceva
interesant şi plăcut în fiecare lecţie.
În consecinţă, fiecare ţară parteneră doreşte să descopere metodele şi tehnicile potrivite
programelor şcolare şi să le pună în practică în propriul mediu şcolar.
Aşadar, proiectul intenţionează să reducă rata de agresiune colegială, pe de o parte şi pe de
altă parte, să crească succesul şcolar al elevilor.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE, PREDARE ŞI FORMARE:
C1
Pink Shirt Day
Everyday

Secondary
school
Vazov", BULGARIA

"Ivan Schimburi pe
termen scurt
ale grupurilor
de elevi

4 elevi
2 profesori

November2018

Raseiniu r.Siluvos vidurine Schimburi pe
mokykla, LITUANIA
termen scurt
ale grupurilor
de elevi

4 elevi
2 profesori

Februarie
2019

IES DE LLERENA, SPANIA

4 elevi
2 profesori

Aprilie
2019

Ziua tricoului roz
C2
Anti-Bullyng Week
Saptamana antibullying
C3
Cooperate better

Schimburi pe
termen scurt

than bully
Mai bine cooperare
decât violenţă!
C4
Don't be bully!
Nu fi bully!
C5
Say Bye to Peerbullyng

ale grupurilor
de elevi
Şcoala Gimnazială Alexandru
Vlahuţă Focşani, ROMÂNIA

Schimburi pe
termen scurt
ale grupurilor
de elevi
Sehit Umit Karamustafa Schimburi pe
Ortaokulu, TURCIA
termen scurt
ale grupurilor
de elevi

Spune adio
violenţei!

Coordonator proiect,
Prof. Liliana Foarfecă

4 elevi
2 profesori

Noiembrie
2019

4 elevi
2 profesori

Mai
2020

