Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Proiect TRUE - Tolerance, rights and unity in education
2018-EY-PMIP-R2-0011
finanțat prin PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI
ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului Economic
European (SEE) – mecanismul financiar 2014-2021

PROIECT- Educație pentru cetățenie democratică activă în diversitate
interculturală
TRANSFORMĂM ȘCOALA ÎMPREUNĂ!

Surâsul prieteniei
1. Şcoala, adresă, site, telefon, mail:
Școala Gimnazială Comuna Costișa; Str.Unirii, Nr.123, Comuna Costișa, Neamț,
www.scoalacostisa.ro, tel/fax: 0233260061, e-mail: sccostisa@isjneamt.ro
2. Datele de contact ale coordonatorului proiectului:
Profesor Lațcu Corina, telefon 0752176886
3. Titlul proiectului: Surâsul prieteniei
4. Perioada/durată: octombrie 2021- decembrie 2021
5. Argument – descrierea proiectului :
“Oamenii se urăsc pentru că se tem, oamenii se tem pentru că nu se cunosc, oamenii
nu se cunosc pentru că nu comunică.” - Martin Luther King
Fenomenul de violenţă şcolară este acela care pune cel mai des piedici procesului de
dezvoltare a elevului. Actele de violenţă petrecute între elevi pun stăpânire pe şcoli, fie că
sunt din mediul urban, fie din rural. 50% dintre elevii claselor V-VIII au suferit o formă de
victimizare verbală, în ultimul an.
Colegii de clasă sau de şcoală fie și-au vorbit urât, fie s-au bârfit ori poreclit, sau și-au
făcut glume proaste. Mai mult, unii dintre elevi au fost expuşi la toate cele patru tipuri de
violenţă verbală enumerate. Acest tip de victimizare este cel mai des întâlnit în mediu şcolar,
urmat de victimizarea fizică şi cea relaţională, alături de fenomenul de « bullying ». Un
procent semnificativ de elevi au căzut victime ale următoarelor forme de violenţă fizică:
ameninţări cu bătaia, îmbrânceli, diferite obiecte aruncate în ei sau spre ei.
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Educaţia trebuie să vizeze înflorirea personalităţii umane şi întărirea respectării drepturilor
şi libertăţilor omului”, dar fenomenul de violenţă şcolară este acela care pune cel mai des
piedici procesului de dezvoltare a elevului.
Prin intermediul acestui proiect educativ, dorim să informăm elevii despre pericolul
violenţei şcolare, să dezvoltăm capacităţi de comunicare şi interrelaţionare între elevi, să
arătăm copiilor că ei toţi, indiferent de religie sau rasă, de condiţiile sociale, doresc să se
joace, să înveţe, să se bucure de tot ce îi înconjoară şi o pot face într-o relaţie de prietenie, de
respect şi într-ajutorare reciprocă, într-un climat de stabilitate şi de bună înţelegere.
Proiectul facilitează îmbunătățirea competențelor de comunicare a elevilor, creativitatea,
gestionarea și înțelegerea siguranței acestora în mediul școlar, precum și crearea unui climat
optim de încredere, toleranță, ce culminează cu înfiriparea durabilă a prieteniei între elevi.
6. Grup ţintă:
Beneficiari
- Direct- 40 de elevi ai claselor a V-a a VI-a ai Şcolii Gimnaziale Comuna Costișa –
ataşez listă participanți proiect;
- Indirect - elevii claselor P-VIII ai Şcolii Gimnaziale Comuna Costișa, cadre
didactice, părinţii, comunitatea locală.
7. Scop:
-

Educarea prin informare a elevilor asupra fenomenului de violență/bullyng, prin
identificarea posibilelor cauze și a formelor de manifestare întâlnite în comunitatea
școlară.

-

Implicarea directă a elevilor în combaterea manifestărilor de violență și învățarea
atitudinilor corecte pentru prevenirea unor astfel de comportamente nedorite.

8. Activităţi (structură):
Nr.
crt

Activitatea

Grup
ţintă

Perioada/ Resurse
Luna
materiale
1, 2, 3
Elevii Octombrie
Sală de clasă,
claselor
2021
flip chart,
V-VI
pixuri, video
proiector,
calculator

1. Semnele bullyng-uluiactivitate în vederea
identificării fomelor de
manifestare a violenței,
a posibilelor victime și
identificarea cauzelor
acesteia, cu sprijinul
specialiștilor din cadrul
Serviciului de Asistență
Socială din Cadrul
Primăriei Costișa
și Elevii
Noiembrie
2. Cum văd eu
prietenii mei, o lume claselor 2021
mai bună- realizarea V-VI

Rezultate
(cantitative și
calitative)
Informare cu
privire la cauzele
și semnele
violenței

Sală de clasă, Promovarea
creioane
atitudini
colorate, carioci, antiviolență

unei
prin
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de desene și creații
foi A4, panouri.
literare
cu
scopul
ilustrării lumii și școlii
ideale
lipsite
de
conflicte
Elevii
Decembrie Sala de sport
3. Și totuși, dacă...
acțiune desfășurată cu claselor 2021
Videoproiector,
sprijinul Poliției și a V-VI
Calculator.
Patrulei
pentru
Siguranță Școlară, în
scopul conștientizării
de către elevi a
implicațiilor sociale pe
termen scurt, mediu și
lung
a
comportamentelor
deviante.

exprimare
artistică.

-Realizarea
informării
de
specialitate
cu
privire
la
consecințele
actelor de violență
în mediul școlar
dar și în afara
acestuia.
-Reducerea actelor
de indisciplină și
bullyng în rândul
elevilor.

9. Promovare
-

Prezentarea proiectului la nivelul consiliului profesoral;

-

Valorificarea produselor activităţii în revista şcolii/ afișaje

-

Site-ul școlii.

-

Google classroom- clasele virtuale.

Elevi participanți la proiect
Nr.crt

Numele și prenumele elevului

Clasa

1.

AANIŢEI DENISA

a V-a

2.

ANDRIESCU EMILIAN

a V-a

3.

BACIU NARCIS

a V-a

4.

BARCAN LORENA

a V-a

5.

BLAGA SILVANA

a V-a

6.

CATARAMA KEVIN

a V-a

7.

COSTEA ALEXANDRA

a V-a

8.

GROSU ANA

a V-a

9.

ISPAS ANA MARIA

a V-a
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10.

PĂDURARU ALEXANDRU

a V-a

11.

POENARU DENISA

a V-a

12.

RUSU ALEXANDRU

a V-a

13.

STANCIU SARA

a V-a

14.

TANASĂ DARIUS

a V-a

15.

TĂNASĂ IRINA

a V-a

16.

AANIŢEI CORNEL

a VI-a

17.

AFLOAREI LEONARD

a VI-a

18.

AIRINEI-CRĂCIUN DAVID

a VI-a

19.

ANGHELACHE ANDI

a VI-a

20.

ANGHELACHE LUCIAN

a VI-a

21.

BACIU ISABELA

a VI-a

22.

BARCAN ROXANA

a VI-a

23.

BĂDIŢĂ SEBASTIAN

a VI-a

24.

BUCATARIU ALEXANDRU

a VI-a

25.

DULCESCU CLAUDIA

a VI-a

26.

GABĂRĂ CIPRIAN

a VI-a

27.

GRIGORE CRISTIAN

a VI-a

28.

IACOB SARA

a VI-a

29.

ISPAS ANTONIO

a VI-a

30.

LUPO CĂTĂLIN

a VI-a

31.

MAFTEI ALIN

a VI-a

32.

MANOLE MIRUNA

a VI-a

33.

NIȚĂ NICULINA

a VI-a

34.

PLOSCARU ANA

a VI-a

35.

PLOSCARU GABRIEL

a VI-a

36.

PREUTESCU IULIA

a VI-a

37.

RUS RALUCA

a VI-a

38.

STAN ROBERTO

a VI-a

39.

STĂNILĂ ADRIAN

a VI-a

40.

VIERIU ALEXANDRA

a VI-a
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