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             Proiect de activitate extraşcolară 

           (on-line) 

 

 
 
 
 

1. Denumirea proiectului de activitate extrașcolară:  

     Salvează viața! Spune STOP! bullying-ului! 

2. Parteneri: Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” din Suceava 

3. Locația: clasa virtuală (Google Classroom, Google Meet) 

4. Responsabil: prof. Dana-Elena TROCIN  

5. Participanți: elevii clasei a IX-a C de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” din 

Suceava; 

6. Durata: mai-iunie 2020 

7. Obiective urmărite:  

-Diseminarea informațiilor despre  fenomenul  bullying: definire, forme de manifestare, 

cauze, efecte, statistici privind gradul de escaladare a fenomenului în școala 

românească;  

-Creşterea gradului de conştientizare a efectelor negative ale fenomenului bullying în 

rândul eleviilor și al nivelului de informare a acestora  asupra necesităţii implicării în 

prevenirea şi combaterea acestui fenomen; 

-Însușirea unor tehnici de gestionare corectă a situațiilor în care elevii sunt victime ale 

bullying-ului; 

-Dezvoltarea altor metode nonagresive de exprimare a emoțiilor negative și de 

rezolvare a conflictelor interioare proprii; 

-Diseminarea unor modele de bună practică 

8. Descrierea activității:  

 S-au purtat discuții legate de drepturile omului/ ale copilului în societatea actuală. 



 S-au  vizionat filme/PPT, după care s-a organizat o dezbatere  pe tema fenomenului 

bullying. 

 Elevii au realizat desene care să exprime comportamntul anti-bullying și și-au 

exprimat impresiile legate de acest tip de comportament identificabil în societatea 

actuală. 

9. Metoda de evaluare:  

-discuții/dezbatere cu elevii, formularea unor impresii, desene, fotografii etc.; 

10. Resurse:  

-umane: elevi, profesor, părinți; 

-materiale: fondul de carte al bibliotecii personale/de la școală, internetul, filme,  hârtie de  

scris/de desen, calculator, imprimantă, aparat de fotografiat; 

-financiare: bugetul propriu; 

-procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea;              

11. Forme de organizare:  individual, frontal; 

12. Impactul asupra elevilor și/sau altor beneficiari: 

-dezvoltarea capacităţii de empatie la elevi; 

-formarea responsabilității față de societate; 

-formarea unei conduite pozitive; 

-adoptarea unui comportament nonviolent în orice împrejurare în vederea prevenției, stopării 

manifestării oricărui fel de intimidare (emoțională, comportamentală); 

-diminuarea numărului de cazuri de bullying în școală; 

    

 



                          

 

            

 

                     


