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„COMBATTING AGAINST DISCRIMINATION AND BULLYING” 

ERASMUS+  

ACȚIUNEA CHEIE KA229: PARTENERIAT DE SCHIMB INTERŞCOLAR  

 

 

În perioada 2019 – 2021, liceul „Voievodul Mircea” desfăşoară, în calitate de partener, un nou 

proiect cu finanţare europeană, prin programul ERASMUS+. Proiectul „Combatting against 

discrimination and bullying” îşi propune să realizeze 6 schimburi de grupuri de elevi pe termen scurt 

şi uneşte 6 şcoli europene:  

 

1. Lycée Modeste Leroy, Evreux, Franţa – coordonator 

2. Gulveren Anadolu Lisesi, Turcia 

3. 44 Secondary School Neofit Bozveli, Bulgaria 

4. Istituto di Istruzione Superiore ‘’GA Pischedda’, Italia 

5. Sindi Gumnaasium, Estonia 

În cadrul acestui parteneriat şcolar, se vor desfăşura 6 schimburi de elevi, dintre care unul va fi găzduit 

de liceul nostru. Fiecare deplasare externă va implica un număr de 4/5 elevi şi 1 profesor însoţitor! 
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Scopul principal al acestei colaborări îl reprezintă combaterea mentalităţilor şi a comportamentelor 

nesănătoase ce alimentează intoleranţa şi discriminarea, precum şi conştientizarea, de către elevi şi 

părinţi, a consecinţelor negative pe care instigarea la ură le declanşează în rândul tinerilor în curs de 

formare. 

OBIECTIVE: 

 

1. Reducerea abandonului timpuriu al studiilor prin prevenirea cazurilor de bullying (incidente 

violente) şi prin stimularea încrederii de sine a participanţilor;  

2. Transmiterea cunoştinţelor necesare legate de fenomenul de bullying (impact, metode de prevenire 

etc)  

3. Promovarea unui dialog intercultural între ţările partenere şi între categorii socio-culturale diferite;  

4. Reducerea violenţei, a abandonului scolar şi a inegalităţilor prin promovarea unor valori precum 

toleranţa, acceptarea Celuilalt şi a respectului între culturi;   

5.Implicarea activă a elevilor în activităţi ce presupun colaborarea în cadrul echipelor multiculturale;  

6. Descurajarea tendinţei de alimentare a stereotipurilor şi a prejudecăţilor bazate pe cazuri izolate de 

comportament inadecvat;  

7. Dezvoltarea competenţelor sociale şi de comunicare a elevilor ce provin din medii diferite;  

8. Încurajarea deschiderii spre învăţarea limbilor străine;  

 

REZULTATE ŞI IMPACT:  

- redactarea unei culegeri care să reunească rezultatele obţinute în urma colaborării între şcolile 

partenere; 

- realizarea şi implementarea ulterioară a unui program de asistenţă pentru elevii agresori şi pentru cei 

agresaţi  

- creşterea nivelului de conştientizare a fenomenului de bullying printre elevi, cadre didactice, 

personalul şcolii, în comunitatea locală, şi dezvoltarea unor relaţii interculturale de calitate între 

beneficiarii implicaţi;  

-reducerea semnificativă a cazurilor de bullying; 

- crearea unei reţele de sprijin constituită din şcolile partenere care să ofere consiliere în vederea 

rezolvării în mod constructiv a cazurilor de bullying; 

- promovarea în rândul beneficiarilor direcţi şi indirecţi a unor valori precum toleranţa şi respectul;  

- colaborarea cu ONG-uri locale şi alţi parteneri locali. 
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TEME ABORDATE ÎN CADRUL REUNIUNLOR DE PROIECT 

 

 Tipuri de discriminare. Forme de bullying hărţuire (verbală, fizică, socială sau emoţională). 

Rolul sportului în stoparea violenţei.   

 Modalităţi de prevenire a cyberbullingului  

 Rolul artelor în prevenirea violenţei 

 Neutralizarea discursului instigator la ură. Rolul muzicii şi al dansului în prevenirea violenţei 

şi a bullyingului  

 Consecinţele bullyingului. Rolul fotografiei şi al filmelor în prevenirea violenţei  

 Rolul profesorilor în combaterea fenomenului de bullying  

 Rolul literaturii în combaterea fenomenului de bullying. 

 

MODALITATI DE DISEMINARE ŞI VALORIZARE: 

- afişe/ postere/ fluturasi, prin care să promovăm activităţile din proiect, realizarea  colțul proiectului; 

- Facebook liceu, Website-ul LVM, anunţuri radio, interviuri; 

- participarea la concursul MADE FOR EUROPE; 

- activități dedicate Zilelor Erasmus; 

- articole pe tema proiectului, articole publicate în reviste cu ISSN, reviste de interes pentru personalul 

didactic, revista liceului, în presa locală ;  

- expoziţii/manifestări artistice adresate părinţilor, profesorilor, inspectorilor, vizitatorilor ; 

- prezentarea activităţilor din proiect în cadrul Consiliului Elevilor, în consiliile profesorale, întâlnirile 

anuale ale profesorilor, pe site-ul liceului şi prin intermediul reţelelor de socializare; 

- realizarea unui proiect E-twinning; 

- diseminarea rezultatelor finale în cadrul platformelor ERASMUS+, School Education Gateway, 

EPALE; 

- participarea în cadrul unor evenimente internaţionale dedicate combaterii fenomenului de bullying 

(ex. Pink T-shirt Day Society); 

- crearea unor resurse educaţionale accesibile tuturor cadrelor didactice din liceu pentru folosirea 

acestora ca modele de bune practici în cadrul orelor de orientare şi consiliere. 

 

                                                                      Echipa managerială, 

                                                                        Prof. Stăncescu Mihaela 

                                                                        Prof. Daniela Ionescu  
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 Proiectul COMBATTING AGAINST DISCRIMINATION AND BULLYING este finanțat de 

Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ . Acest material reflectă numai punctul de vedere al 

autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Comisiei Europene sau a 

Guvernului României. 

 


