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„BUDDIES AGAINST BULLIES”
Obiectivele proiectului:
1. Îmbunătățirea valorilor pozitive, cum ar fi respectul, prietenia, împărtăşirea;
2. Creşterea nivelului de empatie, pentru a arăta toleranțã fațä de alți oameni ;
3. Exploatarea aspectelor pozitive ale diversității in viața școlarä;
4. Organizarea mai multor activități de grup la şcoală şi în afara școlii pentru a
îmbunãtăți cunoştințele elevilor şi pentru a crea relații mai strânse între aceştia;
5. Dezvoltarea învățării prin colaborare şi a schimbului de idei la nivel european;
6. Reducerea bullyingului cu minim 10%.

Ïn cadrul proiectului sunt prevăzute 5 schimburi a câte 4 elevi, fiecare desUaşurându-se
pe durata a 4 zile. Aceste mobilitäți au ca scop dezvoltarea unor tehnici de înväțare prin
colaborare, prin acceptarea orieärui individ, indiferent de apartenența socială, politică,
economică, religioasä sau aspectul fizic.
Pe parcursul acestor mobilitäți, elevii vor descoperi beneficiile unei vieți bazate pe
colaborare și prietenie, vor avea parte de informații legate de procesul tot mai întâlnit de
bullying, învățând cum să îl combată prin activități fizice şi armistice.
La finalul proiectului elevii, ca şi profesorii vor putea ajuta la stoparea acestui
fenomen tot inai frecvent in şcoli, folosind rezultatele materiale ce vor ft realizate pe parcursul
celor doi ani de proiect: logo - uri specifice, dansuri tematice (flash - mob), videoclipuri și
scenete în care sunt atât actori cât şi regizori şi producători, jocuri folosind programe precum
Kahoot!, Leamingapps, Animoto, ori de tip quiz , realizarea unor postere, sloganuri desprc
bullying, e-book etc.
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Şcolile partenere sunt:
ALYTAUS LIKISKELIU PAGRINDINE MOKYKLA, ALYTUS, LITHUANIA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GUIA, GUIA POMBAL, PORTUGAL
MEHMET SERTTAS ANADOLU LISESI, MERSIN, TURKEY
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - CORAZONISTA, VITORIA - GASTEIZ,

Pentru a putea participa in cadrul proiectului, un elev trebuie să îndeplinea că
următoarele cerințe:
1. Să fie elev în clasa a IX-a sau a X-a in anul şcolar 2021 — 2022
2. Să nu fie sancționat disciplinar
3. Sã cunoască limba engleză
4. Sä aibã permisiunea pärínților de a participa la mobilitãțile şi activitățile proiectului
5. Să poatä cälätori in sträinätate
6. Sã aibä posibilitatea de a gäzdui un elev străin
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Criteriile de sele•t ie în echipa de proiect sunt:
1. Examen oral la limba engleză
2. Apartenența la o categorie dezavantajată (cultural, economic, social, cu dizabilități)
3. Recomandarea profesorului diriginte

Selecția elevilor va avea loc joi, 23 septembrie 2021, incepând cu ora 08:00.
Dosarul de înscriere va cuprinde cererea de înscriere, acordul privind utilizarea datelor
personale și recomandarea profesorului diriginte și va fi depus la cabinetul de informatică
(doamna profesor Precup Luminița Dorina) până luni, 20 septembrie 2021. Vineri, 24
septembrie 2021, se va afișa la avizierul școlii lista elevilor admiși pentru participarea la
examenul oral la limba engleză de mart,i, 28 septembrie 2021.
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