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În contextul unei Europe din ce în ce mai globalizate, unde există oportunități de
studiu sau de angajare nelimitate, într-o epocă în care tehnologia pare să domine
fiecare aspect al vieții, comportamentul interpersonal și relațiile ar trebui să fie
prioritare. Acum vechile reguli pentru comportamentul social și-au pierdut orice
semnificație pentru noua „generație globală”, care se poate conecta instantaneu
la oamenii din orice colț al planetei, dar care, de fapt, nu știe cum să o facă.
De aceea, proiectul „Buddies Against Bullies” este un proiect de tip KA229 Parteneriate de schimb școlar, ce se adresează tuturor profesorilor din
învățământul preuniversitar, elevilor cu vârste cuprinse între 10 - 18 ani precum
și părinților acestora, indiferent de grupul economic, politic sau religios de fond
din care fac parte. Pe parcursul proiectului se vor crea noi metode și programe
de adaptare a elevilor în școală, prin creșterea gradului de conștientizarea a
nevoii de respect față de propria persoană sau față de colegi, ori față de viața ca
un tot.
Bullying-ul este o problemă gravă în rândul copiilor și adolescenților. El
cauzează cele mai multe cazuri de depresie, anxietate, tulburări de caracter, ori
chiar de abandon școlar. De aceea proiectul dorește să găsească soluții și
precauții pentru ca studenții să fie mai fericiți atât în viața lor socială cât și în
cea academică.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Îmbunătățirea valorilor pozitive, cum ar fi respectul, prietenia, împărtășirea;
2. Creșterea nivelului de empatie, pentru a arăta toleranță față de alți oameni;
3. Exploatarea aspectelor pozitive ale diversității în viața școlară;
4. Organizarea mai multor activități de grup la școală și în afara școlii pentru a
îmbunătăți cunoștințele elevilor și pentru a crea relații mai strânse între aceștia;
5. Dezvoltarea învățării în colaborare și a schimbului de idei la nivel european;
6. Reducerea bullyingului cu minim 10%.
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Rezultatele urmărite pe parcursul proiectului sunt:
1. Profesorii și studenții vor putea identifica, recunoaște și răspunde mai bine la
intimidare, va crește competența cadrelor didactice în soluționarea cazurilor de
intimidare.
2. Va avea loc schimbarea atitudinii școlii și membrilor comunității în
fenomenul de intimidare și îmbunătățirea abilităților de conflict dintre profesori
și elevi în rezolvarea problemelor.
3. Elevii din fiecare țară, împreună cu profesorii lor, vor crea 2 videoclipuri
educaționale despre bullying, aceste filme putând fi folosite în mod liber ca
instrumente educaționale.
4. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea bunăstării tinerilor,
integrarea acestora în societate și participarea lor activă la viața democratică sunt
rezultate urmărite pe parcursul proiectului.
Școlile implicate în proiect sunt:
1. ALYTAUS LIKISKELIU PAGRINDINE MOKYKLA, ALYTUS,
LITHUANIA - școală coordonatoare
2. LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL”, TIMIȘOARA, ROMÂNIA
3. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GUIA, GUIA POMBAL,
PORTUGAL
4. MEHMET SERTTAS ANADOLU LISESI, MERSIN, TURKEY
5. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - CORAZONISTA, VITORIA GASTEIZ, SPAIN
Echipa de implementare a proiectului:
Prof. pt. învățământul primar Marinescu Oana Suzana - coordonator de proiect
Director prof. Bociu Carmen Cerasela
Director adjunct prof. Jurca Teodora
Prof. Keresztes Luminița Dorina
Prof. Farkas Cristina
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