
În anul școlar 2021-2022 ne vom alătura proiectului eTwinning “Copilărie fără 

BULLYING / Childhood without BULLYING”, având ca parteneri profesori și elevi din 

ALBANIA, ARMENIA, ITALIA, MACEDONIA DE NORD, REPUBLICA MOLDOVA, 

ROMÂNIA, SERBIA, SLOVACIA, TURCIA, UCRAINA.

Despre proiect

Acest proiect este despre prietenie, colaborare, comunicare, parteneriat între elevii 

școlilor din țară și din Europa. Proiectul se concentreaza pe un fenomen care, după toate 

probabilităţile, are loc aproape în toate școlile - hărţuirea. Elevii abordează formele și efectele 

hărţuirii prin mai multe căi și încearcă să găsească diferite abordări pentru o soluţie, 

colaborarând pe portalul eTwinning. Vom dezvolta abilitățile noastre de lucru în echipe, prin 

creativitate, gândire critică, autonomia elevilor, comunicare, să folosim instrumentele Web2.0. 

Obiective

- Să conștientizeze că hărţuirea este o problemă foarte des întâlnită și este necesar să găsească o 

soluţie prin care să o abordeze; 

- Să comunice cu alţi elevi din scoală, din țară și din alte ţări participante;

- Să cunoască mai bine și să folosească platforma de comunicare eTwinning; 

- Să dezvolte competențele de comunicare în limbi străine;

- Dezvoltarea originalității și creativității;

- Dezvoltarea încrederii în sine a copiilor;

- Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă și îmbunătăţirea abilităților de lucru independent.

Procedură de lucru

Proiectul se va desfășura din septembrie până în martie. Vom face câte două activități pe 

lună. Ne vom întâlni în regim online în trei etape. Fiecare membru își va asuma responsabilitatea 

pentru o sarcină aparte. Prezentarea echipelor partenere, a școlilor, a locurilor de unde acestea 

provin. Recunoașterea diferitor forme de hărţuire/ bullying .

- Elevii fiecărei școli partenere, în grupuri mici, abordează o anumită formă de hărţuire.

- Elevii vizionează materialele propuse de parteneri, le discută și le comentează.

Disiminarea proiectului în cadrul școlii și a rețelelor sociale.



Rezultate preconizate

Proiectul urmăreşte conştientizarea problematicii legată de hărțuirea în mediul școlar, 

social și virtual. Prin activităţile din cadrul proiectului se doreşte dezvoltarea unei atitudini de a 

“trezi “ conştiinţa participanţilor cu privire la relațiile interumane. Activitatea va fi evaluată 

printr-un chestionar on-line și prin evaluarea comentariilor din spaţiul virtual eTwinning. Elevii 

vor fi întrebaţi cât de mult au învăţat, dacă le-a plăcut să lucreze în spaţiul virtual eTwinning, ce 

le-a plăcut cel mai mult, dacă au existat probleme și dacă sunt interesaţi să se mai implice și în 

alte proiecte. Evaluarea va fi accesibila tuturor membrilor TwinSpace.

https://live.etwinning.net/projects/project/308902 
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