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LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM CĂLIMĂNEȘTI

Una dintre problemele României contemporane este fenomenul de bullying cu care se confruntă mai
toată lumea: copii, adolescenți, tineri și adulți, fie că sunt acasă, la grădiniță sau la școală, la serviciu, printre
prieteni și pe rețelele de socializare sau, și mai grav, în mass-media. Bullyingul este, practic, un conflict
generat de dorința unor persoane de a câștiga putere și autoritate, punându-i pe cei mai slabi într-o lumină

proastă. Chiar dacă legea interzice orice comportament care poate fi asociat cu violență fizică sau psihologică.
În practică, însă, o situație de bullying este foarte greu de depistat, mai ales dacă aceasta se întâmplă în școli
sau în instituții mari.
Bullying-ul în școli reprezintă o amenințare gravă la adresa dezvoltării sănătoase a agresorului și a
victimelor acestuia. Manifestarea acestei forme de agresiune în rândul copiilor de vârstă școlară poate avea
consecințe negative pe termen scurt și lung (care se pot manifesta chiar și la vârsta adultă), afectând
bunăstarea fizică, psihologică și socială atât a agresorilor, cât și a victimelor agresiunii. Școala, prin rolul său
important în dezvoltarea copiilor și tinerilor, împreună cu familia și societatea, trebuie să aibă în vedere
monitorizarea permanentă și accesul la cele mai bune modalități de prevenire, identificare și intervenție în
astfel de situații. Simpozionul vizează schimbul de experiență a cadrelor didactice, exemple de bună practică,
identificarea unor strategii și modalități de rezolvarea unor astfel de situații care apar în mediul școlar, pentru
asumarea unor responsabilităţi specifice relevante din perspectiva prevenirii situațiilor de bullying în școală și
își propune accesul egal la educație. Crearea unui mediu fizic și emoțional sigur necesită un efort coordonat al
profesorilor, familiei și comunității pentru a arăta copiilor noștri cum să rezolve problemele ferm și corect,
indiferent de forma agresiunii (fizică, verbală, psihică).
Simpozionul se dorește o continuare a activităților proiectului Erasmus 2020-1-RO01-KA229080070-1 SILENT SCREAM (ȚIPĂTUL MUT), în care Liceul Tehnologic de Turism este coordonator,
în parteneriat cu licee din Polonia, Lituania, Turcia, Portugalia, Grecia, aflat în desfășurare în acest an
școlar. Obiectivele proiectului sunt: combaterea fenomenului de bullying; crearea unei strategii de
identificare a potențialilor agresori și a persoanelor expuse acestei practici; implementarea unui plan de
prevenire și combatere a acestui fenomen în rândul adolescenților, implicarea parinților, profesorilor,
instituțiilor locale, psihologilor și consilierilor școlari; crearea unui ghid de bune practici pentru orele
de dirigentie, consiliere; vizite și schimb de experiență între țările partenere, elevi și profesori.

-



Identificarea unor soluții antibullying (strategii/metode de abordare);
Formarea unor aptitudini și competențe necesare pentru a preveni, identifica situațiile de bullying
și de a răspunde la incidente;
Nevoia de a primi exemple de bună practică;
Elaborarea unei strategii antibullying la nivelul unității de învățământ și identificarea etapelor
principale de intervenție în unitatea de învățământ;
Utilizarea strategiilor de prevenire a bullying-ului în școală pentru creșterea calității în educație;
Identificarea şi evaluarea dimensiunii fenomenului de bullying în şcoală şi în mediul proxim
acesteia;
Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în prevenirea
bullying-ului în şcoală pentru realizarea unei școli moderne, incluzive;
Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea, la nivel de școală, a unor activități de prevenire a
bullying-ului în rândul elevilor;
Elaborarea unei strategii la nivel instituţional privind ameliorarea fenomenelor de (Strategia de
prevenire şi combatere a bullying-ului în şcoală);
Atragerea şi implicarea reprezentanţilor comunităţii în acţiuni de prevenţie şi combatere a
bullying-ului în şcoală;

cadre didactice din învăţământul preuniversitar: profesori (nivel gimnazial/liceal, profesori pentru
învățământul primar și preșcolar), diriginți, psihologi, consilieri educativi, consilieri școlari, personal de
conducere, îndrumare și control, părinți/tutori legali ai elevilor din unitățile de învățământ
preuniversitar;



membri ai comunităţii.



70 de cadre didactice




cadre didactice organizatoare;
parteneri ( I.S.J. Vâlcea, C.C.D. Vâlcea)









calculatoare;
imprimantă;
videoproiector;
consumabile;
panouri de afişaj;
aparat foto, camera video;
c.d.-uri.

1. Proiectul se desfăşoară în perioada: decembrie 2021 – iulie 2022;
2. Elaborarea proiectului şi popularizarea lui: decembrie 2021- aprilie 2022;
3. Primirea comunicărilor, referatelor şi lucrărilor cadrelor didactice: până la data de 15 mai 2022 ;
4. Sesiune de comunicări: 16 mai 2022, on-line, gazdă Liceul Tehnologic de Turism Călimănești;
5. Redactarea revistei simpozionului: iunie 2022;
6. Expedierea materialelor (diplome simpozion, revistă cu ISSN, în format electronic) – până la 1 iulie
2022.









afiş;
roll-up-ul simpozionului;
revista simpozionului, în format electronic ( ISSN);
diplome de participare la simpozion;
anunţuri pe: www.didactic.ro , www.economiccalimanesti.ro;
grupuri de lucru pe discipline, dirigenție, consilieri școlari, diretori;
platforme proiecte europene.

16 mai 2022
SECŢIUNI:
I. CADRE DIDACTICE - COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE (participare directă, on-line/indirectă)
Referate/ proiecte educative/ activități didactice/ lucrări ştiinţifice/exemple de bună practică pe tema
simpozionului.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
1. Condiţii de participare:
Participanţii la simpozion sunt: cadre didactice din învăţământul preuniversitar; profesori (nivel
gimnazial/liceal, profesori pentru învățământul primar și preșcolar), diriginți, psihologi, consilieri
educativi, consilieri școlari, personal de conducere, îndrumare și control, părinți/tutori legali ai elevilor
din unitățile de învățământ preuniversitar.
Lucrările trimise vor respecta tema simpozionului judeţean.
2. Înscrierea participanţilor:
Înscrierea la simpozion se face completând fişa de înscriere din anexe, care va fi trimisă prin email la adresa simpozioncalimanesti@yahoo.com, până la data de 15 mai 2022, alături de materialele
pentru simpozion/proiecte/comunicări ştiinţifice/activități didactice/parteneriate educaționale/exemple
de bună practică pe tema propusă. Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la numărul de telefon
0744674768 prof. Albinaru Corina, 0766453306, persoana de contact prof. Olariu Mirela, 0744773627
prof. Barbu Daniela. Acordul de parteneriat completat în două exemplare şi ştampilat va fi trimis în plic
în care se va adăuga un plic autoadresat, timbrat corespunzător, pentru a primi materialele (diploma de
participare la simpozion şi revista, în format electronic).
Toate materialele se trimit atât în format electronic, la adresa de mai sus, cât şi listate, în plic.
Participarea la simpozionul județean este gratuită.
3. Trimiterea lucrărilor: până la data de 15 mai 2022– data poştei - pe adresa Liceul Tehnologic de
Turism, Călimănești, Str. Pieței, nr. 4











4. Condiţiile de tehnoredactare a lucrărilor la simpozionul judeţean sunt următoarele:
se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat justified);
titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
la două rânduri de titlu se vor scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12, Bold);
la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);
lucrările trimise trebuie să respecte criteriile menţionate anterior, deoarece vor apărea în revista
simpozionului;
bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume – autor, anul,
titlul, editura;
acolo unde nu sunt consultate surse bibliografice nu se consemnează;
vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române !
lucrarea trebuie să aibă 3-5 pagini.
Materialele care nu îndeplinesc condițiile menționate anterior nu vor fi înscrise la
simpozion.





PERSOANE DE CONTACT:
prof. Albinaru Corina; Liceul Tehnologic de Turism, Călimănești, tel. 0744674768;
prof. Olariu Mirela, Liceul Tehnologic de Turism, Călimănești, tel. 0766453306;
prof. Barbu Daniela; Liceul Tehnologic de Turism, Călimănești, tel. 0744773627.
Fiecare cadru didactic va primi, până la 1 iulie 2022 (pe adresa indicată pe plicul autoadresat şi
timbrat cu timbru în valoare de 4 lei), mapa care va conţine următoarele materiale: diploma de
participare la simpozion, acordul de parteneriat, revista cu ISSN, în format electronic, aceasta
cuprinzând referate/proiecte educative/lucrările științifice/exemple de bună practică ale cadrelor
didactice participante la simpozion.

Anexa nr. 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION JUDEȚEAN

Prevenirea fenomenului de bullying în școală

NUMELE.................................................
PRENUMELE...........................................................................
SPECIALITATEA......................................................................................................................................
TELEFON
FIX/MOBIL................................................................................................................................................
EMAIL.......................................................................................................................................................
ŞCOALA.....................................................................................................................................................
LOCALITATEA.......................................................................................................................................
JUDEŢUL....................................................................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII
......................................................................................................................................................................
NUMĂRUL
DE
AUTORI
AI
LUCRĂRII...................................................................................................................................................
PARTICIPARE (ON-LINE/INDIRECTĂ):............................................................................................
PREZENTAREA LUCRĂRII
da
nu

Anexa nr. 2.

Şcoala ..................................................

Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti,

Adresa .................................................

Str.Pieței, nr. 4, Vâlcea,

..............................................................

Tel./fax 0250750182

..............................................................

Nr. .................. din ..........................

Nr. .................. din

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN
Prevenirea fenomenului de bullying în școală
Vâlcea, Ediţia I, 2022
Încheiat astăzi, ..................
între:
Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti, reprezentat de prof. Negrea Titela Violeta, în
calitate de director şi prof. Olariu Mirela Mariana, prof. Albinaru Corina, prof. Barbu Daniela, în
calitate de coordonatori ai simpozionului Prevenirea fenomenului de bullying în școală, ediţia
I, Călimănelti, 2022
şi
Şcoala/Colegiul/Liceul
…..…….........................................................................................................,
reprezentat/ă de ……………………............................................, în calitate de director şi
......................................................................în calitate de participant la simpozionului Prevenirea
fenomenului de bullying în școală, ediţia I, Călimănești, 2022.

Durata: aprilie 2022– iulie 2022
Şcolile coordonatoare se obligă :





Să distribuie regulamentul şcolilor partenere;
Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze revista simpozionului;
Să trimită tuturor participanţilor diplomele în termenul stabilit;
Să mediatizeze rezultatele activității.

Şcoala participantă se obligă:



Să promoveze simpozionul județean în rândul cadrelor didactice;
Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform planului
stabilit.

Liceul Tehnologic de Turism
Director,
Prof. Negrea Titela Violeta

Şcoala
Director,

