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     Lansat în octombrie 2013 în parteneriat  România -regiunea Prahova  
cu instituţiile – Casa Corpului Didactic Prahova, Palatul Copiilor Ploieşti , 
C.N.,,Jean Monnet ,, Ploieşti , Asociaţia Iuventa , C.N.,,Al.I.Cuza ,, 
Municipiul Ploieşti , Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii ,, Victor 
Slăvescu,, Ploieşti , Şcoala Gimnazială ,,Sfântul Vasile ,, Ploieşti, 
Asociaţia de părinţi Şcoala Gimnazială Sfântul Vasile Ploieşti  şi  Turcia –
regiunea Mukla cu instituţiile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ,Çatalarık 
İlkokulu, Gölcük Ortaokulu,Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat 
Ortaokulu ,Yerkesik İMKB Çok Programlı Lisesi , Muğla Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi ,Yerkesik Belediyesi a avut ca scop principal  relizarea 
unui schimb de bune practici prin seminarii şi idei interculturale pentru 
creşterea gradului de conştientizare a problemei de intimidare în rândul 
copiilor şi tinerilor din comunitate .De asemeni a avut în vedere  
abordarea problemei agresiunii prin modalităţi inovatoare şi creative 
pentru a îmbunătăţi punerea în aplicare , cooperarea cu partenerii , 
crearea unui pachet de lucru cu resurse educaţionale pentru cadrele 
didactice implicate.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                       

 

 În 2014 s-au derulat foarte multe activităţi care susţin scopul proiectului.   
Temele au inclus 

A. La nivelul elevilor • Ce este hărţuirea? • Esti agresiv sau asertiv? • 

Workshop-uri : Managementul furiei  

B. La nivelul şcolii • Cum identific agresorii? • Cum creez un mediu 

proactiv şi motivant in şcoală ? • Ce ştiu elevii? • Înţelegerea: de ce se 

bat copii? • Cum cream un mediu proactiv si motivant în şcoală ?  

C. La nivel comunitar • Agresiunea - înţelegere, victima, rolurile, 

spectatorul  

• Sistemul de urmărire • Cyber -bullying 

  Din cele 4 mobilităţi ( vizite de lucru ) proiectate s-au relizat 2 una în 

România în  luna decembrie 2013 şi una în Turcia în (19-23) mai 2014. 

Ambele au fost formate din directorii şcolilor partenere. Programul 

mobilităţii în regiunea Mugla din Turcia a fost foarte încărcat cu o 

diversitate de activităţi printre care şi vizitele la şcolile :  

Fethiye -Catalarik Primary School ;Muğla- Gölcük -Golcuk Secondary 

School; Ortaca- Güzelyurt Ş. Ast. Tayyar Milat  Primary/ Secondary 

School ; Muğla- Yerkesik -Yerkesik IMKB Multi-Programmmed High 

School ; 

     

  A fost o experienţă de referinţă a proiectului. Am constatat 

cu toţii că poporul turc are o caracteristică despre care noi 

românii nu prea suntem dispuşi să o acceptăm datorită 

trecutului istoric şi anume generizitatea . Foarte atenţi la 

detalii  , organizare impecabilă şi atenţie sporită pentru ca 

noi să avem confort şi bună dispoziţie. Au prezentat  din 

activităţile curente până în detaliu . Experienţă de lucru cu 

disponibilitate de a fi dăruită. A fost ancorată tema 

proiectului în activitatea curentă foarte necesară la anumite 

şcoli . A fost  o întâlnire de lucru şi în cadrul Inspectoratului 

Şcolar Mugla , ocazie în care inspectorul şcolar general şi-a 

exprimat admiraţia faţă de colegiul nostru , faţă de ceea ce 

realizează C.N ,,Al.I.Cuza ,, Ploieşti cu profesorii , elevii , 

părinţii şi comunitatea  împreună . Domnia sa a participat cu 

delegaţia turcă la vizita de lucru în România în 2013. A 

declarat că i-a făcut mare plăcere să pună în practică din 

experienţele colegiului nostru şi pentru faptul că aici a văzut 

adevărata dimensiune europeană 

     



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegaţia română s-a întors în România cu satisfacţia lucrului bine făcut şi a 

câştigului de a  întâlni oameni minunaţi care fac lucruri minunate.  

   Partenerii români au realizat activităţi în care au lucrat împreună pentru a găsi 

soluţii  comune ( modalităţi şi modele) care să prevină sau să amelioreze problema 

agresiunii de toate tipurile şi care se  pot produce în diferite medii. Activităţi derulate 

cu mare impact la elevi , profesori , părinţi şi comunitate au fost: simpozionul ,, 

Educaţia în Europa,, worshopuri cu temele ,, Intimidarea ,, , ,, Ce este agresiunea ? 

,, , cursuri de formare pentru câte 10 profesori din şcolile partenere desfăşurate la 

Casa Corpului Didactic cu temele ,, Comportamentul violent şi absenteismul- 

prevenire şi intervenţie,, , organizarea festivalului de teatru Forum pe tema agresiunii 

etc. Echipele de teatru  ale colegiului nostru formate din elevi de la gimnaziu şi de la 

liceu îndrumate de profesorii colegiului Vlăsceanu Andreea Violeta şi Grecu Cristina 

Valeria au impresionat  cu talentul şi pasiunea lor pentru teatru . Piesele jucate au 

transmis mesajul proiectului într-un mod elegant şi special . La concursul  de teatru 

Forum organizat în cadrul proiectului de Palatul copiilor instituţie parteneră în proiect 

, echipa şcolii noastre a primit locul fruntaş , elevul Bercaru Mihai bucurându-se de 

admiraţie din partea spectatorilor şi a juriului. 

   De asemeni în seminarii şi cursuri toţi participanţii au avut implicare responsabilă. 

Proiectul este un succes al colegiului şi al partenerilor români şi turci. 

Anul 2015 va continua cu celelalte două mobilităţi şi alte activităţi care să aibă de 

asemeni inpact pozitiv şi care să susţină reuşita acestuia.  

     


