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   Parteneri: 

 Scoala Gimnazială Mihai Eminescu Roman, Romania-

scoala coordonatoare 

 Instituto Comprehensivo di Gatteo, Italy 

 Associazione IFOS-Centro Studi per la Famiglia, 

L'infanzia e l'adolescenza, Cagliari, Italy 

 Elementary school Kozala, Rijeka, Croatia 

 1 st Gymnasium of Markopoulo, Attiki, Greece 

 Orebro Kommun, Orebro, Sweden  

 Rigas Valda Avotina pamatskola-attistibas centrs, Riga, 

Latvia 

 Escola Secundaria Manuel Cargaleiro, Amora, Portugal 

 Institut Celesti Bellera, Granollers, Spain 



INFORMATII DESPRE PROIECT:   

 Ideea acestui proiect a apărut după o serie de sondaje 

efectuate într-un număr de școli din diferite țări ce au 

menționat agresivitatea  si intimidarea printre 

experiențele cele mai traumatizante care marchează 

copiii in timpul scolii.  Copiii agresati, hartuiti sau 

intimidati de colegi pot fi afectati emoțional și social. 

De asemenea, statisticile demonstrează că există o 

legătură între agresiune și lipsa de respect de sine. 

Toți elevii care suferă de lipsă de respect de sine 

prezinta si performanțe de invatare slabe. 



Proiectul ACCEPTO își propune să ofere 

soluții posibile la aceste probleme 

 CUM? 

 Prin utilizarea abordărilor pedagogice 

inovatoare și centrate pe elev care vor 

îmbunătăți caracteristicile de 

personalitate ale elevilor, ceea ce ii va 

ajuta sa-si dezvolte stima de sine și  sa 

combata pericolul de a fi intimidati sau 

agresati. 

 

 



Vom colabora cu institutul IFOS din Cagliari 

(Italia) specializat în bullying și cyberbullying 

care oferă servicii de consiliere și formare 

profesională. 

 Proiectul se va concentra, în același 

timp, pe 2 aspecte: Lupta împotriva 

tendintelor si manifestarilor de agresiune 

(ca modalitate de a-i accepta pe ceilalți) 

și sprijinirea elevilor de a face față 

agresiunilor prin construirea stimei de 

sine (ca modalitate concreta de a se 

accepta pe ei insisi). 



Obiectivele proiectului: 

  Sa promoveze un parteneriat de succes 

cu scopul de a oferi o educație și formare 

mai eficiente în combaterea  agresiunii, 

cyberagresiunii și pentru cresterea stimei 

de sine a elevilor; 

 Sa dezvolte la elevi și profesori 

competențe cheie, abilități de limbi straine, 

competențe digitale, de management de 

proiect și antreprenoriale ; 

 



Proiectul isi mai propune: 

 Sa sporeasca înțelegerea de catre elevi 

a fenomenului / tipurilor de agresiune 

dezvoltandu-le un comportament 

responsabil prin implicarea în prevenirea 

și găsirea de soluții eficiente acestor 

probleme; 

 Sa promoveze interesul elevilor pentru 

dezvoltarea unei atitudini sanatoase de 

stima de sine; 

 



  Sa determine la profesori abordări 

pedagogice inovatoare și moderne, 

contribuind astfel la îmbunătățirea 

performantelor scolare ale elevilor; 

 Sa îmbunătăteasca motivația elevilor 

pentru învățare prin intermediul unor 

activitati interesante și mai puțin 

convenționale ale proiectului; 

 



Grupul tinta al proiectului: 
 

 200 elevi cu varsta de 13-16 ani din toate cele 

8 institutii scolare partenere;   

 32 profesori de disciplinele: Limba engleza, 

Limbi nationale, Istorie, Religie, Psihologie din 

toate insitutiile partenere.  

 

Beneficiari:  

Elevii, parintii, profesorii si managerii scolilor 

partenere precum si comunitatea educationala 

largita. 



 Exemple de activitati:  

 Alegerea Logo-ului proiectului in urma 

unui concurs intre toate tarile partenere; 

 Elaborarea unor chestionare si studii 

despre fenomenul agresiunii; 

 Crearea unor newsletter-uri anuale  on-

line  cu detalii despre proiect;  

 Prezentări despre cercetările efectuate; 

 Crearea grupurilor ACCEPTO Facebook; 



 Crearea unui blog-jurnal al proiectului 

 Video-conferințe periodice (lunare); 

 Crearea site-ului ACCEPTO ; 

 Publicarea pe blog, de catre cadrele didactice 

a unor articole, pentru impartasirea opiniilor și 

ideilor cu privire la solutii posibile pentru cele 

două probleme: hărțuirea și lipsa de stima de 

sine; 

 Organizarea unei conferinte internationale; 

 



 Sesiune transnaționala de brainstorming 

pentru a oferi soluții pentru prevenirea 

agresiunii în general; 

 Campanii publice despre pericolele 

Cyberbullying-ului (identitate furata, 

amenințări, șantaj, comentarii abuzive); 

 Realizarea unui "tool box" ce va conține 

informații, sfaturi pentru siguranta 

proprie,metode de gestionare a conflictelor; 



 Elaborarea de catre cadrele didactice din 

tarile partenere, a unui suport de curs 

optional pe tematica proiectului; 

 Organizarea periodica a unor expoziții, 

conferințe de presă, zile de diseminare si 

evaluare  pentru a împărtăși rezultatele 

proiectului cu părinții , autoritățile locale 

și părțile interesate și pentru a promova 

produsele finale . 

 



       Produse finale:  

 Studiu despre fenomenul agresiunii ; 

  Scurt film despre hărțuire in școală care 

prezinta și situația opusă, despre prietenie și 

ajutor reciproc ;  

 Postere;  

 Prezentari PPT ;  

 " Tool box / set de instrumente ", ce va conține 

informații, sfaturi de siguranță, metode de 

rezolvare a problemelor ;  

 Paginile de Facebook ale profesorilor si elevilor ; 



 Blogul-jurnal al proiectului;   

 Un suport de curs optional transcurricular 

pe tematica proiectului; 

 Planuri de lecție pentru sustinerea 

cursului optional; 

 Website; 

  Webzine - ca un mijloc de sustenabilitate 

a proiectului dupa incheierea perioadei 

contractuale;  



 Plus valoare europeana adaugata prin implementarea 

proiectului:  

 Colaborarea internationala intre scoli cu 
background diferit pentru a realiza studii si 
cercetari pe tematica agresiunii si 
cyberagresiunii; 

 Gasirea unor solutii comune de diminuare 
si de lupta impotriva acestor fenomene 
ceea ce va contribui la o constientizare a 
dimensiunii europene si internationale a 
acestor probleme si la o combatere mai 
eficienta a lor; 



  

 Deasemenea gasirea unor cai comune, 

practicate la nivel european, de crestere a 

stimei de sine a elevilor, ceea ce va avea 

ca efect o stabilizare emotionala si o mai 

buna inserare sociala a acestora; 

 Cresterea competentelor tuturor celor 

implicati, pe tematica proiectului, cu 

aplicabilitate la nivel european;  



ERASMUS+ KA2 ACCEPTO MEETING IN 

ROMAN, 27-31 OCT 2014 

https://prezi.com/nwahpjvypezn/erasmus-

ka2-accepto-meeting-in-roman-27-31-oct-

2014/ 

     VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE! 
 

             Director,                                                 Coordonator proiect, 

Prof. Rusu Mihaela-Cristina                          Prof. Paula-Odille Doğan 
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