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Creativity STOPS Bullying

Proiect Erasmus+, KA227:
„Activități creative pentru prevenirea bullying-ului asupra elevilor
cu nevoi speciale”
Nr. 2020-1-RO01-KA227-SCH-095427

Proiectul a început la: 01/03/2021
Durata: 24 luni

Scopul este furnizarea unei soluţii de training de interes general care să
propună abilități de prevenire şi intervenţie în cazul bullying-ului, precum
şi de creștere a gradului de conștientizare a importanței acestui fenomen
în şcoli ca şi problemӑ stringentӑ cu consecinţe pe termen lung asupra
sӑnӑtӑţii mentale şi emoţionale a elevilor.
Obiectivele proiectului sunt:
-Creşterea gradului de conștientizare cu privire la importanţa bullying-ului,
precum și instruirea a peste 12000 de elevi din școli speciale și mixte, ce
vor dobȃndi abilitӑţi de prevenire și intervenție asupra bullying-ului, un
nivel crescut de empatie şi toleranță și o atitudine pozitivă, prin realizarea
unei expoziții digitale interactive și prin utilizarea unor linii directoare în
cadrul unor atelierele creative pe perioada a 24 de luni.
-Creşterea gradului de conștientizare, creșterea nivelului de competențӑ și
a capacității de intervenție în cazul bullying-ului a 10000 de profesori și
educatori din învățământul special și din școlile mixte prin intermediul
unor metode şi instrumente grupate într-un pachet de formare alcatuit
dintr-o curriculӑ pilot și din materiale de curs, prin intermediul unor
ateliere creative și a unei expoziții digitale interactive pentru diminuarea
acestui fenomen în școlile europene pe perioada proiectului.

Rezultatele Proiectului:
-O curriculӑ pentru profesori ,,Metode şi instrumente creative pentru
prevenirea hӑrţuirii în cadrul învӑţӑmȃntului special”
-Materiale de curs
-Linii directoare pentru atelierele creative ale profesorilor „Povestiri despre
bullying: sӑ învӑţӑm şi sӑ prevenim”
-O expoziție digitală interactivă „Povestea mea ilustrată”
-O campanie de conștientizare organizată în 5 țări în școli speciale și mixte,
adresându-se elevilor și profesorilor din școli şi familii pentru a preveni
bullying-ul și pentru a promova toleranța.

Grupurile ţintӑ
La nivel personal:
-profesori,
-personalul auxiliar din şcoli speciale şi mixte,
-formatori,
-elevi,
-pӑrinţi,
-alţi educatori interesaţi din cadrul ONG-urilor ce lucreazӑ cu persoane cu
nevoi speciale.
La nivel educaţional:
-şcoli,
-universitӑţi,
-instituţii implicate în procesul educativ,
-organizaţii studenţeşti şi organizaţii ale pӑrinţilor.
La nivelul organizaţiilor profesionale:
-asociaţii ale profesorilor.
La nivel administrativ:
-autoritӑţi locale şi regionale implicate în educaţia formalӑ,
-autoritӑţi şcolare,
-primӑrii.
La nivel european:
-Situl web al Comisiei Europene,
-Platforma de diseminare Erasmus+ ,
-Organizaţia Internaţionalӑ a Muncii (Sectorul Educaţie: profesori, educatori şi
organizaţiile lor),
-platforme eTwinning,
-Platforma pentru educaţie Europa.
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