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Invitați 
 

 Deputat Andrei Pop, 
inițiator lege antibullying LEN, revizuită  mai 2020 

 Reprezentanți ISJ Vâlcea,  
D-na inspector Școlar General, prof.Andreianu Mihaela 
D-na insp.Scolar General adj. prof.Toma Mirela 
D-l Inspector Şcolar Proiecte Educaționale, prof.Soare Catalin 
D-l Inspector Şcolar Management Instituţional, prof.Dumbrăvescu 
Dumitru 
D-l Inspector Şcolar Management Instituţional, prof.dr.Miu Lucian 
D-na Inspector Scolar pentru Informatica,prof.Merlan Doina-Narcisa 
D-na Inspector Şcolar Activităţi Extraşcolare, prof.Calota Adrian 
CJRAE Rm Vâlcea 

D-na Director Cristina Necula 
D-na Director Georgescu Maria 

 Casa Corpului  Didactic Rm Vâlcea 
D-l Director Luca Adrian 
D-na Metodist Șandru Valeria 

 Reprezentant comitet de părinți Colegiul Energetic Rm Vâlcea 
D-l Virje Constantin 

Directori școli jud. Vâlcea,  

  
 Reprezentant Poliția Județeană Vâlcea,  
  
 Consilieri scolari, 
  
 Elevii implicați în proiect  

    Ce este bullying-ul? 

 
Care sunt formele bullying-ului? 
 Care sunt efectele asupra copiilor, agresorilor,  
    victimelor sau martorilor? 
  De ce agresează copiii? 
   Ce atitudine trebuie să adopte părinții? 
    Cum trebuie să se implice școala  
       în cazurile de bullying? 
     Poate fi bullying-ul prevenit? 
      Dar stopat? 
      Cyberbullying...incotro? 
 
           Întrebări precum cele de mai sus își fac tot mai mult loc și se 
încercă găsirea unor răspunsuri , dar mai ales a unor soluții concre-
te pentru diversele forme de bullying/cyberbullying care se manifes-
tă în mediul școlar. 
 Luând în considerare cele expuse mai sus, participarea a trei 
profesori (dna dir.adj. Marilena Matei, profesor catedra tehnică, re-
prezentant conducere Colegiul Energetic, dna Alina Cioculeasa, 
profesor de limba engleză, membru în Comisia pentru Prevenirea 
și Combaterea Violenței în Mediul Școlar, dl. Cristian Alexandres-
cu, profesor de limba română, membru în Comisia Diriginților), de 
la Colegiul Energetic Rm.Valcea,la cursul „How to stop bullying and 
cyberbullying in schools and promote social and emotional 
learning”, în Larnaca, Cipru, în perioada 28 ianuarie-3 februarie 
2020, prin proiectul 2019-1-RO01-KA101-062021 ”CALITATE SI 
INTERACTIVITATE”, a fost mai mult decât oportună în contextul 
implicării școlii în viața și dezvoltarea elevilor pentru asigurarea 
unui climat sigur și liniștit. 
   În cadrul cursului am reflectat asupra acestor probleme și ne-am 

gândit la pașii care pot fi făcuți prin identificarea comportamentelor 

nepotrivite și crearea unui mediu de lucru care să dezvolte învăța-

rea emoțională și socială prin activități de team-building și jocuri. 

De asemenea, s-au studiat exemple de bună practică, s-au schim-

bat idei provenite din experiența celorlalți colegi participanți la curs, 

din Italia, Suedia și Lituania și a fost întocmit un plan de acțiune 


