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INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE 

 

a)Numele instituţiei organizatoare 

              PALATUL COPIILOR CRAIOVA 

    b)Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 20, Cod postal 200382, Craiova, Dolj 

Tel: 0351 413110 052; e-mail: pccraiova@gmail.com 

c)ECHIPA DE ORGANIZARE SI COORDONARE A ACTIVITĂŢII DE 

PERFECŢIONARE:  

COMISIA DE  ORGANIZARE: 

 Prof. Pascu Eugenia-Director Palatul Copiilor Craiova 

 Prof . Claudia Paulina Radulescu- Palatul Copiilor Craiova 

 Prof. Felicia Elena Călmuc - Palatul Copiilor Craiova 

 Prof. Adriana Gavrilă- Palatul Copiilor Craiova 

 Prof. Iuliana Sanda Palatul Copiilor Craiova 

 Prof. Alina Mihaela  Mălăiescu -Udrea- Palatul Copiilor Craiova 

 Prof. Mariana Ocheșel- Palatul Copiilor Craiova 

 Prof. Camelia Zamfir- Palatul Copiilor Craiova 

 Prof. Sorin Dinișor -Palatul Copiilor Craiova 

 Prof. Alina Cuțulescu - Palatul Copiilor Craiova 

 Prof. Popa Andreea- Palatul Copiilor Craiova 

 Prof. Morari Cristina- Palatul Copiilor Craiova 

 Prof. Bircu Lorena- Palatul Copiilor Craiova 

 

Comitetul ştiinţific:  

 

❖ Prof. Dr. Daniel Anexandru Ion-inspector scolar general ,ISJ Dolj 

❖ Prof. Eugenia Pascu -Director Palatul Copiilor Craiova 

❖ Prof. Irina Broscaru– Inspector şcolar general adjunct .  

❖ Prof. Aida Virginia Ionescu - Inspector şcolar general adjunct  

❖  Prof. Dr. Oana Lavinia Zaharie- Director Casa Corpului Didactic –Dolj  

❖ Prof. Nirvana Mândruleanu- Inspector şcolar pentru activități extrașcolare 



❖ Prof. Dr. Elena Cocos-director C.J.R.A.E Dolj 

❖ Mihail Jianu, psiholog D.G.A.S.P.C Dolj 

 

  d )  Persoane de contact   

     Director,  Prof. Pascu Eugenia   

      tel.0724047388    

     e) Locul de desfasurare : Palatul Copiilor Craiova, 13 martie 2023, orele 12. 

 

 INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE  

          Titlul: ,, Bullying versus Sport !” 

 

 Tipul activităţii de perfecţionare: (Conferinta, masă rotundă, conferinţă, dezbatere, 

seminar, work-shop) -  conferință 

Categoria în care se încadrează activitatea de perfecţionare: (nivel judeţean, interjudeţean, 

naţional, internaţional) – NIVEL INTERNAŢIONAL 

Număr de cadre didactice participante: conf. Art. 7, lit. a,b,c – 100 cadre didactice 

Inscrierea se va face pe adresa de e-mail a unității până la data de 5 martie 2023 . 

Lucrarile prezentate in conferinta vor fi trimise in format electronic la adresa de  

   E-mail: pccraiova@gmail.com; 

 

       Participanti: 

Reprezentanţi ai ISJ Dolj 

Reprezentanţi ai CCD Dolj 

Reprezentanţi ai comunitatii locale 

Parteneri  școli europene 

Reprezentanţi mass-media 

Părinţi  

 

Locaţia desfăşurării: Palatul Copiilor Craiova 

  

Data desfășurării: 13 martie 2023, ora 12 



PREZENTAREA ACTIVITĂŢII 

 

       ARGUMENT 

         Un fenomen îngrijorător care reprezintă o formă gravă de încălcare a drepturilor copiilor 

este bullying-ul. Bullying-ul este un concept umbrelă care acoperă diferite tipuri de 

comportamente, stabile în timp, repetate, cel mai adesea ascunse de ochii părinților, adulților, 

care urmăresc să provoace suferință, care implică un dezechilibru de putere și tărie între agresor 

și victimă, care se manifestă repetitiv, regulat într-un grup de copii, care continuă în absența unor 

măsuri. 

Fenomenul  de bullying este mult mai des întâlnit decât ne-am dori să credem. Se întâmplă pe 

coridoarele școlii, în curtea şcolii, pe străzi și, din păcate, uneori și în sălile de clasă. Nedepistat 

la timp, bullying-ul poate lăsa traume și repercusiuni ireversibile asupra adaptabilității copilului 

în societate.  

Bullying-ul este un fenomen care trebuie luat foarte în serios, atît de școală, de cadrele didactice, 

cât și de familie, părinți, psihologi școlari. Nedepisat și nesoluționat la timp, poate avea conscințe 

dintre cele mai grave asupra copiilor, precum: diminuarea încrederii în sine, autoizolare, 

perpetuarea unui  comportament violent,  rezultate slabe la învăţătură, afectarea ezvoltării  fizice 

şi psihice  ulterioare, depresie, anxietate,tentative de suicid. 

Este o utopie să credem că sunt școli în care fenomenul de bullying nu există. La nivelul școlii 

noastre, existența acestui fenomen a fost identificată în urma aplicării unor chestionare, dar și 

prin discuțiile purtate cu elevii, părinții sau cadrele didactice. Am luat foarte în serios această 

problemă și, pentru ameliorarea sau soluționarea ei, am derulat în anul școlar 2018-2019, 2019-

2020 proiectul educațional “Stop bullying-ului în școala mea!” În cadrul proiectului  s-au 

desfășurat  activităţi educative formale şi non-formale prin intermediul cărora elevii și-au putut 

forma  competenţe şi abilităţi de viaţă care să îi ajute să convieţuiască corect, paşnic în grupurile 

din care fac parte, în societate: empatie, respect, colaborare, comunicare, toleranţă, non-violenţă, 

   Dat fiind faptul ca de actul educational, la  nivelul sau  optim, trebuie sa beneficieze fiecare 

individ indiferent de apartenenta etnica sau sociala, fiecare transmitator de informatie trebuie sa  

asigure cadrul adecvat in care se desfasoara activitatea didactica prin eliminarea factorilor 

perturbatori care itervin in procesul de predare -invatare -evaluare ,în așa fel încât noțiunea de 

’’scoală’’ să devină  noțiunea de’’ școală pentru fiecare’’. 



Obiectivul general al acivității/Scopul: 

 Conştientizarea noțiunii de ,,apartenență la  grup sensibil’’si implementarea de strategii în 

vederea identificarii  și combaterii bullying-ului scolar -fenomen ce poate viza   apartența 

etnic, familia monoparentală sau situația  materială. 

 

OBIECTIVE: 

 

 Identificarea notiunii de bullying scolar si gasirea de strategii pertinente in combaterea 

fenomenului 

 Prevenirea fenomenului de bullying prin educarea tinerei generaţii in pretuirea valorilor 

spirituale- respect, demnitate, toleranta...... 

. 

GRUP  ȚINTĂ: 

☺ Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar și universitar; 

☺ Părinţi; 

☺ Comunitatea locală. 

 

Descrierea activitӑții: 

Conferința internațională,, Bullying versus Sport!” se adresează cadrelor didactice (educatori, 

învăţători, profesori ), preșcolarilor, școlarilor.liceenilor,studentilor şi părinţilor acestora precum 

și reprezentanților de ONG. Una din căile care conduc la succesul educaţiei elevilor este 

dezvoltarea personală atât in context formal cât și în context non – formal și informal.   

 Această activitate  are ca obiectiv formarea continuă și perfecționarea cadrelor didactice în 

demersul de implementare al unui învăţământ modern şi eficient. Aceasta conferinta se desfăşoară 

pe doua secţiuni: 

Secțiunea 1. 

”Și eu am simțit respingere”-dramatizare (scurta prezentare a episodului de bullying); 

     -confesiune (scurta prezentare a episodului de bullying) 

La aceasta sectiune elevii pot participa atat direct, cat si indirect prin intermediul filmarilor 

trimise 

 



Secțiunea 2. 

„Și eu mă implic”– Prezentarea planurilor generale de actiune in prevenirea /combaterea 

fenomenului de bullying  .  

    -Prezentarea planurilor punctule de actiune in 

prevenirea/combaterea fenomenului de bullying pentru episoadele de bullying prezentate in 

sectiunea 1 

Sectiunea 3. 

Cyberbullying– exemple de buna practică la nivel internațional în cadru proiectelor 

ERASMUS +. 

 

RESURSE MATERIALE: 

• calculator, imprimantă, aparat foto, diplome; 

• panouri  amenajate pentru expoziţii. 

RESURSE  FINANCIARE: extrabugetare  

 contribuții individuale ale cadrelor didactice; 

 contribuții individuale ale părinților. 

MEDIATIZAREA ŞI DISEMINAREA CONFERINTEI: 

➢ postarea Conferintei site-ul Palatului Copiilor Craiova: www.palatulcopiilorcraiova.ro;  

➢ comunicări în cadrul Comisiei Metodice şi cercurilor pedagogice; 

 

 

EVALUARE: 

 reflecţii individuale, exprimare de opinie în cadrul grupului; 

 realizarea unui CD cu ISSN cuprinzând materialele participante la Conferinta; 

 diplomele de participare vor fi expediate prin poştă în cursul anului școlar 2022-2023.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Nr……./………. 

 
 

 

  

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Conferinta internațională 

” BULLYING versus SPORT!” 

Numele şi prenumele cadrului 

didactic...................................................................................................................... 

Specialitatea: …………………………………………………………........................................... 

Unitatea de învăţământ: …………………………………………………………………............... 

Titlul lucrării:......................................................................................................................... 

Adresa cadrului didactic participant (unde se vor trimite materialele): 

Strada: ……………………............................................     Nr. ………........ Bl.............. sc. 

............. ap. ........... 

Localitatea: ……………………………..................      Judeţul: …………………………...      

Codul: …………………………….... 

Telefon: ………………………………………………………………………… 

 Adresa de e-mail: ……………………………………………………………………… 

.Particip la: 

□ Secţiunea 1 

□ Secţiunea 2 

□ Secțiunea 3 

Mod de participare: 

□ Directă - prin prezenţă la lucrările simpozionului 

□ Indirectă - virtuală, prin intermediul tehnologiei online 

 

                      INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 

                      PALATUL COPIILOR CRAIOVA- 

                      Str. Simion Bărnuțiu, nr.20 ,            

                      Cod stradă: 200382, Craiova, Dolj 

                      Tel/fax: 0351413110; 

                      Cod Fiscal: 4941510;  

                      E-mail: pccraiova@gmail.com; 

                      Website:palatulcopiilorcraiova.ro 
                   

 

 

 

 

 

                                 

 

  



 

 

                                                        

 

Nr……./………. 

 
 

  

 
   

Contract de parteneriat 

Încheiat în anul şcolar 2022-2023 între următoarele instituţii: 

1. Palatul Copiilor Craiova, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 20, Craiova, Dolj, reprezentată prin doamna prof 

Eugenia PASCU calitate de  director,  pe de o parte şi 

2.  Şcoala/Grădiniţa_________________________________________, localitatea 

_______________________ strada_________________________________, nr._____, tel. 

___________________, e-mail _____________________________, reprezentată de   

Director______________________________________ în calitate de partener. 

      Prezentul contract s-a convenit a fi încheiat ţinând cont de următoarele condiţii: 

Respectând  -„Legea Învăţământului” Nr. 1/2011,Titlul IV, 

                            - Statutul personalului didactic, Art. 244-245 

                        - recomandărilor MEC (Hotărârea Guvernului României nr. 690/1997) privind aplicarea  

programului de parteneriat educaţional. 

                        - Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor ştiinţifice, metodice 

şi culturale din unităţile de învăţământ ale judeţului Dolj,  Nr. 799/03.09.2012, emis de CCD 

Dolj. 

Pentru atingerea obiectivelor prezentului contract, instituţiilor implicate le revin următoarele 

responsabilităţi: 

 

 

 

                      INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 

                      PALATUL COPIILOR CRAIOVA- 

                      Str. Simion Bărnuțiu, nr.20 ,            

                      Cod stradă: 200382, Craiova, Dolj 

                      Tel/fax: 0351413110; 

                      Cod Fiscal: 4941510;  

                      E-mail: pccraiova@gmail.com; 

                      Website:palatulcopiilorcraiova.ro 
                   

 

 

 

 

 

                                 

 

  



Palatul Copiilor Craiova va organiza Conferinta Internationala„”BULLYING versus SPORT!” 

 ce va avea loc pe data de 13 martie 2023  şi va întocmi şi expedia conform regulamentului dovezile de 

participare pentru cei implicaţi. 

1. Şcoala/Grădiniţa ______________________________________ va fi reprezentată de 

către_______________________________________________________________________________

___________ prin participare directă/indirectă la manifestările organizate de Palatul Copiilor Craiova cu 

ocazia conferintei şi vor sprijini popularizarea acestuia şi diseminarea rezultatelor, în condiţiile prevazute 

în regulamentul de organizare al conferintei 

 

 

 

Palatul Copiilor Craiova                                    Unitatea de învățământ 

              Director,                                                                                                   Director, 

Prof. Eugenia PASCU                                                                                       Prof.  ___________________ 

                                    

 

                                                                                              

 

 

 


