
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI’’ MEDGIDIA

CLASA a VII –a C, Anul  școlar 2020-2021



1. Identificarea  problemelor din comunitate

• - problema câinilor comunitari și a pisicilor

- distrugerea parcurilor amenajate

- poluarea

- bullying-ul

-gunoaiele de pe străzi



2. Selectarea unei probleme pentru a fi studiată: 

Elevii au votat cu ajutorul aplicației https://fast-poll.com/

https://fast-poll.com/


2. Selectarea unei probleme pentru a fi 

studiată:Din mai multe propuneri clasa noastră a votat și a ales problema

Bullying-ul. Am ales această temă deoarece am considerat, că problema

Bullying-ului și Cyberbullyingul este una actuală și gravă, care ne afectează

pe fiecare dintre noi: martori, victime și agresori. Bullying-ul este o problemă

relațională care solicită întotdeauna o soluție și schimbări semnificative la

nivelul relațiilor dintre copii și în dinamica grupului. Pentru eliminarea

comportamentelor de bullying este necesară o intervenție directă din partea

adulților, în contextul în care acestea apar, cel mai adesea în mediul școlar.

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cyberbullying-ce-este-%C8%99i-cum-%C3%AEi-punem-cap%C4%83t

http://www.scolifarabullying.ro/despre





3. Culegerea de informații

3. Culegerea  informațiilor 



Chestionar  despre bullying ce a  fost aplicat 

elevilor din școală 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqa

b9q4vI6PDjWgiEq13azGfkN9gjGmxrEI_bSVeXh1

9K7mA/viewform







Ce este cyberbullyingul?
Cyberbullyingul înseamnă bullying prin folosirea tehnologiilor digitale. Se poate întâmpla 

pe rețelele de socializare, pe platformele de schimb de mesaje, platformele de jocuri și pe 
telefoanele mobile. Este vorba despre un comportament repetat cu scopul de a-i speria, înfuria 
sau umili pe cei vizați. 

Printre exemple se numără:

-răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe rețelele de 
socializare;

-transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări prin platformele de schimb de mesaje;

-copierea identității unei persoane și transmiterea în numele acesteia de mesaje răuvoitoare 
cuiva.

Agresiunea de tip bullying față-în-față și cea în mediul online se pot petrece concomitent. 
Dar cyberbullying lasă amprente digitale- înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi 
dovezile necesare pentru a putea pune capăt agresiunii.



4. Elaborarea unei propuneri de politică publică
La nivel național și local există o strategie privind  Bullyingul  și  Cyberbullyingul, dar  întotdeauna este mai bine să 

previi decât să vindeci. Având în vedere că  rezultatele chestionarului, aplicat  în școală, ne arată că există  cazuri de 

bullying, am analizat  problema și  am găsit următoarele soluții, la care am identificat avantaje și dezavantaje.

Soluția 1- Înființarea unui club  educativ.

Avantaje:

- Este o formă pozitivă  de petrecere a timpului  liber

- Elevii   pot fi informați, consiliați  de către specialiști

Dezavantaje:

- Nu toți copiii din școală pot beneficia  de aceste  activități  desfășurate în cadrul clubului

- Lipsa  fondurilor  pentru  aceste  demersuri, având în vedere că primăria ar trebui să achite  fondurile necesare derulării  activității

Soluția 2- Realizarea  unui proiect educațional despre  bullying și cyberbullying  în parteneriat cu  CJRAE  Constanța și  

ONG-uri locale(proiect ce va fi derulat anul școlar 2021-2022)

Avantaje:

- Implicarea școlii (profesori, elevi)  în  combaterea acestor  fenomene negative

- Derularea unor activități  în care  colaborează familia-elevul-psihologul-polițistul 

- Crearea unui  mediu școlar , sigur, în care  domnește starea de bine 

- Implicarea  activă și responsabilă a elevilor și  profesorilor 

Dezavantaje:

- Restricțiile legate de pandemia de Covid 19



Soluția 3- Realizarea unei campanii de informare în școlile din Medgidia

Avantaje:

-Implicarea  cetățenilor în viața comunității

-Dezvoltă competența de cetățenie democratică

Dezavantaje:

-Restricțiile legate de pandemia Covid 19

-Resurse limitate de timp



Soluția aleasă
Soluția 2- Soluția 2- Realizarea de către școală a unui proiect 

educațional despre  bullying și cyberbullying  în parteneriat cu  CJRAE  
Constanța și  ONG-uri locale.

Soluția aleasă nu încalcă drepturile fundamentale ale 
omului, așa cum sunt specificate în Constituția 
României, și nici alte  prevederi constituționale; nu 
contravine normelor din legislația europeană  și este 
în atribuțiile școlii.

Plan de acțiune
-Identificarea situației privind bullyingul și cyberbullyingul din 
școală
--Proiect educativ despre bullying și cyberbullying
- Implicarea psihologului școlar,CJRAE Constanța, Poliția Locală, 
Biserica din Parohia de care aparține școala, Sucursala Medgidia
a U.D.T.R.



5. Elaborarea unui plan de acțiune

SCRISOAREA OFICIALĂ

Domnule Primar,

Colectivul clasei a VII –a C din Școala Gimnazială Constantin Brâncuși  din Medgidia în 
baza dreptului de petiționare, prevăzut în art. 51 din Constituția României, R.O.I la nivelul 
unității școlare vă adresăm următoarea propunere- Realizarea de către școală a unui proiect 
educațional despre  bullying și cyberbullying  în parteneriat cu  CJRAE  Constanța și  ONG-uri 
locale, care este rezultatul activității realizate de elevii clasei a VII a C în cadrul orelor de 
Educație pentru cetățenie democratică și este însoțită de argumentele principale pe care le-
am identificat în favoarea propunerii noastre. 

Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ, documente care să vă ajute în 
analiza obiectivă a propunerii pe care v -am supus-o atenției .

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal la această adresă 
de email mihaimariana@brancusi.computer.

Doamnei Directoal Școlii  Gimnaziale ,,Constantin Brâncuși’’ Medgidia Medgidia.



Proiect de act normativ

În temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în instituțiile publice centrale și locale, Regulamentul de Ordine 

Interioară a școlii supunem spre dezbatere un proiect de act normativ cu privire la realizarea unui proiect educativ despre bullying 

și cyberbullying în colaborare cu CJRAE Constanța. Acest act normativ respecta declarația în vigoare.

Argument.

În urma analizei diferitelor surse am constatat că este o problemă generală și se impune soluționarea prin implicarea școlii, a 

psihologului școlar,CJRAE Constanța, Poliția Locală, Biserică, Sucursala Medgidia a U.D.T.R.

Argumentele pe care le aducem în susținerea propunerii noastre sunt:

- Implicarea școlii (profesori, elevi)  în  combaterea acestor  fenomene negative

- Derularea unor activități  în care  colaborează familia-elevul-psihologul-polițistul 

- Crearea unui  mediu școlar sigur, în care  domnește starea de bine 

- Implicarea  activă și responsabilă a elevilor și  profesorilor 



În audiență la d-na director Șicu Zișan.

Mulțumim pentru susținere și așteptăm cu nerăbdare să ne implicăm în 

activitățile din proiect.



Dincolo de restricții, școala online, izolare....am 
rămas conectați și implicați! 


