
                                                               PORTOFOLIU  

                                                               CLASA A VII-a 

                                           LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMISOARA 

 

                                    PARTEA I EXPLICAREA PROBLEMEI 

           In urma discuțiilor purtate cu elevii in cadrul orelor de Educație pentru 

cetățenie democratica, am constatat ca una din problemele cu care se 

confrunta elevii este fenomenul de Bullying. 

            Bulyingul este un fenomen des întâlnit in scoli deoarece copiii sunt tot 

mai răutăcioși unii cu alți. Acesta este inițiat de una sau mai multe persoane 

afectând copiii din toata lumea.  

Discriminarea devine tot mai mare, fiind fizica, emoționala sau psihologica. 

Rasismul este o forma de discriminare cu referința către persoanele de 

culoare, de religie, de alta cultura. El este răspândit in întreaga lume, iar 

conviețuirea oamenilor unii cu alții este afectata. 

                                     partea a ii-A 

                                     SOLUTII POSIBIL ANALIZATE 

•  Dupa sesizarea problemei, am trecut la discuții si la găsirea celei mai bune soluții 

de propunere pentru adoptarea unei politici publice de către autorități. 
• Au fost identificate trei soluții cu avantaje si dezavantaje. 

 

SURSE DE INFORMARE: 

Principala sursa de informare a fost internetul. 

 

https://www.edu.ro/normele-metodologice-de-aplicare-legii-mpotriva-violenei-

psihologice-bullying-au-fost-publicate-n 

 

https://www.mediafax.ro/social/victima-bullying-ului-experienta-traumatizanta-

19282085 
 

SOLUTIA I 

Bullying-ul poate fi redus prin predarea unor cursuri psihologice elevilor in scoală. 

Avantaje: 

• Elevii ar deveni mai prietenoși 

• S-ar respecta mai mult intre ei 

Dezavantaje: 

https://www.mediafax.ro/social/victima-bullying-ului-experienta-traumatizanta-19282085
https://www.mediafax.ro/social/victima-bullying-ului-experienta-traumatizanta-19282085


• Nu toți elevii ar fi de acord sa participe la astfel de cursuri 

 

SOLUTIA II 

Bullying-ul poate fi redus prin înțelegerea si descoperirea celorlalți din jurul nostru, atât 

pentru adulți cat si pentru copii. Aceasta ar putea fi inițiată prin voluntariat. 

          Avantaje: 

• elevii ar fi interesați sa facă voluntariat înțelegând cat de important este sa se 

implice pentru a eradica Bulyingul. 

 

Dezavantaje: 

• părinții ar putea percepe greșit inițiativa copiilor lor de a face voluntariat 

 

SOLUTIA 3 

Existenta unui cabinet de consiliere pentru elevi in fiecare instituție de învățământ. 

Avantaje: 

• elevii ar putea primi suport din partea consilierului școlar atunci când întâmpina 

o problema 

• școala ar monitoriza mult mai ușor care sunt cazurile de Bullying 

Dezavantaje: 

• lipsa fondurilor  

• timpul prea mare pana la implementarea legii. 

 

 

                                                PARTEA A III-A 

                                      POLITICA PUBLICA PROPUSa 

 

 

           Politica publica propusa de elevii clasei a vii-a de la Liceul de Arte Plastice 

Timișoara este ca in scoli  sa se susțină   cursuri de psihologie care sa învețe elevii sa fie 

respectuoși, sa înțeleagă cat de grav este fenomenul de Bullying si discriminarea. 

Cursurile vor fi predate de către de către psihologi cu experimentați in domeniu si care 

vor reuși sa-i învețe pe elevi sa se accepte unii pe alții. 

           Elevii nu conștientizează gravitatea faptelor pe care le comit asupra celorlalți 

copii, a urmărilor psihice pe care aceștia le vor avea de pe urma acestor atacuri psihice 

repetate. Daca, masurile luate de scoală ( exmatriculare, note scăzute la purtare, 



suspendare  ) ar crea un precedent si majoritatea ar înțelege sa se oprească, nu totul 

rezumând-se la discuții verbale ci la sancțiuni propriu-zise. 

         Aceste cursuri susținute săptămânal, ar responsabiliza elevii, ar dezvolta 

inteligenta emoționala, empatia si conștientizarea de către elevi a respectului într-o 

instituție de învățământ. 

 

 

                         DECLARATIA DE CONSTITUTIONALITATE 

 

Politica publica propusa de clasa noastră respecta Constituția României care prevede: 

•  principiul egalității in drepturi a cetățenilor ( titlul II, capitolul 1, art.16) 

• drepturile si libertățile fundamentale ale omului ( titlul II, capitolul 2) 

• prevederile privind exercitarea drepturilor si libertăților ( titlul II, capitolul 3, 

art.57). 

 

        Aceasta politica publica propusa respecta si prevederile documentelor 

internaționale  si normele Uniunii Europene in domeniu ( titlul II, capitolul 2, 

art.2). 

                                                        PARTEA A IV 

                                                   PLANUL DE ACTIUNE 

Propunerea noastră către autoritățile responsabile in adoptarea unei politici 

publice este susținuta de către profesorii Liceului de Arte Plastice, de către 

părinți si de elevii Liceului. In acest sens am realizat un sondaj de opinie in 

rândul elevilor  care susțin aceasta inițiativa.  

Am adresat o scrisoare oficiala Ministerului Educatiei Naționale la care 

așteptăm răspuns.  



 

 

                                    

 


