
Codul și 

denumirea 

programului 

 PREVENIREA BULLYINGULUI ÎN INSTITUȚIILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

Justificare 

Dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar, partenerilor 

sociali pentru crearea unui climat sigur şi pozitiv în unitatea de învăţământ, bazat pe 

respectarea persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învăţare şi asigurarea stării 

de bine a antepreşcolarului/preşcolarului/elevului în unitatea de învăţământ. 

Public țintă cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Competențe 

vizate 

• Identificarea principalelor elemente pentru reducerea fenomenului de bullying și 

asigurarea stării de bine în educație; 

• Promovarea activităţii de prevenire şi combatere a tuturor formelor de bullying şi 

cyberbullying în sistemul educaţional preuniversitar; 

• Identificarea principalelor elemente pentru  conceperea și implementarea unui 

program de prevenire și intervenție antibullying, de sensibilizare a comunităţii 

privind fenomenul de bullying şcolar 

Tematica 

Bullying – stabilirea contextului 

Formele bullying-ului 

Măsuri de prevenție și intervenție 

Implementarea unui program anti-bullying 

Strategii și tehnici de prevenire și combatere a fenomenului de bullying 

Exemple de tehnici și acțiuni la nivelul elevilor/ nivelul clasei/ la nivel parental 

Forme de 

evaluare 
portofoliu 

Durata în 

ore și 

calendar 

60 ore                                                      15 CPT 

Furnizor și 

CPT 
Casa Corpului Didactic „Csutak Vilmos” Covasna  

Formator(i) Formatori acreditați conform OM 3737/27.04.2021 

Cost /oră / 

participant 
5 lei  

Înscriere https://forms.gle/o3SkKErExpxdMu6aA  

  

https://forms.gle/o3SkKErExpxdMu6aA


A program 

kódszáma és 

megnevezése 

AZ ISKOLAI ZAKLATÁS MEGELŐZÉSE ÉS 
KEZELÉSE AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN 

Rövid 

bemutatás 

A pedagógusok megismertetése a segítés módszerének elméleti és 

gyakorlati alapjaival, az iskolai zaklatás  megelőzési lehetőségeivel. 

Szerezzenek ismereteket az agresszió, bántalmazás, internetes 

bántalmazás, és iskolai bántalmazás elméleti hátteréről, az iskolai 

kiközösítés dinamikájáról, a megelőzésben és az intervencióban 

alkalmazható jó gyakorlatokról. Ismerjék meg a nondirektív, segítő 

kommunikáció eszközeit és szerezzenek jártasságot ezeknek az 

eszközöknek az alkalmazásában. 

Célcsoport tanárok , tanítók 

Fejlesztendő 

kompetenciák 

• A pedagógusok azon kompetenciájának fejlesztése, mely 

segítségével felismerik és megértik az online zaklatást és ennek 

különböző formáit, illetve megértik az online zaklatás tudatosításának 

fontosságát az iskolákban.  

• A a nondirektív, segítő kommunikáció eszközeinek ismerete és az 

ezekben való jártasság kialakítása. 

• A bántalmazás, internetes bántalmazás, és iskolai bántalmazás 

kezelési stratégiáinak megismerése és kidolgozása. 

Tematika 

Az iskolai zaklatás áttekintése 

Az iskolai zaklatás megnyilvánulási formái 

A megelőzést célul kitűző intézkedések 

Az iskolai zaklatás megelőzését célul kitűző program 

implemetációja 

Az iskolai zaklatás megelőzését és kezelését célzó technikák és 

stratégiák 

Példák iskolai tevékenységekre a tanulók egyéni illetve a közösség 

szintjén. 

Értékelés 

módja 
portfólió  

Időtartam és 

periódus 
60 óra        15 kredit 

Szolgáltató, 

kreditpontok 
 Csutak Vilmos Pedagógusok Háza   

Oktató(k) Akkreditált képzők/ OM  3737/27.04.2021  

Költség/óra/fő 5 lej 

Iratkozás https://forms.gle/o3SkKErExpxdMu6aA 

 

https://forms.gle/o3SkKErExpxdMu6aA

