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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie 

reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă 

pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 

 



În cadrul proiectului multilateral Comenius „Bullying and Media” (2012-2014), 

Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu”, Zorleni, a colaborat cu alte şcoli europene pentru a 

promova competențe sociale și civice, examinând relația dintre mass-media și intimidare 

(bullying).  

 

 
 

Obiectivele proiectului sunt: 
1. Să examineze relaţia dintre mass-media și intimidare și posibilitățile de utilizare 

A mass-media ca o armă împotriva agresiunii;  

2. Să îmbogăţească școlile partenere cu strategii de combatere a agresiunii, inclusiv 

utilizarea mass-media, prin schimbul național și internațional de practici eficiente; 

3. Să îmbunătăţească competențele sociale și civice ale elevilor și profesorilor, 

promovând competențele de rezolvare a conflictelor și comunicare (în limba engleză și 

limba maternă), ca alternative la comportament agresiv;  

4. Să reducă efectele negative ale mass-media în rândul elevilor pentru a-i face 

conștienți de modul în care funcționează, construieşte realitatea și produce sens și 

Cum să o folosească într-un mod raţional;  

5. Să promoveze valorile comune, diversitatea culturală, toleranța, respectul și 

înțelegerea punctelor de vedere diferite în rândul elevilor, cadrelor didactice și a 

comunității locale pentru a înțelege mai bine ce înseamnă să fii un cetățean european.  

 

        
 



Elevii au dobândit aceste competenţe cercetând în echipe efectele mass-mediei 

asupra agresiunii și căutând strategii ce pot fi utilizate în combaterea acesteia. În acest 

fel, o atitudine de colaborare, asertivitate și integritate a fost încurajată. Au fost 

implicaţi elevi de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, cu respectarea 

principiului egalității de șanse, din următoarele şcoli europene: 

 

 Melikşah Anadolu Lisesi – Turcia 

 Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola – Ungaria 

 Insituto Instruzione Secondaria Superiore – Instituto Tecnico Nautico, 

Transporţi e Logisctica I.P.S.I.A.M. “A. Vespucci” – Molfetta – Italia 

 3rd Esperino Epal Agion Anargyron – Grecia 

 Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín – 

Republica Cehă 

 Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” – România 

 South Eastern Regional College (Newcastle Campus) – Marea Britanie 

(Irlanda de Nord) 

 

 
 

Problemele abordate de proiect sunt: 
- Agresiunea și comportamentul pro-social 

- Apariția, atracţia şi efectele agresiunii în mass-media și utilizarea înțeleapta a mass-

mediei  

- Agresiune și soluționarea conflictelor 

 

Produsele finale comune ale proiectului sunt: 
- Un site web al proiectului axat pe mass-media și intimidare; 

- O broșură cu strategiile naționale și internaționale împotriva agresiunii; 

- Un ghid de strategii comune împotriva agresiunii, care include un studiu privind 

obiceiurile elevilor de utilizare a mass-mediei; 

- Filme de scurt metraj înregistrate la fiecare reuniune de proiect cu elevii ţărilor 

partenere. 

 



Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” s-a implicat în acest proiect din dorinţa de a 

face ceva în privinţa problemei agresivităţii elevilor. 

 

Echipa de proiect din România a fost alcătuită din: 

Teachers:  

Iftemie Tamara-Elena – project coordinator  

Gîndu Liviu – Headmaster of Colegiul Tehnic “M. Guguianu” 

Purice Francisca Agnes 

Nedelcu Dana Lenuţa (year I)  

Anton Beatrice Alina 

Bîrsan Simona Mirela (year I) 

Profir Alina Loredana 

Filiuţă Gina 

Negru Maria 

Negru Marian Corneliu 

Gănceanu Mihaela 

Gheorghiță Maria Denis (year II) 

Gheorghiță Andrei (year II) 

 

Students: Artene Miruna Dorina, Dranga Ionuț Viorel, Călin Georgiana Cristina, Balan 

Cristina Mihaela, Paduraru Andreea, Dicu Teodora, Huzum Iulia Alexandra, Agache 

Ciprian Costel, Bordeianu Cosmin, Șopalca Neculai Ionuț, Frațianu Viorel Ștefan, 

Ștefăniță Daniela Alexandra, Radu Elena Alexandra, Chirvase Alexandru , Cretu Cosmin 

Vicenzo, Coman Alexandru Costel, Stamate George Andrei, Ungureanu Ionuț Claudiu, 

Gîbu Georgiana Cătălina, Berbece Cosmina, Vasilache Maria, Miron Vlad Andrei (year II), 

Stafie Ionel Cristi (year II), Bleoju Diana (year II), Fruntișanu Bianca Gergiana (year 

II) and Rotaru Dorina Georgiana (year II).  

 



      


