Dragă doamnă educatoare / învățătoare / profesoară,
Anul acesta școlar este unul foarte dificil pentru tine și știm că te confrunți cu
provocări multe, cu noi reguli, cu solicitări din partea părinților și autorităților și în tot
acest context vrei să fii prezent la grupă/clasă pentru copii și de dragul lor.
Vrem să îți dăm o mână de ajutor, ca să ai mai multă armonie și echilbru la ore.
Îți oferim câteva resurse practice pentru a putea gestiona mai bine situațiile
conflictuale, care se ivesc.
Mai mult, începând cu acest an școlar, unitățile de învățământ sunt obligate
prin lege să aibă noi regulamente interne, care vor include prevenirea bullying-ului, iar
acest lucru presupune ca profesorii să facă formări de specialitate, așa cum este cea
pe care noi acum ți-o oferim gratuit, cu ajutorul Inspectoratului Școlar București si al
Primăriei Sector 3 București.
Vestea bună este că acum există un loc unde te poți informa și forma, așa cum
cere noua legislație, pe platforma www.educatiefarabullying.ro. Specialistii români
care lucrează de mai bine de 3 ani la reglementarea problematicii bullying-ului în
rândul copiilor din România vin în sprijinul cadrelor didactice și prin videoconferința
„Educație fără Bullying”. Orice cadru didactic se poate înscrie gratuit să participe activ
la conferința, pe www.educatiefarabullying.ro. Conferința va avea loc online, sâmbătă
- 24 octombrie 2020, între 9:30 și 13:00. Participanții la videoconferința “Educație
fără bullying” vor primi:
• informații și răspunsuri personalizate la întrebările lor despre noile
reglementări din legea educației și normele de prevenire a bullying-ului în
mediul educațional;
• informații despre cum pot cadrele didactice să acționeze în prevenirea
bullying-ului și cum pot aplica corect instrumentele și noile norme
metodologice de prevenire și combatere a bullying-ului;
• detalii despre modul în care se poate identifica comportamentul de tip
bullying în cadrul unităților de învățământ și ce se poate face eficient în
cazul în care apar astfel de comportamente;
• diplomă de participare;
• resurse practice de lucru la grupă/clasă pentru prevenirea bullying-ului.
Intră acum și înscrie-te gratuit pe www.educatiefarabullying.ro pentru a
beneficia de toate aceste resurse. Cadrele didactice au nevoie mai mult ca oricând să
colaboreze cu psihologi și consilieri școlari pentru a afla ce pot face pentru a preveni și
combate bullying-ul în rândul copiilor de care se ocupă. Bazele prevenirii se pun în

perioada de educație timpurie, ceea ce face ca primii interesați și responabili de acest
lucru să fie părinții și cadrele didactice din creșe, grădinițe și școli primare.
Toate aceste măsuri legale create în beneficiul copiilor sunt în aceeași măsură
foarte benefice și pentru cadrele didactice, care își pot desfășura activitatea educativă
într-un mediu armonios, prielnic actului educațional.
Campania «Educație fără bullying în Sectorul 3, București» este organizată de
Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM și Inspectoratul Școlar al
Municipiului București și este finanțată de Primăria Sector 3 București cu fonduri
nerambursabile de la bugetul local.
Asociația Părinților Isteți militează de peste 3 ani pentru prevenirea și
combaterea bullyig-ului, fiind co-inițiator al mișcării strategice naționale împreună cu
Itsy Bitsy FM, fiind parte din echipa care a elaborat Normele metodologice de
implementare a acestei noi legi și lucrează în continuare la ghidurile de implementare
a acestor norme în toate instituțiile de educație preuniversitară din România.
Asociația a organizat în 2017 campania socială «Bullying-ul începe acasă și se continuă
la școală», și campaniile de prevenire a bullying-ului adresate cadrelor didactice
Grădinițe fără Bullying in 2017 si Școli fără Bullying în 2018.

