
STRATEGII EUROPENE: ANI 
(ANTIBULLYING, NONFORMAL, 

INCLUZIUNE) ÎN EDUCAŢIE”



MANAGEMENTUL CONFLICTULUI, 
INTELIGENTA EMOTIONALA SI 

PREVENIREA BULLYINGULUI

BARCELONA, 29.10-3.11.2018

PARTICIPANTI DE LA 
COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”:

ICHIM LAURA MONICA,
RUSE-C0NSTANTIN NICOLETA-VERONICA



ORGANIZATOR: 

EUROPASS TEACHER ACADEMY

TOTAL PARTICIPANTI: 

9 din 3 tari europene ( Grecia, Bulgaria, Letonia si Romania )



 familiarizarea cu practici eficiente de prevenire si combatere a 
fenomenului de bullying in randul elevilor

 insusirea abilitatilor ce tin de inteligenta emotionala si sociala 
si sa le poata dezvolta si la copiii carora le predau

 dobandirea abilitatilor de gestionare a situatiilor conflictuale 
si a fenomenului de bullying , dar si a altor forme de 
agresiune care pot diminua motivatia si stima de sine

 realizarea de activitati practice care sa favorizeze cooperarea, 
coeziunea grupului, precum si sentimentul de apartenenta in 
cadrul comunitatii și a scolii.



 PEER MEDIATOR: elev, neimplicat in conflict;

Are nevoie de cel putin 6 sedinte de pregatire 
cu profesionisti;

 Este supervizat periodic de catre un profesor;

Nu ia partea niciunuia dintre elevii implicati in 
conflict;

 Este un foarte bun comunicator;

Nu stabileste pedepse, ci masuri “castigatoare” 
pentru ambele parti implicate.



 Inteligenta emotionala reprezinta capacitatea de a identifica, 
evalua si controla propriile emotii dar si pe cele ale persoanelor 
din jur, pentru a-ti atinge propriile scopuri. 

 Este formata din 4 elemente: intelegerea propriilor emotii, 
gestionarea eficienta a propriilor emotii, intelegerea mai buna a 
celor din jur si crearea de relatii mai bune la toate nivelurile.

 Dezvoltarea inteligentei emotionale reprezinta intelegerea si 
gestionarea emotiilor pentru a crea relatii armonioase cu cei din 
jur.

 Beneficiile inteligentei emotionale: cresterea increderii in tine si a 
motivatiei, imbunatatirea performantei, munca in echipa 
excelenta si management eficient.  



 Nu le ignorati! Copiii nu le pot rezolva fara ajutorul 
adultilor;

 Nu incercati sa rezolvati imediat problema;

 Nu fortati alti copii sa spuna in public ce au vazut;

 Nu chestionati elevii implicati in fata altor elevi;

 Nu vorbiti cu elevii implicati impreuna, ci doar separat;

 Nu cereti elevilor implicati sa-si ceara scuze sau sa se 
impace imediat.




