
 Plan de acțiune  
 

         Elevii  clasei a -VII- a B , din Școala Gimnazială Negru Vodă am ales ca 

soluție a problemei  Bullying-ul în școli să propunem organizarea unor 

evenimente  cu scopul de a ameliora bullying-ul din școli.  

        Pentru rezolvarea problemei Bullying-ului prin adoptarea soluției clasei 

noastre  vom cere sprijinul următoarelor instituții și  persoane : 

1.  Primăriei municipiului Pitești  pentru a ne pune la dispoziție spațiul necesar 

evenimentului. Numele evenimentului este „Cu toții împotriva Bullying-

ului!”. Evenimentul se va desfășura de  două  ori  pe lună, în weekenduri, cu 

excepția sărbătorilor legale ,în anul școlar 2020-2021, dacă situația actuală a 

pandemiei Covid o va permite; 

2.   Poliției Locale pentru păstrarea disciplinei și a liniștei în timpul desfășurării 

evenimentelor ; 

3. Cabinetului Medical pentru acordarea asistenței medicale, dacă va fi cazul ; 

4. Cabinetelor de  psihologi și medici cu diferite specializări  pentru a informa 

copiii și pe părinții lor de  fenomenul Bullying-ului . Vom   convinge 

medicii, psihologii să fie voluntari ; 

5. Presei: Curierul, Ziar de Argeș ) , Universul Argeșean  ( publicații ), 

posturilor TV locale- Argeș TV , Muscel TV;  

6. Teatrului  Alexandru Davila, Teatrului de copii Așchiuță Pitești;  

7.  Liceului de Arte  Dinu Lipatti, în care există  grupa de teatru al  elevilor, 

unii dintre ei absolvenți ai școlii noastre,  care  pot fi voluntari 

iar  spectacolele lor pot strânge fonduri ; 

8. Vedetelor născute în orașul nostru: Smiley, Adrian Minune, CRBL  care pot 

vorbi pe această temă sau pot susține mini recitaluri pentru strângerea de 

fonduri; 

9. ONG-urilor  Salvați Copiii, Ice Breaker, AIESEC. ONG-urile ne pot ajuta 

prin căutarea de voluntari, pentru a strânge fonduri destule pentru a putea 

ține evenimentul, dar pot și să ne facă publicitate pe pagina oficială a lor ; 

Pot scrie un anunț pe pagină, sau pot  posta poze de la eveniment. Așa o să 

poată  vedea toți  susținătorii ONG-ului, iar ei pot da știrea mai departe, 

făcând cât mai multă lume să se intereseze de eveniment, sau poate chiar să 

vină la el;  

 


