
                               

 

 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Casa Corpului Didactic a Municipiului București 

invită toate cadrele didactice din Sectorul 2 la conferința “Școli cu toleranță ZERO la violență!” 

 

La conferințe sunt organizate exclusiv pentru cadrele didactice din Sectorul 2, din învățământul de 
stat și privat, inclusiv cadrele didactice care activează în învățământul special (preșcolar, școlar, 
liceal sau profesional), precum și cadrele didactice din cluburile sportive. 

Participarea la conferințe este gratuită, iar înscrierea se face completând un formular online: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGfe_VAHRQzBdH4xNurPB0n3Ifb0WOdWXpxBNjo
qW4rmJeQw/viewform  

Pe baza datelor introduse în formularul de mai sus se va face și decernarea Diplomelor de 
participare și distribuirea materialelor – resursă.  

Participarea la conferințe se poate face fizic, în sală (Hotel Sheraton, Sala Platinum, primele 300 
locuri/eveniment), sau online, prin intermediul platformei Zoom, începând cu ora 09:30. 

Conferința 1 - 23 august - cadrele didactice din 
învățământul preșcolar și primar, 

Join Zoom Meeting  

https://us06web.zoom.us/j/85409474827 
Meeting ID: 854 0947 4827 

Conferința 2 - 25 august - cadrele didactice din 
învățământul gimanzial, liceal și profesional.  

Join Zoom Meeting 

https://us06web.zoom.us/j/84652862196 
Meeting ID: 846 5286 2196

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGfe_VAHRQzBdH4xNurPB0n3Ifb0WOdWXpxBNjoqW4rmJeQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGfe_VAHRQzBdH4xNurPB0n3Ifb0WOdWXpxBNjoqW4rmJeQw/viewform
https://us06web.zoom.us/j/85409474827
https://us06web.zoom.us/j/84652862196


                            

 

 

 

De asemenea, membrii grupurilor de acțiune anti-bullying din fiecare unitate de învățământ 
din Sectorul 2 (director, consilier școlar și 2 profesori) sunt asteptați la un atelier de lucru de o 
zi (09:00 – 18:00 cu pauza de pranz 1h), desfășurat online în data de 30 august 2022. Vom 
reveni cu linkul Zoom.  

Scopul workshop-ului este de a înnoi Regulamentele de Funcționare din fiecare unitate de 
învățământ cu privire la informațiile legate de bullying și violență în rândul elevilor, precum și 
de a asimila rolul Grupului de acțiune antibullying și procedurile de intervenție în caz de 
bullying și de colaborare cu DGASPC. 

Proiectul “Școli cu toleranță ZERO la violență”, se adresează cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar din Sectorul 2 al Capitalei, care vor fi instruite cu privire la 

aplicarea legii și normelor metodologice de prevenire și combatere a bullying-ului în unitățile 

de învățământ, vor învăța să identifice și sa intervină în mod corect în situațiile de bullying, 

astfel încât situațiile de agresiune să nu escaladeze, iar mediul scolar sa fie unul cât mai 

armonios și propice invățării. În acest sens, cadrele didactice vor primi suport și instrumente 

concrete care să prevină violența în rândul copiilor, să faciliteze creșterea gradului de 

siguranță școlară și creșterea gradului de incluziune socială a copiilor cu risc. 

Prin implementarea proiectului “Școli cu toleranță ZERO la violență”, Sectorul 2 va deveni 
localitate-pionier, în care toate cadrele didactice se informează cu privire la prevenirea și 
combaterea bullying-ului în rândul copiilor direct de la specialiștii care au realizat legea anti-
bullying și normele de aplicare, iar școlile vor fi implementat procedurile de aplicare a 
prevederilor legislative pe temă.  

Vă asteptăm! 
 


