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Școală e-Twinning
970 elevi - 14 clase primar, 8 clase gimnaziu, 12 clase liceu
Profile
- Matematica-Informatică, intensiv informatică
- Matematica-informatică, intensiv engleză
- Științele naturii
4 Proiecte Erasmus+ în derulare – 2022: 
Tous amis...sur l’internet (T.A.S.I.)
UNE COUR DE RÉCRÉATION INNOVANTE ET SAINE   (C.R.I.S.)
Feiern in Europa – Lasst uns Europa feiern
Problèmes ouverts pour apprendre (P.O.P. A.)



Proiectul nostru



Din produsele finale ale proiectului

Produse pentru a marca              

Ziua Siguranței pe Internet

Politica eSafety a liceului 

Ghid de comunicare on-line

Jocul interactiv Smart Choice



Jocul are ca obiectiv primar promovarea unor modalități de 
prevenție a bullying-ului, prin alegeri responsabile, într-un context ludic. 
Are o interfață atractivă și promovează egalitatea de șanse, egalitatea 
de gen și înlătură orice diferențe între utilizatori. În toate comunitățile de 
tineri exista acest fenomen și jocul urmărește eradicarea lui.
Punct de prornire -

“Bullying - este o agresiune făcută de către un copil sau un grup 
de copii, către un alt copil sau grup de copii. Cu alte cuvinte, o acțiune 
intenționată și repetată. Este un dezechilibru de forțe între cei doi actori”.

SMART CHOICE



În contextul pandemiei, elevii
au stat foarte mult în fața
calculatorului, lumea transformându-
se într-un teritoriu virtual în care
cyberbullying și siguranța pe internet
sunt subiecte de actualitate.
Adolescenții, ca și grup tintă, sunt
provocați prin joacă să facă alegeri
responsabile care pot deveni lecții de
viață.

IDEEA



COMPETENȚE                   CHEIE

Competențe 
cetățenești

Competențe 
multilingvistice

Competențe 
digitale

Competențe în 
domeniul stiinței, 
ingineriei, 
matematicii



Instrument de prevenție

APLICABILITATE LA ORE

Psihologie

Limbi străine

Incursiune în construcția lui

Dirigenție
Instrument de educație civică

TIC/Informatică

Instrument de formare a 
vocabularului empatic



Jocul invață persoanele care îl
joacă ce este bullyingul, cum
se manifestă și cum trebuie
învins

Educativ Complex

Pe parte tehnică, jocul conține o
mulțime de elemente, de la
elementele vizuale, până la mai
multe linii de cod pentru
deplasarea caracterului

Motivant Interactiv

Persoanele care au de a face
cu acest fenomen vor vedea
că nu sunt singure și vor ști
cum sa reacționeze

Jucatării trebuie să contribuie
și să vadă care cuvinte sunt
bune/rele, iar povestea are o
concluzie, care trebuie reținută

Calități



”Sunt impresionată de progresul lor!”

Morari Brândușa, profesor informatică

„Elevii au deprins singuri programarea în
Unity, într-un timp foarte scurt, ceea ce
este absolut remarcabil. Jocul lor provoacă
mintea celui care joacă la a DISTINGE între
comportamentul frumos, uman, empatic și
comportamentul răutăcios, crud, ironic. Și
dă câștig de cauză celui dintâi. Felicitări,
băieți!”

”Jucând acest joc poți să
înțelegi de ce bullying-ul nu ar
trebui sa existe”.

”Jocul vostru este foarte reușit și interactiv.
Pe lângă asta, și-a atins scopul de a informa
oamenii despre cât de nociv este bullyng-ul.
Felicitări!”

Ticrea Vlad, elev

Popa Ludovic David, elev

Tîrla Felicia, profesor TIC

TESTIMONIALE

”Jocul oferă o foarte bună ancoră pentru a
integra o perspectivă morală, dezirabilă
asupra unei probleme de interacțiune
dureroasă, cu mare potențial traumatic și
mult mai raspândită decât ne-am dori:
bullying-ul.”

Diana Dobra, psiholog



https://www.youtube.com/watch?v=W0JGZ_eJeIo

Filmarea cu jocul Smart Choice

https://www.youtube.com/watch?v=W0JGZ_eJeIo
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Mulțumim!

Smart ChoiceMulțumiri Speciale
Dl. prof. de franceză Covaci Alexandru
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Dna. prof de limba engleză Morar Claudia
Dna. prof. de TIC Tîrla Felicia
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Coordonator proiect: dna. prof. pt. 
înv. primar, Mateaș Alina

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

