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Grundtvig Partnership Project 
Title: MEDIATION FOR COMMUNICATION 
School Inspectorate Suceava  
Annex I : Activități de diseminare 
 

Activități de diseminare „MEDIATION FOR COMMUNICATIN” project 
 

Organizația School Inspectorate Suceava Partner N ° : 2 Period: 1.09 2014-30.06.2015 Country: Romania 

 

Dissemination 
activities 

Dates Short description Local, 
Regional, 
National. 

EU, Outside 
EU 

Target Group 
Reached/ Size 

 Support 1 documentation 

Întâlnire 
județeană 

26.09.2014  Consfătuirea  anuală a coordonatorilor de proiecte și 
programe educative 
-sunt precizate: scopul, obiectivele proiectului, grupul 
ţintă, activitățile și mobilitățile proiectului, rezultatele 
finale, partenerii proiectului 
-sunt precizate criteriile de selecţie pentru anul II al 
proiectului 

Regional 220 coordinators 
educational 
programs 

Raport anual 
https://educatiafnonf.word
press.com/2014/09/26/ed
ucatie-permanenta-
consfatuiri-anuale/ 

Întâlnire 
județeană 

27.09.2014 Consfătuirea  anuală a directorilor și coordonatorilor 
de cercuri din cluburile copiilor 
-sunt precizate: scopul, obiectivele proiectului, grupul 
ţintă, activitățile și mobilitățile proiectului, rezultatele 
finale, partenerii proiectului 
-sunt precizate criteriile de selecţie pentru anul II al 
proiectului 

Regional 100 teachers 
6 school 
managers 

Proces-verbal 
Photos 
presentation 
 

Întâlnire 
județeană 

27.10.2014 Ședința de lucru a inspectorilor școlari I.Ș.J.Suceava Local  35 inspectori 
 

Prezentare 
Proces verbal 

Campanie de 
prevenire a 
violenței 

1.10.2014 Campanie ”Fii inteligent. Nu fi violent!” - promovarea 
comportamentelor nonviolente, nonagresive, 
tolerante - Colegiul Național ”E.Hurmuzachi” Rădăuți 

Local  40 elevi 
10 cadre 
didactice 

Proces-verbal 
Photos 
presentation 
 

Campanie de 
informare 

28.10.2014 Comunicat de presă 
 

Regional   Comunicat de presă 

 28.10.2014 Articol -blogul Educație permanentă I.Ș.J. Suceava  
 

Regional  https://educatiafnonf.word
press.com/2014/10/28/me
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diere-si-comunicare-in-
mediul-educational-social-
si-cultural/  

Articole Octombrie 
2014 

Articole presa locală   http://www.newsbucovina.

ro/social/113140/profesori

-suceveni-scoliti-in-

bulgaria-pentru-rezolvarea-

conflictelor-din-mediul-

educational 

http://www.crainou.ro/?m

odule=displaystory&story_i

d=72007 

http://www.edumanager.r

o/articol.php?id=15451 

 http://suceavanews.ro/15

7824/social/educatie/profe

sori-si-parinti-invatati-sa-

rezolve-conflictele-din-

mediul-educational-si-

comunitar/ 

Lecție suport 
educațional 
pentru elevi 
Colegiul Tehnic 
”P.Mușat” 
Suceava 

20.10.2015 Activitate de suport educațional pentru elevi 
”Conflictele - cauze, efecte și soluții” 

Local 25 elevi 
6 diriginți, clasele 
a XII-a 

Adeverință, table de 

prezență 

Activitate de 
informare 

27 octombrie 
2014 
Adâncata 

Consiliul Profesoral  
-diseminarea proiectului – scop, obiective, concepte, 
activități, rezultate, mobilitatea din Bulgaria 

Local  24 cadre 
didactice 

Proces verbal 

Activitate de 
informare 

30 octombrie 
2014 
Adâncata 

Comitetul reprezentativ al părinților - Școala 
Gimnazială Adâncata 
-diseminarea proiectului – scop, obiective, concepte, 
planificarea activităților cu părinții 

Local  30 părinți Proces verbal 

Workshop 7.11.2014 Cerc metodic ”Consiliere și orientare” - educație 
permanentă, Vatra Dornei 

Regional  25 coordonatori 
de proiecte și 

Listă de prezență, proces 
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-Sunt prezentate etapele implementării proiectului 
-se desfășoară workshopul ”Medierea conflictelor” - 
”Arborele problemelor/conflictelor” 

programe 
educative 

verbal 

prezentare 

Workshop 14.11.2014 Cerc metodic ”Consiliere și orientare” - educație 
permanentă, C. Moldovenesc 
-Sunt prezentate etapele implementării proiectului 
-se desfășoară workshopul ”Medierea conflictelor” - 
”Arborele problemelor/conflictelor” 

Regional  25 coordonatori 
de proiecte și 
programe 
educative 

Listă de prezență, proces 

verbal 

prezentare 

Workshop 25.11.2014 Consiliul profesoral cu tema ”Forme și cauze ale 
manifestărilor violente” - Huc Vera, Școala Gimnazială 
”M.Eminescu” Suceava 

Local  34 cadre 
didactice 

Proces verbal, Listă de 

prezență 

Workshop 5.12.2014 Cerc metodic ”Consiliere și orientare” - educație 
permanentă, Rădăuți 
-Sunt prezentate etapele implementării proiectului 
-se desfășoară workshopul ”Medierea conflictelor” - 
”Arborele problemelor/conflictelor” 

Regional  50 coordonatori 
de proiecte și 
programe 
educative 

Listă de prezență, proces 

verbal 

prezentare 

Prezentare 11.12.2014 Cerc pedagogic ”Medierea conflictelor în mediul 
școlar” - consilieri școlari 
-Etapele implementării proiectului 
-Activități din cadrul mobilităților: Teatru Forum, 
studii de caz, conflicte funcționale și disfuncționale, 
tehnici de mediere a conflictelor 
-Rezultatele proiectului: draft-ul suportului de curs, 
draft-ul unui handbook, 4 newsletters, site-ul 
proiectului: www.conflictmediation.eu, elemente de 
identitate vizuală ale proiectului: afișe, pliant, pagina 
de facebook: 
https://www.facebook.com/groups/40492087964113
3  

Regional 40 consilieri 
școlari 

Listă de prezență, proces 

verbal 

Prezentare 

Articol blog: 

https://educatiafnonf.word

press.com/2014/12/12/me

dierea-conflictelor-in-

mediul-scolar-2/  

https://cjraesuceava.word

press.com/2014/12/12/cer

c-pedagogic-lps-suceava-

medierea-conflictelor-in-

mediul-scolar-11-

decembrie-2014-5/  

Workshop  11.12.2014 Consiliul profesoral - Atelier de formare ”Conflict 
mediation to optimize communication in 
educational, social and cultural environment” - Crețu 
Alina, Colegiul Tehnic ”P.Mușat” Suceava 

Local  27 profesori Adeverință 

Tabel de prezență 

Lecție  11.12.2014 Violența naște violență - lecție deschisă - Local  25 elevi Scenariu didactic, listă de 
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identificarea un or situații conflictuale în mediul școlar 
și social, Colegiul Național ”E. Hurmuzachi” Rădăuți 
Studii de caz 
Tehnici de rezolvare a conflictelor 
Medierea 

27 profesori prezență 

Workshop 12.12.2014 Cerc metodic ”Consiliere și orientare” - educație 
permanentă, Gura Humorului 
-Sunt prezentate etapele implementării proiectului 
-se desfășoară workshopul ”Medierea conflictelor” - 
”Arborele problemelor/conflictelor” 

Regional  25 coordonatori 
de proiecte și 
programe 
educative 

Listă de prezență, proces 

verbal 

prezentare 

Articol în 
”Adolescența - 
vârsta 
oportunităților și a 
riscurilor” 

Decembrie 
2014 

Articol în nr. al volumului ”Barometrul reușitei 
școlare” 

  Volumul  ”Barometrul 

reușitei școlare” 

Workshop  Cerc metodic ”Consiliere și orientare” - educație 
permanentă, Fălticeni 
-Etapele implementării proiectului 
-Workshopul ”Medierea conflictelor” - ”Arborele 
problemelor/conflictelor” 

Regional 45 coordonatori 
de proiecte și 
programe 
educative 

Listă de prezență, proces 

verbal 

prezentare 

Dezbatere 12.01.2015 Consiliul elevilor - prezentare ppt, dezbatere Local  10 lideri ai 
elevilor 

Proces verbal, tabel de 

prezență 

Workshop 16 ianuarie 
2015 

Cerc metodic ”Consiliere și orientare” - educație 
permanentă, Suceava 
-Etapele implementării proiectului 
-Workshopul ”Medierea conflictelor” - ”Arborele 
problemelor/conflictelor” 

Regional 61 coordonatori 
de proiecte și 
programe 
educative 

Listă de prezență, proces 

verbal 

prezentare 

Articol 16 ianuarie 
2015 

Articol în nr. 4 al volumului ”Barometrul reușitei 
școlare” 
-prezentarea proiectului și a etapelor parcurse 
-exemple de activități: conflictele din jurul nostru, 
înțelegerea conflictelor, teatru forum, cauzele 
conflictelor, efectele conflictelor, rezolvarea 
conflictelor,medierea conflictelor, calitățile 
mediatorului, reacții în situații de conflict,etape în 
rezolvarea unor situații conflictuale, ascultarea 
poveștii personajului „negativ” (exemplu: povestea 
”Scufiței roșii” din perspectiva lupului), fenomenul de 
bullying 

Regional   Volumul ”Barometrul 

reușitei școlare” nr.4 - pag 

55 - 66 
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Activitate 
metodică – 
comisia metodică 
a diriginților 

8.01.2015 
 

Dicționarul conflictelor – lecție deschisă 
Conflict - înțelegerea conceptului, semnificații, 
exemple 
Școala Gimnazială Adâncata 

Local 10 cadre 
didactice 

Proces verbal 

Scenariul activității 

Activitate 
metodică – 
comisia metodică 
a diriginților 

10.01.2015 Comunicarea- pod între inimile noastre 

- explicarea termenilor de comunicare și 
conflict; 

- cauzele conflictelor ce apar în familie, în 
școală, în grupul de prieteni, în societate; 

- efectele unui conflict; 
- tehnici de rezolvare a unor situații 

conflictuale; 
- comportamente nonviolente și atitudine de 

respect față de ceilalți. 
Școala Gimnazială Adâncata 

Local  25 elevi Proces verbal 

Scenariul activității 

Activitate de 
suport 
educațional 
pentru părinți 

12.01.2015 
 

Învață copilul să rezolve conflictele: 
-înțelegerea, cauzele și efectele conflictelor 
-modalități de rezolvare a conflictelor 
Școala Gimnazială Adâncata 

Local 15 părinți Proces verbal, Scenariul 

activității 

Workshop 
 

13.01.2015 Activitate de suport educațional cu părinții 
”Conflictele -cauze și soluții”- Colegiul Tehnic 
”P.Mușat” Suceava 

Local  12 părinți Adeverință, tabel de 

prezență 

Workshop  23.01.2015 Cerc metodic pedagogi școlari - Department Suceava 
cu tema ” Adolescență. Educație. Responsabilitate”  
-Etapele implementării proiectului 
-Workshopul ”Medierea conflictelor” - ”Arborele 
problemelor/conflictelor” - Colegiul Tehnic ”Lațcu 
Vodă” Siret 

Regional 19 pedagogi 
școlari 

Listă de prezență, proces 

verbal 

prezentare 

Workshop 
 

15.01.2015 Activitate de suport educațional cu părinții 
”Comunicare și conflicte în relația părinți - copii”- 
Școala Gimnazială ”M.Eminescu” Suceava 

Local  25 părinți Listă de prezență, proces 

verbal, prezentare, 

scenariu, fotografii 

Activitate de 
consiliere support 
pentru elevi 

27.01.2015 Medierea conflictelor 
- prezentarea proiectului 
- înțelegerea conflictelor 
- conflicte funcționale și disfuncționale 
- medierea ”win-win” 

Local  30 elevi Listă de prezență, proces 

verbal, prezentare 

Activitate de 
consiliere suport 
pentru elevi 

27 ianuarie 
2015 

Prevenire antiinfracțională și antivictimală a tinerilor 
-Prevenire antiinfracțională și antivictimală în mediul 
educațional și social 

Local  4 activități de 
consiliere 

Proces verbal, Acord de 

parteneriat  
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-Gestionarea conflictelor pentru reducerea 
agresivității și violenței în mediul școlar 

Training  30-
31.01.2015 

Training ”Mediation for communication” 

A. Sunt precizate aspecte generale despre proiect : 
obiectivele proiectului, scopul, grupul ţintă, 
rezultatele finale, partenerii proiectului 
B. Aspecte teoretice şi practice 

1. Noțiuni generale - medierea 
2. Modalități de rezolvare a conflictelor 
3. Tehnici de soluţionare a conflictelor 
4. Conflictul funcţional şi conflictul disfuncţional 
4. Principiile rezolvării conflictului (win-win) 
5. Medierea și mediatorul 
- Profil de mediator 
- Calitățile unui mediator 
6. Etapele procesului de mediere – prezentare 
generală 
Activităţi practice: Teatru forum, studii de caz, tehnici 
de mediere a conflictelor. 

Regional  25 de profesori, 
consilieri 
educativi 
 

- agenda  
- ppt presentation 
- flyer 
-poster 
https://educatiafnonf.word
press.com/2015/02/01/me
dierea-conflictelor-
activitate-de-formare/ 
 
 

Training 2 februarie 
2015, 
Adâncata 

Tehnici de mediere a conflictelor 
-Conflicte- generalități 
-Situații conflictuale și soluții alternative de rezolvare 
-Conflicte în clasă. Managementul conflictelor 
-Joc de rol, studii de caz 
-Diseminarea mobilității din Bulgaria 

Local  23 cadre 
didactice 

Proces verbal, Fișe de 
lucru, fotografii 

Workshop camp - 
prezentare 

24-28 martie 
2015 

Activitate de diseminare în cadrul proiectului ”Not for 
sale - Say stop to human trafficking” MIS ETC 1939  
Workshopul a cuprins studii de caz și tehnici de 
mediere a conflictelor - Virvara Daniela 

Interregional  76 participanți: 
voluntari, 
psihopedagogi, 
asistenți sociali, 
psihologi 

Tabel de prezență 
Prezentarea proiectului 
Fișe de lucru 

Articole 31 martie 
2015 

Comunicat de presă  
Articol blog și presa locală 

Regional   https://educatiafnonf.word
press.com/2015/03/31/nu
ante-spaniole-ale-medierii-
conflictelor/  
 
http://www.crainou.ro/20
15/04/08/nuante-spaniole-
in-medierea-conflictelor/ 
 
https://www.monitorulsv.r
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o/Local/2015-04-
08/Intalnire-de-proiect-pe-
tema-medierii-conflictelor-
din-mediul-educational-in-
Gijon-Spania 
 
http://www.ultimele-
stiri.eu/articol/intalnire-de-
proiect-pe-tema-medierii-
conflictelor-din-mediul-
educational-in-gijon-
spania/811807 
 

Workshop 24 aprilie 
2015 

Cercului pedagogic al responsabililor comisiei de 
prevenire a violenței, cu tema ”Vulnerabilitățile 
tinerilor” 
- ”Open Space Tehnology” - au fost realizate 

grupuri de interes pe aspect ce constituie 
vulnerabilități la vârsta adolescenței: consumul de 
droguri, traficul de persoane, agresivitate și 
conflicte, mame minore, delincvența juvenilă, 
depresii, anxietate și tentative de suicid. 

- Au fost identificate cauzele care conduc la 
problemele enumerate mai sus precum și 
modalități de prevenție și sprijin pentru tinerii 
care se confruntă cu aceste probleme. 

- Persoane resursă: Elena Motoveleț – CPECA 
Suceava, Daniela Vîrvara – Școala Gimnazială 
nr.10 Suceava, Liliana Orza- Agenția de Luptă 
Împotriva Traficului de Persoane Suceava, 
Lăcrămioara Ana Acatrinei Vasiliu – Colegiul 
”Vasile Lovinescu” Fălticeni, Lena Ailincă – 
Organizația ”Salvați copiii” Suceava, Mara Perța – 
Colegiul Tehnic Rădăuți, Loredana Bizubac – 
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, Doina 
Fîntînaru – Organizația ”Salvați copiii” Suceava, 
Tatiana Vîntur – I.Ș.J.Suceava. 

Regional 200 responsabili 
comisia de 
prevenire a 
violentei 

https://educatiafnonf.word
press.com/2015/04/24/me
dierea-conflictelor-
activitati-de-diseminare-si-
valorizare/ 
 

Prezentare 24 aprilie 
2014 

Prezentarea proiectului cu etapele parcurse până în 
present, rezultatele obținute, valorizarea acestora și 
sustenabilitatea proiectului. 
Moderatori: Lăcrămioara Ana Acatrinei Vasiliu, 

Regional 200 responsabili 
comisia de 
prevenire a 
violentei 

https://educatiafnonf.word
press.com/2015/04/24/me
dierea-conflictelor-
activitati-de-diseminare-si-
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Tatiana Vîntur valorizare/ 

Volumul 
”Barometrul 
reușitei școlare” 
nr. 8 - 
Vulnerabilitățile 
tinerilor 

24 aprilie 
2015 

Volumul cuprinde repere ale proiectului ”Medierea 
conflictelor pentru optimizarea comunicării” -pag.55-
69: prezentarea proiectului:scop, obiective,parteneri, 
mobilități. 
Sunt prezentate aspect refieritoare la: date generale 
despre conflict, înțelegerea conflictelor,Teatru 
forum,cauzele conflictelor, rezolvarea conflictelor, 
tehnici mentale de rezolvare a conflictelor, medierea 
conflictelor - principiile medierii, tehnica „win-win”, 
calitățile mediatorului, conflicte din mediul social, 
etape în rezolvarea unor situații dificile, pozitivarea 
situației, ascultarea personajului negativ, fenomenul 
de bullying, workshop - arboreal 
problemelor/conflictelor.  

Regional 250 exemplare Lansarea volumului 
Articol pag 55-69 

Campanie de 
prevenire a 
violenței în mediul 
școlar 

Aprilie -iunie 
2015 

Campania are obiectivul general de a preveni 
agresivitatea și violența în mediul școlar exersând 
atitudini și comportamente astfel încât tinerii să 
acționeze cu responsabilitate și cu o bună gestionare a 
emoțiilor, în deplină siguranță, printr-o atitudine 
preventivă, apelând la metodele specifice educației 
nonformale, comunicând eficient și activ, promovând 
toleranța și valorile morale. 
Campania are componentele: 
Responsabilitate.Emoție. Siguranță. Prevenție. 
Educație. Comunicare. Toleranță (R.E.S.P.E.C.T.) 
Campania cuprinde activități de aplicare a tehnicilor 
de negociere a conflictelor și mediere.  
Teme:  conflictele din jurul nostru, înțelegerea 
conflictelor, cauzele conflictului,  efectele conflictului, 
rezolvarea conflictelor, medierea conflictului, calitățile 
mediatorului, etape în rezolvarea conflictelor, ascultă 
și personajul ”negativ” fenomenul de bullying, ”Teatru 
forum”. 

Regional 3000 cadre 
didactice 

Afiș, 
Flyer 
pliant 

Articol 18 mai 2015 Comunicarea intra și interculturală - necesitate a 
medierii conflictelor - aspect ale mobilității 
desfășurată în Italia în perioada 12-16 mai 2015 

Regional   https://educatiafnonf.word
press.com/2015/05/18/co
municarea-intra-si-
intercultural/ 

Publicatie Iunie 2015 Newsletter nr.6 - prezentare pe blog și site, facebook Național  https://educatiafnonf.word
press.com/2015/06/12/me
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diation-for-
communication-
newsletter-nr-6/  

Prezentare  Iunie 2015 Seminar de informare- Agenția Națională Național 40 coordonatori 
de proiecte 
Grundtvig 

Tabel de prezență 

 
Coordonatorul proiectului, 
Tatiana Vîntur 


