
Impactul pilotării metodologiei 
”Să fim prieteni  - Fără bullying”



Să fim prieteni – Fără bullying/ proiect pilot
Context – indicatori proiect:

• 5 grădiniţe implicate în proiect și-au îmbunătățit climatul educațional;
• 125 de cadre didactice și consilieri și-au dezvoltat competențele și au folosit tehnicile
cuprinse în metodologie.
• 4 specialiști ai Salvați Copiii au fost instruiți, au asistat și monitorizat grădinițele pe
perioada proiectului.
• Peste 1800 de preșcolari și-au îmbunătățit abilitățile socio-emoționale
(recunoașterea și exprimarea emoțiilor; reglarea emoțională; dezvoltarea sentimentului
de apartenență la grup; dezvoltarea abilităților de colaborare, autonomie etc.) și
abilitățile de recunoaștere și de răspuns adecvat la situațiile de bullying.
• Peste 800 de părinți au fost informați despre rolul lor în prevenirea și combaterea
bullying-ului.
• Un suport curricular pentru crearea unui climat social pozitiv în toate grădinițe
testat în baza unui parteneriat cu
Ministerul Educației și CMBRAE.
• O campanie de informare publică online
și offline (în grădinițe) și advocacy.



Să fim prieteni – Fără bullying/ proiect pilot
Evaluarea impactului - metodologie:

• Tipul analizei: Evaluarea cantitativă și evaluare calitativă.

Am urmărit schimbările în ceea ce privește abilitățile socio-emoționale și 
comportamentele beneficiarilor, testând percepția cadrelor didactice și părinților ante 
și post implementării metodologiei ”Să fim prieteni”.

• Metode: chestionare, observație și interviuri.

• Grupuri țintă: copii, cadre didactice și părinți beneficiari din cele 5 grădinițe în care 
a fost implementată metodologia (Grădiniţa nr. 161 Brânduşa, Grădiniţa nr. 208,
Grădiniţa nr. 210, Grădiniţa nr. 211, Grădiniţa nr. 272)

• Mărimea eșantionului: 360 părinți care au răspuns la cel puțin un chestionar, 22 de 
specialiști care au lucrat cu metodologia pe o perioadă de cel puțin 10 luni.

• Perioada de referință: ianuarie 2020 – iunie 2021



Evaluarea impactului – perspectiva cadrelor didactice:
metodologie

Metode:

- Chestionarea ”înainte” și ”după” a 20 de cadre didactice care au implementat
metodologia la clasă timp de cel puțin 10 luni au participat la evaluarea impactului

- 4 interviuri individuale și 5 interviuri de grup  via zoom (1/grădiniță).

Itemi urmăriți:

• Asimilarea celor 4 valori de către copii: dezvoltarea abilităților de a fi toleranți, a se 
respecta reciproc, de avea grijă unii de ceilalți și de a avea curajul să-și apere 
prietenii care nu se pot apăra singuri.

• Gradul de autonomie a copiilor în gestionarea conflictelor.

• Calitatea climatului social în grădiniță (evoluția relațiilor copii-copii, copii-adulți, 
adulți-adulți). 

• Gradul de conștientizare a adulților referitor la propria responsabilitate.



Asimilarea celor 4 valori de către copii– perspectiva cadrelor didactice:



Calitatea climatului social în grădiniță – perspectiva cadrelor didactice:



Calitatea climatului social în grădiniță – perspectiva cadrelor didactice:



Gradul de conștientizare a cadrelor didactice referitor la propria responsabilitate:



Evaluarea impactului – perspectiva părinților:
metodologie

Metode:

- Chestionarea ”înainte” și ”după” la clasele la care a fost implementat proiectul cel 
puțin 2 semestre întregi.

- La evaluare ”înainte” de implementarea proiectului au răspuns 76 de părinți, iar la 
evaluarea ”după” au răspuns 360 de părinți

Itemi urmăriți:

• Asimilarea celor 4 valori de către copii: dezvoltarea abilităților de a fi toleranți, a se 
respecta reciproc, de avea grijă unii de ceilalți și de a avea curajul să-și apere 
prietenii care nu se pot apăra singuri.

• Gradul de autonomie a copiilor în gestionarea conflictelor.

• Calitatea climatului social în grădiniță (evoluția relațiilor copii-copii, copii-adulți, 
adulți-adulți). 

• Gradul de conștientizare a adulților referitor la propria responsabilitate.



Asimilarea celor 4 valori de către copii– perspectiva părinților:

ţ



Asimilarea celor 4 valori de către copii– perspectiva părinților:



Asimilarea celor 4 valori de către copii– perspectiva părinților:



Asimilarea celor 4 valori de către copii– perspectiva părinților:

ţ



Gradul de autonomie a copiilor în gestionarea conflictelor.
– perspectiva părinților:



Calitatea climatului social în grădiniță (copii-adulți, adulți-adulți) 
– perspectiva părinților:



Evaluarea impactului – observațiile specialiștilor:
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• A crescut gradul de conștientizare a 
educatorilor și a părinților în privința
impactului pe care îl au adulții asupra
relațiilor dintre copii și se observă
îmbunătățirea relațiilor dintre
educatori, părinți și copii. 

• A crescut numărul interacțiunilor
copiilor în afara grădiniței, facilitat de
îmbunătățirea relațiilor dintre părinți.

• Chiar și în condițiile restrictive impuse 
de pandemie, activitățile de prevenire 
a bullyingului s-au reflectat în 
schimbări comportamentale ale 
tuturor celor vizați: copii, cadre 
didactice, părinți.


