
                                                                     

 

 

„ Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only. Be CyberWise!”, 

 2020-1-RO01-KA229-080106_4 

 

 

 Prima tabără internaţională pentru elevi, din cadrul proiectului „Bullying and 

cyberbullying in the world of silence and not only. Be CyberWise!”, cu nr. 2020-1-RO01-

KA229-080106_4 – intitulată ,,Say No! To bullying and cyberbullying” a avut loc în Horna Ves, 

Slovacia, între 27 septembrie 2021 şi 8 noiembrie 2021, fiind organizată de instituţia parteneră în 

proiect, Základná škola s materskou školou, Bystričany  (Școală primară cu grădiniță, 

Bystričany),  din Bystričany, Slovacia.  

 

 Coordonator:  

o Școala Profesională Specială Pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”, 

București, România 

 

 Parteneri: 

o Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, Lijo —Barcelos, Portugal 

o DUCOR „Partenija Zografski“, Skopje, The Republic of North Macedonia  

o Základní škola, Komenského, Odry, Czech Republic  

o Základná škola s materskou školou, Bystričany, Slovak Republic  

 

 Obiectiv general proiect:  

Obiectivul principal al proiectului cu numele “Bullying and cyberbullying in the world of silence 

and not only – Be cyberwise!” constă în dezvoltarea inteligenței emoționale astfel încât elevii din 

școlile de masă și cei din învățământul special să poată dobândi noi abilități de conștientizare, 

autocontrol și empatie față de ceilalți;. în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în 

prevenirea Bullying-ului și cyberbullying-ului în unitățile de învățământ pentru realizarea unei 

școli moderne, incluzive. 

 

 Tema taberei a fost ,, Say No! To bullying and cyberbullying ” 

 

 

 

 



 Obiectivele taberei: 

 

• Achiziționarea de cunoștințe, abilități, tehnici, instrumente specifice legate de combaterea 

agresiunii și dezvoltarea altor abilități precum: capacitatea de a lucra în echipă, respectul pentru 

sine și pentru ceilalți, dezvoltarea abilităților de exprimare liberă în fața unui public, dezvoltarea 

abilității de a argumenta un punct de vedere, dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea 

încrederii în sine și alții; 

• Dezvoltarea capacității de recunoaștere a potențialelor „victime” și a posibililor „agresori”, prin 

informațiile furnizate de profilul lor psihologic, posibile căi etiologice și modalități prin care 

comportamentul agresiv se poate manifesta, atât în mediul real, cât și în cel virtual; 

• Posibilitatea de a practica diferitele tehnici și metode de prevenire și combatere a agresiunii și a 

agresiunii cibernetice prin activități dramatice și sportive propuse sub îndrumarea profesorilor cu 

experiență în gestionarea acestei probleme în rândul elevilor. 

• Formarea abilităților sociale și desfășurarea de activități recreative pentru copii. Elevii vor 

dezvolta scenarii cu un impact emoțional puternic în care vor juca rolul bătăușilor, al victimelor, 

al altor tineri, al părinților și așa mai departe. Din alte proiecte s-a dovedit că intimidarea este un 

subiect complex și că schimbarea, în special a atitudinii, comportamentelor și abilităților, nu poate 

fi realizată nici ușor, nici rapid. 

• Concentrarea pe dezvoltarea unui sentiment de sine (caracter) și pe dezvoltarea de relații 

respectuoase și îngrijitoare cu alții în clasă, la școală, în familie, în comunitatea locală și globală. 

Sublinierea interacțiunilor respectuoase cu colegii și adulții pentru a conduce la abordări 

respectuoase în rezolvarea problemelor, soluționarea conflictelor și luarea deciziilor, lucru care a 

dovedit că reduce hărțuirea și alte comportamente violente. 

 

 Domeniul tematic al taberei: 

• Fenomenul agresiunii cibernetice - delimitări conceptuale; 

• Bullying, cyberbullying și victimizare: caracteristici, forme de manifestare; 

• Strategii pentru identificarea timpurie și intervenția adecvată în cazurile de intimidare și 

intimidare cibernetică; 

• Activități de formare (dramă, sport și limbajul semnelor) pentru ca elevii să își dezvolte 

empatia și abilitățile sociale; 

• Instrumente pentru prevenirea hărțuirii și a hărțuirii cibernetice în școală.     

 

 

 Au participat 44 elevi si 13 cadre didactice din toate cele 5 țări prenere. 
 

  Au fost constituite 4 grupe-ţintă mixte, compuse din câte 11 elevi:   
 

 7 elevi deficienţi de auz din România, nivel gimnazial, cu vârste între 10 şi 18 ani.   

 37 de elevi fără nevoi educaţionale speciale, din şcolile din Slovacia, Cehia, Portugalia şi 

Macedonia de Nord, cu vârste între 10 şi 18 ani .     

 13 cadre didactice din cele 5 şcoli partenere.   

 

 

Din Portugalia au fost prezenți un număr dublu de elevi în urma renunțării la proiect a partenerilor 

din Turcia, ținând cont că următoarea tabără se va organiza în Portugalia și nu în Turcia. 
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 Ziua 1 

      Luni - 27.09.2021 

 

Echipele naţionale din România, Portugalia, Macedonia, Cehia și Slovacia au sosit la hotelul 

taberei, „Hotel Lomy” din Horna Ves, Slovacia, luni, 27 septembrie 2021.  

Echipele naționale din România și Portugalia  au fost aşteptate la aeroprtul din Viena de către 

d-na coordonator al proiectului din Slovacia, Eva 

Mendelová şi d-na director adjunct Ivana Plachá, în 

intervalul orar 19:30 – 22:30 și au fost conduși cu 

autocarul la hotelul taberei.  

După cazarea în camere, echipele au beneficiat 

de timp liber, în care au făcut cunoştinţă unii cu alţii, 

au socializat. Cina a fost servită în jurul orei 19:00, iar 

până la ora de culcare (22:00), copiii au avut timp să 

se cunoască şi să comunice unii cu alţii.   

Profesorii au avut prima întrunire de la orele 20:00 la 22:00, când au fost informaţi cu privire 

la programul taberei, sarcinile de îndeplinit în tabără şi sarcinile elevilor.   

 

 

 Ziua 2  

Marți - 28.09.2021 

 

 Ziua a debutat cu exerciții de înviorare 

executate în aer liber, pe spaţiul verde din 

împrejurimile hotelului, de la 7:15 la 7:30 şi cu micul 

dejun, servit în sala de mese a hotelului, de la 7:30 la 

8:30.  

 La ora 8:30 am plecat la Základná škola s 

materskou školou, din Bystričany , Slovacia. Aici 

am fost întâmpinați de dl. director Kamil Šteiner şi 

cadrele didactice din școală. 

Dl. director Kamil Šteiner, ne-a povestit că în trecut, satul Bystričany nu avea o clădire unde 

copiii să studieze sub un singur acoperiș. Se preda în săli de clasă improvizate, care erau amenajate 

în cel puțin patru locuri din sat. A fost necesar să se construiască o școală care să îndeplinească 

toate condițiile unei școli moderne. Inițiative în această direcție au fost luate de directorul școlii 

de atunci, Gustáv Hrádel, în cooperare cu Asociația Părinților, prietenii școlii, profesorii și oficialii 

comunității. Lucrările la construcția noii clădiri au durat optsprezece luni. Data de 7 ianuarie 1967 

este una dintre reperele importante din viața satului Bystričany. În această zi, s- a început să se 

predea într-o școală nouă pentru prima dată. Deschiderea oficială a noii clădiri a școlii a avut loc 

apoi pe 3 septembrie, cu ocazia deschiderii noului an şcolar1967/1968. Împreună cu dl. director 

Kamil Šteiner am vizitat școala și sălile de clasă.  

La ora 11: 00 a avut loc festivitatea de deschidere a activităţilor din prima tabără din cadrul 

proiectului „Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only. Be CyberWise!”, 

la primăria, din Bystričany , Slovacia. La festivitate au luat cuvântul primarul din Bystričany, dl 

Filip  Lukáč, dl. director Kamil Šteiner şi dna director Stoica Florica, coordonatoarea 

proiectului. 



 

 La finalul festivității 

au fost oferite cadouri 

personalizate tuturor 

echipelor  (profesorilor și 

copiilor) de către dl. primar 

Filip  Lukáč, iar 

coordonatorii de proiect din 

țările participante au oferit 

și ei cadouri. 

 

 

 

Şedinţa taberei s-a  ţinut începând de la 11:30, de către doamnele Eva Mendelová şi Ivana 

Plachá, care au explicat Regulamentul Taberei ce trebuie respectat atât de elevi, cât şi de 

profesori, iar apoi s-au ocupat de organizarea participanţilor la tabără în 4 echipe multinaţionale ( 

echipa roșie, echipa verde, echipa galbenă și echipa albastră). Participanţii au primit ecusoane 

colorate în funcție de echipa din care faceau parte și numele, pentru identificare. Fiecare echipă și-

a ales un lider. 

 

Fiecare instituţie a avut tipărit de 

acasă Jurnalul de tabără realizat de echipa 

din Slovacia împreună cu echipa din 

România.    

 

După pauza de prânz elevii s-au reunit 

pentru a participa la un curs de formare a 

limbajului mimico-gestual predat de echipa 

română. Elevii au fost entuziasmați și 

interesați de limbajul semnelor. 

 

Echipa României a oferit tuturor 

elevilor cadourile pregătite pentru ei.  

 

Ziua a continuat cu jocurile tradiţionale pregătite de ţara gazdă. Au fost prezentate pe 

scurt reguli şi au fost făcute scurte demonstraţii pentru înțelegerea jocurilor. 

 

După o scurtă pauză elevii s-au reunit în echipele  iniţiale şi împreună au început să 

completeze primele pagini dn Jurnalul de tabără. Profesorii şi-au oferit ajutorul, mai ales elevilor 

cu deficienţe de auz, în limbajul semnelor. 

 

În continuare fiecare echipă a dezbătut și a relizat câte un scenariu cu tema taberei. 

 

Ziua s-a încheiat cu jocurile tradiționale pregătite de fiecare țară parteneră în proiect . 

 

 

 

 



 Ziua 3 

Miercuri - 29.09.2021 

 

 Ziua a debutat cu exerciții de înviorare executate în aer liber, pe spaţiul verde din 

împrejurimile hotelului, de la 7:15 la 7:30 şi cu micul dejun, servit în sala de mese a hotelului, de 

la 7:30 la 8:30. 

Activităţile de dimineaţă au cuprins prezentări ale fenomenului de bullying și 

cyberbullying  de către fiecare echipă și pregătirea activităților de dramă  de către fiecare echipă.  

Echipele au fost informate că trebuie să alegă un tip de bullying (social, verbal, sexual, 

cyberbullying) și să  dramatizeze pe această temă. 

 

După o scurtă pauză echipele s-au reunit pentru a 

participa la cursul de formare a limbajului mimico-gestual 

predat de echipa română 

 

După masa de prânz am plecat 

în vizită la ferma din Bystričany 

(Farma pod Vtáčnikom), renumită 

pentru produsele sale și vizitată de mulți turiști.  Aici am primit 

explicații despre creșterea oilor și a vacilor, am văzut cum se mulg oile 

și procesul de fabricare și maturare a brânzei. Am fost invitați să 

degustăm din produsele realizate aici ( diferite sortimente de brânză de 

oaie și de vacă, iaurturi, etc.). Copiii s-au bucurat și de câte o plimbare 

cu caii. 

 

Programul de după amiază a continuat cu pregătirea 

dramatizărilor. 

În  timpul  liber elevii au completat în Jurnalul taberei, apoi au făcut fotografii în natură 

şi poze de grup.   

După cină, echipele s-au reunit și au participat 

cu entuziasm la un cocurs de imitare a unor dansuri 

prezentate pe ecran/monitor, pregătite de doamnele Eva 

Mendelová şi Ivana Plachá,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 Ziua 4 

Joi - 30.09.2021 

 

Ziua a debutat cu exerciții de înviorare executate în aer liber, pe spaţiul verde din 

împrejurimile hotelului, de la 7:15 la 7:30 şi cu micul dejun, servit în sala de mese a hotelului, de 

la 7:30 la 8:30. 

La 8:30, am plecat într-o frumoasă excursie  în care am vizitat Muzeul minier în aer liber 

din Nitra Superioară, Castelul Bojnice din Bojnice, Biserica Sfânta Treime (Biserica Piarist) 

din Prievidza. În autocar elevii au exersat cuvintele învățate în limbajul mimico-gestual. 

Expoziția muzeului în aer liber prezintă istoria exploatării de cărbune brun în Slovacia în 

condițiile specifice Nitrei de Sus. Aici elevii au primit informații cu privire la acesta și anume că 

aparține de  mina Cigeľ și este un important obiectiv turistic al regiunii Horná Nitra. Sediul 

muzeului minier în aer liber este de asemenea excepțional prin faptul că se află în zona minieră a 

unei părți a uzinei miniere în care, până de curând, se desfășura exploatarea activă a lignitului. Aici 

elevii au avut o oportunitate unică de a vedea singuri și de a încerca personal calea pe care minerii 

o sapă în fiecare zi în măruntaiele pământului pentru o muncă plină de pericole și capcane. 

  După explicațiile primite am  vizitat mina. Înainte de a intra în mină, am fost informați că 

fiecare vizitator trebuie să poarte echipament de siguranță și ne-au fost puse la dispoziție de 

operatorul muzeului. Turul a început cu o călătorie cu trenul minier ( cca.2,5 km.) până la mina de 

cărbune brun. De acolo, am continuat cu un tur pietonal al zonelor miniere subterane la o adâncime 

de 80 - 300 m. 

 Următorul biectiv turistic a fost Castelul Bojnice, 

un castel romantic, cu elemente gotice şi renascentiste, 

construit în secolul al 12-lea. În castel am văzut 

mobilierul original şi colecţiile artistice din secolele 19 

şi 20, precum şi o sală de arme. Piesa de bază este altarul 

Bojnice, realizat în stil gotic târziu, în secolul 14. Am 

vizitat peştera descoperită în 1888, la 26 metri sub curtea 

4, cu ocazia curăţării fântânii castelului. Este o peşteră 

naturală, săpată în travertin, cu diametrul de 22 metri, 

înălţimea de 6 metri, cu două lacuri mici. Ne-am plimbat 

prin parcul ce înconjoară Castelul Bojnice și am văzut 

numeroase specii de arbori. 

În Prievidza am vizitat una dintre cele trei biserici istorice de aici, Biserica Sfânta Treime, 

cunoscută și sub numele de Biserica Piarist. Construcția acesteia  a început în 1666. A fost 

terminată sub conducerea constructorului religios P. 

Hangha în anii 1740-1753. Întreaga biserică este 

marcată de stilul baroc. Caracteristica dominantă a 

bisericii este altarul principal cu arhitectură cu stâlpi de 

marmură și imagine centrală a Adormirii Maicii 

Domnului. 

Ziua s-a încheiat cu completarea Jurnalului de 

tabără și pregătirea/exersarea  dramatizării de 

fiecare echipă. 

 

 



 Ziua 5 

 Vineri - 01.10.2021 

Ziua a debutat cu exerciții de înviorare executate 

în aer liber, pe spaţiul verde din împrejurimile hotelului, de 

la 7:15 la 7:30 şi cu micul dejun, servit în sala de mese a 

hotelului, de la 7:30 la 8:30. 

La 8:30, echipele s-au reunit pentru a participa la un 

concurs. Au fost prezentate regulile jocului: fiecare echipă 

trebuia să găsească indiciile (eșarfe verzi) despre traseul pe 

care trebuie să-l urmeze  prin pădurea Boyard din îmrejurimile hotelului  și  toți membrii echipei 

să indeplinească diferite sarcini (fiind cronometrați) pe mai multe avanposturi (să sară cu sacul, să 

lovească cu mingea popicele, să sară coarda, să arunce mingea în găleată de la diferite distanțe, să 

arunce mingea de baschet la coș, să meargă pe schiuri, să tragă cu arcul, să umple un pahar cu apă 

adusă cu lingura din piscină, să formeze cuvântul corect din literele găsite în plic). Clasamentul a 

fost  realizat în funcție de timpul total efectuat de fiecare echipă. 

După masa de prânz, dna Daniela Pretová invitată de la Poliția din Bystričany, le-a 

prezentat echipelor un material despre bullying și ciberbullyig (formele bullying-ului, efectele 

bullying-ului, cum poate fi stopat bullying-ul,etc). 

 

 

Ziua a continuat cu jocuri 

și sporturi tradiționale slovace 

pe terenul de baschet, completarea 

Jurnalului de tabără, repetiții 

pentru Flashmob și exersarea de 

către fiecare echipă a dramei 

pregătite.  

 

 

 

 

 

 

În  timpul  liber elevii  au scris mesaje pentru au făcut fotografii în natură şi poze de 

grup.    

Seara s-a încheiat cu o surpriză oferită de gazde, am mers la o sală de bowling unde elevii 

s-au jucat și s-au bucurat împreună.  

 



 Ziua 6  

Sâmbătă - 02.10.2021 

 

Ziua a debutat cu exerciții de înviorare executate în aer liber, pe spaţiul verde din 

împrejurimile hotelului, de la 7:15 la 7:30 şi cu micul dejun, servit în sala de mese a hotelului, de 

la 7:30 la 8:00. 

La 8:00, am plecat în excursie la Bratislava, cel mai mare oraș din Slovacia, situată pe 

Dunăre, aproape de granițele Slovaciei cu Austria și Ungaria și destul de aproape de granița cu 

Republica Cehă.  

 Am vizitat Castelul Devin situat la 10 km de Bratislava. Am făcut un tur al orașului cu 

mașini speciale  și am văzut oraşul vechi Stare Mesto cu aer 

medieval, cu bisericile, catedrala, castelul, primăria și orașul 

nou, presărat cu simboluri aparţinând epocii comuniste. Pe tot 

traseul elevii au fost informați prin căștile pe care le-au primit,  

ce pot vedea de o parte și de alta a străzii. În drumul nostru 

am văzut Biserica Albastră (construită în anul 1913, în stil Art 

Nouveau), Palatul Grassalkovich (sediul Parlamentului 

Slovaciei), celebrul pod peste Dunăre şi resturantul UFO, 

Catedrala Sfântul Martin ( una dintre cele mai vechi biserici 

din Bratislava). Ne-am oprit și am vizitat Castelul Bratislava, bijuteria orașului, unul dintre 

simbolurile Slovaciei. Castelul oferă o excelentă panoramă asupra Bratislavei. Are 4 turnuri (unul 

în fiecare colț) și o curte cu o fântână adâncă de 

80 de metri. Excursia în Bratislava s-a încheiat cu 

o plimbare prin Mall.  

În autocar elevii au exersat cuvintele pe 

care le-au învățat în limbajul mimico-gestual 

predate de echipa română .  

Ziua a continuat cu completarea 

Jurnalului de tabără, workshop-ul privind 

mesaje pentru prevenirea bullying-ului și 

cyberbullying-ului, și repetiții pentru Flashmob. 

După cină, fiecare echipă a  repetat / exersat pentru filmarea dramei.  

 

 

 

 

 



 

 Ziua 7 

     Duminică - 03.10.2021 

 

Ziua a debutat cu exerciții de înviorare executate în aer liber, pe spaţiul verde din 

împrejurimile hotelului, de la 7:15 la 7:30 şi cu micul dejun, servit în sala de mese a hotelului, de 

la 7:30 la 8:30. 

 Activitățile de dimineață au cuprins repetiții/exerciții  pentru dramă, repetiții pentru 

Flashmob și interviuri luate de către elevi între ei cu privire la tema  taberei și impresiile despre 

această tabără.  

 După masa de prânz, elevii au participat la atelierele de artă şi 

meşteşuguri, la care au învățat diverse tehnici (au pictat trăistuțe 

folosind șabloane, au relizat coronițe specifice costumului traditional 

slovac, au realizat diferite obiecte folosind tehnica de împletire a  sârmei, 

au pictat pe diferite modele realizate din lut, au gravat pe lemn) sub 

îndrumarea  profesorilor de la țara gazdă.    

 

În  timpul  liber elevii au realizat logouri/mesaje cu tema taberei ,,Say No! To bullying 

and cyberbullying”, pe care le-au folosit la filmarea pentru Flashmob, au făcut  fotografii în 

natură şi poze de grup. 

Programul a continuat cu 

repetițiile pentru dramă și filmările 

pentru Flasmob. În timpul liber elevii 

au completat Jurnalul de tabără. 

 Seara s-a încheiat cu un foc de tabără 

și barbeque.  

 

 

 

 

 



 Ziua 8 

 Luni - 04.10.2021 

Ziua a debutat cu micul dejun, servit în sala de mese a hotelului, de la 6:30. 

La ora 7:00, am plecat într-o frumoasă excursie în High Tatras. Parcul Național High Tatras 

(Vysoke Tatry) este situat în nordul Slovaciei, împărțit parțial cu Polonia. 

Am ajuns în localitatea Strbske Pleso (Pleso înseamnă Lac în slovacă), unde am luat  prima 

gură de aer de munte din Carpații Slovaci, masivul Tatra Mare (Vysoke Tatry) cum îi spun ei. 

Strbske Pleso, lac și stațiunea de munte cu același nume, se află la o altitudine de 1346m.  

Lacul este unul glaciar, are o suprafață de aproximativ 20 de hectare și o adâncime de maxim 20 

de metri. După ce am ajuns în stațiune, am luat-o ușor la pas spre 

Tatras Tower. 

În drumul nostru am văzut alei largi, amenajate, cu tot felul de 

sculpturi din lemn în care sunt reprezentate vietățile locului (vulturi, 

marmote, castori, urși, pești etc), dar și cu panouri informative despre 

flora și fauna din zonă. Plus băncuțe pe care să te odihnești și să 

privești cu admirație în zare. 

Am ajuns si am urcat în  turnul de belvedere Tatras Tower, 

înalt de 53 metri, care face accesibilă minunata priveliște din Tatra și 

celor care nu pot ajunge să vadă panorama de pe vârfuri. Cu înălțimea 

sa de 53 metri, este printre cele mai înalte din Europa și cu siguranță 

se află la cea mai mare altitudine – intrarea se găsește la 1.367 metri 

deasupra nivelului mării. 

Turnul Viselor vă oferă ocazia de a experimenta emoții, 

experiențe și momente unice care vă vor încânta, distra, învăța și, în 

același timp, vă vor permite să vă bucurați de Tatra așa cum nu i-ați 

cunoscut până acum. Vă 

va oferi o experiență autentică și semnificativă a 

frumuseților naturale ale înalților Tatra și vă va 

permite să experimentați farmecul lor captivant de 

neuitat într-o dimensiune cu totul nouă, folosind cele 

mai moderne tehnologii pe care le oferă vremurile de 

astăzi. 

Turnul poate găzdui maxim 492 de persoane 

în același timp. Pe lângă panorama uluitoare, 

vizitatorii mai sunt așteptați de un tobogan încorporat cu o lungime de 61 metri, un restaurant, 

precum și o plasă pietonală și un pod din sticlă pe acoperiș. 

 

La întoarcerea spre tabără am avut parte de o 

frumoasă experiență cu plutele  pe râul Váh. Acesta este după 

Dunăre și Tisa, cel mai lung râu din Slovacia (390 km sau 

403 km). Am primit multe informații de la vâslașul plutei 

noastre despre tot ce vedeam pe stânga și dreapta râului și 

despre castelele Lietava și Strečno pe care le-am zărit din 

plută. 

După cină, elevii au completat Jurnalul de tabără și 

în continuare fiecare echipă a  repetat/exersat pentru filmarea 

dramei.  

 



 

 

 Ziua 9  

Marți - 05.10.2021 

Ziua a debutat cu exerciții de înviorare executate 

în aer liber, pe spaţiul verde din împrejurimile hotelului, 

de la 7:15 la 7:30 şi cu micul dejun, servit în sala de mese 

a hotelului, de la 7:30 la 8:30. 

 

 

 

 

Echipele s-au reunit și au realizat 

logouri/mesaje cu tema taberei ,,Say No! To bullying 

and cyberbullying”, pe care le-au folosit la filmarea 

pentru Flashmob. 

 

 

După masa de prânz, au fost premiate 

echipele de către domnul director Kamil Šteiner, în 

funcție de rezultatele obținute la concursurile sportive și activitățile desfășurate în tabără. 

 

Ziua a continuat cu pregătirea costumelor 

pentru activitățile de drama și repetarea finală a 

programului de drama. 

 

 

 

 

 

 

În  timpul  liber elevii au făcut fotografii în natură şi poze de grup.    

După cină elevii au completat în Jurnalul de tabără. 

Seara s-a încheiat cu o petrecere surpriză. 
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 Miercuri - 06.10.2021 

Ziua a debutat cu exerciții de înviorare executate în aer liber, pe spaţiul verde din 

împrejurimile hotelului, de la 7:15 la 7:30 şi cu micul dejun, servit în sala de mese a hotelului, de 

la 7:30 la 8:30. 

La ora 9:30, echipele s-au reunit și toți elevii au completat în Jurnalul de tabără și în 

continuare au completat chestionarul taberei. 

Dimineața a continuat cu realizarea de 

către fiecare echipă a unui poster cu tema 

taberei ,, Say No! To bullying and 

cyberbullying ”. 

După masa de prînz am plecat la mall 

în Nitra, oraș în sud-vestul Slovaciei, situate 

pe râul Nitra. 

 

 

Ziua s-a încheiat cu expoziţia culinară 

internaţională în care fiecare echipă a expus la 

standul propriu produse (mâncare şi dulciuri 

tradiţionale specifice fiecărei ţări). Standurile au fost 

decorate cu stegulete naţionale şi alte ornamente. 

Elevii si-au prezentat diferitele sortimente de 

mâncăruri şi dulciuri vizitatorilor şi i-au invitat la 

degustare.  

 

 

 

 Ziua 11 

Joi - 07.10.2021 

 

Ziua a debutat cu exerciții de înviorare executate în aer liber, pe spaţiul verde din 

împrejurimile hotelului, de la 7:15 la 7:30 şi cu micul dejun, servit în sala de mese a hotelului, de 

la 7:30 la 8:30. 

După micul dejun, am plecat la Băile 

Termale Chalmová din Bystričany, unde elevii s-

au bucurat de apa termală Chalmov care are un efect 

benefic asupra regenerării forțelor și are un efect 

pozitiv asupra sistemului musculo-scheletic.   

Am fost informați că izvoarele termale cu o 

temperatură a apei de la 25 ° C la 34 ° C sunt situate 

în mai multe locuri din zona piscinei. Pe lângă 

izvoare, sunt construite trei foraje cu o adâncime de 

150 până la 217 m și temperaturi ale apei de la 31 ° 

C la 42 ° C. Toate bazinele piscinei termale sunt 

umplute din aceste surse.  

De interes sunt două piscine interioare de 

regenerare cu funcționare pe tot parcursul anului, construite direct pe izvoarele termale. Apa 



termală caldă izvorăște în ele direct din izvoarele de pe fundul piscinei. Temperatura apei din 

piscine este de 32 - 34 ° C și 37 - 40 ° C și este reglată de apa din fântâni. 

După masa de prânz echipele s-au reunit și au finalizat filmările la dramatizări și 

Flasmob. 

Programul a continuat cu festivitatea de decernare a Certificatelor de participare în 

tabără, pentru profesorii şi elevii din fiecare ţară parteneră, de către dl. director Kamil Šteiner, 

d-na coordonator al proiectului din Slovacia, Eva Mendelová şi d-na director adjunct Ivana 

Plachá. 

 

Seara s-a încheiat, cu o petrecere 

de rămas bun unde au fost servite 

mâncăruri tradiţionale specifice 

Slovaciei.  

Elevii şi profesorii din ţările 

partenere şi-au luat rămas bun cu emoţie 

în suflet şi lacrimi în ochi. Elevii şi-au 

scris mesaje pe şepci și tricouri, s-au 

îmbrăţişat, au plâns împreună şi nu 

doreau ca tabăra să se sfârşească. 

La miezul nopții echipele 

naționale din Portugalia și Macedonia au 

plecat de la hotelul taberei. 

 

 

 

 

 Ziua 12  

Vineri - 08.10.2021 

După servirea micului dejun, echipele naţionale din România și Cehia au plecat de la 

hotelul taberei.  

Tabăra a lăsat impresii puternice atât asupra elevilor cât şi a profesorilor. Au fost două 

săptămâni frumoase, alături de persoane minunate. S-au legat prietenii, s-au vizitat locuri ce i-au 

uimit și au trăit experienţe inedite. 

Această tabără a fost un prilej pentru elevi de a interacţiona între ei, să se cunoască mai 

bine, să împărtăşească experienţe şi să găsească soluţii la dificultăţile pe care le întâmpină în viaţa 

de zi cu zi. Au beneficiat de o altfel de terapie cu scopul de a achiziţiona cunoştinţe, abilităţi de 

socializare, de a-şi dezvolta limbajul, de a achiziţiona abilităţi de autonomie personală. 

Tabăra din Slovacia a fost una reuşită, copiii din ţările participante în proiect şi-au exprimat 

mulţumirile şi recunoştinţa pentru faptul că au avut posibilitatea să participe. 

Și pentru noi profesorii a fost o experienţă de neuitat ce va rămâne veşnic în sufletul nostru. 

Ne-am întors acasă cu dorinţa, ca în viitor, noi toţi, români, cehi, portughezi, macedoni şi slovaci 

să reunim familia Be CyberWise, pentru un alt schimb de idei, gânduri și  sentimente. 

 

Materialele video, flash mob și drama, realizate în perioada de desfășurare a taberei, au 

avut pe youtube între 30 și 280 de vizionări într-un interval de o lună. Pe pagina facebook a 

proiectului, au avut impact între 150 și 2,2 k, și peste 400 de interacțiuni., unele postări având 6 

sau 8 distribuiri. Numărul aprecierilor organice ale paginii a crescut semnificativ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


