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Tehnici utile 

privind nondiscriminarea, combaterea bullying-ului și a violenței 
Prof. Alexandra Vintilă 

În cadrul fluxului 1 din cadrul proiectului HOPES – Harnessing Opportunities for an 
European School (2020-1-RO01-KA101-079403), profesorii participanți din cadrul Școlii 
Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” Iași – Ciulei Alina, Paraschiv Cosmina, Patraș 
Adina, Vieru Alexandru și Vintilă Alexandra – au avut ocazia de a se familiariza cu aspecte 
legate de modalitățile de prevenire și combatere a violenței și bullying-ului în cadrul cursului 
”Embracing Diversity, Preventing Bullying and Violence” oferit prin Europass Teacher 
Academy (Verona, Italia). 

 Bullyingul și violența sunt, în contextul actual al școlii românești, fenomene 
cotidiene ce se întâmplă cu o frecvență ridicată, riscând astfel să transpună în derizoriu actele 
de abuz fizic și psihologic repetititve și să contureze pentru mulți dintre participanții procesului 
de învățământ o normalitate distopică, periculoasă prin lipsa de reacție și responsabilitate 
individuală pe care o promovează. Pe o scenă în care sunt implicați numeroși actori, fiecare cu 
partea lui de responsabilitate în procesul educativ, abordarea integrativă a acestor fenomene 
reprezintă o provocare ce necesită buna colaborare în cadrul parteneriatului școală-familie-elevi 
pentru a avea șanse de reușită durabilă.  

Raportul Organizației Mondiale a Sănătății plasează România pe locul 3 la nivel 
european în clasamentul celor 42 de țări în care a fost investigat fenomenul bullying-ului, 17% 
dintre copiii de 11 ani recunoscând că au agresat alți elevi cel puțin de 3 ori în luna anterioară, 
în timp ce la elevii cu vârste între 13-15 ani procentul crește la 23%. 

Violența în școală, sub toate formele sale, constituie o încălcare a drepturilor copilului 
la educație, sănătate și bunăstare. În prezența violenței în mediul școlar, educația de calitate, 
echitabilă rămâne un deziderat ce nu poate fi atins în practică. Violența în școală se manifestă 
atât sub forma unor acțiuni singulare, cât și sub forma intimidărilor permanente, înjosirilor și a 
hărțuirii sistematice (bullying). Bullying-ul este o formă specifică de agresiune, cu caracter 
repetitiv, sistematic, și intențional, îndreptat împotriva unei persoane care are dificultăți în a se 
apăra, în scopul demoralizării acesteia, a diminuării stimei de sine și a minimalizării rolului în 
grupul social. Spre deosebire de violența fizică, bullying-ul include violență verbală (insulte, 
porecle și amenințări), violență relațională (izolare, răspândire de zvonuri) și violență în mediul 
online – cyberbullying-ul (postarea în public a mesajelor, pozelor denigratoare etc.).  

În prezent, numeroase țări sunt interesate în elaborarea unor politici educaționale de 
prevenire și combatere a bullying-ului și violenței, deoarece acestea au urmări grave atât pentru 
victime, cât și pentru agresori, inclusiv pentru martori, determinând astfel repercursiuni 
negative la nivel societal pe termen lung.  

Adolescenții implicați în situațiile de bullying, în calitate de agresori, victime sau 
martori, sunt mai predispuși la absenteism, abandon școlar, au performanțe mai scăzute la 
disciplinele școlare, pot dezvolta tulburări de comportament, de tipul: apatie, iritabilitate, 
impulsivitate, agresivitate, minciună, fugă de acasă, furt, consum de alcool, de droguri, fără a 
se limita la acestea; pot manifesta tulburări de somn, tulburări de alimentaţie, pot întâmpina 
dificultăţi în relaţionare şi comunicare și sunt mai predispuși să dezvolte  stări depresive, uneori 
cu tentative de suicid. Problemele emoționale și de comportament de care suferă atât victimele, 
cât și agresorii pot continua în viața de adult. 

 Unele aspecte-cheie ale prevenirii și combaterii bullying-ului și violenței includ 
procedurile de identificare, modalitățile de raportare, intervenția și asistența acordată, 



  

 
 
colaborarea specialiștilor, managementul datelor personale.  

Prevenirea cuprinde: 
• colaborarea între toate părțile implicate ale sistemului școlar, mai degrabă decât 

presupunerea că responsabilitatea de a asigura reconcilierea, de a îmbunătăți 
comportamentul sau de a înceta agresiunea este doar a unei singure personae 

• luarea în considerare a părinților/îngrijitorilor ca actori cheie 
• claritatea și coerența procedurilor și intervențiilor  
• împuternicirea elevilor să-și asume responsabilitatea pentru schimbarea și 

menținerea propriului comportament 
• intervenția timpurie la primele semne de probleme care apar în cadrul unei relații 

 
 Școlile au un loc central în fenomenul de bullying și rezultă că, în cadrul școlilor, 
modul în care profesorii și tot personalul lucrează cu elevii lor, își gestionează cursurile și se 
confruntă cu hărțuirea va face, în condițiile potrivite, o mare diferență. Una dintre concluziile 
pozitive ale cercetării în acest domeniu a fost că majoritatea elevilor și-au exprimat opinii 
pozitive despre modul în care școlile au gestionat incidentele. Cu toate acestea, există 
inconsecvențe la nivel individual și școlar. Există un număr mic de adulți care spun „nu este 
problema mea” și consideră că este o problemă între elevi pe care ar trebui să o rezolve 
singuri și că este o parte naturală a procesului de maturizare socială. Alții o văd ca pe o altă 
problemă pe care trebuie să o confrunte, alături de multitudinea de subiecte și inovații pe care 
școlile sunt obligate să le îmbrățișeze și asupra cărora să acționeze. În cele din urmă, există 
acei adulți care percep cum simt elevii și ceea ce experimentează ei social și emoțional ca 
parte integrantă a experienței de învățare și școală. Pentru ei, un elev care este hărțuit va fi 
inhibat în procesul de învățare și nu va reuși să obțină beneficii academice, sociale și 
emoționale depline de la școală. 
 Atitudinile personalului și cultura organizațională a școlii vor influența care strategii 
anti-bullying „se potrivesc cel mai bine” acesteia și este foarte probabil ca practicile anti-
bullying în sine să ajute la facilitarea schimbării în cultura școlii. De exemplu, o școală care 
este pregătită să apeleze la medierea de la egal la egal (folosind ca mediatori elevii) pentru a 
rezolva bullying-ul transmite un mesaj clar că prevenirea și combaterea agresiunii este 
responsabilitatea tuturor și, de asemenea, că elevii pot fi instruiți în abilități care înseamnă că 
li se oferă puterea de a rezolva conflictele. Este puțin probabil ca aceastp abordare să 
funcționeze într-o școală în care puterea revine exclusiv unei singure persoane sau unei echipe 
mici de conducere, iar vocea elevului nu este nici căutată, nici auzită și este greu de imaginat 
o implicare extinsă a elevilor într-o școală în care tonul este autoritar și personalul însuși se 
simte agresat. 
 Bullying-ul este un subiect complex care trezește emoții intense și variate, iar 
limbajul folosit pentru a-l descrie demonstrează gama de opinii diferite. Pentru unii este un 
„flagel” (Pervin și Turner, 1994), alții îl consideră „coșmarul tăcut” (Smith, 1991). Alternativ, 
există cei care, deși nu îl sancționează, cer să îl considerăm „normal” (Maines și 
Robinson, 1991). Așa cum este privit diferit de către indivizi, tot așa și școlile au răspuns în 
moduri diferite. Există, practic, patru poziții pe care școlile le adoptă față de bullying, deși ele 
pot reprezenta și etape prin care trec pe măsură ce își dezvoltă abordarea: 
1  „Nu este o problemă aici”. 
2 „Avem o politică undeva”. 
3 „Am gândit bine prin politici și practică”. 
4 „Avem politici și practici clare pe care toți le cunosc și se simt împuterniciți”. 



  

 
 
 Ar fi ușor să aluneci de-a lungul unui curs până la Etapa 4, dar nu toate școlile ar 
considera că este de dorit sau necesar să aducă o schimbare atât de radicală în cultura lor. Este 
posibil ca această etapă să fie dezvoltată treptat, ca parte a unui program care îi invită pe elevi 
să aibă responsabilitate și influență sporite și, de asemenea, să își perceapă politicile anti-
bullying ca parte a unui etos democratic.  
 O altă problemă este cea a percepției, pentru că anumiți angajați ar putea considera 
școala ca fiind la Etapa 1, în timp ce alții consideră că școala are o abordare mai luminată. 
Legate de noțiunile de inconsecvență sunt și percepțiile părinților care trebuie să cunoască și 
ei informații despre abordarea școlii legată de fenomenul de bullying și violență și ce idei și 
strategii predomină în aceasta. Dacă ei percep școala ca fiind într-un alt stadiu de dezvoltare 
sau nu sunt conștienți de modul în care școala abordează bullying-ul, atunci tensiunile sunt 
inevitabile. 
 
 
 
ACTIVITATE PROFESORI: La ce nivel se adresează școala noastră bullyingului? 
Participanți: Profesori 
Timp: 50 minute  
Echipament: Lista de întrebări, copii ale tabelului ”Cele patru etape ale dezvoltării școlii în 
abordarea agresiunii”, coli mari de hârtie și pixuri.  
Un facilitator distribuie copii ale tabelului în rândul personalului care ia în considerare, în 
grupuri mici (3-5 persoane), următoarele întrebări și înregistrează constatările pe foi mari de 
hârtie. 

1. În ce stadiu evoluează această școală în prezent?  
2. Ce etapă ar trebui să urmărească să atingă?  
3. Dacă există o diferență între (2) și (1), ce trebuie pus în aplicare pentru a realiza (2)?  
4. Care sunt implicațiile diferitelor opinii? După aceea, afișați fișele, împărtășiți 
punctele de vedere și feedback-ul zonelor de acord și diferență de opinie și, din 
aceasta, elaborați trei domenii cheie care trebuie abordate. 
 

  



  

 
 

Cele patru etape ale dezvoltării școlare în abordarea bullying-ului 
 

1. STADIUL INCIPIENT ■ există o politică undeva, scrisă de cineva, 
cu ceva timp în urmă;  
■ bullying-ul nu este o problemă în această 
școală, ci este privit ca o parte naturală a 
procesului de creștere;  
■ se poate sau trebuie făcut puțin în privința 
asta;  
■ dacă apar totuși situații de acest gen, este 
important să păstrăm problema „în bucătăria 
internă”; 
 ■ a fi deschis cu privire la abordarea 
noastră împotriva hărțuirii ar însemna că 
este o problemă și ar putea fi o publicitate 
proastă pentru școală. 
 

2. STADIUL DE DEMARARE ■ există o politică, scrisă de o persoană 
nominalizată în urma unei zile de dezvoltare 
profesională;  
■ ocazional, procedura respectivă este 
fluturată în fața părinților și a inspectorilor; 
■ puțini oameni știu ce spune, dar mulți sunt 
siguri că s-a discutat despre bullying; 
■ un „expert” este identificat ca fiind cel 
care se ocupă de problemă și el a fost forța 
creatoare din spatele politicii scrise. 
 

3. STADIUL DE MIȘCARE ■ problema este luată în serios și există o 
revizuire regulată a politicii care 
încorporează sfaturi și sprijin pentru elevi, 
părinți și personal;  
■ personalul împărtășește practici eficiente 
și materiale pe care le-au găsit utile; 
■ există practici preventive;  
■ modalități de a face față bulyingului și 
violenței sunt cunoscute de adulții și elevii 
din școală 
 

4. STADIUL COERENT ■ școala are politici și practici clare pe care 
toți (adulți și elevi) le cunosc, au ajutat să le 
creeze și sunt co-autori;  
■ școala se automonitorizează prin 
colectarea de date despre experiența 
jucătorilor cheie, inclusiv a părinților. Toți 
recunosc că există bullying în afara școlii; 
cu toate acestea, personalul și elevii îl 



  

 
 

combat în școală adaptându-se, revizuind și 
experimentând constant; 
 ■ se recunoaște importanța implicării unei 
comunități mai largi și a valorii împărtășirii 
practicilor eficiente cu părinții și alte părți 
semnificative;  
■ prevenirea agresiunii face parte dintr-un 
program care se concentrează pe implicarea 
și împuternicirea elevilor în a juca un rol 
pozitiv în școală și a face alegeri înțelepte 
de-a lungul vieții;  
■ elevii sunt sprijiniți în dezvoltarea 
strategiilor care nu numai că oferă protecție 
personală, ci și dezvoltă relații pozitive între 
egali; 
 ■ prevenirea agresiunii este sinonimă cu 
promovarea unui etos în care toți elevii care 
frecventează școala se prețuiesc și se 
respectă reciproc. 
 

 
 
Probleme cu definirea bullyingului 
 
 Modul în care este definită hărțuirea are un impact semnificativ asupra practicii în 
modul în care adulții și copiii dau sens fenomenului și, prin urmare, scopului prevenției. Cu 
toate acestea, este extrem de greu de definit cu acuratețe și mulți scriitori acre au analizat 
acest subiect au încercat să facă acest lucru, dar cu puțină consecvență. Ceea ce s-a realizat 
este crearea unui vocabular care ajută personalul și elevii să își formuleze propria definiție și 
să facă distincția între bullying și alte acțiuni agresive. Percepțiile asupra semnificației 
termenului „bullying” variază, dar ceea ce este important este ca acestea să fie scoase la 
iveală. De exemplu, elevii mai tineri, când sunt întrebați ce înțeleg prin „bullying”, deseori 
enumeră evenimente pe care fie le-au trăit, fie la care au fost martori, în timp ce adulții 
încearcă de obicei să găsească o propoziție sau două care să le exprime înțelegerea. Definițiile 
construite de adulți se concentrează ocazional pe o gamă restrânsă de comportamente, de 
obicei de natură fizică sau violentă, deși altele adoptă o abordare mai largă, care include 
intimidarea și excluderea socială.  
 Definițiile hărțuirii din tabelul de mai jos reprezintă doar un mic eșantion de 
încercări ale scriitorilor și cercetătorilor de a oferi concepte de sprijin în definirea 
fenomenului de bullying, dar ilustrează faptul că experții din domeniu oferă o varietate de 
puncte de vedere și totuși, în elaborarea politicilor, școlile sunt încurajate să ajungă la propria 
lor definiție instituțională. Având în vedere definițiile prestabilite și lucrul în grupuri mici, 
activitatea se dovedește adesea dificilă, servind la ilustrarea complexității procesului de 
definire a acestui fenomen. 
 
  



  

 
 
ACTIVITATE: Definiții din literatură 
 
Participanți: Profesori  
Timp: 50 minute 
Echipament: Lista de întrebări, copii ale ”Definițiilor bullying-ului din literatură”, coli mari 
de hârtie și pixuri.  
Un facilitator le cere participanților individuali să definească intimidarea și apoi distribuie 
copii ale tabelului ales personalului care ia în considerare întrebările (1) și (2) în grupuri mici 
și își înregistrează constatările pe foi mari de hârtie înainte de a reveni la întregul grup și de a 
aborda întrebările ( 3) și (4).  

1.Care definiție(e) oferă cea mai apropiată potrivire cu propria ta gândire (ordonează-
le dacă ar fi util)?  
2. Care sunt conceptele cheie care stau la baza deciziei dvs.? Scrie concluzia ta pe 
bucata mare de hârtie și împărtășește.  
3. Care sunt asemănările și diferențele dintre deciziile grupurilor?  
4. Care sunt implicațiile pentru practica în școală? 

 
 

Definiții din literatură ale bullyingului 
 

DEFINIȚIE AUTOR TEME ORDINE 
Un continuum de 
comportament care 
implică încercarea 
de a câștiga putere și 
dominație  peste 
altul. 
 

Askew (1989) 1 concept de 
continuum 
2 căutarea puterii 

 

Bullying-ul este 
sistematic, apare în 
mod repetat și 
îmbrățișează o 
varietate de 
manifestări ale 
hărțuirii, inclusiv 
insulte, excludere 
socială, luare de bani 
sau bunuri care ar 
putea fi deteriorate, 
precum și forme 
fizice mai evidente, 
cum ar fi lovirea și 
lovirea cu piciorul. 
 

Bowers, Smith și 
Binney (1994) 

1 repetat și 
sistematic 
2 varietate de 
comportamente și 
acțiuni dăunătoare 

 

Este un 
comportament 
deliberat vătămător: 
este repetat adesea 

DfE (1994) 1 repetiție;  
2 durata de acțiune; 
3 lipsa de putere a 
victimei 

 



  

 
 

DEFINIȚIE AUTOR TEME ORDINE 
pe o perioadă de 
timp; este  greu 
pentru cei hărțuiți să 
se apere  
 
Bullying-ul este un 
mod de a fi oribil și 
crud față de alt copil 
sau grup de copii. Se 
poate întâmpla o 
singură dată sau 
poate fi repetat. 
Victima poate 
considera că 
rănirea/răspunsul 
comportamentului 
este jenant, dureros 
sau este semnificativ 
umilitor și să fie 
speriat sau amenințat 
de aceasta. Bătăușul 
poate să nu realizeze 
acest lucru. 
 

Herbert (1996) 1 împotriva 
indivizilor;  
2 acțiuni singulare 
sau repetate; 
3. rănirea/răspunsul 
victimei este 
semnificativ 

 

Bullying-ul este 
dorința intenționată 
și conștientă de a 
răni, amenința sau 
speria pe altcineva. 
Pentru a face acest 
lucru, bătăușul 
trebuie să aibă un fel 
de putere asupra 
victimei, o putere 
care nu este 
întotdeauna vizibilă 
profesorului. 
 

Johnstone, Munn și 
Edwards (1992) 

1 intenția de 
agresiune;  
2 putere asupra 
victimei;  
3 profesorul s-ar 
putea să nu 
recunoască această 
putere.  

 

Bullying-ul este 
opresiune repetată, 
psihologică sau 
fizică, a unei 
persoane mai puțin 
puternice de către o 
persoană sau un grup 
mai puternic. 

Rigby (1996) 1 repetiție;  
2 dezechilibru de 
putere între victimă 
și agresor  

 



  

 
 

DEFINIȚIE AUTOR TEME ORDINE 
Bullying-ul este 
dorința intenționată 
și conștientă de răni 
pe altul și a-i 
provoca stres.  Poate 
fi ocazională și de 
scurtă durată sau 
poate fi recurent și 
de lungă durată. 
 

Tattum (1989) 1 intenția din spatele 
bullying-ului;  
2 este o fie o acțiune 
sporadică, fie ceva 
mult mai substanțial. 

 

 

 Ceea ce reiese în urma acestei activități este o imagine cu un accent diferit în sensul 
termenului „bullying” plus un vocabular care informează înțelegerea acestui fenomen. 
Deși nu sunt singurii termeni, conceptele cheie acoperite sunt de obicei (termeni sau expresii 
similare între paranteze): 
■ Intenţie (deliberată, voită, conştientă, premeditată, predeterminată); 
■ Rănire (durere, stres, frică, supărare, singurătate); 
■ Repetare (de mai multe ori, din nou și din nou, persistentă); 
■ Durată (pe o perioadă de timp, de lungă durată); 
■ Putere (presiune, putere); 
■ Provocare (chemat, invitat). 
  



  

 
 
ACTIVITATE: De la exemplu la definiție  
Participanți: Profesori și elevi  
Timp: Versiunea 1: 50 de minute Versiunea 2: 60 de minute  
Echipament: Fotocopii ale scenariilor de intimidare: setul 2 este necesar pentru versiunea 1 și 
cardurile laminate vor trebui pregătite pentru Versiunea 2. 
 Versiunea 1: Distribuiți fotocopii ale scenariilor și solicitați ca grupurile mici să ia în 
considerare fiecare scenariu și să decidă dacă acestea sunt:  
(a) cu siguranță agresează (etichetați ca D);  
(b) ar putea fi bullying (etichetați ca P);  
(c) nu agresează (etichetați ca N).  
Se reunește grupul sau clasa mai mare și se compară deciziile. Atât pentru versiunea 1, cât și 
pentru versiunea 2, merită să luați în considerare ce informații suplimentare fi fost necesare să 
fi fost prezente în incidentele „s-ar putea să fie” pentru ca acestea să fi fost plasate în grămada 
„cu siguranță agresează”. 
 Versiunea 2: o altă metodă presupune folosirea copiilor mai mari, laminate ale 
etichetelor „cu siguranță bullying”, „ar putea fi bullying” și „nu bullying”, și benzi laminate 
mai mici ale fiecărui incident. Inițial, fiecare incident este luat în considerare în grupuri mici 
și, după ce au fost discutate și dezbătute, sunt plasate pe cardul laminat mare corespunzător. 
În cazul elevilor mai mici, poate fi de preferat să aibă cartonașe mai mari sau poate ilustrații, 
mai puține incidente și cutii în care să poată fi plasat fiecare cartonaș. (Dacă poziționați cele 
trei cărți mari astfel încât să existe un spațiu mic între ele, veți observa că personalul va plasa 
câteva cărți de scenariu mai mici peste acel spațiu, reducând astfel decalajul - acestea sunt cu 
siguranță/poate incidente de agresiune! Copiii sunt rareori atât de nesiguri. ). În debriefing, 
este important să se ia în considerare modul în care au fost luate deciziile în grupuri, cum ar 
fi:  
(a) A fost folosit un sistem de decizie majoritar?  
(b) S-a simțit cineva exclus sau părerile sale nu au fost luate în considerare?  
(c) Care sunt implicațiile pentru diferențele de opinie într-o școală care încearcă să prevină 
agresiunea? 
 

Scenarii bullying (se decupează individual pentru versiunea 2) 
 

Ionuț nu poate citi foarte bine, dar este bun la majoritatea celorlalte lucruri de la școală. Două 
fete din clasă îl numesc „prost”, dar numai pe la spate.  
 
Ioana pune un vierme în geanta Mariei. Ea știe că Mariei îi este frică de viermi.  
 
Mihai îi spune lui Cristi că, dacă nu face tot ce spune, îi va spune profesorului că Cristi era 
obraznic. 
 
Ionuț nu poate citi foarte bine, dar este bun la majoritatea celorlalte lucruri de la școală. Două 
fete din clasă îi spun „prost” în față.  
 
Roxana are o deficiență de auz și unii dintre elevii din clasă șoptesc în mod deliberat, astfel 
încât ea să nu-i audă vorbind.  
Paul are astm și nu poate participa la sport în fiecare săptămână. Una dintre fete menționează 
mereu acest lucru și îl face să se simtă rău din cauza asta.  
 



  

 
 
David îi spune lui George că, dacă nu-i dă banii pentru cină, îl va bate.  
 
Amalia și Mihaela refuză să vorbească cu Ioana o săptămână întreagă.  
 
Părinții lui Filip au divorțat, iar Matei le spune tuturor celor din clasă.  
 
Andrei și Alin refuză să-l lase pe Leonard să se joace cu ei.  
 
Andrei și Alin refuză să-l lase pe Vasile să se joace cu ei.  
 
David dă cu piciorul în geanta Mariei și aceasta se răstoarnă în toată sala de clasă. 
 
Petru dă cu piciorul în geanta Mariei intenționat și aceasta se răstoarnă peste tot locul de 
joacă.  
 
Andrei îl înghiontește întotdeauna pe Marius când trece pe lângă el la locul de joacă.  
 
De fiecare dată când Ioana trece pe lângă Adela la locul de joacă, o trage de părul lung și știe 
că o doare. 
 
Suzana și familia ei merg la biserică duminica. Doi băieți din clasa ei îi pun porecle din cauza 
asta. 
 
Bogdan își petrece toată timpul de joacă urmărindu-l pe Andrei și bătându-l pe braț, chiar 
dacă Andrei spune că vrea să fie lăsat în pace.  
 
Tatăl Gabrielei tocmai a devenit șomer. Elena spune tuturor celor din clasă și începe să-i 
spună „sărăntoaca”.  
 
Natalia a poreclit-o pe Paula „scroafă”.  
 
Mihai, Ionuț și Paul refuză să vorbească cu Albert o săptămână întreagă.  
 
Daniel scuipă în băutura lui Bogdan și îl obligă să o bea.  
 
Daniel scuipă într-o băutură și spune că îl va forța pe Bogdan să o bea.  
 
Natalia a poreclit-o pe Paula „scroafă” și, în consecință, toată clasa începe să o numească așa.  
 
Elena continuă să le spună altor copii că Mădălina miroase – este adevărat. 
 
Elena le tot spune altor copii că Mădălina miroase.  
 
Ionuț nu poate citi foarte bine, dar este bun la majoritatea celorlalte lucruri de la școală. Doi 
profesori din școală îl numesc „prost”, dar numai pe la spate. 
 
David s-a săturat de tachinarile pe care le face Mihaela în clasă, pe seama lui, și o lovește cu 
un creion și o zgârie pe frunte.  



  

 
 
 
David s-a săturat de tachinarile pe care le face Mihaela în clasă și o lovește cu un creion și o 
zgârie pe frunte.  
 
Amalia și Bianca refuză să vorbească cu Ioana timp de o săptămână întreagă, deoarece ea i-a 
spus dirigintei că aduc energizante la școală, ceea ce este împotriva regulilor.  
 
Amalia și Bianca refuză să vorbească cu Ioana o săptămână întreagă pentru că ea le-a șoptit 
unor băieți din clasă.  
 
Fără niciun motiv evident, Amalia și Bianca refuză să vorbească cu Ioana o săptămână 
întreagă.  
 
De fiecare dată când Sebi intră în clasă, un grup de elevi râd și își șoptesc unul altuia. 
 
Un grup de băieți mai mari nu lasă pe nimeni altcineva să joace fotbal în pauză.  
 
Cel mai mic băiat din clasă este ajutat de doi dintre cei mai mari.  
 
În colțul camerei, Iulia lucrează cu Ionuț și ei chicotesc despre ceva.  
 
Gabriela și Simona vorbesc cu Ioana în timpul prânzului și vorbesc despre ceea ce au văzut la 
televizor.  
 
Nicolae și Bogdan joacă fotbal cu Leonard, care este adesea lăsat pe dinafară la orele de sport.  
 
Elena și Clara îl ajută pe David să citească în clasă.  
 
Când Darius își lasă geanta în clasă, doi băieți din clasă se strecoară și toarnă apă în ea. 
 
Lui Ionuț îi place să atragă atenția semenilor săi. Ocazional face asta spunându-le porecle 
până când răspund agresiv. Apoi le spune profesorilor că a fost agresat. 
 
  
 De-a lungul acestei activități, implicarea și concentrarea cu care sunt întâmpinate 
multe incidente demonstrează pasiunea pe care o simt copiii față de agresiune și contrastează 
cu maniera mai atentă și mai rezervată în care profesorii formulează definiții și reflectă asupra 
subiectului. Din analiza lucrului cu multe grupuri de copii de diferite vârste, reiese că elevii 
definesc agresiunea: 
■ după rezultat: aceasta este rănirea cauzată, mai degrabă decât actul în sine; 
■ cu atât mai ușor cu cât actul și emoțiile pe care le-a stârnit este mai revoltător sau 
respingător; 
■ cu „rănire” și „intenție” ca teme predominante; 
■ în funcție de cât de mult pot relaționa copiii sau empatiza cu experiența victimelor. 
 Există din partea copiilor mai puțină preocupare pentru actele care se repetă, au loc 
pe o perioadă de timp sau sunt o manifestare a puterii unui elev asupra altuia. Copiii mai mici 
au o definiție largă a hărțuirii bazată pe acte individuale și vătămătoare care au fost 
intenționate, în timp ce adulții consideră adesea hărțuirea ca pe un fenomen care devine grav 



  

 
 
doar dacă vătămarea se repetă și se stabilește o relație bazată pe hărțuire. Diferența dintre 
aceste poziții poate face ca personalul să nu pară să ia în serios hărțuirea raportată de elevii lor 
și subliniază meritele împărtășirii opiniilor asupra a ceea ce poate este sau nu bullying. 
 Discuțiile deschise între personal, elevi și părinți despre bullying pot ridica mai 
multe întrebări decât răspunsuri, dar valoare acestora ar putea fi în facilitarea înțelegerii 
complexităților hărțuirii, a asemănărilor și diferențelor experiențiale și atitudinale care vor 
duce la practica adaptată în cadrul școlii. Părinții percep adesea inerție înainte să intervină 
activ într-o situație conflictuală și este adesea puțin mai mult decât o percepție, rezultată din 
lipsa unui rol clar pentru ei în procedurile anti-bullying ale școlii. Așa cum ar putea exista o 
teamă în școli că dezvoltarea politicii privind hărțuirea alături de părinți poate fi interpretată 
ca o admitere că  școala are o problemă de bullying, tot așa, se pare, perpetuarea excluderii 
părinților poate genera neînțelegere sau ignoranță. În acest context, termenul „părinți” 
înseamnă toți părinții, nu doar cei care vizitează școala atunci când copilul lor a fost agresat 
sau acuzat că este un agresor. 
  
 În concluzie, cele mai bune zece sfaturi într-o strategie preventivă pot fi acestea: 
1. Acționați devreme:acțiunea arată că bullying-ul nu este acceptabil în clasa sau școala dvs. 
și ajută la prevenire, astfel încât o singură acțiune să nu se transforme într-o relație bazată pe 
bullying. 
2. Asigurați-vă că toți cunosc politica anti-bullying . Și mai bine, asigurați-vă că în crearea 
acesteia sunt implicați cât mai mulți elevi, părinți, reprezentanți ai consiliilor locale și 
personalul școlii. Asigurați-vă că abordările preventive sunt coordonate cu abordările din 
politica de ccombatere a violenței și bullyingului. Mai presus de toate, revedeți procedura în 
mod regulat, amintiți-vă de înțelepciunea sa și scrieți note pe ea care vor ghida gândirea 
atunci când este revizuită.  
3. Păstrați înregistrări scrise ale observațiilor, întâlnirilor și acțiunilor întreprinse și 
asigurați-vă că înregistrările sunt păstrate în conformitate cu legislația în vigoare. Este 
întotdeauna util să se elaboreze un proces verbal de agresiune în care sunt înregistrate 
incidentele raportate și un proces verbal pentru întâlnirile cu părinții. 
4. Luați în serios bullying-ul, deoarece este vorba despre climatul în care învățăm. Pe lângă 
impactul negativ pe care îl are asupra tuturor părților implicate, este probabil să aibă un efect 
negativ asupra învățării.  
5. Organizați ateliere de conștientizare cu membi ai comunității locale, factori de decizie, 
părinții și personalul.Acestea sunt mesaje transmise celor care ar putea trăi cu frica de a veni 
și de a fi la școală că vor fi sprijiniți și înțeleși în eventualitatea unor incidente de tip bullying. 
6. Familiarizați-vă cu o varietate de procese, strategii, abilități și filozofia care le susține. În 
spatele unei abordări se află o rațiune care informează ceea ce încearcă să realizeze. 
Neînțelegerea unei abordări poate duce la comentarii negative, atitudini de condamnare și o 
diluare a potențialului său de schimbare.  
7. Explorați alternative la pedeapsă. Pedeapsa nu va funcționa pentru mulți dintre cei care 
sunt pedepsiți în mod regulat și poate fi contraproductivă pentru delictul minor ocazional. 
Excluderea de la școală din cauza bullying-ului este o ultimă soluție, dificil de pus în practică 
și ar fi de preferat, deși nu neapărat ușor, să se elaboreze strategii care să implice adulți și 
copii prin care să se creeze un climat în care agresarea ar fi excepția rară și în care să fie 
tratată eficient.  
8. Îndepărtează-te de modelul agresor-victimă. Forțele puternice care ar putea contribui la 
schimbare sunt de obicei spectatori și, într-un fel sau altul, toți suntem spectatori. Toți 



  

 
 
membrii comunității școlare au un rol activ de jucat în confruntarea relațiilor negative, ajutând 
bătăușii să-și schimbe comportamentul și sprijinind victimele.  
9. Adunați informații prin cercetare – și mai bine, acolo unde este posibil, ajutați elevii să 
facă acest lucru.  
10. Prevenirea agresiunii se referă la cultura școlii și a clasei. Este important ca personalul 
să examineze școala și pe ei înșiși și să ia în considerare măsura în care bullying-ul poate fi o 
problemă instituțională, semn al unei culturi care mai degrabă inhibă decât celebrează 
individualitatea, diferența și neobișnuitul, deoarece o cultură a hărțuirii prosperă ridiculizând 
aceste caracteristici. Nu numai că trebuie să tolerăm diferența, ci trebuie să o sărbătorim și să 
îi ajutăm pe copii să facă alegeri înțelepte dacă ne dorim ca ei să devină cetățeni activi și 
responsabili. 
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Modalități de intervenție anti-bullying 
 

                                                               Prof. Patraș Ana Adina 

Introducere      

    Acest Ghid de bune practici reprezintă un document ce ilustrează principalele modalități de 
aplicare practică a cunoștințelor teoretice ale cadrelor didactice participante în fluxurile de 
mobilități ce sau desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+ ”Embracing Diversity, Preventing 
Bullying and Violence” susținut de Europass Teacher Accademy, Verona, Italia în cadrul 
proiectului Erasmus + ”HOPES-HARNESSING OPPORTUNITIES and POTENTIAL for an 
EUROPEAN SCHOOL (2020-1-RO01-KA101-079403) în perioada 18-23 octombrie 2021. 

   Diversele fenomene de violență cu care ne confruntăm în cadrul școlii noastre, care are ca 
specific deficiența mintală asociată cu diferite alte afecțiuni (autism infantil, sindrom Down) 
au determinat necesitatea aprofundării unor metode și tehnici care să ne ajute să identificăm 
mai ușor, să prevenim și să combatem fenomenul de bullying în mediul școlar.  

   Programul Erasmus+, prin intermediul proiectului Erasmus+ ”Embracing Diversity, 
Preventing Bullying and Violence” susținut de Europass Teacher Accademy, Verona, Italia în 
cadrul proiectului Erasmus + ”HOPES-HARNESSING OPPORTUNITIES and POTENTIAL 
for an EUROPEAN SCHOOL (2020-1-RO01-KA101-079403) ne-a oferit oportunitatea de a 
învăța și a împărtăși experiență în domeniul prevenției și combaterii fenomenului bullying în 
mediul școlar. 

Delimitări conceptuale 

Bullying-ul este un fenomen grav și care ne privește în mod direct. Nimeni nu poate 
spune că nu este afectat câtuși de puțin de acest fenomen. Nici măcar cei mai ”cool” părinți, 
care se mândresc cu niște copii crescuți conform standardelor, cu module de dezvoltare 
personală la activ și un stil asertiv exersat. Chiar și acești copii, care au șanse mai mici să fie 
victime sau agresori, pot oricând să fie martori la un fenomen de bullying. 

Ca martori, au datoria civică de a interveni cumva, de a-și manifesta dezacordul și acesta 
este răspunsul corect și așteptat din punct de vedere moral. Dar oare intervin? Studiile spun că 
grupurile sunt puternic influențate de agresori. De asemenea, agresivitatea este un 
comportament social învățat (Bandura,1986). Nu numai că membrii grupului preiau 
comportamentul agresiv din dorința de a fi de aceeași parte a puterii, dar sunt contaminați în 
timp de acest tip de comportament. 

Bullying-ul este un comportament repetat al unei persoane care urmărește să provoace 
frică, intimidare, umilință, suferință și/sau rănirea corpului, stimei de sine, sentimentelor, 
reputației sau proprietății unei alte persone, pe care agresorul o consideră vulnerabilă și având 
ca scop menținerea unui dezechilibru de forțe. Aceste comportamente pot fi directe sau indirecte 
și pot implica un singur individ sau un grup, atât în ceea ce privește victima, cât și agresorul.  



  

 
 

Bullyingul ia forme multiple. Există bullying verbal (amenințarea cu violență fizică, 
umilirea, tachinarea, punerea de porecle, comentariile rasiste sau homofobe, încurajarea 
excluderii și a izolării sociale), bullying fizic (lovirea, îmbrancirea, distrugerea sau 
deposedarea de obiecte personale) și bullying virtual sau cyberbullying (mesaje, mailuri, 
imagini, filme cu continut jignitor/abuziv, excluderea din spațiul online, spargerea conturilor 
personale (email, facebook, etc.). 

Bullying-ul în cadrul școlii vizează atât relațiile dintre elevi, cât și relațiile dintre elevi 
și profesori, cu toate că cele mai frecvente cazuri de intimidare apar între elevi. 

Cauze si factori 

Debutul acestui fenomen are loc cu precădere în ciclul gimnazial, o perioadă plină de 
provocări pentru copil, care trece într-o etapă nouă de dezvoltare, preadolescența. Este o etapă 
în care elevii sunt mult mai solicitați decât înainte pentru că trebuie să depună eforturi sporite 
pentru a se adapta stilurilor diferite de predare ale profesorilor și unor noi exigențe. Este o 
trecere pe care ei o pot resimți brutală, din cauza dificultăților pe care le pot întâmpina la 
interiorizarea regulilor noi. Are loc un declin al autorității parentale și familiale și o atracție 
pentru cercul de prieteni sau anturaj, care devine foarte important, odată cu un proces intens de 
căutare a identității. 

În ceea ce privește mediul școlar, se poate vorbi despre bullying în două direcții: în 
relațiile dintre elevi și în relațiile dintre elevi și profesori. 

Indisciplina la ore este o formă a comportamentului de intimidare față de cadrele 
didactice. Stilul tradițional al multor cadre didactice nu facilitează adaptarea copiilor, 
dimpotrivă, acest stil rigid, de impunere a regulilor nu face altceva decât să întărească 
manifestările negative. Adulții din mediul școlar au datoria de a preveni și controla 
comportamentele agresive. Din păcate, numărul prea mare de elevi care îi revine unui psiholog 
(un psiholog la 800 de copii) într-o școală în România face imposibilă monitorizarea unor astfel 
de comportamente.  

O altă problemă o constituie atitudinea de ”zei” a unor profesori, care evaluează 
performanțele elevilor preponderent negativ și cu multă satisfacție (exprimată concret, verbal). 
Acest tip de comportament nu face altceva decât să descurajeze învățarea, întrucât elevul va 
considera că indiferent de eforturile depuse, evaluarea va fi negativă. Pe de altă parte, 
manifestarea indiferenței față de elevi, a disprețului, duce la pasivitate față de activități, refuzul 
de a răspunde la sarcini, tendința de a provoca profesorul, etc. Tot în această categorie intră 
notarea fără oferirea unui feedback. Elevul nu înțelege sistemul de notare și renunță la a mai 
coopera pe viitor. 

În unele cazuri, atitudinea agresivă a unui elev sau a unui grup de elevi poate fi încurajată 
chiar de către profesor, prin oferirea unor recompense afective elevilor preferați. Efectul de 
halou este foarte frecvent și de multe ori profesorii care preferă anumiți elevi au tendința de a 
le ignora comportamentele agresive.  

Foarte mulți copii sunt victime ale bullying-ului fără ca măcar profesorii sau familia să 
observe. Frica de a nu fi agresați este atât de mare, încât nu povestesc de bună-voie nimănui. 



  

 
 
Dezechilibrul de putere creat de agresor este perceput ca fiind ireversibil și permanent.  Sunt 
cazuri în care abuzul este atât de adânc, încât se ajunge la suicid, pentru că aceasta este singura 
cale percepută pentru a evada din situație. Copiii-victime se percep pe sine ca lipsiți de valoare, 
având o stimă de sine foarte scăzută, sunt timizi, introvertiți și anxioși. Evită socializarea și în 
alte medii, după ce au fost agresați la școală. De asemenea sunt pasivi și nu regăsesc plăcere în 
activități. 

În ceea ce îi privește pe agresori, pe lângă faptul că manifestă comportamente de 
intimidare pentru a obține beneficii, ei pot fi la rândul lor victimele altor agresori mai mari. 

Accesul nelimitat la mijloacele media permite copiilor să învețe comportamente care 
promovează agresiunea și teribilismul ca și comportamente recompensate cu validare socială. 
De fapt,  preadolescența este o etapă în care violența și intimidarea sunt parte a existenței 
cotidiene acceptate.  

În ultima vreme, utilizarea rețelelor sociale online face și mai ușoară vehicularea 
comportamentelor agresive. Defăimarea, umilirea, etichetarea, rasismul sunt probleme care 
apar foarte des în in mediul online. 

În familie, copilul învață roluri sociale prin observarea comportamentelor membrilor, 
apoi le interiorizează. Un climat familial nesecurizant, lipsit de suport emoțional va crea un 
copil inhibat, reținut, care va percepe societatea ca pe un mediu ostil. De cele mai multe ori i se 
spune copilului să nu mai facă un anumit comportament, în loc să i se spună care sunt efectiv 
comportamentele pe care ar putea să le facă pentru a-l înlocui pe cel negativ. 

De asemenea probleme apar și în sistemul de pedepse/recompense utilizat de către 
părinți. Pedepsele date cu un ton dur și pe care copilul nu le-a putut anticipa (nu a fost anunțat 
înainte) au un efect nociv. Și recompensele pot avea efecte negative, dacă sunt oferite fără a 
urma reguli clare, de exemplu dacă o recompensă este oferită în mijlocul unei crize de furie se 
întărește ideea că pentru a primi o recompensă, copilul trebuie să provoace o criză. De 
asemenea, există părinți care cred în recompensarea haotică oricărui tip de comportament la 
copil, de multe ori folosesc recompensa emoțională, de tip laudă. Acești copii cresc cu un 
sentiment puternic al valorii personale, însă se consideră autosuficienți și nu se străduiesc 
îndeajuns de mult pentru a se perfecționa într-un domeniu sau altul și sfârșesc prin a nu ști să 
facă nimic concret. 

Recompensa trebuie resimțită ca o consecință a comportamentului, nu ca un motiv 
pentru a-l declanșa, afirmă profesorul Daniel David și este preferabil ca în timp să se schimbe 
în recompense simbolice, de natură afectivă (atenție, comunicare), chiar dacă se începe cu cele 
de natură fizică.  

Un alt factor important care contribuie la apariția fenomenului bullying este anturajul. 
Din dorința de a fi ca ceilalți, sau din dorința de a obține prestigiu, copilul adoptă 
comportamentele vehiculate de un grup. Apartenența la o ”turmă” conferă sentimentul 
identității, copilul se regăsește în aceleași valori și idealuri și se simte validat. În același timp, 
grupul este și un mediu în care evadează, scapă de constrângerile impuse în mediul familial. 
Din păcate, anturajul poate crea o presiune socială, impune ideea că ”pentru a fi ca noi, faci ca 
noi”. Pentru a obține un anumit statut în cadrul grupului, un copil poate fi foarte obedient față 



  

 
 
de regulile acestuia, fie că ele implică efectuarea unor agresiuni, a consumului de substanțe, 
chiulitul de la ore, fumatul, etc. 

Anturajul poate avea și efecte pozitive, dacă este direcționat și controlat. Un elev își 
poate face prieteni printre membrii unui club sau frecventând diverse cursuri, unde are șanse 
ridicate de a întâlni copii cu preocupări comune. 
 
Soluții 

 
Modalități practice de prevenire și combatere 
 
Copiii-agresori  

Aceștia sunt copii care au un deficit de abilități sociale, carențe educaționale și afective. 
Substratul acestor carențe își poate avea rădăcina în traume sau abuzuri, suferite chiar în mediul 
familial. Ei au nevoie de un climat favorabil, centrat pe nevoile afective ale copilului, armonios 
și lipsit de conflicte. De asemenea, mai au nevoie de stabilirea unor reguli clare și de fermitate. 
Compensarea neglijării se face de multe ori prin recompense fizice: bani sau alte cadouri. În 
felul acesta copilul va învăța în timp că achizițiile duc la fericire și astfel se poate ajunge la 
confiscarea bunurilor altor copii pentru a simți plăcerea de a poseda un obiect care aduce 
fericire. 

Umilirea, însoțită de amenințări și pedepse poate crea un comportament similar la copil, 
în raport cu alți copii pe care îi consideră mai slabi.  

Un aspect important pe care atât părinții, cât și profesorii trebuie să îl vizeze, este 
reeducarea emoțională a copilului. Fiecare emoție are un conținut (de exemplu frică) și un 
scenariu de acțiune (fugă). Copilul învață astfel să asocieze corect conținutul emoțional pe care 
îl trăiește cu scenariul de acțiune adecvat. Agresorii sunt inhibați din punct de vedere emoțional. 
Nu este niciodată prea târziu să devenim buni, dar nu se va întâmpla de la sine. Copiii trebuie 
să practice compasiunea pentru alții  și să învețe să își exprime gratitudinea pentru cei care îi 
ajută. De asemenea, trebuie să se lucreze la controlul furiei. Emoțiile sunt firești, chiar și furia, 
dar trebuie făcută o delimitare clară între a simți furie și a se manifesta agresiv. Exersarea zilnică 
a acestor abilități se poate face la fel ca în practicarea unui sport. Fie că ajută un prieten, sau 
ajută părinții în activitățile din casă, practicarea zilnică a acestor activități va dezvolta apariția 
unor emoții noi, pozitive, care îi vor da un sentiment de satisfacție și îi vor crește stima de sine. 

Un atelier adresat special acelor copii care obțin scoruri mari la chestionarele de 
bullying în școală (descoperiți ca fiind agresori) unde agresorii sunt confruntați cu povești reale 
ale victimelor, de recomandat cu contact față în față, poate fi eficient în conștientizarea 
impactului real al bullying-ului pe termen lung. Atelierul ar putea începe prin povestirea de 
către terapeut/consilier/diriginte unei întâmplări reale a unui copil-victimă a bullying-ului, apoi 
se poate crește impactul povestirii prin aducerea în sală a acelui copil (pregătit anterior prin 
terapie pentru acest moment), care poate să povestească singur și să aibă o discuție dirijată cu 
ceilalți copii. 
 
 



  

 
 
  Copiii-martori  
 
           Aceștea trebuie să înțeleagă foarte bine rolul lor civic în societate. Trebuie definit 
foarte bine un sistem de valori. Educația spiritului civic se face și acasă și în școală, dar nu are 
efect real dacă nu este completată de exmplul celor care transmit aceste valori copiilor. De 
multe ori părinții omit să le vorbească propriilor copii despre aceste aspecte, dar se așteaptă ca 
alte persoane, eventual din mediul școlar, să o facă. 
           Pe de altă parte, în mediul școlar este nevoie de proiecte și aplicații practice și nu doar 
la nivel teoretic, unde copiii să aibă oportunitatea de a-și exersa abilitățile și cunoștințele 
moral-civice, de a împărtăși cu alții și de a exersa emoții pozitive cum sunt empatia și 
compasiunea. O idee bună în acest sens este un program de mentoring în care un elev mai 
mare ia sub protectorat un elev mai mic pentru a-l îndruma și a-i transmite din experiența sa 
cu școala și relațiile sociale.  

Se poate face o întâlnire pe săptămână, coordonată de consilierul școlar, unde, într-un 
cadru în care elevii să se simtă în siguranță, se pot face exerciții de grup care să antreneze 
ambele grupuri de elevi, ținta fiind crearea unor relații sănătoase de prietenie și promovarea 
unor valori care să combată agresivitatea și violența. 
 
 
Copiii-victimă 
 
Aceștia  sunt depistați foarte greu pentru că de regulă evită expunerea lor. Copilul trebuie 
ascultat și observat. Îl putem întreba dacă dezvoltă relații de prietenie în clasă, sau dacă preferă 
un grup anume de elevi din clasa lui și ce l-a determinat să facă această alegere. Este la fel de 
important cine inițiază jocuri și cine decide cine sunt participanții, dacă îi este teamă de cineva 
sau dacă a renunțat la vechii prieteni și a adoptat alții.  

Prima asigurare pe care trebuie să o primească un copil care mărturisește că este o 
victimă a bullying-ului este faptul că nu este vina lui. A fi agresat nu echivalează cu a fi slab și 
a fi agresor nu înseamnă să fii puternic. Copilul trebuie implicat în procesul de luare a deciziilor, 
pentru a-i întări încrederea în propria persoană: ”Ce vrei să facem mai departe? Ce fel de măsuri 
dorești să luăm?” . 

Încurajarea încrederii în sine este foarte importantă, chiar dacă într-o primă fază pare 
imposibil de atins. Agresorii vor observa schimbarea și o atitudine încrezătoare îi va inhiba. 

De asemenea orientarea copilului către un alt mediu social, unde să dobândească 
abilități noi este foarte utilă. Un curs nou, poate chiar practicarea unui sport de auto-apărare îl 
va ajuta să își facă prieteni noi și să își redimensioneze identitatea. Se va simți acceptat, valorizat 
și securizat și  îi va fi mult mai ușor să facă față unor comportamente de intimidare. 

O tehnică utilă este o tehnica de tip mindfullness. Ea se aplică pe gândurile problematice 
și constă într-un exercițiu care aduce în prim-plan ideea că subiectul nu se confundă cu obiectul. 
De exemplu, dacă luăm o etichetă pe care copilul și-o pune singur (”Sunt prost”) il putem 
confrunta cu ea prin a-i arăta că dacă el nu se poate identifica cu un obiect (”Ești tu acest 
creion?”), nu se poate identifica nici cu un gând (”Tu ai gândul că ești prost. Ești tu gândul că 



  

 
 
ești prost?”). Astfel, copilul ajunge la concluzia că nu se poate identifica cu un gând, ci că poate 
avea acel gând într-un anumit context. Harta nu este teritoriul. Scopul este detașarea de 
cognițiile iraționale (convingeri fără suport logic, empiric și pragmatic) pe care copilul le are. 

O altă tehnică folosită în terapia cognitiv-comportamentală este repetarea de către copil 
a unei cogniții iraționale timp de 20-30 de secunde repede, cu voce tare. Apoi, întrebat ce simte, 
copilul va percepe gândul ca fiind caraghios, banal și convingerea își va pierde din forță, se va 
distorsiona. 

Alte tehnici potrivite în situațiile în care apar emoții puternice cum sunt frica sau furia 
se focusează asupra controlului respirației. ”Respirația în pătrat” este un exercițiu simplu de 
respirație al cărui scop este să-i transmită creierului tău că ești în siguranță, că ești în control, 
chiar dacă pentru moment te simți copleșit și să atragă atenția asupra senzațiilor corporale, 
pentru a diminua intensitatea lor și implicit a emoțiilor care ne stăpânesc. 

Dacă este posibil, este o idee bună să stai pe un scaun cu spatele sprijinit. Pune-ți ambele 
picioare pe podea. Simți cu adevărat sprijinul scaunului și al podelei sub tine. Alternativ, poți 
sta într-o poziție de meditație așezat sau chiar te poți întinde. Important este sa ai corpul  deschis 
pentru a permite respiratiei sa curga liber. 

Se setează mintea asupra unei intenții (de exemplu ”relaxare” sau ”vindecare”) și asupra 
imaginii unui pătrat, așa ca în figura de mai jos .  

 

 

Instrucțiuni  

• Începe prin a expira încet tot aerul; 
• Apoi, inspiră inspiră ușor pe nas până la numeri lent de la 1 la 4. 
• Ține-ți respirația numărând până la 4. 
• Apoi expiră ușor pe gură, numărând până la 4. 
• Fă o pauză pentru a număra până la 4. 
• Sarcina este să inspirăm lung, apoi să ne ținem respirația numărând până la 4. 

Exercițiul se repetă timp de 5 minute, iar efectuat regulat, făcând parte dintr-o rutină va avea 
efecte relaxante și de detașare față de senzația de copleșire indusă de stress, anxietate sau 
emoții negative puternice cum sunt furia sau frica. 



  

 
 

Prevenirea și combaterea violenței 

Prof. Ileana Cosmina Paraschiv 

 

        Pentru a preveni  violența, a reduce efectiv riscul și pentru a schimba atitudini și 

comportamente, trebuie să cunoaștem cele  patru componente primordiale: 

1. Informațiile (CE?) – informații cât mai complete şi cât mai exacte referitoare la problematică 

(cauze, forme ale violenței, profilul minorului violent şi / sau profilul copilului în risc, legislația 

în vigoare, modalități de prevenire şi combatere etc.) 

2. Motivația (DE CE?) – motivația schimbării pentru a obține rezultatele așteptate (schimbarea 

atitudinilor și comportamentelor), argumentare judicioasă a necesității schimbării, o justificare 

puternică care să se bazeze pe motive de ordin emoțional și cognitiv  

Exerciţiile de conştientizare a amplorii fenomenului delincvenţei juvenile şi a gravităţii 

consecinţelor sunt un excelent mijloc de creare a motivaţiei schimbării. 

3. Deprinderi şi abilițăţi practice necesare pentru comportamentul dorit (CUM?) – o 

componentă practică, de aplicare și exersare a noilor atitudini și comportamente (exersarea unor 

atitudini și comportamente prosociale: toleranță, sprijin etc.)  

Un astfel de program trebuie să se bazeze pe jocuri, exerciţii, aplicaţii care să demonstreze 

concret cu poate fi manifestat un comportament sau o atitudine şi care să ofere posibilitatea 

practicării lui în scopul însuşirii. 

4. Resurse (CE şi UNDE CĂUTĂM?) - ce şi unde căutăm când ne confruntăm cu o problemă 

legată de tematica violenței sau delincvenței (serviciile care există în comunitate,  resursele la 

care pot apela dacă, de exemplu, intră în contact cu un copil în risc sau delincvent sau dacă eu 

sunt  în risc de a deveni victimă) 

 

  



  

 
 

Important! Activităţile nu trebuie impuse! 

 
 

Modalităţi de proiectare/planificare şi evaluare a activităţilor din cadrul unui program de 

prevenire a violenței/ delincvenţei 

Se recomandă a se realiza o planificare lunară a activităţilor pentru fiecare beneficiar 

sau pentru un grup. Structura planificării poate fi: scop, 1-3 obiective, titluri şi descrierea 

succintă a activităţilor, resurse, standarde de performanţă şi modalităţi de evaluare. 

Evaluarea activităţilor realizate trebuie să aibă, în principal, caracter formativ şi se poate realiza, 

în funcţie de tipul de activitate, prin: discuţii, chestionare, foi de lucru, fişe de observaţii, 

aprecierea lucrărilor realizate, expoziţii etc. 

Exemple de activităţi de autocunoaştere şi intercunoaştere - exerciţii şi jocuri 

individuale sau de grup (4 – 20 persoane) care au ca principal scop o mai bună cunoaştere a 

propriei persoane şi/sau a celorlalţi. Ele pot optimiza relaţiile prin dezvoltarea unor atitudini 

prosociale ca înţelegere, toleranţă, acceptare etc. prevenind astfel eventuale conflicte. 

 

1.„Eu sunt ... şi-mi place să mănânc .../ să citesc .../ să mă îmbrac cu ... / etc.”  

Scop: Optimizarea cunoaşterii de sine şi / sau a acelorlalţi  

Obiective:  

O1. Să exprime în faţa grupului propriile preferinţe în ceea ce priveşte mâncarea, 

îmbrăcămintea, interesele; 

O2. Să asculte preferinţele celorlalţi. 

Materiale; - coli de hârtie , creioane/ carioci  

Timp: ½ h – 1 h 

Descrierea activităţii: participanţii stau pe scaune în cerc şi fiecare trebuie să-şi spună numele 

şi mâncarea sau cartea preferată etc. Dacă grupul este nou format li se poate cere participanţilor 

să repete ceea ce au spus cei dinaintea lor înainte de a-şi spune numele propriu pentru reţinerea 

cât mai exactă a tuturor informaţiilor. 

Se poate creşte gradul de complexitate al activităţii, cerându-se participanţilor să explice cât 

mai pe larg preferinţa (De ce îţi place?; Când ai mâncat  / îmbrăcat / citit prima oară această 

mâncare / îmbrăcăminte / carte?; Povesteşte o întâmplare hazlie care are legătură cu această 

preferinţă! Etc.) sau li se poate solicita să spună primele 3 preferinţe.  



  

 
 

 

                          
 

 

 

 
  



  

 
 
2. “Cine sunt eu?”  

Scop Optimizarea cunoaşterii de sine şi / sau a celorlalţi şi dezvoltarea creativităţii 

Obiective:  

O1: să-şi exprime gândurile şi sentimentele despre problemele personale. 

O2: să vorbească în grup despre aceste gânduri şi sentimente 

Materiale Fişa de lucru a participanţilor “Cine sunt eu?”, creioane, tablă, cretă, hârtie. 

Timp: 1 h 

Descrierea activităţii 

1. Se cere participanţilor să răspundă sincer şi să completeze fişa de lucru “Cine sunt eu?” 

2. După ce participanţii au completat fişa de lucru, vor descrie una din calităţile pe care au 

arătat că o admiră, aceste calităţi fiind notate de educator pe o coală mare / pe tablă. Dacă 

apar repetări se notează cu o linie fiecare menţionare, pentru a sublinia câţi participanţii s-

au referit la acea calitate. 

3. Se poartă o discuţie liberă pe marginea întrebărilor: A fost greu să răspundeţi la întrebările 

din fişă? Explicaţi.; V-aţi simţit stânjeniţi sau vi s-a părut greu să scrieţi lucruri pozitive 

despre voi înşivă, chiar dacă nimeni nu va citi ce aţi scris? Explicaţi.; Cum vi se pare că vă 

folosiţi timpul pentru a reflecta la calităţile voastre?; Admirăm şi trăsăturile negative ale 

oamenilor? Explicaţi. 

 

  



  

 
 

CINE SUNT EU? – Fişa de lucru  
 

Nume 
_______________________Prenume______________________________ 
 
1. Oamenii de care îmi pasă cel mai mult în viaţă sunt _________________ 

______________________________________________________________
________________ 

2. Mă simt mândru de mine când ______________________________________ 
______________________________________________________________
________________ 

3. Sunt o persoană plăcută pentru că___________________________________ 
______________________________________________________________
________________ 

4. Oamenii pe care îi admir cel mai mult în viaţă sunt______________________ 
______________________________________________________________
________________ 

5. Calităţile pe care le admir cel mai mult la ei sunt________________________ 
______________________________________________________________
________________ 

6. Două din cele mai remarcabile calităţi ale mele sunt_____________________ 
______________________________________________________________
________________ 

7. Unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le-am făcut vreodată a fost_______ 
______________________________________________________________
________________ 

  



  

 
 

3. Cuvintele dureroase 
 
Descrierea activității  
Tema: Conștientizarea utilizării comunicării verbale 
Scopul și obiectivele: Explicarea participanților impactul produs de cuvintele urâte 
Grup țintă: Elevi între 11-16 ani 
Pregătirea: Înmânați fiecăruia dintre participanți câte o coală de hârtie ( A4) 
Implementare 
Odată ce participanții primesc hârtia, profesorul le cere să o mototolească. După mototolirea 
colii de hârtie le cere să o netezească cât mai mult posibil rugându-i să își ceară scuze de la 
aceasta . 
Profesorul întreabă elevii dacă după ce si-au cerut scuze hârtia s-a îndreptat sau nu. 
Concluzia: 
Profesorul le explică elevilor că, indiferent cât de mult își vor cere scuze, cuvintele se vor 
lipi și la fel ca si hârtia nu va reveni, iar cutele și părțile pliate ale acesteia nu vor reveni la 
normal indiferent cât de mult încearcă să o repare  
În ultimile minute profesorul le cere participanților să discute între ei despre cuvintele și 
sentimentele trăite atunci când au auzit acele cuvinte .  
 

  



  

 
 

 

               
  



  

 
 
 

Jocuri de prevenire și combatere a bullying-ului 

la elevii cu C.E.S. 

 Prof. Alina Ciulei 

 Jocul este instrumentul utilizat cu ușurință în procesul de învățare, dar poate fi 
considerat o metodă potrivită în combaterea violenței și a bullying-ului școlar. Elevii cu cerințe 
educaționale speciale, percep diferit acest fenomen, manifestând o instabilitate afectivă care 
amplifică bullying-ul sporind teama și nesiguranța. Pentru a preveni aceste situații, sunt 
necesare activități care provoacă elevul și-l plasează în contexte diferite, realizate sub forma 
jocului didactic. Implicat în joc, copilul caută să empatizeze cu situațiile propuse, caută să 
comunice și să se exprime așa cum simte, aducând în prim plan involuntar, problema sau trauma 
pe care o trăiește. Cadrul didactic are rolul de a dirija jocul, intervenind în momentele cheie, 
astfel încât elevul să diferențieze situațiile de bullying sau discriminare. 

 În acest scop, propun o serie de jocuri și activități cu rol de prevenire și combatere a 
fenomenului de violență, discriminare sau bullying care pot fi realizate la clasă cu elevii cu 
cerințe educaționale speciale.  

 Obiective:  

- Promovarea unor metode pozitive și eficiente de educare socio-emoțională a copiilor, 
victime ori agresori; 

- Conștientizarea nivelului crescut de manifestare a comportamentelor de bullying între 
copii, precum și a consecințelor negative dramatice pe care bullying-ul le are asupra 
dezvoltării emoționale a copiilor; 

- Facilitarea discuțiilor într-o atmosferă de clasă sigură, fără bullying; 
- Conștientizarea nevoii de intervenție de tip școală-familie-copil, în vederea creării unui 

climat pozitiv în școală, condiție necesară gestionării situațiilor de bullying; 
 

1.Spune ce te doare 
Acest joc constituie o modalitate de radiografie interioară, o metodă prin intermediul 

căreia, elevul privește involuntar în interiorul său, analizează, observă și denumește trăirile și 
sentimentele cu care se confruntă în anumite situații. Deseori copiii nu pot denumi ceea ce simt, 
dar acest joc îi ajută să definească momentele neplăcute, stresante, repetitive.  

Pe o planșă, foaie cartonată, tablă sau foaie mare de hârtie, vom reprezenta spirala din 
fotografie, solicitând elevilor să se gândească fiecare la un cuvânt dureros care le vine în minte 
în momentul în care aud cuvântul bullying. Pe o hârtie sau autocolant, vor nota cuvântul la care 
s-au gândit fără să-l rostească și fără să-l arate colegului. Pe rând, vor lipi pe axa reprezentată 
hârtia pe care au notat cuvântul dorit.  

Este important să privească cum arată axa finală și să observe care cuvinte se repetă.  

  



  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

   

Întrebări: 

- De ce se repetă anumite cuvinte ? 
- Unde sunt plasate cele mai multe cuvinte dureroase? 
- Cât de des ne confruntăm cu aceste situații? 
- Cum ne afectează aceste cuvinte? 

Elevii vor observa că multe cuvinte precum: durere, frustrare, teamă, suferință, se repetă și 
sunt plasate pe axă în zona (insultă foarte dureroasă). În acest mod vor realiza că acele cuvinte 
nu mai pot fi considerate glume, că depășesc un anumit prag emoțional, transformându-se în 
situații de presiune și bullying. Jocul poate constitui o metodă de prevenire a discriminării și 
bullying-ului într-o fază incipientă, care-l poate face pe elev să conștientizeze că se confruntă 
cu o situație neplăcută.  

2.Semaforul 

Un alt joc care poate fi aplicat elevilor cu cerințe educaționale speciale, atât verbali, cât 
și nonverbali este acest joc care utilizează trei culori ale semaforului: roșu, galben și verde. 
Fiecare culoare are o anumită semnificație: roșu- foarte grav, galben- mai puțin grav și verde- 
moderat. După ce se explică elevilor cele trei categorii de culori și modul în care se pot raporta 
la ele, se va recurge la un prim exemplu pentru a ne asigura că toată lumea a înțeles regulile 
jocului. Elevii vor primi trei jetoane de culoare roșie, galbenă și verde și vor fi așezați în cerc. 
Profesorul va arăta câte o imagine care va conține acțiuni de bullying și acțiuni pozitive, iar 
elevii vor ridica jetonul corespunzător fiecărei imagini în parte.  

  
 

  

 

 

 

  



  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Întrebări: 

- Ce comportamente observăm în imagini? 
- De ce ați ridicat culoarea roșie la anumite imagini? 
- Ce v-a deranjat în imaginile observate? 
- Care au fost imaginile preferate? 

Elevii își vor antrena în acest joc atenția distributivă și capacitatea de analiză , dar vor avea 
ocazia să observe situații și comportamente de discriminare și bullying, pe care le vor asocia cu 
situații similar trăite, interiorizate și neidentificate vreodată. Un simplu joc aparent banal, poate 
aduce în lumină probleme nebănuite, pe care elevii nu le-au conștientizat sau le-au considerat 
normalitate.  

Jocul are valoare terapeutică, poate stimula, descoperi, rezolva și forma caractere și 
comportamente, atunci când este dirijat de persoana potrivită.  

 

3. Povestea ghiocelului (poveste terapeutică, joc de rol) 

 

Acest exercițiu, poate fi considerat o modalitate de relaxare, de empatie, utilizat cu 
ușurință în situații de acumulare a unor tensiuni, conflicte sau ca moment de încheire a unei 
activități anti bullying. Totodată este o metodă de prevenire a situațiilor de bullying sau chiar 
de identificare a unor comportamente nedorite. 

Copiii stau în cerc atenți la explicațiile profesorului, care va citi o scurtă poveste 
terapeutică și le va sugera să mimeze așa cum simte fiecare mișcările potrivite descrierii din 
poveste. Ei trebuie să-și dea frâu liber imaginației, să empatizeze cu ghiocelul și să țină ochii 
închiși.  

Ne închipuim că suntem un ghiocel,care se află sub zăpadă. Este foarte frig și ghiocelul nu 
știe cât mai are de îndurat până se va termina iarna. Ghiocelul tremură și-și dorește ca iarna să 
se sfârșească. Încet, încet, zăpada începe să se topească, iar ghiocelul se simte din ce în ce mai 
bine și așteaptă nerăbdător să scoată capul la lumină. Într-una din zile, încet , încet a început să 
simtă razele soarelui, care i-au dat putere și a reușit să scoată capul timid de sub pământ. 



  

 
 

 Dar ce să vezi ? Multă lumină, multă gălăgie și soare orbitor. S-a bucurat totuși că a scăpat 
de frigul iernii și va prinde puteri odată cu sosirea primăverii. Deodată, un vânt puternic a 
început să bată fără oprire. 

Ce se întâmplă? Se gândea ghiocelul. Cum voi supraviețui? Însă vântul bătea și bătea,iar 
ghiocelul nu știa cum să mai reziste puterii vântului. Deodată, ca printr-un miracol, vântul a 
încetat, iar soarele a început să strălucească și să încălzească parcă mai frumos ca niciodată. A 
început să se întindă la soare și să se bucure de mângâierea razelor sale. A știu că totul va fi 
bine și va supraviețui.  

Nu renunțați niciodată la visurile voastre, nu renunțați niciodată să luptați pentru ceea ce vă 
doriți! 

Întrebări : 

- Cum v-ați simțit pe parcursul jocului?  
- Ce v-a plăcut mai mult? 
- Ce nu v-a plăcut? 
- Ați fost puși vreodată în situații neplăcute? 

Pe baza răspunsurilor la întrebări, va avea loc o discuție dirijată, în urma căreia elevii vor 
încerca să se cunoască mai bine, vor fi mai curajoși și vor identifica mai ușor situațiile de 
bullying în care se află deseori, dar pe care le consideră normalitate.  

Bibliografie: 

1.. Curs ”Embracing Diversity, Preventing Bullying and Violence”, Verona, Italia, octombrie 
2021 
2. “A Bad Case of Tattle Tongue”, Julia Cook,Editură: National Center for Youth Issues,2019 
  



  

 
 
Metode si tehnici de lucru privind nonsicriminarea, combaterea violentei si 

bulling- ului 

Prof. Vieru Alexandru 

“Comportamentul de tip bully este acel tip de comportament negativ care se întâmplă în 

mod  repetat și cu intenția să-i supere pe alții, să le creeze disconfort sau să le dea sentimentul 

că sunt în pericol.” 

Bullying-ul este o forma de comportament agresiv in care cineva agreseaza, hartuieste, 

persecuta sau intimideaza in mod intentionat si repetat o alta persoana. Bullying-ul poate fi 

fizic, verbal sau sub forma unor actiuni mai subtile. Implica un dezechilibru al puterii intre doua 

persoane, cel mai adesea copii. Persoana agresata este perceputa ca vulnerabila si are de obicei 

probleme in a se apara singura, desi  nu face ceva anume pentru a „provoca” agresiunea.  

Bullying-ul poate avea urmari periculoase asupra dezvoltarii normale, atat a persoanei 

agresate, cat si a agresorului. Este foarte intalnit in scoli. La fel cum fenomenul de bullying 

apare ca un model în cadrul școlii, climatul social al grupului poate fi eficient în înlocuirea 

bullying-ului cu o dinamică pozitivă și cu clădirea unor relații. Munca elevilor în grup nu doar 

încurajează majoritatea pasivă să-și înceteze atitudinea de acceptare tacită a fenomenului de 

bullying, ci și să susțină victimele în mod activ și să reducă efectele violenței. 

 

1.Silueta fericita 

Este un exercitiu care sa contribuie la experienta de impartasire si reflexie . 

Obiective: 

 Să crească nivelul de autoconștientizare și să explore părerile și nevoile elevilor privind 

siguranța și bunăstarea la școală, și percepția și înțelegerea indivizilor cu privire la 

bullying și violență. 

Desfasurarea: 

 Elevii sunt impartiti in mai multe echipe. Fiecare echipa va primi o foaie pe care vor 

desena o silueta umana. Apoi fiecare membru al echipei trebuie sa deseneze pe acea silueta o 

inima albastra sau una rosie( inima albastra este inima ranita, iar cea rosie este o inima fericita). 



  

 
 
Cand toata lumea a desenat inimile elevii sunt invitati să vorbească despre cum s-au simțit în 

timpul jocului, ce fel de inima au ales, care e motivul pentru care au ales acea culoare. 

 

     
 

2.Treci in cerc 

Este un exercitiu care se poate folosi intr o activitate într-o clasă în care s-a stabilit un 

nivel de încredere bun. Si trebuie rezervat suficient timp pentru a reflecta la sentimentele 

elevilor astfel ca toți să aibă șansa de a împărtăși și de a fi ascultați. 

Obiective: 

 Să pregătească clasa pentru subiectul bullying. 

 Să crească nivelul de conștientizare și să consolideze empatia față de copiii care pot fi 

excluși sau agresați. 

 

Desfasurarea: 

Pentru acest exercitiu  este necesar un spațiu suficient în clasă pentru a te mișca liber. 

  In prima parte se gaseste  un voluntar pregătit să părăsească clasa o vreme. 

Se dau instrucțiuni restului clasei în timp ce voluntarul este afară: Elevii trebuie să se 

țină de mână și să formeze un cerc închis. Odată ce voluntarul revine, sarcina lor este să se țină 

de mâini strâns și să nu îl/o lase în cerc în niciun fel, decât dacă el/ea le cere acest lucru. 

Se cere voluntarului să revină și dați instrucțiunea: Acum ai sarcina de a intra în cerc, 

găsindu- ți propria cale. Apoi elevii sunt lasati să joace jocul o vreme, având grijă ca nimeni 

să nu fie rănit. Jocul se încheie atunci când voluntarul reușește să intre în cerc. Dacă voluntarul 

nu reușește să intre în cerc după câteva încercări, jocul trebuie oprit. Elevii sunt invitati să 

vorbească despre cum s-au simțit în timpul jocului.  

Intrebari pentru voluntar/intrus: 



  

 
 
• Cum a fost pentru tine să fi exclus din grup? 

• La ce strategii te-ai gândit ca să intri în cerc? 

• Cum s-a comportat grupul? Te-a ajutat cineva din cerc? 

• Ce a funcționat în final? Cum te simți acum? 

Intrebari pentru grup: 

• Cum te-ai simțit să faci parte din grup? 

• Ce ai simțit pentru cineva care a fost exclus? 

• Cum a făcut față respectării/încălcării instrucțiunilor? 

• Cum te simți acum? 

 

 

 

3.Floarea 

Este un exerciu care se poate folosi in clasa pentru a corecta comportamentul de tip 

bully. Dezvoltarea empatiei poate fi cheia relaţiilor armonioase şi poate preveni 

bullyingul. 

Obiective: 

 Sa consolideze empatia dintre copii. 

 Să  se creeze un mediu sigur și de sprijin pentru prevenirea bullying-ului. 

 

Desfasurare: 

Pe o foaie de hârtie elevii participanți sunt pusi să deseneze o floare cu 5 petale. În 

mijlocul florii vor scrie numele unui coleg sau a unei colege. Numele fiecărui coleg să fie scris 

o singură dată pe o singură foaie.Elevii trebuie să dea exemple de calități pe care o persoană le 

poate avea. Se notează aceste calități pe tablă, unde vor rămâne pe parcursul întregii activități. 

Elevii vor scrie pe fiecare petală câte o calitate pe care o are colegul al cărui nume este 

trecut în centru. La finalul activității fiecare copil va prezenta și va oferi floarea celui al cărui 

nume este trecut pe floare. 



  

 
 

 
 

 

 

 

Bibliografie: 

 Curs Verona /Italia  

 https://parentropolis.com/pastila-de-parenting/activitati-pentru-prevenirea-

bullying-ului/ 
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