
Activități practice în prevenirea 

bullyingului

11.03.2020

cerc pedagogic



Prezentare scurtă a programului 
ENABLE



ENABLE: European Network Against Bullying in 

Learning and Leisure Environments

• SCOPUL: să contribuie la bunăstarea copiilor de 11-14 

ani, prin dezvoltarea aptitudinilor sociale și afective, 

prin accentuarea ajutorului cogenerațional și prin asta 

să prevină bullyingul care apare în cadrul sistemului 

de învățământ sau în cadrul timpului liber

• CÉLJA, hogy a szociális és érzelmi készségek

fejlesztésével valamint a kortárs segítés

hangsúlyozásával megelőzze a tanulási környezetben és

szabadidőben megjelenő bántalmazást és ezzel

hozzájáruljon a 11-14 éves gyermekek jól-létéhez.



Concepția de bază a programului ENABLE:

• conține 10 activități, destinate elevilor din cl. VII-XI. 

• este ținut de diriginte sau de consilierul școlar

• are două module:

– SEL modul (Social Emotional Learning)

– AB (anti-bullying)

• nu necesită metode de predare speciale

• folosește materiale auxiliare (filme, imagini, ppt, etc.)

• folosește tehnicile digitale



Pentru cine e recomandat?

Modulul SEL: 

• Unde elevii au nevoie de autocunoaștere

• În clasa în care există o situație de bullying acut sau grav 

• Unde putem întâmpina o rezistență mai mare din partea 

participanților

• Unde există o necesitate mai mare pentru prelucrarea 

didactică a unor teme senzitive

Modulul anti-bullying:

• Unde există o experiență anterioară în domeniul prelucrării 

unor teme senzitive

• Unde există posibilitatea de prelucrare a unor exerciții cu o 

inventivitate crescută



Elementele modulului SEL:

• Domeniile inteligenței emoționale

• Cum te simți (dar într-adevăr)?/Hogy vagy (de igazán)?

• Specificul bullying-ului

• Recunoașterea emoțiilor în cadrul interacțiunilor

• Asta nu e bullying, asta e numai... (strategii de auto justificare)

• Cum să facem față emoțiilor negative?

• Cum să intervii într-o situație de bullying?

• Cum să susținem victima  bullying-ului?

• Baza schimbării



Cum te simți (dar într-adevăr)?

Hogy vagy (de igazán)?

Scopul activității / recomandări:

• Colectarea și gruparea unor expresii legate de emoții

• Dezvoltarea vocabularului emoțional

• Să înțelegem cauzele, motivele și specificul emoțiilor

• Putem lega emoțiile de niște experiențe

• Ne ajută la nuanțarea emoțiilor proprii

• Ce legătură există între emoțiile negative și bullying

• Oare ce emoții are un agresor? 





Elementele activităților AB:

• Ce înseamnă bullying-ul / abuzul școlar?

• De ce devine cineva victimă

• De ce devine cineva un agresor?

• Mituri despre abuz

• Reacții la abuz

• Implicare indirectă – susținere

• Implicare indirectă – comportament social pozitiv

• Implicare directă – intervenție în situații de bullying

• Semnalarea abuzului – cerere de ajutor

• Hai să lucrăm împreună pentru a evita bullying-ul în clasă!



THE BULLYING EXPERIMENT!
https://www.youtube.com/watch?v=EisZTB4ZQxY

https://www.youtube.com/watch?v=EisZTB4ZQxY


Cum să intervii într-o situație de bullying?

• Numai atunci să intervenim când suntem mai mulți și mai 

puternici

• Să păstrăm calmul

• La intervenție să ne concentrăm atenția asupra victimei

• Să implicăm și să solicităm ajutorul spectatorilor

• Să scoatem victima cât mai repede din situație

• Să nu punem în pericol siguranța noastră

Să nu uităm! 

Victima ține în minte mai bine pe cei care au fost indiferenți 

decât pe agresori!



Ce putem face dacă deja s-a întâmplat bullying-ul?

”Un copil nu poate fi la un nivel emoțional mai înalt decât

părinții sau profesorii săi!” ???

„Egy gyerek nem lehet fejlettebb érzelmi szinten mint a szülei 

vagy tanárai”

De ce nu funcționează programele școlare de anti-bullying?

Rolul culturii organizaționale (schimbarea lui e foarte lentă și 

depinde într-o foarte mare măsură de managementul instituției)



PROCEDURA „anti-bullying”

Nu e o soluție foarte bună, care rezolvă toate situațiile, 

DAR deocamdată nu cunoaștem o modalitate mai eficientă

Scopul procedurii:

– Creează siguranță

– Restabilește controlul

– Ne întărește

Primul pas: recunoașterea și raportarea bullying-ului

Poate semnala un elev, părintele, cadrul didactic. Ei trebuie să creadă că merită 

să semnaleze aceste cazuri. Trebuie să creadă că nu e inutil sau fără sens!

Cui trebuie să raportăm?



Etapele procedurii (1):

I. Primul pas: discutăm cu victima

II. Discutăm separat cu agresorii

III. Nu lăsăm agresorii să se consulte între ei

IV. Agresorii sunt anchetați separat, despre care scriem o minută

V. Unul dintre anchetatori e o persoană neutră

VI. În cadrul discuției ne concentrăm numai asupra cazul concret. Nu

moralizăm, nu discutăm despre problemele personale.

VII. Cazul de abuz/bullying este tratat ca fapt împlinit (nu se discută

dacă a fost asta abuz sau nu, sau de ce). Acest lucru presupune că în

clasa respectivă a fost derulat deja o activitate de conștientizare /

informare despre bullying.



Etapele procedurii (2):

VIII. O astfel de discuție durează cam 6-7 minute.

IX. În final formulăm întrebarea: 

„Tu ce vei face pentru a îndrepta situația?”

Ex. o să fiu mai răbdător, mai atent, o să invit și pe el la joc. Etc. 

Optimal ar fi ca el să vină cu propuneri dar dacă nu, atunci putem

sugera.

Care ar fi compromisul, prin care și eu dar și el s-ar simți mai bine 

în colectivul de clasă.

X. Monitorizarea continuă a cazului

Aceste proceduri funcționează foarte eficient cu metodele restorative



Resurse educaționale recomandate:



Resurse educaționale recomandate:



Resurse educaționale recomandate:



Resurse educaționale recomandate:

Youtube playlist - Enable videók

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVUISK
1or8fQf-B8EMlMxHfVltEPryg9o

Rolurile „jocului” de bullying (identificarea și interpretarea

acestora dintr-un film)

Agresorul/agresorii – Victima – Spectatori – Apărătorul/apărătorii

Bántalmazó(k)-Áldozat-Kívülálló(k)-Védelmező(k)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVUISK1or8fQf-B8EMlMxHfVltEPryg9o


Have a nice DAY!


