
PREVENTING BULLYING IN SCHOOLS”  22-28 august 
2021, Split-Croația

:„Profesori Implicați, Elevi Competenți și Educați
Call 2019 – KA1 – Learning Mobility of Individuals –
Staff mobility in school education

Vîrvara Daniela -prof consilier școlar CJRAE
CAPP - Școala Gimnazială Nr.10 Suceava



Exemple de activitățile derulate în perioada 

mobilității

„Teatru împotriva agresiunii” – exprimarea prin 

artă, nonverbal, a emoțiilor sau întâmplărilor; 

„Cercul vicios al intimidării” – studii de caz, 

studii științifice; 

„Înapoi la rădăcini”- înțelegerea 

comportamentului uman; 



Exemple de activitățile derulate în perioada 

mobilității

- Fotografie terapeutică,

- Mindfulness

-prezentarea culturii locale,

- schimb de bune practici

Toate activitățile au furnizat participanților metode, strategii de 
intervenție sau resurse pentru prevenirea acestei forme de violență 

fizice și psihologice numită bullying. 



Prevenirea universală- reveniți la rădăcini
vizite culturale pentru cunoașterea, înțelegera diversității

prevenirea de bază singura prevenire reală (prevenim ceva 

înainte de a începe )

funcționează pe principiul consolidării factorilor de protecție și a 

slăbirii factorilor de risc

a investi în prevenirea universală înseamnă a investi cu adevărat 

în viitor (copiii noștri, țara noastră, întreaga lume)

este recunoscut în știință, legi, experți…. dar încă insuficient în 

practică



Suntem diferiți nu buni sau răi! 

Prevenirea universală a agresiunii nu poate fi separată de prevenirea 

universală a tulburărilor de comportament. Este partea ei.

Scopul de bază al prevenirii universale a tulburărilor de comportament este 

întărirea unui tânăr, astfel încât acesta să poată deveni un adult sănătos, 

responsabil, pregătit pentru toate provocările vieții.

Exemple de învățare din istoria Croației- Dioclițian

Exersarea unor exerciții de intercunoaștere pentru dezvoltarea abilităților de viață



schimb de bune practici: prezentare Sondaj: 

VIOLENȚA ÎNTRE ELEVI ÎN ȘCOLI - VIOLENȚA 

SAU STILUL DE COMUNICARE? - 2016.
Nada Kosić Bibić, Jasmina Kovačević

Public Health Institute of Subotica, Subotica, Serbia 

Public Health Institute of Požega-Slavonia County, Pozega, Croatia

Scop: prezența agresiunii în 11 școli secundare din 

regiunea North Backa



Rezultate:
● Aproape jumătate (45%) dintre adolescenți au fost victime ale violenței la școală „în timpul școlii” și 

13% „în acest an școlar”.

● Bullying-ul a fost cel mai adesea în clasă (58,1%).

● Peste 55% dintre adolescenți au asistat la violență la școală „în acest an școlar”.

● Cea mai obișnuită formă de comportament a fost „batjocură și disprețul” (71,8%), urmată de „bârfă 

și răspândirea minciunilor despre cineva” (54,4%) și „trimiterea de conținut deranjant și jignitor pe 

internet / telefonul mobil” (15,3%).

● Cel mai mare număr de adolescenți consideră că violența „nu îi preocupă și nu trebuie să răspundă” 

(38%).

● Doar 8% dintre adolescenți au raportat violența „în acest an școlar”, deși 30% au spus că vor raporta 

întotdeauna violența. Opt din zece adolescenți știu cui ar trebui să raporteze violența în școală.

● Fiecare al doilea adolescent este de acord pentru pedepsirea  mai stricte a agresorilor, fiecare al 

treilea pentru programele de prevenire a violenței și fiecare al patrulea pentru formarea abilităților de 

comunicare.



DE CE este așa?

Nu hărțuirea și violența sunt crescute, ci cunoștințele noastre și îngrijorările legate de 
hărțuire sunt crescute. 

Poate că situația a fost aceeași chiar și acum 100 sau mai mulți ani, dar nu ne 
gândeam la asta.

Cati ani are agresiunea? Este cu adevărat ceva care a început

și a crescut în timp modern? 

Sau…. gândim mai mult despre asta, făcând cercetări 

„Fotografie terapeutică ” asupra trecutului, prezentului și viitorului



Bullying-ul este crescut în lumea modernă:

Lumea a progresat în ultimii 100 de ani și nu-i așa? Avem toată 

tehnologia posibilă, o folosim cu înțelepciune?

Cei mai mulți dintre noi nu mai trebuie să ne gândim la 

supraviețuire, dar asta ne-a făcut să fim oameni mai buni, 

părinți?

Cât de mult a ajutat oamenii cu adevărat progresul tehnologic? 

Dacă agresiunea și violența fac parte din progresul nostru, avem 

o problemă mai mare decât credem 

-



Civilizația noastră este construită de violență
O lume a agresorilor?

● Trăim într-o lume în care violența este acceptabilă

● Suntem înconjurați de violență ori de câte ori mergem

● Grădinițe, locuri de joacă, școli, mass-media, internet, rețele sociale, muncă, afaceri, străzi, 
magazine, politică ... nu există un singur segment al vieții în care să nu întâlnim violență

● Într-un mod ciudat, suntem obișnuiți și totuși ne deranjează

● Violența este o formă de acțiune socială în care puterea este utilizată pentru a controla sau distruge 

realitatea care are ca rezultat restricționarea, nevoia, durerea, suferința sau moartea;

● Este, de asemenea, o formă de relații sociale în care o persoană folosește puterea asupra altei persoane cu 

lipsă de putere (victimă) controlând nu-i ceea ce duce la restricții, durere, suferință sau moarte.

● Exerciții la curs:  Practici culturale,  Mindfulness, Empatie



Ce facem cu adevărat?/ aplicație teatru  
● condamnăm,

● judecăm,

● pedepsim,

● încercăm să-i schimbăm,

● încercăm să învățăm copiii cum să se protejeze,

● Vorbim despre bullying în școlile noastre,

● E SUFFICIENT?

● Și asta facem de secole, din vremea în care trăiam în triburi

● Obișnuiam să comunicăm un membru care a făcut ceva greșit sau să omoare, și asta era la fel la aceste vârste (alungă sau 

ucide)

● Mai târziu am acționat pe principiul retributiei:

„Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”



Poveste africană/teatru, joc de rol

Într-un trib african, când cineva făcea o faptă rea, era pus în 

mijlocul tribului, ceilalți membri stăteau cerc în jurul lui și fiecare 

îi spunea câte o faptă bună pe care acea persoana o făcuse sau o 

calitate a sa. Ei credeau din tot sufletul că fiecare om este 

eminamente bun, iar o fapta rea e un strigat de ajutor a acelei 

persoane, care s-a îndepărtat de fondul sau bun, fondul său inițial. 

Ceilalți membri ai tribului se strâng în jurul lui și prin reamintirea 

calităților sale și a faptelor bune pe care le-a făcut, îl ajută sa se 

regăseasca pe sine.





Ce putem noi face?

din păcate, putem face foarte puțin pentru a împiedica un copil să devină 

un agresor 

dar

putem face mult mai mult pentru a împiedica un copil să devină victimă a 

violenței

putem ajuta copilul (agresorul) să-și schimbe comportamentul



Deci ... de ce avem nevoie ...

● legi și reglementări mai bune,

● o opinie consecventă despre bulling - raportarea bulling-ului nu ar trebui să depindă de voința 

individului

● asistență socială mai rapidă, mai concretă, decisivă, mai cuprinzătoare decât avem, pentru TOATE 

victimele agresiunii.

● Prevenire universală - avem nevoie de ceva care să prevină într-adevăr agresiunea înainte de prima 

apariție (merită încercat)

Comunicare , relaționare, relații între toți factorii educaționali

Schimb de bune practici



între timp,

-educăm profesorii, copiii și tot personalul școlii 

despre intimidare, astfel încât să poată fi recunoscut 

cât mai curând posibil

-dezvoltăm abilități sociale la copii

-dezvoltăm relații bune în școală 

● este suficient?



Au fost odată un patru „persoane”numite: Toată lumea, Cineva, Oricine

și Nimeni.

Trebuia făcut o treabă foarte importantă și toată lumea credea că o va face 

Cineva..

Oricine ar putea să o facă, dar nimeni nu a vrut.

Cineva s-a enervat pentru că era o slujbă pentru Toată lumea.

Toată lumea credea că Oricine ar putea să o facă, dar nimeni nu și-a dat 

seama că Cineva nu vrea să o facă.

În cele din urmă, Toată lumea a dat vina pe Cineva pentru că Nimeni nu a 

făcut ceea ce ar fi putut face Oricine.



Program preventiv școlar - trei niveluri

Universal / destinat tuturor elevilor, condus de profesori

Selectiv / pentru clasa sau clase, grup de studenți sau persoane cu 

risc, condus de consilierul școlar

Indicat / pentru studenții care au deja probleme de comportament / 

condus de experți externi / Centrul pentru îngrijiri sociale, psihiatri, 

terapeuți ...

schimb de bune practici



Ce face un profesor
bun sa fie

extraordinar?
Un profesor extraordinar 
contribuie la prevenirea 

bullyingului
A preveni înseamnă a face ceva pentru a evita                   

problemele, chiar înainte de a începe



A great teacher eats apples.
Un profesor extraordinar mănâncă mere.



A great teacher sings.
Un profesor extraordinar cântă



Un profesor extraordinar gândește ca un copil dar acționează
ca un adult

like 



Un profesor extraordinar iubește să învețe!



Un profesor extraordinar nu este doar un profesor

er is not a teacher.



A great teacher 
understands 

students have a 
liUn profesor extraordinar, știe și înțelege că elevii au o viață în 

afara școlii

chool.



Beneficiarii cursului au adus cu ei conceptul „POMALO” o veche filosofie 

de viaţă din Dalmaţia, care sugerează o combinaţie între „uşurel”, „încet”, 

„nicio problemă”, „poate mâine



Un alt concept de viață din cultura croată         



Vă mulțumesc pentru atenție!

POMALO!!!!


