
SPUNE NU
BULLYING ÎN ȘCOALA TA!



ZIUA I

Bullying un fenomen tot 
mai întâlnit...mai întâlnit...

ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/ AM 
ÎNVĂȚAT



Ce este bullying-ul?
BRAINSTORMING

CONSTRÂNGERE

LIPSĂ DE 
STĂPÂNIREINTIMIDARE JIGNIRI

Verbul to bully înseamnă: a intimida, a speria, a domina, printre altele. „Bully” 
este o persoană care își folosește puterea și tăria sa pentru a speria sau răni 
persoanele mai slabe 

IMPULSIVITATE

PUTERE
BRUTALITATE

FURIE

EXCLUDERE

LOVIRI

DENIGRARE

INSULTE



Bullying în școală

Fenomenu bullying este o tristă realitate.Statisticile arată că unul din 5 
copii umilește în mod repetat un alt copil la școală, iar fenomenul ia 
din ce în ce mai multă amploare. Atât online, cât și prin interacțiunile 
directe în cadrul colectivităților din care fac parte, sute de elevi trec 
prin experiențe traumatizante care lasă urme adânci psihoemoţional



Forme de bullying

METODA CIORCHINELUI

VERBALĂ

FIZICĂSOCIALĂ

Forme de bullying

JOC DE ROL

FIZICĂ

EMOȚIONALĂ

SOCIALĂ

RELAȚIONALĂ
CYBERBULLYIG



Originea comportamentului de tip bullying

Copiii care agresează alți copii sunt de obicei nesiguri, se tem și au în istoric 
traume interne, care nu sunt gestionate adecvat în familiile lor .Mediul 
emoțional de acasă este menționat de mulți autori ca un factor important 
în a deveni agresor sau victimă. Astfel, lipsa căldurii dintre părinți sau 
dintre părinți și copii, utilizarea oricărui tip de violență (dar în special 
fizică) și abuz în familie, combinat cu lipsa unor reguli clare și fiabile de 
îndrumare a copilului, pot cataliza adoptarea comportamentului de tip 
bullying.



TEMA PENTRU ACASĂ

� Un exemplu de actvitate interactivă(joc) care ajută 
elevii să-și consolideze conștiința de sine, conștiința 
față de colegi și să dezvolte empatia. față de colegi și să dezvolte empatia. 



ZIUA II

Prevenirea, stăpânirea și combaterea fenomenului de bullying

La nivelul școlii    
- crearea unui sistem integrat de supraveghere a elevilor în 
școală;
- întâlniri periodice între cadre didactice, pentru dezvoltarea 
unor proceduri de intervenție în situaţii de bullying;
- crearea unei rețele de instituții suport;
- realizarea unor materiale de prevenire a fenomenului 
bullying;
- întâlniri periodice conducerea școlii - părinții 
reprezentanți ai claselor.

La nivelul clasei de elevi, pot fi identificate alte 
măsuri, precum:
- întâlniri periodice cadru didactic / diriginte - părinți - elevi;
- reguli împotriva fenomenului bullying - inserate în “regulile 
clasei”;
- activități / discuții despre bullying la ora de dirigenţie;
- identificarea potențialelor victime şi a potențialilor agresori.



Sfaturi pentru părinți

-Ascultă-ți copilul și asigură-l ca are dreptul să fie în siguranță.
-Ajută-ți copilul să înteleagă că existe diferente clare între “a 
pârâ” și a raporta un anumit incident. Curajul necesar pentru a 
raporta o astfel de situație este important. Este important să 
înțeleagă că prin curajul de a raporta poate proteja alți colegi.
-Stabilește o întâlnire pentru a discuta cu dirigentele copilului 
tău
-Oricât de dificil ar fi, încearcă să îți păstrezi calmul și să faci un 
plan concret
-Dacă în urma discuțiilor cu personalul scolii, copilul tau încă
are probleme,  încearcă să discuți cu directorul școlii.are probleme,  încearcă să discuți cu directorul școlii.



Ce pot să fac eu?

Cadrele didactice sunt rugate să descrie o situație în care s-au confruntat cu bullying și modul de 
gestionare al acesteia.
Cursanții caută cele mai bune soluții de gestionare a situațiilor de bullying și se propun 
ACTIVITĂȚILE INTERACTIVE CARE AJUTĂ ELEVII: 
● să-și consolideze conștiința de sine, conștiința față de ceilalți din grup și să dezvolte empatia; 
● să identifice tipurile de bullying, să distingă între rolurile și dinamica bullying-ului într-o 
situație; 
● să identifice impactul potențial al bullying-ului; ● să stabilească reacții eficiente și sănătoase la 
bullying, cu atenție pe rolul important al spectatorilor observatori;
● să utilizeze deprinderi de cerere de ajutor, prevenire și intervenție pentru a gestiona bullying-
ului; 
● să reducă incidentele de absenteism și bullying; ● să sprijine și să lucreze în vederea creerii unui 
climat neviolent, favorabil incluziunii și pozitiv la nivelul întregii școli.



“Spune NU BULLYING!”

!

ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/ AM ÎNVĂȚAT
ESEUL DE 5 MINUTE

.

PUNEM ÎN PRACTICĂ!!!



Vă mulțumesc!


