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ARBAX – ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI RASIALE ȘI A XENOFOBIEI 
 

Ghid pentru profesori și educatori 

 
 

Introducere 

 
„ARBAX - Împotriva violenţei rasiale și a xenofobiei” a fost un proiect de parteneriat 

multilateral COMENIUS, cu numărul de referinţă 518614-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-
CMP, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Învăţare Pe Toată Durata Vieţii, ce s-a 
derulat între 1 ianuarie 2012 şi 31 decembrie 2013. 

Scopul principal al proiectului a fost acela de a contribui la prevenirea şi combaterea 
bullying-ului în şcoli, cu accent pe bullying-ul rasial. Şcolile cu specific multi-etnic, rezultate în 
urma proceselor de migraţie şi globalizare, cunosc noi forme de agresiune îndreptate spre elevii 
care provin din medii sociale, culturale şi etnice diferite. Proiectul ARBAX va ajuta profesorii, 
liderii organizaţiilor de tineret şi alte categorii socio-profesionale implicate în activităţi educative 
cu adolescenţi să demonstreze că elevi cu identităţi şi culturi diferite pot să coexiste în pace, dar 
şi că stereotipurile şi prejudecăţile etnice pot conduce la situaţii de hărţuire şi agresiune. 

În cadrul proiectului a fost elaborat un joc video 3D precum şi prezentul Ghid pentru 
profesori şi educatori pentru a fi folosite în educaţia adolescenţilor cu vârste cuprinse între 12 şi 
16 ani. Folosirea acestui material multimedia va contribui astfel, la reducerea cazurilor de 
bullying în rândul adolescenţilor atât în mediul şcolar cât şi în afara acestuia.  

Materialul multimedia poate fi descărcat gratuit de pe situl proiectului 
(www.schoolbullying.eu/ro). De asemenea, aici pot fi găsite informații utile despre bullying 
precum și o rețea socială unde profesori, educatori, dar și elevi și părinți pot schimba informații, 
documente, opinii și sfaturi legate de violența școlară. 
 
 

Ce este bullying-ul? 

 
Orice formă de comportament care se repetă în timp şi are ca efect umilirea, ridiculizarea, 

intimidarea şi/sau subminarea încrederii unui individ sau a unui grup de oameni din cauza culorii 
pielii, naţionalităţii, apartenenţei la un grup etnic sau practicilor religioase şi culturale poate fi 
cuprinsă sub denumirea de bullying. Am preferat folosirea în text a termenului împrumutat direct 
din limba engleză întrucât acoperă o arie semantică foarte largă. Ca şi alte forme de hărţuire 
bazate pe stereotipuri şi prejudecăţi, comportamentul rasial poate să implice atât metode 
tradiţionale cât şi moderne (electronice, în mediul on-line). 
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Prin bullying tradiţional înţelegem bullying-ul care îi pune de regulă pe protagonişti faţă 
în faţă. Acest tip de hărţuire/agresiune poate fi verbală (porecle, ameninţări, calomnie), fizică 
(împingere, lovire), prin gestică (ameninţări, priviri zeflemitoare), intimidare/şantaj sau poate fi 
indirectă şi cu impact psihologic (răspândirea de zvonuri, deteriorarea proprietăţilor personale, 
graffiti, izolare şi excludere socială). 
            Hărţuirea în mediul on-line (cyber-bullying), de cealaltă parte, este un act agresiv, 
intenţionat realizat de un individ sau un grup de indivizi folosind forme electronice de 
comunicare (sms-uri, e-mail-uri, reţele sociale) cu scopul de a ameninţa, hărţui, insulta, stingheri 
şi umili o persoană sau un grup de persoane folosind cuvinte şi/sau imagini. Există trăsături 
distinctive între bullying-ul tradiţional şi cyber-bullying. Cel din urmă are următoarele 
caracteristici: 

� Are potenţialul de a ajunge la audienţe mari pentru o perioadă nelimitată de timp; 
� Autorul faptei poate fi anonim; 
� Nu există un refugiu sigur pentru victimă; 
� Agresorul nu vede reacţia victimei, cel puţin în primul moment, diminuându-se astfel 

posibilitatea acestuia de a empatiza cu victima sau de a avea remuşcări; 
� Minimalizează până la excludere şansele de intervenţie a unei alte persoane. 

Trebuie menţionat totodată faptul că agresiunea de tip „clasic” se defineşte prin trei mari criterii: 
� Intenţia de a cauza un rău victimei; 
� Repetarea acţiunii care provoacă rău victimei; 
� Dezechilibrul de forţe dintre victimă şi autor/autori. 

De subliniat este faptul că o acţiune săvârşită cu scop defăimător în mediul on-line (un 
mesaj jignitor sau postarea unui text sau a unei imagini pe o reţea socială) poate fi considerată 
drept bullying, întrucât aceasta poate fi vizualizată şi multiplicată de către utilizatori având astfel 
capacitatea de a rămâne în spatiul virtual pe termen nelimitat.   
 
 

Cine sunt protagoniștii bullying-ului? 

 
 Acţiunile de hărţuire/agresiune cuprind trei categorii de actori:  

1. Făptaşul/Agresorul  
2. Victima  
3. Martorii/Spectatorii.  

Fiecare dintre cele trei personaje prezintă caracteristici clare, ce pot fi identificate cu 
uşurinţă: 
Agresorul – este atât persoana care săvârşeşte în mod direct o faptă prin care cauzează suferinţă 
cât şi cea care instigă sau susţine o persoană sau un grup de persoane la acţiuni care au ca efect 
suferinţa. De regulă elevii agresori au temperamente impulsive şi se manifestă violent, având 
atitudini sfidătoare faţă de adulţi, în general, părinţi şi profesori, în special. În plus, ei nu îşi 
asumă răspunderea pentru acţiunile lor şi nu empatizează cu victimele lor. 
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Victima – este persoana care este afectată fizic şi/sau emoţional de către o persoană sau un grup 
de persoane ce acţionează asupra ei în mod direct sau indirect. De regulă elevii victime manifestă 
timidate, anxietate precum şi încredere şi respect de sine scăzute. Există şi cazuri în care 
agresorii pot deveni la rândul lor victime. 
Martorul – este persoana care asistă la acţiunea de hărţuire/agresiune. 
 Dacă martorul nu corespunde unui anumit model comportamental, în schimb potenţialii 
agresori şi victime pot fi pe recunoscuţi pe baza unor detalii comportamentale concrete. Astfel, 
profesorii/educatorii, dar şi părinţii pot anticipa şi preveni anumite manifestări de tip bullying. 
Semnalele de alarmă ce indică un potenţial agresor sunt următoarele: 

În mediul şcolar: 
� Râde de colegii săi sau îi ridiculizează; 
� Are un comportament perturbator atât în clasă cât şi în afara ei; 
� Refuză să respecte regulile şcolii; 
� Este deseori atenţionat şi mustrat de către profesori; 
� Manifestă o atitudine sfidătoare şi lipsită de respect faţă de personalul şcolii; 
� Nu îşi recunoaşte greşelile; 
� Acţionează impulsiv şi este arogant; 
� Este autoritar şi nu respectă opiniile celorlalţi; 
� Are un grup de „prieteni” care îl încurajează în manisfesările sale; 
� Întotdeauna forţează limitele; 

 
În mediul familial: 
� Este lipsit de empatie şi nu obişnuieşte să îşi ceară scuze; 
� Persistă în greşeală şi nu are remuşcări, deşi înţelege consecinţele acţiunilor sale; 
� Nu respectă regulile din familie sau pe cele sociale; 
� Întotdeauna vrea să aibă dreptate; 
� Se mândreşte cu calităţile lui fizice; 
� Performanţele sale şcolare sunt scăzute; 
� Vorbeşte nerespectuos despre colegii săi de clasă şi/sau despre profesori. 

 
În ceea ce priveşte potenţiala victimă, ea poate fi identificată astfel: 

În mediul şcolar: 
� Înregistrează un număr ridicat de absenţe nemotivate;  
� Atitudinea sa exprimă teama de a intra la orele de curs; 
� Intră ultimul în clasă la ore sau iese primul; 
� Are dificultăţi în a participa activ la orele de curs; 
� Colegii sunt ironici sau râd pe seama sa; 
� Are foarte puţini prieteni; 
� Consideră că este greu să interacţioneze cu colegii; 
� Are dificultăţi de integrare în echipe; 
� Este singuratic; 
� Îi dispar cărţile şi rechizitele şcolare; 
� Este mereu trist(ă); 
� Nu are opinii proprii, respectând întotdeauna părerile celorlalţi; 
� Se supune cererilor grupului; 
� Uneori hainele sale sunt ude sau rupte. 
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În mediul familial: 
� Manifestă schimbări bruşte de dispoziţie; 
� Deseori se simte trist(ă) şi singur(ă); 
� Este rupt(ă) de realitate; 
� Are un comportament depresiv; 
� Refuză să iasă cu prietenii; 
� Petrece foarte mult timp singur(ă); 
� Respinge prieteniile la şcoală; 
� Nu vorbeşte despre şcoală sau vorbeşte foarte puţin despre acest subiect; 
� Are un număr mare de absenţe nemotivate; 
� Lunea sau după vacanţă refuză să meargă la şcoală; 
� Acuză stări de vomă sau dureri de cap înainte de plecarea la şcoală; 
� Are performanţe şcolare slabe; 
� Pierde sau deteriorează cărţile şi rechizitele şcolare; 
� Ajunge acasă cu hainele rupte, cu vânătăi sau chiar răni. 

 
Lista de mai sus nu este exhaustivă, acestea fiind semnele cele mai frecvente care indică 

un potenţial agresor sau victimă. Trebuie subliniat însă faptul că identificarea unuia dintre aceste 
semne nu conduce în mod automat la concluzia că adolescentul respectiv este un agresor sau o 
victimă. Pentru aceasta este necesar fie ca manifestările să aibă caracter repetitiv fie să se 
identifice într-o anumită perioadă de timp mai multe tipuri de manifestări care să determine 
concentrarea atenţiei educatorului pe acel adolescent.  
 
 

Care sunt efectele bullying-ului? 

 
Efectele bullying-ului motivat rasial sunt similare cu ale oricărei alte forme de bullying. 

Însă ele pot avea un impact mult mai mare de vreme ce este cel mai adesea imposibil pentru 
victimele sale să schimbe tocmai atributele care sunt ridiculizate sau batjocorite, cum ar fi 
culoarea pielii, limba, originea etnică, credinţele religioase. De asemenea, bullying-ului motivat 
rasial are efectul nu doar de a submina identitatea victimei, ci şi pe aceea a familiei şi culturii 
din care aceasta face parte. Impactul asupra unui adolescent va depinde atât de caracteristicile 
bullying-ului (verbal, fizic, on-line etc), durata şi intensitatea acestuia cât şi de puterea psihică, 
ataşamentul faţă de părinţi şi familie, legătura cu şcoala şi sprijinul social pe care adolescentul le 
are.  

Specialiştii au stabilit că în cadrul fenomenului de bullying, indiferent de forma sa de 
manifestare, atât postura de victimă cât şi cea de agresor sunt asociate cu o gamă largă de 
probleme de sănătate fizică, psihică sau tulburări psihosomatice. Cele mai multe şi/sau grave 
probleme le au persoanele care sunt deopotrivă agresor şi victimă. Bullying-ul creşte riscul 
depresiei şi al singurătăţii şi conduce, din păcate, nu rareori la suicid.  

Câteva dintre efectele bullying-ului, sub orice formă a sa, includ: 
� Stres; 
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� Capacitate redusă de concentrare; 
� Lipsă de energie şi/sau motivaţie; 
� Teama de a merge la şcoală; 
� Performanţe şcolare scăzute; 
� Afecţiuni fizice (dureri de cap, de stomac, stări de vomă etc) 
� Absenteism şcolar; 
� Scădere a încrederii şi a stimei de sine; 
� Schimbări bruşte ale dispoziţiei; 
� Sentimente negative (tristeţe, inutilitate, frustrare, furie, ură etc); 
� Probleme legate de somn şi poftă de mâncare 
� Abuz de alcool, droguri sau alte substanţe halucinogene; 
� Neîncredere în oameni;  
� Lipsa comunicării cu semenii; 
� Refuz de a accesa mediul on-line; 
� Depresie; 
� Acte de auto-vătămare; 
� Suicid. 

 
 

Modalităţi de acţiune în cazul în care se raportează sau asistă la acţiuni de bullying 

 

Mediul şcolar, prin caracteristicile sale, este mediul în care se regăsesc toate formele de 
manifestare ale fenomenului de bullying, însă este, totodată, şi mediul în care acestea pot fi 
combătute cu succes. Profesorii, prin natura meseriei lor, sunt, uneori înaintea familiei, cei către 
care elevii şcolii se îndreaptă pentru a raporta o faptă de hărţuire sau agresiune sau pentru a căuta 
sprijin şi îndrumare în procesul de maturizare pe care îl traversează. Astfel, ei devin adevăraţi 
facilitatori sau mediatori sociali.  

În acest context, atitudinea şi măsurile pe care aceştia le adoptă faţă de elevii cu care 
lucrează sunt esenţiale pentru a putea preveni şi combate fenomenul de bullying precum şi 
pentru a transmite elevilor sentimente şi valori fundamentale legate de drepturile omului şi 
comportamentul în societate.  

 
Pe termen scurt 

Răspundeţi rapid şi consistent la fiecare incident în parte, oricât de minor ar părea să fie. 
Reacţia promptă va transmite astfel un mesaj puternic şi anume că hărţuirea/agresiunea nu este 
tolerată de şcoală. Prin răspunsul la plângeri sau înştiinţări despre hărţuiri/agresiuni, inclusiv la 
cele anonime, adolescenţii vor căpăta încredere şi vor raporta cazurile de bullying. De cele mai 
multe ori adolescenţii nu raportează acţiunile de bullying pentru că se tem că nu vor fi crezuţi sau 
că sunt percepuţi drept „pârâcioşi”, „turnători” şi, în consecinţă, mustraţi de profesori şi 
marginalizaţi de colegi. De asemenea, ei se tem de faptul că sancţiunea pe care autorii ar putea-o 
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primi va fi urmată de represalii din partea celui vinovat sau a grupului său de prieteni/susţinători. 
Reacţia profesorilor ar trebui să implice:  
� Sprijin acordat victimei, asigurând-o de faptul că ceea ce s-a întâmplat nu este vina ei; 
� Depistarea autorului faptei; 
� Înregistrarea incidentelor, indiferent dacă ele sunt confirmate sau nu; 
� Examinarea periodică a incidentelor înregistrate pentru a se descoperi tipare 

comportamentale. 
În procesul de disciplinare a făptaşului este de preferat folosirea unei metode ce evită  

abordarea sa directă, cum ar fi metoda „Nu învinovăţi”, întrucât aceasta poate preveni 
comportamentul resentimentar şi răzbunător din partea autorului faptei şi a grupului său de 
prieteni. Această abordare îl poate ajuta pe acesta: 
� Să îşi dezvolte empatia;  
� Să-şi asume responsabilitatea; 
� Să facă fapte bune. 

Dacă această abordare nu are ca efect încetarea hărţuirii/agresiunii atunci ar trebui 
aplicate sancţiunile stipulate în Regulamentul şcolar (scăderea notei la purtare, eliminare de la 
cursuri, exmatriculare etc). 

În tratarea victimei şi a făptaşului este recomandat, în oricare dintre formele de bullying, 
ca familia să fie înştiinţată, pentru a deveni o sursă de sprijin a măsurilor iniţiate de către şcoală 
în scopul promovării unei culturi a diversităţii.  
 

Metoda „Nu învinovăţi” 

 
Această metodă  implică şapte etape. George Robinson şi Barbara Maines (2000), în 

„Safe to Tell” (Editura Lucky Duck), descriu metoda după cum urmează: 
 

Etapa I. Discuţia cu victima 
Atunci când profesorul, aflat acum în postura de mediator, află că a avut loc o acţiune de 

tip bullying, prima sa măsură trebuie să fie organizarea unei întâlniri cu victima. Pe parcursul 
discuţiei, victima trebuie încurajată să-şi exprime sentimentele folosind formulări precum: 
„Trebuie să fie tare greu pentru tine …” sau „Înţeleg că te-ai simţit cu adevărat supărat”. 
Scopul discuţiei nu este acela de a descoperi dovezi faptice despre acest incident sau altele 
asemănătoare, însă dacă victima simte nevoia să evidenţieze aceste aspecte, este recomandat ca 
profesorul să reformuleze cele spuse astfel încât victima să exprime sentimentele trăite. Spre 
exemplu, un comentariu precum „Toţi mă ignorau şi nimeni nu dorea să îmi vorbească” ar putea 
primi ca răspuns din partea profesorului: „Deci te simţeai cu adevărat singur şi erai supărat că 
nu aveai pe nimeni cu care să stai de vorbă”.  

Este important ca victima să înţeleagă şi să îşi dea consimţământul asupra folosirii 
metodei „Nu învinovăţi”. Uneori s-ar putea să existe o frică, ce conduce ulterior  la victimizare, 
astfel că aspectul nepunitiv al metodei  trebuie explicat cu răbdare şi în detaliu astfel încât 
victima, înţelegând că instituţia şcolară ia măsuri (chiar dacă nu se ajunge la sancţiuni), să se 
simtă în siguranţă şi uşurată. Ea poate ar vrea ca autorul/autorii să conştientizeze suferinţa pe 
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care au creat-o.  Organizarea unei întâlniri cu altcineva care a trecut prin aceeaşi experienţă ar 
putea să-i ofere acesteia un plus de confort psihic. Mediatorul ar trebui să încheie întâlnirea 
astfel:  

� Verificând să nu se fi discutat nimic confidenţial care nu trebuie dezvăluit grupului de 
sprijin ce se va crea în etapa următoare; 

� Cerând  victimei să indice numele celor implicaţi, a eventualilor instigatori sau martori   
ai incidentului şi a câtorva apropiaţi ai săi care vor alcătui grupul; 

� Invitând victima să ilustreze în scris sau cu ajutorul imaginilor sentimentele trăite; 
� Oferind victimei oportunitatea unei discuţii viitoare dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte.  

În grupul de sprijin ce va fi creat, nu va fi inclusă victima pentru a se evita pericolul de a 
formula acuzaţii urmate de dezminţiri ale celor implicaţi, subminând astfel soluţionarea 
problemei. 
 

Etapa a II-a. Organizarea unei întâlniri cu grupul de sprijin 
Pentru a obţine cele mai bune rezultate, mediatorul trebuie să aibă în vedere alcătuirea 

unui grup echilibrat, care să reunească elevi buni, a căror atitudine poate contribui la soluţionarea 
problemei, şi elevi al căror comportament cauzează suferinţă. Astfel, la întâlnire sunt invitaţi să 
participe elevii implicaţi în incident, apropiaţi de-ai victimei precum şi elevi fără probleme 
comportamentale. Grupurile optime sunt cele formate din şase până la opt persoane.  

 
Etapa a III-a. Explicarea problemei  
Întrucât o asemenea întâlnire poate fi stresantă pentru majoritatea celor convocaţi, este de 

datoria mediatorului să folosească metodele şi mijloacele necesare pentru a crea o atmosferă 
caldă, încurajatoare (limbaj verbal şi non-verbal adecvat situaţiei, aşezarea grupului, ce-l 
cuprinde şi pe mediator, în cerc etc). Mediatorul deschide discuţia prin a spune grupului că l-a 
convocat pentru a-l ajuta pe el găsească o soluţie, învestindu-l astfel cu încrederea sa, urmată de 
prezentarea îngrijorării sale în legătură cu evoluţia colegului/colegei lor (subiectul pentru care a 
fost organizat grupul de sprijin). Pe tot parcursul discuţiei, mediatorul trebuie să se limiteze la 
prezentarea stării sufleteşti a victimei şi a consecinţelor acesteia asupra evoluţiei sale personale şi 
şcolare, folosind în acest sens şi desenul sau eseul scris de victimă. În nici un moment el nu 
trebuie să precizeze detaliile incidentului sau să inducă membrilor grupului ideea că aceste 
detalii sunt cunoscute. 

 
Etapa a IV-a. Preluarea responsabilităţii 
La finalul relatării elevii pot fi afectaţi, iar starea de nesiguranţă asupra motivului 

întâlnirii este posibil să reapară. Autorii pot fi speriaţi, întrezărind pericolul unei posibile 
pedepse. Mediatorul poate schimba starea lor de spirit, precizând explicit că: 

� Nimeni nu este în pericol sau pe cale de a fi pedepsit; 
� Este o responsabilitate comună aceea de a ajuta colegul/colega lor să se simtă în 

siguranţă; 
� Grupul a fost chemat să ajute la rezolvarea problemei. 
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Etapa a V-a. Consultarea membrilor grupului pentru a oferi idei 
De obicei, membrii grupului sunt cu adevărat impresionaţi de povestea suferinţei 

colegului/colegei lor şi se simt uşuraţi de faptul că nu vor fi sancţionaţi. Nici unul dintre cei 
prezenţi nu este arătat acuzator cu degetul, astfel că centrul de putere al  grupului se mută de la 
autorul faptei la grup ca întreg, ai cărui membri nu mai susţin continuarea acestui tip de 
comportament.  

Fiecare membru al grupului este încurajat să sugereze o modalitate prin care victima ar 
putea fi ajutată să se simtă în siguranţă, iar dispoziţia ei sufletească să se schimbe. Mediatorul 
trebuie să evite să sugereze idei grupului, elevii trebuind să-şi asume iniţiative ce vor fi 
formulate la persoana întâi: „Eu o să vin la şcoală împreună cu el”,  „Eu o să îl rog să stea cu 
mine în bancă” etc. Acestora, mediatorul le va răspunde prin aprecieri pozitive, însă este de 
evitat continuarea discuţiei pentru a se obţine o promisiune fermă sau un comportament 
îmbunătăţit.  

 
Etapa a VI-a. Asumarea responsabilităţii 
Mediatorul încheie întâlnirea prin transferul către grup a  responsabilităţii de a rezolva 

problema. Întrucât de la bun început încrederea a caracterizat întâlnirea, nu se face nicio 
înregistrare a celor dicutate. Înainte de a se despărţi de elevi, mediatorul trebuie să le 
mulţumească pentru disponibilitatea manifestată faţă de problema sa, să-şi exprime încrederea 
într-un rezultat pozitiv şi să stabilească o nouă întâlnire cu ei pentru a vedea cum evoluează 
lucrurile.  
 

Etapa a VII-a. O nouă întâlnire cu grupul 
La data stabilită (de regulă, după 7-10 zile) mediatorul discută cu elevii grupului, dar şi 

cu victima, despre maniera în care a evoluat situaţia. Această modalitate îi permite acestuia să 
monitorizeze situaţia şi să menţină adolescenţii implicaţi în proces. Discuţiile trebuie organizate 
separat cu fiecare membru al grupului, astfel încât fiecare să poată relata despre contribuţia 
personală, fără să se creeze o atmosferă competitivă. Pentru acest demers nu este important dacă 
fiecare elev şi-a îndeplinit sarcina asumată, atâta timp cât acţiunea de bullying a încetat.  

Întregul proces, cu prezentarea celor şapte etape, este disponibil sub forma unui videoclip 
de instruire (Michael’s story - The No Blame Approach, Maines şi Robinson, 1992). De 
asemenea, o relatare completă este publicată în cartea Crying for Help, Robinson şi Maines, 
1997, Editura Lucky Duck.  
 

Pe termen lung 

Pentru prevenirea şi combaterea actelor de hărţuire şi agresiune este necesară elaborarea 
şi implementarea unei strategii. Aceasta presupune ca şcolile să adopte măsuri bazate pe patru 
principii: 

� Să elaboreze şi să actualizez anual politica şi practica sa privitoare la bullying; 
� Să promoveze înţelegere şi abilităţi de comunicare; 
� Să construiască o cultură şcolară pozitivă şi de sprijin; 
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� Să stabilească o colaborare eficientă între personalul şcolii (didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic), elevi, familii, comunitatea locală, mediul economic şi corpurile profesionale.  
Unul dintre cele mai importante aspecte este faptul că toţi membrii comunităţii 

şcolare, dar în special elevii, trebuie să fie implicaţi în procesul de elaborare şi 
implementare a strategiei, astfel încât toţi să îşi asume responsabilitatea şi să colaboreze 
pentru a preveni şi interveni în cazul incidentelor de bullying, sub orice formă s-ar 
manifesta acesta.  

Pentru mai multe informaţii despre dezvoltarea şi implementarea strategiilor şcolare se 
pot consulta următoarele lucrări: 

� Understanding School Bullying: A Guide for Parents and Teachers (Mona O’Moore, 
2010; Veritas Publishing).  

�  Guidelines for preventing cyber-bullying in the school environment: a review and 
recommendations.(http://sites.google.com/site/costis0801) 

� Safe to Learn, U.K. Department for Children, Schools and Families 
(http://www.abatoolsforschools.org.uk)  

� Gilles F., Neculau A., Violenţa, Polirom, Iaşi, 2003 
� Jigău M., Liiceanu A., Preoteasa L., (coord.), Violenţa în şcoală, Bucureşti, 2005 
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Utilizarea jocului video 3D în clasă 

 
Jocul video 3D conţine şase scenarii dezvoltate în aşa fel încât să reflecte tipurile cele 

mai răspândite de fapte ce sunt cuprinse în aria extrem de largă a  fenomenului bullying. Acestea 
sunt prezentate adolescenţilor sub forma unui material educaţional multimedia gândit ca un joc 
video 3D, o combinaţie între film animat şi joc interactiv, permiţând utilizatorilor să intervină pe 
parcursul desfăşurării acţiunii şi să decidă continuarea. De asemenea, adolsecenţii pot alege rolul 
pe care să îl joace şi modul de acțiune al personajului ales.  

Utilizatorii pot juca unul dintre cele șase scenarii sau pot alege prin intermediul panoului 
cu cuvinte cheie, ce definesc temele abordate de acestea, pe acela care atinge subiectul vizat de 
utilizator.  

Cele șase scenarii sunt: 
1. Violență școlară 
2. Agresiune fizică 
3. Agresiune verbală 
4. Glume cu tentă rasistă 
5. Intimidare prin șantaj 
6. Hărțuire on-line 

Acţiunea se petrece într-o şcoală europeană de nivel mediu, cu personaje fictive 
reprezentând grupuri sociale, etnice şi culturale diferite. Scenariile, în fapt adevărate lecţii, sunt 
gândite să fie prezentate elevilor sub îndrumarea unui profesor/mediator, facilitând discuţia şi 
reflecţia asupra fenomenului de bullying şi a consecinţelor sale.  

Fiecare scenariu urmează acelaşi tipar: hărţuirea/agresiunea are loc în mediul şcolar. 
Utilizatorii au posibilitatea de a alege unul dintre cele două roluri: victimă şi martor. Pentru 
oricare dintre ele ar opta, elevul trebuie să decidă cum să răspundă la hărţuire/agresiune, având la 
dispoziţie trei opţiuni. Fiecare decizie, la rândul ei, se poate concretiza diferit, astfel că elevul 
are, în continuare, de ales dintre trei sub-decizii sau modalităţi de acţiune.  

Jocul 3D arată care sunt consecinţele pentru fiecare tip de reacţie în parte. În timpul 
desfăşurării acţiunii apar pe ecran casete conţinând gânduri/întrebări cu scop reflexiv în vederea 
facilitării unei abordări mai profunde de către utilizatori a fenomenului de bullying şi a 
consecinţelor sale. 

Folosirea jocului video cere profesorilor/mediatorilor să aibă un nivel ridicat de 
sensibilitate şi să fie dornici de a conştientiza complexitatea acestei tematici. În paragrafele 
următoare sunt sugerate acţiuni şi întrebări care pot fi adresate elevilor pentru fiecare scenariu în 
parte şi care îi vor încuraja pe aceştia să discute deschis deciziile luate şi urmările acestora. 
Elevii cu vârste mai mari pot fi încurajaţi să exploreze aspecte diverse ale comportamentului 
uman cum ar fi: conflictul, frica, determinarea şi adoptarea unor hotărâri dificile.  
  Dată fiind sensibilitatea subiectului, profesorul trebuie să gândească şi planifice cu 
atenţie folosirea jocului 3D la clasă. Profesorii/mediatorii ar trebui să se asigure că au parcurs 
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jocul de suficient de multe ori înainte de prezentarea lui la clasă, astfel încât să-şi fi conturat o 
perspectivă cât mai largă şi corectă asupra tipului de bullying prezentat. Este, de asemenea, 
foarte important să planifice minuţios timpul alocat scenariului, asigurându-se de faptul că elevii 
vor putea  discuta pe larg materialul fără a pierde, însă, controlul asupra dezbaterii. În funcţie de 
obiectivele propuse, de tipologia grupului de elevi căruia i se adresează, de timpul pe care 
mediatorul îl are la dispoziţie, fiecare scenariu poate fi abordat pe parcursul mai multor ore. 
Pentru a obţine rezultatele scontate, este recomandat ca un scenariu (lecţie) să fie abordat pe 
poarcursul a două ore, timp necesar pentru a juca ambele roluri şi pentru a discuta opţiunile şi 
consecinţele deciziilor. Dacă este necesară împăţirea scenariului în două ore de curs diferite, este 
foarte important ca fiecare rol ales să fie jucat şi discutat în timpul aceleiaşi unităţi de timp astfel 
încât abordarea temei să aibă continuitate şi coerenţă.  
           O posibilă abordare a acestui material educaţional multimedia este următoarea: 

1. Pregătiţi lecţia dinainte, reflectând asupra a ceea ce aţi dori să obţineţi în cazul particular 
al grupului de elevi/adolescenţi cu care lucraţi. Alegeţi scenariul pe care să îl jucaţi în 
funcţie de obiectivele pe care le-aţi stabilit şi realizaţi o planificare detaliată a etapelor 
acestuia. 

2. Asiguraţi-vă că atmosfera din clasă este potrivită discuţiei acestui subiect (aţi putea 
începe prin a crea un mediu calm, relaxat, folosind timp de 4-5 minute muzică clasică sau 
alte metode care vă sunt la îndemână). Folosiţi un ton contemplativ pentru a îndruma 
elevii de la învăţarea pasivă spre cea activă şi a le transmite că ideile şi opiniile lor 
contează. 

3. Prezentaţi pe scurt subiectul bullying-ului; permiteţi-le elevilor să adreseze întrebări, dacă 
au, însă este recomandat să nu oferiţi răspunsuri pe care le-ar putea descoperi singuri 
folosind jocul 3D. 

4. Porniţi jocul şi opriţi-l după ce a avut loc acţiunea de bullying; cereţi grupului să aleagă 
un rol şi discutaţi motivele/sentimentele ce au determinat alegerea făcută. 

5. Jucaţi rolul pe care majoritatea l-a decis, însă asiguraţi „minoritatea” că rolul pe care l-a 
ales va fi jucat ulterior. Dacă profesorul/mediatorul, din motive care ţin de tipologia 
grupului de adolescenţi cărora li se adresează şi de obiectivele pe care şi le-a propus  să le 
atingă, decide să aleagă el însuşi rolul, el trebuie să dea asigurări clasei că va fi jucat şi 
celălalt rol. 

6. Continuaţi jocul şi cereţi grupului să aleagă, dintre cele trei variante furnizate de joc, cea 
mai bună decizie a personajului ales; încurajaţi-i să explice decizia. 

7. Discuţiile legate de etnie/rasă pot încuraja opinii radicale şi emoţii puternice astfel că 
există pericolul declanşării unor dispute conflictuale între elevi, dacă situaţia nu este 
controlată adecvat. În consecinţă, gestionaţi cu atenţie dezbaterea cu ajutorul regulilor 
privitoare la respect şi confidenţialitate pentru a menţine un climat lipsit de tensiune şi 
resentimente. Asiguraţi elevii că nu răspunsurile sau comportamentele proprii vor fi 
analizate, ci se vor face reflecţii cu privire la cele prezentate în materialul educațional. 
Dacă, în timpul activităţii, vor fi aduse în discuţie incidente reale, asemănătoare cu cele 
din jocurile prezentate, direcţionaţi grupul în a identifica mai întâi soluţia la problema 
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prezentată în joc şi ulterior adaptarea acesteia la situaţia reală (fie în aceeaşi întâlnire, fie 
în următoarea).  

8. Folosiţi întrebări reflexive care să încurajeze adolescenţii să îşi exprime sentimentele şi 
să înţeleagă în profunzime natura bullying-ului;  

9. Îndrumaţi elevii să treacă prin toate opţiunile pe care jocul le oferă, pentru a experimenta 
toate răspunsurile posibile în cazul bullying-ului, insistând asupra rezultatelor şi 
consecinţelor fiecărei decizii în parte; 

10. Încheiaţi lecţia încurajând elevii să reflecteze pe mai departe asupra temei discutate. 
Puteţi decide să le solicitaţi un feed-back, prezentat în scris sau cu ajutorul imaginilor, 
subliniind însă caracterul benevol al acestei activităţi. 
În cazul în care cel de-al doilea rol este jucat într-o altă zi, este recomandat să începeţi 

cea de-a doua parte a lecţiei prin a recapitula, pe scurt, concluziile desprinse în urma transpunerii 
în rolul primului personaj.  
 

Parcurgerea acestui material educaţional va arăta elevilor că: 
� hărţuirea/agresiunea, indiferent că are sau nu motivaţie etnică/rasială, îmbracă mai multe 

forme (verbală, fizică, excludere şi izolare, gestică, intimidare şi şantaj, cyber-bullying); 
� persoanele care sunt hărţuite/agresate nu se conformează mereu stereotipurilor; 
� adolescenţii se pot afla în ambele roluri: cel care înfăptuieşte hărţuirea/agresiunea – 

făptaşul – şi cel care suportă consecinţele hărţuirii/agresiunii – victima; 
� victimele sunt reticente în a povesti ceea ce li s-a întâmplat, în special dacă sunt supuse 

cyber-bullying-ului; în acest caz, ceilalţi tind să fie martori (spectatori) pasivi; 
� există o responsabilitate comună, a tuturor, de a interveni atunci când asistă la acte de 

bullying, indiferent de forma sub care acesta se manifestă.  
 

Utilizând instrumentul multimedia, elevii vor: 
� experimenta ce înseamnă să fii responsabil; 
� înţelege că tăcerea şi indiferenţa faţă de suferinţa celorlaţi poate să perpetueze problema; 
� fi inspiraţi să folosească gândirea reflexivă în scopul de a îşi îmbunătăţi dezvoltarea 

personală; 
� conştientiza valorile pluralismului şi diversităţii într-o societate multiculturală.  

 
Pentru a veni în sprijinul profesorilor/educatorilor, autorii fiecărui scenariu în parte au 

propus o listă de 10 întrebări ce pot fi adresate adolescenţilor. În mod evident lista este 
orientativă, ea putând fi completată în funcţie de grupul de elevi cărora vă adresaţi sau pe 
parcursul discuţiei cu elevii a căror implicare va genera, cu siguranţă, o serie de întrebări ce, 
uneori, nu pot fi anticipate.  
 

Scenariul 1 - Violenţă şcolară: 
1. Ai fost vreodată împins/bruscat în interiorul sau în jurul şcolii? 
2. Ai văzut pe cineva vreodată să fie bruscat din cauza culorii pielii sau a etniei sale? 
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3. Ai încercat vreodată să opreşti o astfel de situaţie? Dacă nu, ce simţi acum despre 
aceasta? 

4. De ce crezi că ai putea fi agresat dacă eşti de o etnie diferită de cea a majorităţii? 
5. Dacă prietenul/prietena ta ar folosi insulte rasiale pentru a se adresa cuiva, ai fi hotărât să 

iei atitudine? Dacă da, de ce crezi că atitudinea aceasta este mai nocivă decât hărţuirea 
obşnuită? 

6. Dacă ai dezaproba utilizarea de către un prieten a injuriilor etnice sau rasiale, cum l-ai 
aborda pe acesta? 

7. Dacă te-ai pune în locul Prishei, cum ai reacţiona dacă cineva ţi s-ar adresa folosindu-se 
de etnie, naţionalitate sau rasă împotriva ta? 

8. Dacă ai fi Prisha sau Sarah, ai apela la cineva din şcoală (în afară de prieteni) pentru 
sfaturi sau sprijin? Dacă nu, de ce? 

9. Dacă Prisha era foarte nervoasă, ai fi susţinut acţiunile Tarei? 
10. Crezi că Prisha sau Sarah ar putea să înveţe să fie prietene? Dacă da, cum anume? 

 
Scenariul  2 – Agresiune fizică:   

1. Crezi că violenţa este o cale de rezolvare a conflictelor dintre oameni? 
2. Ai avut vreun nou-venit în clasa ta? Cum l-ai tratat? 
3. Cu ce fel de bariere se confruntă un elev când soseşte într-o şcoală nouă? 
4. Dacă ai fi un nou-venit, ce atitudine ai adopta pentru a te potrivi cu ceilalţi colegi? 
5. Cum crezi că se simte victima? Cum crezi că se simte făptaşul? 
6. Ce înseamnă stima de sine pentru tine? 
7. Ai reacţionat vreodată violent faţă de cineva? De ce? 
8. De ce crezi că oamenii sunt tentaţi să reacţioneze violent în situaţii tensionate? 
9. Vezi vreo relaţie între educaţia primită acasă şi atitudinea elevului în şcoală? Detaliaţi, vă 

rog.  
10. Crezi că între sentimentul de frică şi violenţă există vreo legătură? Care este aceea? 

 
Scenariul 3 – Agresiune verbală:   

1. Care este diferenţa dintre a face glume şi a hărţui? 
2. Dacă nu reacţionezi când un coleg este hărţuit, acest lucru înseamnă că aprobi ceea ce s-a 

întâmplat? Crezi că un comportament pasiv contribuie la perpetuarea şi intensificarea 
hărţuirii? 

3. Dacă eşti insultat, crezi că este corect să reacţionezi într-o manieră violentă? 
4. De ce crezi că făptaşul se află alături de un grup de elevi când insultă victima? 
5. Te-ai simţit vreodată singur când cineva s-a luat de tine? Cum ai făcut faţă situaţiei? 
6. Al cui comportament poate fi corectat şi ce ar trebui făcut în acest sens: al martorului sau 

al făptaşului? 
7. Ai ajutat vreodată un coleg care a fost victima unui abuz? Dacă nu, de ce nu ai făcut-o?  
8. Crezi că insulta repetată este o formă de agresiune? 
9. Într-o situaţie de hărţuire, ai apela la un profesor sau la director pentru ajutor? Cum crezi 

că ar trebui să intervină acesta? 
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10. Ce ai putea face ca să te simţi mai încrezător în propria persoană? 
 

Scenariul 4 – Glume cu tentă rasistă:  
1. Pot glumele şi acest gen de comportament să fie dăunătoare cuiva chiar şi atunci când nu 

sunt menite a fi un atac? 
2. Ce alte aspecte, pe lângă etnie/rasă, ar putea să apară în glume? 
3. Are cineva posibilitatea de a stopa hărţuirea? Cine poate să prevină hărţuirea în şcoli? 
4. De ce crezi că unii elevi sunt hărţuiţi? De ce sunt ei ţinta atacurilor? 
5. Poate cineva să rănească pe altcineva neintenţionat? 
6. Cum poate să ştie cineva când o glumă este jignitoare? 
7. Ce poate fi făcut în şcoli pentru a preveni acest tip de hărţuire? Cum pot şcolile să creeze 

un mediu sigur pentru toată lumea? 
8. Ce fel de rol joacă media în crearea stereotipurilor? 
9. Crezi că mass-mediei îi poate fi atribuită vreo responsabilitate pentru actele de 

hărţuire/agresiune din şcoli? 
10. Siturile de socializare şi diferitele forumuri influenţează viaţa în şcoli? 

 
Scenariul 5 – Intimidare prin şantaj:   

1. Ai fost vreodată ameninţat să faci ceva ce nu vrei să faci de către colegii tăi în interiorul 
sau în afara şcolii? 

2. Ai făcut vreodată presiuni (insistenţe, insulte) asupra cuiva să facă ceva ce nu a dorit şi 
apoi ai continuat până ce acea persoană a dus la îndeplinire ceea ce ai vrut? 

3. Vezi vreo diferenţă între a fi presat de cineva şi a fi ameninţat? 
4. Dacă ai fi in locul lui Paul, ai face cum vrea Thomas? Crezi că dacă ai face ce vrea el 

hărţuirea ar înceta sau s-ar agrava? 
5. De ce crezi că Michael îl sprijină pe Tom? 
6. Crezi că Tom este nervos pe Paul? 
7. Dacă ai fi Paul, ce ai face? Ai vorbi cu prietenii, părinţii sau profesorii tăi? 
8. Ai răspunde cu viloenţă fizica? Ce s-ar întâmpla dacă ar fi aşa? 
9. Dacă ai spune acest lucru unei autorităţi, crezi că te-ar crede? 
10. Dacă ai fi Paul, ai vorbi cu Michael singur? Crezi că acest lucru ar ajuta?  

 
Scenariul 6 – Hărţuire on-line (cyber-bullying) :   

1. Câţi dintre voi aveţi un cont pe paginile de socializare (Facebook, Twitter etc)? 
2. Ai experimentat vreodată sau ai luat parte la o acţiune de „trolling”, adică de postare a 

mesajelor negative despre cineva aflat on-line? 
O discuţie cu elevii despre aceste postări negative cu un conţinut rasist ar putea fi utilă 
aici. Definiţia completă a acţiunii de „trolling”: în argoul de Internet, se numeşte „troll” 
o persoană care, accidental ori deliberat, seamănă discordie prin iniţierea unor certuri 
sau deranjarea semenilor, postând mesaje provocatoare sau care sunt în afara 
subiectului într-o comunitate online (cum ar fi forum, site de conversaţie, blog) cu scopul 
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de a provoca cititorul la un răspuns emoţional sau de a întrerupe o discuţie despre un 
anumit subiect. 

3. Ai fost vreodată hărţuit sau deranjat de un individ sau mai mulţi când erai conectat la 
Internet? 

4. Ai asistant vreodată la o hărţuire pe Internet? 
5. Dacă ai fi un martor la o hărţuire ca cea din cazul Petrei, ai ajuta? 
6. Dacă nu ai face nimic, explică-ţi, te rog, atitudinea? 
7. Cum te-ai simţi dacă te-ai  găsi într-o situaţie asemănătoare Petrei şi nu ai primi niciun 

ajutor de la prietenii tăi? 
8. Dacă ai fi în postura martorului cum ai aborda acest rol sau ce ai spune pentru a o apăra 

pe Petra sau ce ai face pentru a limita răspândirea aceastei situaţii? 
9. Dacă ai fi în postura Petrei cum ai răspunde hărţuirii şi prietenilor tăi care nu fac nimic 

pentru a te ajuta? 
10. Care crezi că sunt beneficiile şi repercursiunile dacă dezvălui situaţia (pentru martor şi 

pentru victimă)?  
 
 

Resurse şi lecturi suplimentare recomandate: 

 
Pentru a încuraja discuţii ulterioare despre toate formele de bullying şi, în special, despre 

cum martorii pasivi pot deveni mai responsabili, recomandăm, folosirea materialului  educațional 
elaborat de Anti-Bullying Centre de la Trinity College Dublin, Irlanda - Silent Witnesses 
(www.abc.tcd.ie sau www.abc.dcu.ie), precum și a celui elaborat de către O Castro International 
British School din Vigo, Spania - Peer Tutoring: Program Promoting Coexistence For the 
Prevention of School Violence and Bulying (http://www.ocastrointernationalschool.es/peer-
tutoring-programme). 

 
 

 


