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TEMA : FĂRĂ URĂ, CU TOLERANȚĂ 
SCOP : Obținerea informațiilor de tip cantitativ și calitativ cu privire la fenomenul 

BULLYNG-ULUI, în vederea unei mai bune înțelegeri a motivațiilor și cauzelor care stau la 

baza acestor comportamente și a dimensiunii acestui fenomen din ce în ce mai răspândit în 

contextul social și educațional din țara noastră.  

OBIECTIVE GENERALE : 

1. Identificarea atitudinilor și comportamentelor asociate fenomenului de bullyng în 

diferite contexte sociale; 

2. Acceptarea diferențelor și exersarea empatiei și a toleranței între elevi; 

3. Identificarea cauzelor care duc la situații de bullyng, precum și a efectelor produse 

de acest fenomen asupra tuturor celor implicați.  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

1. Să observe că cei din jur sunt diferiți; 

2. Să identifice atitudini și comportamente asociate fenomenului de bullyng; 

3. Să crească gradul de sensibilitate cu privire la nevoile sale și ale celorlalți; 

4. Să facă distincția între situațiile care pot fi controlate și cele care nu pot fi 

controlate; 

5. Să dezvolte abilități de viață din experiențele împărtășite de ei sau de ceilalți; 

6. Să identifice cauzele care duc la situații de bullyng; 

7. Să înțeleagă efectele fenomenului de bullyng pe termen scurt, mediu și lung, 

asupra tuturor celor implicați, fie că aceștia au rolul de victimă, agresor sau 

martor; 

8. Să numească modalități/acțiuni de ameliorare a fenomenului de bullyng. 

 

TIMP : 50 min 

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia euristică, descoperirea dirijată, dezbaterea, 

problematizarea, brainstorming-ul, jocul. 

RESURSE MATERIALE: post-it-uri, pixuri, coli, fișe de evaluare, fișe de lucru, coli de 

flip-chart, markere 

RESURSE UMANE: frontal, individual. 

 

 



 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

1. MOMENT ORGANIZATORIC- timp de lucru: 5 min. 

 Împreună cu elevii clasei, se stabilesc regulile după care se va desfășura activitatea și 

pe care toți participanții le vor respecta. 

Reguli stabilite (exemplu) : 

- Ascultă persoana care vorbește! 

- Vorbește când iți vine rândul! 

- Nu întrerupe pe cel care vorbește! 

- Ridică mâna dacă dorești să spui ceva! 

 

2. EXERCIȚIU DE DEZGHEȚ – FULGII DE NEA – timp de lucru: 10 min. 

 Elevilor li se împarte câte o coală de hârtie și sunt rugați să țină această coală cu 

ambele mâini sub bancă, fără să se uite la ea, ci doar la cadrul didactic, care va fi așezat la 

catedră, în fața lor și va face exercițiul în același timp cu elevii. Conducătorul exercițiului le 

comunică elevilor că aceștia nu au voie să pună întrebări în timpul exercițiului, ci doar să 

execute sarcinile date de către cadrul didactic cât mai rapid, așa cum consideră fiecare. 

Sarcinile pe care trebuie să le execute elevii sunt: 

 Împăturește foaia o dată și rupe colțul din dreapta sus; 

 Mai împăturește încă o dată coala și rupe colțul din dreapta sus; 

 Vei îndoi coala de hârtie pentru a treia oară și vei rupe colțul din dreapta sus; 

 Împăturește foaia pentru ultima oară și rupe colțul din dreapta sus; 

 Desfă foaia de hârtie și uită-te cu atenție la ea; 

 Caută în foile colegilor, o foaie identică cu a ta. 

Elevii vor constata cu surprindere că nicio foaie nu este identică cu a niciunui coleg. 

Rolul acestui exercițiu este de a direcționa discuția spre concluzia că fiecare persoană 

este unică, diferită și are un mod propriu de a simți, interpreta și reacționa chiar dacă au avut 

de efectuat aceeași sarcină. În momentul în care elevii pornesc de la această premisă, devin 

mai toleranți, îi vor accepta pe ceilalți necondiționat, așa cum sunt ei. Se poate face legătura 

cu una dintre cauzele fundamentale ce duce la situații de bullyng, adică neacceptarea celorlalți 

ca persoane unice, ce simt și se comportă diferit în situații asemănătoare de viață, judecarea 

acestora și pedepsirea prin comportamente violente. 



 

2. EXERCIȚIU DE FORMARE: - ACROSTIHUL FENOMENULUI DE BULLYNG- 

timp de lucru: 15 min. 

 Acest exercițiu are rolul de a impulsiona elevii să găsească cât mai multe cuvinte care 

să fie asociate, din punctul lor de vedere, cu termenul de bullyng. Este scris pe tablă sau pe 

coala de flip-chart cuvântul BULLYNG, iar elevilor li se cere să găsească cât mai multe 

cuvinte pe care le pot asocia cu acest cuvânt, dar care încep cu fiecare literă a cuvântului. Prin 

această metodă a brainstormingului, se pornește învățarea pornind de la punctul de vedere al 

elevilor. După ce elevii găsesc cât mai multe cuvinte pe care le asociază cu fenomenul de 

bullyng, li se va prezenta pe videoproiector un material în format powerpoint care prezintă 

comportamentele, atitudinile, cauzele și efectele pe care le produce bullyng-ul.   

 

3. EXERCIȚIU DE EVALUARE: - STUDIU DE CAZ – FĂRĂ URĂ, CU 

TOLERANȚĂ - timp de lucru: 20 min. 

 Pentru a evalua cunoștințele dobândite de către elevi față de fenomenul de bullyng, 

profesorul diriginte va prezenta un studiu de caz (anexa nr. 1) pe videoproiector. La sfârșitul 

prezentării, elevii vor fi împărțiți pe grupe de lucru (buzz-groups), în funcție de rolurile pe 

care le pot avea într-o situație de bullyng: AGRESOR, VICTIMĂ ȘI MARTOR. În acest fel 

se vor constitui 3 grupe de lucru. 

 La nivelul grupului de lucru, elevii vor avea sarcina de a identifica, în studiul de caz 

prezentat, comportamentele de tip bullyng, posibilele cauze care duc la aceste comportamente 

violente, efectele acestor comportamente asupra tuturor celor implicați atât pe termen scurt, 

mediu și lung, precum și modalitățile eficiente de ameliorare a acestui fenomen în mediul 

școlar.  

 După ce elevii lucrează la nivelul grupului fișa de lucru (anexa nr. 2), aceștia își vor 

alege un lider de opinie, care va prezenta această fișă în fața clasei. Concluziile din cele 3 fișe 

ale elevilor vor fi notate de către profesorul diriginte pe o coală de flip-chart. Se va pune 

accent, în fiecare grupă, pe modalitățile eficiente de ameliorare a fenomenului de bullyng în 

mediul școlar.   

 


