
Anexa nr. 1 

Studiu de caz 

 

,,FĂRĂ URĂ, CU TOLERANȚĂ” 

 
 Daniel este elev în clasa a XII-a la un liceu de prestigiu din oraşul Braila. În urmă cu un 

an, tatăl lui Daniel a fost detaşat cu serviciul în acest oraş, iar familia a fost nevoită să il urmeze, 

chiar dacă această decizie presupunea ca fiecare să înceapă o nouă viaţă, departe de prieteni şi de 

locurile dragi ale copilăriei. Nu a fost uşor pentru nici unul dintre membrii familiei să se 

acomodeze cu noua situaţie, însă, lui Daniel îi era din ce în ce mai greu: era tot timpul privit cu 

ochi răi de către colegi, se simţea marginalizat atunci când nu era ales în echipa de fotbal a clasei 

sau nu era pe lista invitaţilor la petreceri, comentariile răutăcioase și glumele ,,nesărate’’ ale 

colegilor de clasă parcă nu mai încetau, cu toate încercările lui de a le câştiga simpatia. Notele 

foarte bune la geografie pentru care era supranumit ,,geograful clasei” de către foştii lui colegi 

nu erau potrivite pentru a fi ,,de gaşcă” în această clasă.  

 În ultimul timp, Daniel se simţea din ce în ce mai singur şi trist. Atunci când venea de la 

şcoală, se închidea în camera lui, îşi punea căştile pe urechi şi asculta muzică. Era o metodă 

potrivită pentru a nu mai auzi certurile părinţilor. Se săturase de asemenea să îl audă pe tatăl său 

cum ţipă la el de fiecare dată când lua o notă slabă. Şi-ar fi dorit să le povestească despre 

greutăţile pe care le întâmpină în fiecare zi la şcoală, să le ceară ajutorul, însă, discuţiile cu 

părinţii începeau şi se terminau cu întrebări doar despre note. 

 Furia şi nemulţumirea lui Daniel erau manifestate mai ales în timpul orelor de curs, când, 

cu surprindere, observase că, dacă răspunde obraznic profesorilor sau deranjează orele, făcând 

pe măscăriciul, ceilalţi colegi se amuză. Începuse să creadă, în sinea lui, că astfel reuşeşte să se 

impună în faţa colegilor şi chiar în faţa adulţilor. Nu reuşise să obţină această satisfacţie acasă, 

în faţa părinţilor, dar iată că reuşise la şcoală.  

 Astăzi, la ora de geografie, care nu-l mai interesa aşa de mult, se hotărâse să îi amuze din 

nou pe colegi, aşa că începu să îi răspundă obraznic doamnei profesoare, să facă gălăgie, să imite 

comportamentul cadrului didactic într-un mod nepotrivit. A fost rugat să se liniştească, însă, 

rugăminţile profesoarei îl stimulau mai mult în sens negativ. Ajungând la limita suportabilității, 

doamna profesoară s-a apropiat de Daniel, l-a apucat de mână, ridicându-l din bancă, cu scopul 

de a-l trimite la directorul școlii. Interpretând reacția doamnei profesor ca fiind agresivă şi, 

neştiind cum să procedeze, a început să ţipe şi să vorbească exact aşa cum îi vorbea tatăl său 

mamei, atunci când se certau. Doamna profesoară continua să îl oblige să părăsească clasa,  iar 

el simţea că trebuie să se răzbune pe aceasta, pe părinţii lui, pe colegi şi începu să lovească  

cadrul didactic, sub ochii cuprinşi de spaimă ai colegilor. Incidentul a durat putin, însă, suficient 

cât să fie înregistrat cu telefonul mobil al unui coleg ,,binevoitor”. Filmuleţul a ajuns la 

televiziune, pe internet, a fost vizionat de conducerea şcolii, chiar şi de părinţii săi, iar 

consecinţele faptelor sale vor fi atăt de grave, încât, gândul la ele îl înspăimântă chiar şi pe 

Daniel. Acum ştie că a rătăcit drumul şi se simte ca într-un labirint din care nu stie cum ar putea 

găsi calea potrivită...  

 

 

 

 

 



Fişă de lucru 

Grupa martorilor (elevilor clasei) 
 

 Faceţi parte din colectivul clasei, ați fost MARTORI la acest incident și aţi fost invitaţi la o 

masă rotundă să discutaţi cazul lui Daniel şi să identificați comportamentele de tip bullyng 

manifestate de o parte dintre colegii voștri, posibilele cauze care au condus la aceste 

comportamente, efectele acestor situații pe termen scurt, mediu și lung asupra colectivului clasei de 

elevi, precum și modalităţile eficiente de rezolvare a acestui caz.  

 Fişele de lucru ale grupului vor fi prezentate de către un lider de opinie, ales de către 

dumneavoastră. 

 

1. COMPORTAMENTE DE TIP BULLYNG: 

 

1. ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

4. ..................................................................................................... 

5. ..................................................................................................... 

 

2. POSIBILE CAUZE ALE COMPORTAMENTELOR DE TIP BULLYNG: 

 

1. ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

4. ..................................................................................................... 

5. ..................................................................................................... 

 

3. EFECTELE COMPORTAMENTELOR DE TIP BULLYNG: 

A) PE TERMEN SCURT: 

 

1. ......................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................... 

 

B) PE TERMEN MEDIU: 

 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

 

C) PE TERMEN LUNG: 

 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

 

 



Fişă de lucru 

Grupa victimei 
 

 Sunteți în situația lui Daniel, sunteți VICTIMA acestui incident și aţi fost invitaţi la o 

masă rotundă să vă susțineți punctul de vedere şi să identificați comportamentele de tip bullyng 

manifestate de o parte dintre colegii voștri asupra voastră, posibilele cauze care au condus la 

aceste comportamente, efectele acestor situații pe termen scurt, mediu și lung asupra voastră, ca 

victimă, precum și modalităţile eficiente de rezolvare a acestui caz.  

 Fişele de lucru ale grupului vor fi prezentate de către un lider de opinie, ales de către 

dumneavoastră. 

 

1. COMPORTAMENTE DE TIP BULLYNG: 

 

1.  ..................................................................................................... 

2.  ..................................................................................................... 

3.  ..................................................................................................... 

4.  ..................................................................................................... 

5.  ..................................................................................................... 

 

2. POSIBILE CAUZE ALE COMPORTAMENTELOR DE TIP BULLYNG: 

 

1.  ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

3.   .................................................................................................... 

4.  ..................................................................................................... 

5.  ..................................................................................................... 

 

3. EFECTELE COMPORTAMENTELOR DE TIP BULLYNG: 

A) PE TERMEN SCURT: 

 

1. ......................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................... 

 

B) PE TERMEN MEDIU: 

 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

 

C) PE TERMEN LUNG: 

 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

 

 



Fişă de lucru 

Grupa agresorilor (elevii clasei care au manifestat 

comportamente de tip bullyng asupra lui Daniel ) 
 

 Faceţi parte din grupul de elevi AGRESORI și aţi fost invitaţi la o masă rotundă să 

discutaţi cazul lui Daniel şi să identificați comportamentele de tip bullyng manifestate de către voi 

asupra lui Daniel, posibilele cauze care au condus la aceste comportamente, efectele acestor situații 

pe termen scurt, mediu și lung asupra voastră, precum și modalităţile eficiente de rezolvare a 

acestui caz.  

 Fişele de lucru ale grupului vor fi prezentate de către un lider de opinie, ales de către 

dumneavoastră. 

 

1. COMPORTAMENTE DE TIP BULLYNG: 

 

1. ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

4. ..................................................................................................... 

5. ..................................................................................................... 

 

2. POSIBILE CAUZE ALE COMPORTAMENTELOR DE TIP BULLYNG: 

 

1. ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

4. ..................................................................................................... 

5. ..................................................................................................... 

 

3. EFECTELE COMPORTAMENTELOR DE TIP BULLYNG: 

A) PE TERMEN SCURT: 

 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

 

B) PE TERMEN MEDIU: 

 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

 

C) PE TERMEN LUNG: 

 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

 


