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Abstract  

Din toate timpurile copiii au fost agresați atât în familie, relații de prietenie dar mai ales în școli. 

Contexte în care orice copil ar trebui să se simtă în siguranță, pentru că  în aceste perioade, la 

vârstele fragede, se definesc ca personalități.  Fenomenul ia amploare o data cu trecerea timpului 

și se numește bullying. Acest act de agresiune se poate transforma de cele mai multe ori în 

violență și poate duce la episoade grave de depresie, ajunse chiar la suicid. Cele mai întâlnite 

forme fiind agresiuni fizice sau de limbaj, etichete răutăcioase și izolare. Copiii nu recunosc în 

fața părinților , iar sprijinul pe care nu îl cer și nu îl primesc din cauza faptului că neatenția din 

partea persoanelor din jurul lor a ajuns la un nivel minimal în legătură cu acest fenomen,  

provoacă repercursiuni atât în comportamentul lor actual, cât și pe termen lung, mai exact în 

dezvoltarea lor ca și adulți. Conștientă fiind de cât de importantă a fost, este și va fi actoria în 

viața mea, îndrăznesc să spun că este păcat ca această minunată profesie să rămână la stadiul de 

desfășurare artistică. Încerc să combat bullying-ul, poate chiar să stopez acest proces prin jocuri 

teatrale într-un grup problematic, în cadrul unei școli generale  pe un eșantion de 10 copii cu 

vârsta de 10-11 ani, prin jocuri teatrale dar și prin tehnicile pe care le-am deprins în urma 

masterului de art-terapie, deoarece cred cu determinare în puterea actoriei și a jocurilor teatrale 

în dezvoltarea și schimbarea în mai bine a umanității. 

Cuvinte cheie-bullying, combatere, jocuri teatrale, actorie, grup, dezvoltare personală , 

psihodramă, art-terapie 

I. Introducere 

1.1 Argument 

În această lucrare se dezbate aportul pe care îl aduc arta și jocurile teatrale în ameliorarea 

fenomenului de bullying atât în viața reală cât și în cea virtuală. Având in vedere că atât 

copiii cât și adulții se confruntă cu această problemă care capătă anvergură din ce în ce mai 

mult, în toate relațiile interumane, tema acestei lucrări de disertație este determinată de 

expunerea unui studiu de caz care are ca scop înlăturarea fenomenului din viețile copiilor 

care trăiesc în același mediu. De asemenea se aduce la cunoștință și faptul că efectele 

comportamentului ostil și luare în derâdere, în special din școlile primare, atunci când copilul 
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este în plină dezvoltare, sunt devastatoare. Copilul este afectat negativ și în viața de adult. 

Am ales această temă deoarece tind să cred faptul că acest fenomen poate fi redus, sau chiar 

oprit , prin joc. Am ales un grup de copii cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani, care sunt pe de 

o parte agresori, pe de altă parte, agresați la școală. Din punctul meu de vedere, acest 

fenomen trebuie să se oprească din timp pentru o mai bună dezvoltare a viitorilor adulți, deci 

pentru o societate care tinde spre evoluție.  

  

1.2.Introducere în Bullying 

Olweus(1994) 

,,Bullying-ul este un comportament agresiv, repetat, caracterizat printr-un dezechilibru de 

putere și intenția de a vătăma, victimele resimțind amenințare și lipsă de putere.Constă în 

utilizarea comportamentului agresiv sub forma amenințării, intimidării, abuzului, forței fizice, 

coerciției, provocând, vătămând și lezând victima.”1 

De câțiva ani fenomenul de bullying își face apariția în rândul copiilor, cu precădere în grupuri 

de studiu, adică în școală. Primul studiu național   făcut de către organizația ,,Salvați copiii” în 

vederea bullying-ului în școli arată că 1 din 4 elevi suferă și este umilit de către colegi. 

Comportamentele specifice bullying-ului sunt prezente atât la nivel mental cât și fizic.  

Din punct de vedere mental, excluderea din grup, răspândirea zvonurilor cu caracter denigrator, 

distrugerea bunurilor personale sau izolarea socială, sunt acțiuni care pot duce la stări de 

anxietate inițial, ca mai apoi comportamentul psihopatologic să se modifice rapid. Vorbim de 

altfel și de amenințări cu violența fizică, pentru ca mai apoi , aceste avertismente să se 

transforme în fapte reale. 

 Studiul confirmă că 2 din 10 copii au recunoscut că au fost frecvent excluși din grupuri , iar 3 

din 10 că au exclus alți colegi.  

România se clasează pe locul 3 în Europa în clasamentul celor 42 de țări în care a fost înregistrat 

fenomenul. 

                                                             
1 Dan Olweus -”Bullying at School”, 1993-pg 12 



 

5 
 

Aproximativ 400.000 de elevi au fost amenințați cu bătaia.  

84% dintre copii au fost martori la situațiile în care un copil a fost amenințat de către un alt 

coleg,  

80 % confirmă faptul că un copil a fost umilit de către un alt copil și 78% au asistat la situații în 

care un coleg era îmbrâncit de alți copii. 2 

Țintele predilecte ale comportamentului de bullying sunt în special copiii cu probleme 

locomotorii, sau cei care se află într-o situație delicată, cu dizabilități, cei care au performanțe la 

nivelul clasei dar și cei care au un comportament timid. De asemenea statutul de nou venit în 

grup sau etnia cresc riscul de a fi țintă directă a bullying-ului. 3 

O altă situație în care bullying-ul își face simțită prezența este chiar între frați, iar de cele mai 

multe ori părinții pun pe seama faptului că ”așa sunt frații”, sau ”sunt baieți, e normal să se bată 

sau să se jignească, nu am ce să le fac”. Problema este că sunt atât de multe cazuri, încât pare să 

fie ceva frecvent și se neagă  ideea bullying-ului în favoarea comportamentului normal.   

Bullying-ul este un termen descoperit recent, însă cu siguranță aproape orice persoană cunoaște 

sau a auzit de un astfel de comportament cu ani în urmă, când bullying-ul nu era încă atât de 

studiat. Din toate timpurile copiii se agresează la școală, sau și mai rău, se aliază cu alți copii 

care agresează tocmai pentru a nu risca să fie în postura agresatului. Vorbim  deci, despre un 

comportament greu de ținut sub control și cu atât mai mult, greu de oprit.  

 

Trebuie făcută totuși diferența, vorbim de bullying sau despre un simplu comportament 

nepoliticos sau răutăcios? 

 

 

                                                             
2Bullying-ul în rândul copiilor 
 Studiu sociologic la nivel național organizat de ”Salvați Copiii”. 
3 PETER K. SMITH –„Understanding School Bullying” -2014, pg.13-14 

 



 

6 
 

 

1.3.Definiții 

 

Termenii din dicționar sunt:4 

-nepoliticos-a răni pe cineva din neatenție 

 

-răutăcios- a răni pe cineva o data sau de mai multe ori prin spuse 

 

-bullying-comportament de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Poate fi asociat 

cu termenii de intimidare, terorizare sau brutalizare. 

Funda indigo este asociată cu victimele bullying-ului.5 

                                                                                          

                                                             
4 www.dexonline.ro -accesat la 02.04.2019 

 

5 https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying -accesat la 04.04.2019 

http://www.dexonline.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying
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După cum se poate observa în poza de mai sus, fenomenul bullying a luat amploare, ajungându-

se astfel la asocierea victimelor cu cele ale bolii de cancer. Diferența dintre cele două funde este 

culoarea. Funda roz reprezintă victimele cancerului la sân, iar funda indigo reprezintă victimele 

bullying-ului. Asocierea poate părea exagerată, însă fără să ne mai ferim, trebuie să acceptăm că 

bullying-ul sub toate formele sale este un cancer afectiv, cu repercursiuni extrem de grave, care 

trebuie descoperit și tratat din timp, cât încă se mai poate face ceva.  

Bullyingul are repercursiuni atât în copilărie, unde poate afecta performanțele școlare, cât și 

interrelaționarea, ba mai mult, la nivelul vieții de adult. Este necesar să înțelegem importanța 

acestui fenomen, pentru că efectele pot domina pe termen lung.  

 

II.Bullying  

Este de menționat faptul că nu doar agresații au parte de efecte negative ci și martorii sau chiar 

agresorii înșiși. Începem deci cu victimele care  în primă fază refuză mersul la școală. Ei cred că 

dupa un episod de bullying, absentarea îi va face pe agresori să uite și atunci episodul nu se va 

mai repeta. Din păcate, agresorii au în minte doar faptul că au câștigat, iar absențele colegului nu 

vor fi un eșec pentru ei, ci dimpotrivă. 6 

 

-Al doilea efect ar fi la nivel fizic, deoarece se plâng frecvent de dureri fizice, pe care nu și le pot 

explica (dureri de stomac, de cap) 

-Al treilea efect este plânsul în situații inexplicabile, fără legătură cu vreun episod punctual.  

-Al patrulea efect este scăderea randamentului la școală însă nu pe parcurs, ci brusc.  

Consecința cea mai gravă este chiar suicidul. 

                                                             
6  https://www.youtube.com/watch?v=wFhHc92fOCw  -accesat la 05.02.2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wFhHc92fOCw
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Pentru martori, vorbim despre efectul de vinovăție dar și de teamă. De vinovăție că nu au 

intervenit și de teamă că ar putea fi și ei în locul victimelor. 7 

 

Pentru agresori, efectele sunt destul de negative, au tendința ca la maturitate să abuzeze de țigări, 

de alcool, sau mai rău, să fie agresivi în familia creată, cu soția și copiii. 

Victimele, de cele mai multe ori refuză ajutorul, nu recunosc de teama de a nu fi catalogați 

pârâcioși, iar pentru părinți este o situație dificilă deoarece copiii neagă orice fel de episod, 

acestora fiindu-le aproape imposibil să recunoască un episod de bullying.  

În afara școlii unde se demonstrează că este cel mai frecvent fenomenul de bullying, din păcate o 

dată cu extinderea internetului, bullying-ul are loc și în online,atât la copii cât și la adulți.  

Se creează adesea conturi false de pe care victimele sunt agresate aproape zilnic cu mesaje 

malițioase, cu privire la aspectul fizic, etnia, tipul postărilor sau chiar încercarea de a distruge 

relații, fie de natură sentimentală, fie de natură amicală.  

Indiferent că este vorba despre copii sau despre adulți, hărțuirea are loc sub toate formele, la 

toate vârstele și în toate etapele, atât la nivel național, cât și la nivel mondial.  

Spre deosebire de România, în alte țări se fac investiții pentru a contracara procesul de bullying, 

deoarece se consideră cum este și normal, extrem de dăunător.  

 

2.1.  Formele bullying-ului 

 

Bullying-ul are 4 forme de bază, pentru a le diferenția se implementează nevoia de a ști cu 

exactitate care sunt rădăcinile acestor forme, după cum urmează.  

 

                                                             
7 HELEN SONNET, JENNY MOSLEY „Helping Children Deal with Bullying”-2006-pg.34 
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-Prima si cea mai gravă este acțiunea fizică și include lovituri cu piciorul, mainile, trasul de păr, 

scuipatul, lovirea de un alt obiect, ciupirea, distrugerea obiectelor personale (telefon, ghiozdan, 

caiete, penar, etc).  

 

-Urmat de bullying-ul fizic este cel verbal și include în mod evident injurii, amenințări, 

comentarii cu direcție la sex, batjocură. Din păcate cuvintele dor câteodată mai tare decât faptele 

și au deci consecințe mai mari în unele cazuri.  

 

-Mai departe vorbim despre bullying-ul relațional care se referă la copiii sau adulții care își 

folosesc relația de prietenie pentru a-l intimida pe celălalt, prin amenințarea cu terminarea 

prieteniei sau cu răspândirea de zvonuri, fapt ce stă la bazele distrugerii psihice ale unui copil, în 

special. 

 

-Există de altfel și a patra forma, cea a bullying-ului cybernetic care se referă, așa cum spuneam 

și mai sus la intimidare prin intermediul online-ului, a rețelelor de socializare, în deosebi. 8 

 

Toate formele de mai sus sunt extrem de periculoase, chiar dacă unele pot părea mai ușoare decât 

altele, într-o măsură sau alta, orice intenție de bullying poate avea repercursiuni, așa că cel mai 

indicat ar fi să recunoaștem forma bullying-ului înainte de a lua o decizie în urma căreia ceva s-

ar putea schimba.  

 

Există situații în care chiar un cadru didactic poate trece printr-un episod de bullying în relația cu 

un elev. În toate clasele a existat macar o data elevul care batjocorea un profesor doar pentru că 

                                                             
8 https://www.youtube.com/watch?v=tYx4CSOtsl0-accesat la data de 02.05.2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tYx4CSOtsl0-accesat
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nu-i plăcea cum arăta, nu-i placea materia pe care o preda sau considera că este mai puțin plăcut 

de către profesor față de ceilalți colegi ai săi. Există de altfel posibilitatea ca alți elevi să se 

alieze, profesorul fiind intimdat de către mai mulți copii.  

 

Întrebarea generală este ,,de ce ajunge un copil să funcționeze sub un astfel de comportament?” 

De ce este un agresor al fenomenului de bullying? Răspusul nu este nici în momentul de față 

unul concret. Agresori pot fi atât copii cu situații materiale precare, cu exemple negative în 

propria familie, orfani,vitregiți de un singur părinte sau de ambii, cât și copii care la prima 

vedere par normali, veniți din familii bune, educați, cu o situație materială normală sau chiar 

înstăriți. Indiferent de situație orice copil este posibil să ajungă să aibă macar un episod în care să 

fie agresor, fără ca nimeni să-și poată explica.  

 

 

Popularitatea este de altfel un alt posibil rol sub care copilul să-și poată exercita puterea asupra 

altora, deoarece se simte plăcut de colegii din jurul său, individul poate avea impresia că are o 

putere asupra celorlalți care nu sunt la nivelul său.  

 

 

Diferențele de vârstă sunt o altă rampă de pe care elevii mai mari îi amenință pe cei mai mici. Un 

exemplu ar fi perioada liceului unde bobocii au parte de un ”botez” din partea celor de clasa a-

12-a, care se desfășoară prin șuturi în văzul tuturor, la intrarea în prima zi la liceu, situație ce a 

devenit o regulă în destule Colegii Naționale din București. Prin această strategie, elevii de clasa 

a-12-a își impun respectul față de cei mai mici, indiferent că sunt fete sau băieți, iar această 

situație poate deveni o traumă pentru agresați, deoarece o zi care s-ar putea marca de neuitat din 

punct de vedere pozitiv în viața elevilor, se poate transforma într-un episod de umilință prin care 

au trecut în prima zi la liceu.  
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2.2.De ce se agresează copiii? 

 

În continuare voi încerca să delimitez cele 4 explicații despre întrebarea fundamentală - ,,de ce se 

agreseaza copiii?” 

Statutul social este o premisă de la care încep majoritatea fenomenelor de bullying, deoarece de 

cele mai multe ori agresorii au o stimă de sine scazută. Cercetătorii au descoperit opusul, faptul 

că agresorii sunt de fapt încrezători și chiar îndrăgiți de persoanele din jurul lor, aceștia 

încearcând îmbunătățirea statutului social pornind de la grupurile reduse de participanți până la 

întreaga instituție.  

 

Ca modalități în încercarea câștigului se regăsesc hărțuirea, excluderea, dar și răspândirea de 

zvonuri negative cu dorința de a intimida cât de mult posibil agresații.   

 

O altă funcție este tehnica menținerii controlului și a puterii. Copiii savurează controlul sau 

sentimentul de putere atunci când ceilalți sunt sub influența manipulării. De această dată, 

controlul se exercită prin acțiunile fizice, acestea fiind cele mai daunătoare. 

 Atenția colegilor este un alt motor care îi pune în funcțiune pe agresori și îi determină să 

aibă cât mai multă încredere în ”benefica” practicare a bullying-ului. Acest gen de intervenție 

poate conduce chiar spre blamarea cadrelor didactice, iar în situațiile în care agresorul stârnește 

râsul colegilor într-un mod pozitiv, devenind astfel comediantul,  este încurajat să întreprindă 

aceste acțiuni pe termen lung. 

 

 

Este de menționat importanța evaluării comportamentelor martorilor, pentru a stopa încurajarea 

agresorului, spre a mai iniția noi episoade de aceste gen. 
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Oportunitatea de a întreprinde acțiunile bullying-ului în lipsa atenției sau supravegherii 

9adulților(dascăli, părinți, bunici), este un factor mult mai facil în detrimentul factorilor sociali pe 

care i-am menționat mai sus. Ca susținere, pot evidenția cu exemple, locurile în care se petrece 

de cele mai multe ori abuzul: vestiarul de sport al școlii, curtea școlii, drumul către școală, 

toaleta sau pe internet, locuri în care de obicei adulții nu sunt prezenți și nu pot deține controlul 

asupra copiilor.  

Pentru că tot vorbim despre adulți, menționez cazuri în care chiar ei devin agresori, pentru că 

bullying-ul are loc în stradă, la lucru, în familie, școală, media, parlament, îndeosebi oriunde 

avem un public. Stand-up comedy este o altă situație în care se desfășoară cu succes acest 

fenomen, deoarece actorii de stand-up,  au succes atunci cand în spectacolele lor denigrează 

oamenii, în care iau în derâdere etnii, persoane cu probleme de greutate, ș.a.m.d. Spectacolul 

continuă însă și cu cei din audiență care aruncă spre actor cuvinte denigratoare și atunci cei din 

public, devin la rândul lor agresori.  Un actor de succes, în opinia lor, este acela care poate să dea 

o replică celor care lansează glume publicului, iar oamenii se duc la aceste spectacole tocmai 

pentru  a putea vedea aceste schimburi de replici. Putem spune că este ca o arenă  de sancțiune, 

deci bullying-ul se desfășoară chiar și în timpul unei reprezentații artistice, adulții fiind amuzați 

de această situație. 10 

 

Pe larg, expun care sunt copiii preponderent predispuși la agresiune dar și motivele:11 

 

a) Copiii cu probleme de greutate, atat cei obezi sau supraponderali, cât și cei 

subponderali sau copiii prea dezvoltați în raport cu vârsta lor biologică(copiii mai inalți 

                                                             
9 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/070674370304800904 -accesat la 03.03.2019 
 
10 Participare la Conferința Internațională ,,50 SHADES OF BULLYING”, abordarea terapeutică 

a fenomenului de bullying organizată în București, perioada 17-19 mai 2019 de către Facultatea 

de Psihologie și Științele Educației, prof. Sharon Jacksties from The British Association of 

Dramatherapists 

 
11 SIGNE WHITSON Fenomenul Bullying – „8 strategii pentru a-i pune capăt”-2014-pg.37-43 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/070674370304800904
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decât media clasei, copii care prezintă anormalitați din punct de vedere hormonal - 

acnee, dezvoltarea prematură a organelor feminine sau pilozitate excesivă).                                                       

     Un studiu a demonstrat că un copil care are probleme cu greutatea reprezintă riscul de a fi 

agresat în proporție de 63% față de un copil care are o greutate normală, acest procent fiind 

îngrijorător de ridicat. 

     b) Tinerii care descoperă că sunt atrași de o persoană de același sex sunt sub lupa agresorilor 

din toate timpurile, fiind victime sigure ale ironiilor și catalogați drept anormali în societate. Cel 

mai probabil aceste păreri pleacă de obicei din concepțiile altora(prieteni, familie, părinți), care 

dezaprobă relațiile de homosexuali, bisexuali. 

c)          Alte ținte ideale sunt și copiii izolați, îndeosebi aceștia sunt cei prezentați anterior. 

Deoarece izolații social nu au prieteni sau nu fac parte dintr-un grup, fiind excluși, strategia unui 

agresor este să intensifice această stare prin umilințe verbale, respingerea prieteniei, împingând 

victima către izolarea completă, simțindu-se mai apoi solitară și neajutorată. 

 

d)          Copiii care nu au stabilitate emoțională și își schimbă des reacțiile emoționale riscă să 

devină și mai anxioși în lupta cu agresorii, ajungând să dețină sensibilitate exagerată. 

 Primul pas spre a elimina fenomenul de bullying este evaluarea semnelor confruntării unui copil 

cu bullying-ul. De cele mai multe ori, copiii agresați nu recunosc episoadele în care au fost 

intimidați de către alți colegi și fug de expunerea situației în fața părinților sau a personelor 

apropiate, încercând să minimalizeze orice întâmplare. De ce aleg copiii să refuze orice încercare 

a părinților de a-i susține în această problema? 

 

Datorită acestui fapt, părinților sau persoanelor adulte care intră în contact cu o astfel de situație 

le este aproape imposibil să admită că puștiul trece printr-un episod de intimidare. Este necesar 

ca atunci când ne simțim depășiți (în cazul în care vedem în comportamentul copilului, atitudini 

autodistructive, stări de anxietate profundă sau răni inexplicabile), să cerem ajutorul unui 

specialist. 
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Prezint 6 moduri de a identifica bullying-ul12: 

 

- Porniți prin anularea mentalității - ,,așa sunt copiii”. 

- Încercați să evaluați prietenii apropiați ai copilului, pentru a detecta care sunt predispuși să 

agreseze și care sunt predispuși să fie agresați. 

- Încercați să susțineți prin recompense atitudinea potrivită. 

- Nu vă feriți să purtați discuții deschise despre definirea fenomenului de bullying față de copii, 

doar așa puteți pune copilul la curent cu informațiile referitoare la acest fenomen.  

- Încercați pe cât posibil să identificați comportamentul unui copil aflat sub agresiune.  

- Faceți diferența între bullying și activități răutăcioase. 

 

 

2.3. Ascultare și sprijin din partea părinților 

 

În continuare expun faptul că de cele mai multe ori părinții nu știu să semnaleze acțiunile de tip 

bullying. Este necesar să luăm cât se poate de în serios identificarea comportamentului.  

De asemenea, părinții au un rol extrem de important în dezvoltarea copilului, aceștia fiind nevoiți 

să aibă grijă la anumite aspecte. Noi, ca oameni maturi, alegem ce oameni formăm , ce copii, 

deoarece totul pornește din educație. De câte ori nu am auzit expresia ,,eu te-am făcut, eu te 

omor!”, fie că vorbim de propriile situații sau prezența la o astfel de discuție într-o altă familie, 

prieteni, cunoștințe, ș.a.m.d.  

Copiii nu sunt ai noștri, nu ne aparțin, nu sunt lucrurile noastre, ei sunt ființe de sine stătătoare și 

este nevoie ca această prevenire să pornească din familie. Nu se poate continua cu umilirea din 

                                                             
12 SIGNE WHITSON Fenomenul Bullying – „8 strategii pentru a-i pune capăt”-2014-pg.52-53 
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partea părintelui. Oricât de grav și de trist sună, există părinți care rostesc expresii în fața copiilor 

precum ,,n-ar fi trebuit să te fac, nu ești bun de nimic, nu știu ce a fost în capul meu să te aduc pe 

lume”, cuvinte care rănesc și dor pe moment, însă pe termen lung pot degenera în crearea unui 

copil-agresor, pentru ca el așa a auzit în familie.  

 

Într-un exeperiment făcut de Michelle Borba în 2009, s-a evidențiat semnalarea agresiunii pe 

parcursul școlii în procent de 49%, însă părinții au luat în serios acuzele copiilor în procent de 

doar 32%. Dacă copilul face pași spre a destăinui intimidarea prin care a trecut, este de o 

importanță majoră ascultarea activă a acestuia, dar și a-l susține prin încredere, deoarece are o 

problemă reală.  

2.4.    Școala-generatoare de bullying? 

Voi dezbate în continuare diferențele dintre mediul natural în care se dezvoltă un copil și mediul 

școlar. Problemele fenomenului actual s-ar diminua, dacă vom fi capabili să pregătim un mediu 

în care copilul să se poată dezvolta liber, dar și care va respecta legile naturale.13 

Mediul intern al copiilor                                                                   Programul școlii 

 - Scop intern                                                                                   - Scop impus  

 - Nevoia interacționării cu personae de toate vârstele                   - Grupați pe criteriul vârstei 

 - Formare indirectă a capacităților                                                 - Formare directă  

 - Libertatea alegerii activităților                                                     - Activități impuse  

 - Libertatea mișcării                                                                       - Mișcare dirijată 

 -Activitate continuă, spontană                                                      -Activitate programată,întreruptă 

 

                                                             
13 Participare la Conferința Internațională ,,50 SHADES OF BULLYING”, abordarea terapeutică 

a fenomenului de bullying organizată în București, perioada 17-19 mai 2019 de către Facultatea 

de Psihologie și Științele Educației , conf. univ. dr. Marcel Căpraru  
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III.Cyberbullying 

 

 

Oricât de benefică este tehnologia în timpurile moderne, mai ales în ceea ce privește relaționarea, 

din păcate flagelul bullying a reușit să pătrundă inclusiv în spațiul virtual. Ceea ce este cu atât 

mai grav este faptul că  în mediul online nici părinții și nici profesorii nu sunt pregătiți să 

intervină pentru stoparea acestui fenomen. Pe de o parte, dascălii consideră că agresiunile care au 

loc pe platformele online nu sunt responsabilitatea lor, deoarece acestea au loc în exteriorul 

instiuțiilor de învățământ14. Pe de altă parte, nici părinții nu par a fi ancorați suficient în mediul 

tehnologic, astfel încât să poată interveni în comportamentul interacțional virtual al copiilor. 15 

Ba mai mult, este dificil și pentru autoritățile statului, inițial să reglementeze și subsecvent să 

aplice norme de natură a combate fenomenul anti-social reprezentat de bullying. Ca atare, 

victimele acestui fenomen devin inclusiv victimele ezitării adulților pe toate palierele și rămân 

astfel lipsiți de apărare.  

Făcând o paralelă între manifestarea clasică a bullying-ului și cea din mediul online, se relevă în 

principal faptul că bullying-ul cibernetic, poate avea loc în anonimat. 16 

Copiii sunt atrași de această nouă formă, deoarece se pot ascunde sub identități anonime,  acest 

fapt  făcându-l  cu atât mai periculos, deoarece agresorul se ascunde în fața ecranelor (fie că 

vorbim despre telefon, tabletă, sau laptop) și au senzația că acțiunile lor au un puternic caracter 

impunitiv și că vor rămâne fără consecințe negative asupra lor înșile.  

De asemenea, cei care intimidează sunt complet lipsiți de empatie în mediul online din cauza 

lipsei contactului direct cu victimele lor.  

                                                             
14 https://www.academia.edu/21440512/Bullying_in_Schools -accesat la data de 23.05.2019 
15 http://www.conta.ase.ro/Media/Default/Page/7%20Dobre.pdf -accesat la data de 12.04.2019 

 
16 JESSIE KLEIN-„The bully society”(school shootings and the crisis of bullying in America)-

2012-pg 102-104 

 

http://www.academia.edu/21440512/Bullying_in_Schools
http://www.conta.ase.ro/Media/Default/Page/7%20Dobre.pdf
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Totodată conflictul online se exacerbează și prin prisma faptului că tehnologia permite partajarea 

la un nivel global răspândit, astfel, un număr exponențial de copii pot deveni martori ai 

agresiunii.  

Pe de altă parte, bullying-ul cibernetic poate fi descris ca având un puternic caracter de facilitate. 

Utilizând doar cuvinte, generate prin simplul fapt de a scrie pe calculator, agresorii determină în 

victimele lor traume psihologice, care vor persista pe tot parcursul vieții acestora. 17 

Nu în ultimul rând, bulying-ul clasic, spre deosebire de cel cibernetic, are loc într-un moment 

limitat atât în spațiu, cât și în timp. Aceste coordonate, deși într-o analiză superficială nu importă 

în ceea ce privește consecințele agresiunii, în realitate ele sunt determinante în a evalua efectele 

psihologice asupra victimei. În concret, în mediul online postările generatoare de suferință, nu se 

limitează la un singur episod de bullying. Acestea pot fi perpetuate la nesfârșit, chiar și în 

eventualitatea subzistenței unei scuze sau a unei împăcări între victimă și agresor, deoarece ele 

pot fi răspândite în continuare de către alți martori, ori chiar de către același agresor. 18 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Participare la Conferința Internațională ,,50 SHADES OF BULLYING”, abordarea terapeutică 

a fenomenului de bullying organizată în București, perioada 17-19 mai 2019 de către Facultatea 

de Psihologie și Științele Educației 

 
18https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ab.21557?fbclid=IwAR32wJmpIjaU2SUwh4

xJgTOApH80M76F3FeYSJtKV8tR_FlR4kmPgmranVE& -accesat la data de 12.03.2019 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ab.21557?fbclid=IwAR32wJmpIjaU2SUwh4xJgTOApH80M76F3FeYSJtKV8tR_FlR4kmPgmranVE&
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ab.21557?fbclid=IwAR32wJmpIjaU2SUwh4xJgTOApH80M76F3FeYSJtKV8tR_FlR4kmPgmranVE&
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3.1.  Consecințele cyberbullying19 

 

Urmările propagării cibernetice se împart în trei categorii: 

 

A. 1.Efecte sociale 

 

- Unele victime se izolează de societate, nemaidorind să comunice și să socializeze atât în mediul 

online, dar și în viața reală 

- Subiecți care nu se mai comportă normal în societate, având acțiuni agresive sau fiind victime 

ale unor complexe din cauza cărora nu mai vor să îteprindă relații sociale 

 

2.Absenteismul  

- Adolescenții și copiii evită întâlnirea cu colegii care au văzut/citit mesaje în care au fost 

denigrați pe internet de către agresori, refuzând să mai meargă la școală 

 

B. Efecte emoționale 

- Depresia și comportamentul agresiv, datorate reacțiilor celor din jur, prin rolul abuzatorului 

asupra victimei 

- Anxietate și teamă din cauza faptului că victima are impresia că este urmărită și agresată 

permanent 

- Rușinea- deoarece copilul este mereu trist și supărat, nedorind să participe la activități de grup 

                                                             
19 SAMEER HINDUJA, JUSTIN W.PATCHIN-Bullying beyond the schoolyard (preventing and 

responding to cyberbullying)-2008, pg.25-26 
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C. Efectele fizice 

- Rănile fizice provocate de agresor  

- Sinucidere-acest efect apare în cazuri extreme când victima nu caută ajutor din exterior, se 

izolează și consideră că renunțarea la propria viață,  va fi unica modalitate de a scăpa de agresor 

și de efectele comportamentului abuziv dar și a reacțiilor suținătorului agresorului.  

 

 

 

Capitolul IV. Teatrul ca artă în dezvoltarea umană 

Din toate timpurile teatrul a fost un motor important al dezvoltării umane. Fie că ne folosim de 

tehnicile actoriei în evoluția umană prin rolul de spectactor sau deopotrivă alegerea acestei 

profesii, acestea au avut un impact puternic în ambele situații. Consider că problema bullying-

ului poate fi ameliorată prin teatru. Deoarece am implementat acest studiu de caz cu persoane 

care fac parte dintr-un grup de învățământ gimnazial, voi încerca să folosesc jocurile teatrale în 

tratarea relațiilor negative dintre elevi. Consider că un prim pas în încercarea de a stabiliza 

aspectele cu valori negative,  este de a uni participanții grupului și a face grupul să funcționeze 

ca un tot unitar.  

Jocurile teatrale de orice fel, fie că vorbim despre exerciții care au ca rol îmbunătățirea 

comunicării între participanți, creativității, mobilității, valorificarea ritmului, creșterea condiției 

fizice, acestea au ca beneficii scăderea episoadelor de posibilă anxietate, dar și uniunea grupului.  

Chiar dacă nu este vorba de o punere în scenă a unei piese în prealabil, arta de a te juca prin 

tehnicile actoricești, diminuează și în viața de zi cu zi a persoanelor obișnuite, care nu au 

interacțiune cu domeniul artelor, cu precădere și în interesul studiului, posibilele relații negative 

între colegi, prieteni, parteneri atât de viață cât și de afaceri și chiar între membri ai familiei.  
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Energia consumată într-o situație organizată, unde supravegherea este facută de către o persoană 

avizată, de altfel strategia de a echilibra și de a structura atelierul sau situația în sine este 

benefică. 20 

În cadrul exercițiilor teatrale se pune accent pe această consumare a energiei, însă într-un mod 

util. 

Este de menționat realizarea situațiilor în care copiii își canalizează energia într-un mod negativ, 

pentru că se află în perioada transformărilor iar răbdarea nu mai este punctul lor forte. Dacă 

facem un exercițiu de imaginație în care copiii își utilizează energia într-un mod constructiv, care 

aduce cu sine favorizarea creativității, atenției distributive și comunicarea cu ceilalți colegi, 

putem trage concluzia că subiecții vor fi mai predispuși în formarea relațiilor amicale și nu vor 

mai fi supuși riscului de a avea ideea manipulării și intimidării.  

În jocurile teatrale, egalitatea participanților este o regula de bază. Dacă pornim de la această 

idee, faptul că în viața de zi cu zi nu există diferențe sociale, de gândire, de statut, se poate 

confirma că relaționarea între persoane ar fi mai facilă, iar încercarea manipulării și distrugerii 

aproapelui, dispare. 21 

 

Educația prin arte,în general , poate constitui o importanță majoră care sa încurajeze creativitatea 

și empatia copiilor. Aceasta nu ar trebui folosită ca strategie, ci ar fi importantă atingerea părții 

emoționale. Curiozitatea este una din capacitățile de bază cu care noi ne naștem, iar prin această 

trăsătură, se poate trata bullying-ul.  

Trebuie să ne oprim din a mai insufla copiilor faptul că este un lucru pozitiv talentul de 

conducător, de lider.Această abordare este infantilă, deoarece chiar și în istorie,  nu a fost un om 

care a inventat , au fost mai mulți oameni care au facut mai multe descoperiri care au dus la 

                                                             
20 VIOLA SPOLIN- „Improvisation for the Theater third edition”- 1963 

 
21 U.N.A.T.C Departamentul de Cercetare- ”Concept„ vol 13-14-nr.2/2016 și nr. 1/2017-pg.52-

56 
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rezultatul final.  În concluzie avem nevoie să lucrăm în echipă. Este necesară eliminarea 

competiției, deoarece competiția înseamnă stres și stresul este opusul învățării de orice fel. 22 

Un factor important în funcționarea jocurilor teatrale este înțelegerea emoțiilor personale și nu 

numai. Pentru că jocurile teatrale funcționează în grupuri de persoane este necesară atenția calată 

și către emoțiile celorlalți. Teatrul este utilizat, mai nou și în descoperirea mijloacelor de 

comunicare, deci exprimare, dar și în ascensiunea etapelor socializării. 

Cred cu tărie că etapa incipientă care definește prima parte a dezvoltării umane, copilăria, 

rămâne atent arhivată în sertarele minții. Importanța deci, a unei copilării presărate cu momente 

fericite și memorabile poate fi remarcată prin teatru care a trecut barierele de simplă artă, fiind 

capabilă să contopească relații și sentimente sociale viguroase. Instrumentul este baza pe care 

arta și jocurile teatrale încearcă să-l perfecționeze pentru ca omul, fie el copil sau adult, sa-l 

utilizeze în orice situație pentru a atinge ținta. Când mă refer la instrument mă raportez la gesturi, 

ritm, voce, dicție, ton, adică întreaga ființă - corp și minte.  

Viola Spolin în cartea sa ”Improvizație pentru teatru” , a modificat metodele care păreau atât de 

complicate din teatru, destinând astfel tehnicile teatrale acum accesibile diferitelor obiceiuri.  

 

Jocul nu trebuie explicat, de altfel nici motivația, deoarece copilul trebuie să-și găsească 

resursele interioare ci nu să urmeze indicațiile stricte ale coordonatorului. 

Coordonatorul poate să ia parte la exercițiu prin simplele indicații de aprobare sau dimpotrivă, 

transformându-se astfel într-un partener. 

Evaluarea este și ea un punct important în care coordonatorul activității trebuie să fie obiectiv. 

Aceasta se face doar la sfârșitul activității prin întrebări. 

Concentrarea determină importanța exercițiului. Aceasta este benefică relațiilor între participanți.  

                                                             
22 Participare la Conferința Internațională ,,50 SHADES OF BULLYING”, abordarea terapeutică 

a fenomenului de bullying organizată în București, perioada 17-19 mai 2019 de către Facultatea 

de Psihologie și Științele Educației-prof. Salvo Pitruzzella  
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Pentru copii punctul pozitiv este acela că exercițiile teatrale sunt privite drept jocuri. 

 

4.1. Arta ca formă de terapie  

Este extraordinar să putem vorbi despre o terapie la nivel artistic.  Fie că vorbim despre 

actorie/teatru, desen(arte plastice) terapia prin poezie, dans, tehnici ale păpușarilor, sau muzica, 

toate aceste domenii artistice pot vindeca. Mai presus de transmiterea sentimentelor, emoțiilor 

sau trăirilor  prin intermediul ei, arta vindecă ființe. Scopul art-terapiei este o mai bună 

desfășurare a minții, dar și nivelul fizic prin simpla relatare sau experimentare a emoțiilor și 

senzațiilor. Indiferent că un client are sau nu talent, creativitate, procesul va fi posibil, ba mai 

mult,  aceste calități  se pot căpăta pe parcurs, desigur prin potențialul deja existent al  fiecarei 

persoane în parte. Art-terapia este de altfel o alegere eficientă în lucrul cu copiii, pentru că de 

cele mai multe ori, asigură o extraversie pe care terapia de una singură, ar dezvolta-o mai dificil.  

La fel ca și copiii, multe persoane aflate la maturitate se feresc să își exprime propriile gânduri în 

mod direct, iar  art-terapia facilitează  crearea unui drum către experiențele personale ale unui 

om, ceea ce face ca procesul în sine să fie mult mai facil atât pentru terapeut cât și pentru client. 

Prin artă ne exprimăm mult mai ușor, și câteodată așternem suprafețe pe care nici nu le înțelegem 

inițial, dar care ni se vor contura pe parcurs. Este de menționat faptul că un art-terapeut nu poate 

oferi nici tratament, nici stabilirea unui diagnostic, iar persoana care va apela la acesta nu se va 

numi pacient, ci client. De asemenea în art-terapie sunt necesare materiale, evident în funcție de 

arta aleasă care au ca scop facilitarea terapiei.  O altă parte benefică este și faptul că lucrarea, 

produsul, nu trebuie să fie plăcut estetic, este vorba de propria percepție, de exteriorizare, iar art-

terapeutul va veni în ajutorul clientului în acest demers pentru a decoda împreună mesajele 

transmise prin arta aleasă. Totodată în această lucrare s-a încercat practic tratarea unor 

disfuncționalități minore, deoarece vorbim despre o evoluție în mod pozitiv la nivel de 

creativitate, imaginație. Ceea ce este cu adevărat notabil este tratarea unor depresii, a unor 

tulburări precum ADHD, autism, dependențe, fobii, chiar și nevroză , dar și persoane cu lipsă 

scăzută de încredere în propria persoană, anxietate sau probleme în interrelaționare 

 

Capitolul V – Metodologie 
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5.1.Obiective  

 

Relațiile în care se desfășoară fenomenul de bullying pot fi între copil-copil, copil-cadru didactic, 

dar și copil-părinte atât în mediul școlar, cât și în mediul familial. Deoarece anterior am încercat 

demonstrarea tuturor aspectelor negative ale intimidării, mai departe voi analiza 

comportamentele a 10  elevi cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani, iar obiectivele vor fi: 

- îmbunătățirea relațiilor amicale, familiale, și interumane  

- diminuarea conflictelor care pot degenera cu ușurință  

- o mai buna dezvoltare a capacității creative și comunicative  

5.2. Teste aplicate 

Testele aplicate au scopul de a evalua și a demonstra relevanța studiului de caz. Datorită faptului 

că prima etapă, care aduce copiii în poziția agresorului, este încercarea scoaterii în evidență a 

propriei persoane, se va pune în aplicare următorul test: 

Dacă într-un grup de 10  copii, există prezența fenomenului de bullying, va trebui să detectăm 

care sunt rolurile în situația dată, pentru ca mai apoi să identificăm cea mai bună strategie, așa că 

expunem situația în care se va organiza o excursie unde copiii vor călători cu microbuzul. Pe o 

foaie de hârtie, cu indicația inițială că răspunsurile vor fi confidențiale, am să-i rog să scrie care 

sunt cei doi colegi alături de care ar vrea să stea în microbuz. Aceasta este delimitarea relațiilor 

prezente într-un grup. După acest experiment voi concepe o matrice sociometrică23, care ajută la 

cunoașterea mai precisă a grupurilor prin experiment. Examinează structurile sociale prin 

măsurarea atracțiilor și a respingerilor care au loc între persoanele din grup. Se pot distinge trei 

etape: 24 

                                                             
23 Sociometrie și Tele, curs an II, Asociația Română de Psihodramă Clasică  

24 http://www.rjap.psihologietm.ro/Download/rjap121_3.pdf - accesat la 07.03.2019 

 

http://www.rjap.psihologietm.ro/Download/rjap121_3.pdf
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- alegerea spontană 

- motivarea alegerii 

- experimentarea sau punerea în practică a alegerilor. 

 

În urma analizării matricei, preponderent sunt mai mulți martori ai agresiunii în detrimentul 

agresorilor sau agresaților. Din acest punct putem stabili jocurile potrivite în încercarea 

ameliorării bullying-ului. Dealtfel, nu ne putem rezuma doar la acest tip de test. Vom aplica de 

asemenea, la începutul ședințelor care sunt în număr de 10, testul  HiPIC care ,,descrie 

diferențele dintre comportamentele și atitudinile copiilor. Astfel, utilizat în context clinic sau 

pedagogic, permite evaluarea stilului emoțional, interpersonal, motivațional și comportamental al 

celor mici, pornind de la cele 5 mari dimensiuni ale personalității. 

Chestionarul se adresează părintelui (tutorelui/ cadrului didactic), fie oricărei persoane care 

întrunește criteriul frecvenței de interacțiune cu copilul evaluat. Administrarea se bazează pe 

răspunsurile în cinci trepte oferite celor 144 de simple și scurte afirmații, care infățișează 

comportamente concrete și observabile ale copilului. 

În practică, HiPIC este utilizabil în contextul clinic pentru cunoașterea punctului de pornire în 

terapie, pentru identificarea resurselor și vulnerabilităților și pentru setarea obiectivelor 

terapeutice. În contextul educațional-pedagogic, HiPIC permite evaluarea stilului de învățare al 

copilului, dar și compatibilitatea dintre abilitățile parentale și personalitatea fiului/fiicei.” 25  

 

Test HIPIC 

Prin testul HIPIC urmăresc diferența dintre prima și ultima ședimță, mai exact evoluția copiilor 

în domeniul extraversiei, imaginației, expresivității  și  creativității, având în vedere că studiul 

meu de caz se bazează exclusiv pe jocuri teatrale, care lucrează și funcționează pe baza  

capacitățiilor  menționate  mai sus.  

Extraversia- La nivel social, descrie intensitatea ,,emoțional pozitivă” cu care elevul relaționează. 

În urma testului, orice copil care influențează un scor ridicat în acest domeniu, denotă o 

                                                             
25 https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/hipic/ - accesat la 04.06.2019 
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extraordinară relaționare în situații sociale, de asemenea își crează prietenii cu ușurință și sunt 

plăcuți de cei din jurul lor, devenind astfel populari. Sunt în general veseli, entuziasmați, și 

fericiți. În opoziție, cei care au scoruri scăzute, sunt retrași, nu își doresc și nici nu caută situații 

de împrietenire, iar intrarea într-un grup nou li se pare dificilă. Sunt liniștiți, nu ies foarte mult în 

evidență și se feresc de exuberanță.  

Imaginație - Copiii care obțin scoruri ridicate sunt deseori visători, dornici de creație, interesați 

de mai multe domenii și dețin un vocabular complex. Cei care obțin scoruri scăzute, sunt tentați 

să abordeze problemele printr-o manieră sigură. Nu se lasă purtați de val și le este puțin mai 

dificil să se ocupe de arii ce necesită creativitate.  

Expresivitate - Cei care obțin scoruri ridicate, deseori își exprimă sentimentele în mod direct și 

sunt entuziasmați de discutarea activităților la care au luat parte. De cealaltă parte se află copiii 

ale căror scoruri sunt scăzute și care conturează profilul unui copil ce tinde să-și ascundă 

intențile și ideile.  

Creativitate - Copiii care se situează la scoruri ridicate pe această scală sunt originali, plini de 

idei și de cele mai multe ori iubesc desenul. Opusul, și anume cei care sunt lipsiți de idei și aleg 

calea de obișnuință, vor înregistra scoruri scăzute. 26 

  

VI. Studiu de caz  

 

 

Fișă de lucru I ședință 

 

Ca primă întâlnire am încercat să fac cunoștință cu toți cei zece copii care vor face parte din 

studiul meu de caz în vederea abordării subiectului ,,se poate să reducem bullying-ul prin jocuri 

teatrale?”. Această zi mi-a demonstrat în primul rând faptul că nu mă ,,lupt” cu o clasă în care 

copiii funcționează ca un grup unit, ci dimpotrivă, nu au trecut trei minute în care am detectat 

                                                             
26 Hierarchical Personality Inventory for Children-Ivan Marvielde, Filip De Fruyt-pg. 25-29 
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deja un episod de bullying… 

Mi-am propus ca din primul meu atelier să facă parte jocuri în care să ne cunoaștem mai bine, 

atât eu pe ei, cât și viceversa. Am început printr-un scurt discurs în care am povestit cât de 

benefic a fost teatrul în viața mea, dar primordial, jocurile teatrale de care am avut parte în 

primul an de facultate. Ei au părut foarte încântați, mi-au pus tot felul de întrebări și câțiva mi-au 

declarat că și-ai dori să devină actori, lucru care m-a bucurat pentru că acela a fost momentul în 

care mi-am dat seama că nu va fi atât de greu să lucrez cu ei, așa că am început cu mișcare 

browniană. Le-am explicat ce este, cu ce ne poate fi de folos dar și faptul că o vom utiliza în 

cadrul tuturor atelierelor. În primele două minute nu ocupau tot spațiul, deși încercam să le repet 

că este necesar să nu rămânem în grupulețe. Spuneam mai sus că nu au trecut nici trei minute în 

care mi-am dat seama de un prim caz de bullying, spun asta pentru că deși le-am spus clar că nu 

trebuie să ne atingem unii de ceilalți, un băiat, pe numele lui Eric, a intrat cu putere într-una din 

fete. M-am apropiat de el și l-am întrebat de ce a făcut asta, din moment ce am spus că nu trebuie 

să ne atingem unii de ceilalți, mi-a răspuns ironic că nu a văzut-o. Episodul nu s-a mai repetat în 

această zi, însă mișcarea a decurs cu diferite dificultăți, și anume faptul că nu se divizau absolut 

deloc, iar aici vorbesc despre un grup de 4 băieți din care făcea parte și Eric. Le-am spus să 

despartă grupul, a funcționat. Am decis că este momentul potrivit pentru introducerea altor 

consemne și anume 1 reprezintă săritură pe loc, 2 îmbrățișare, 3 aplauze, 4 numele fiecăruia în 

parte, 5 grup de trei persoane. Când am spus ce semnifică 2, toți s-au strâmbat, în semn că nu la 

place. Nu am ținut cont de părerile lor deoarece îmi știam foarte clar scopul așa că nu am 

schimbat comanda numărului ,,doi”,  și am continuat exercițiul. Când spuneam 2, deși le-am 

spus că se îmbrățișează cu cel mai apropiat coleg, ei fugeau către cine doreau ei, cand spuneam 5 

formau grupuri tot după preferințe. Această mișcare browniană mi-a mai demonstrat ceva, faptul 

că un băiat era total exclus, în sensul în care atunci când se apropiau de el, ceilalți copii o luau la 

fugă, iar el s-a dat spre final într-o parte, încercând astfel să nu mai facă parte din exercițiu, 

probabil pentru a nu primi din nou, alte refuzuri și îndepărtări. Acesta a fost momentul în care 

am decis că este nevoie să trec la următoarea activitate pentru a-i cunoaște mai bine.  
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Activitatea II  

 

Denumirea activității –,, 2 Lucruri”  

 

Durata - 10 minute 

 

Din mișcarea browniană i-am rugat să facă un cerc în 5 secunde, apoi le-am spus regulile acestui 

joc.  

,,De la stânga la dreapta începând de la cine dorește să pornească, vreau să vă spuneți numele și 

doua lucruri pentru care atât eu, cât și colegii voștri să vă țină minte”.  

Am auzit diferite lucruri, în general ,,îmi plac pisicile, câinii ”, dar ce mi-a atras atenția a fost 

răspunsul lui Alin, băiatul de care se fereau toți la jocul precedent și anume ,,Sunt Alin, îmi place 

matematica și îmi place să citesc.” După acest răspuns jumătate dintre copii au început să râdă în 

hohote și l-au făcut tocilar. Alin s-a uitat în pământ și nu a scos niciun cuvânt. A venit la mine și 

m-a întrebat dacă ar fi posibil ca el sa nu participe astăzi pentru ca iar e batjocorit. L-am întrebat 

”cum adica iar? Se întâmplă frecvent?” Mi-a răspuns,, în fiecare zi”, iar eu i-am întrebat pe toți 

de ce au râs de răspunsul lui, le-am spus că și mie imi place matematica și iubesc să citesc, Alin a 

s-a uitat la mine și a zâmbit, iar restul nu au răspuns nimic. După ce am vorbit și cu diriginta 

clasei, am aflat că Alin este nou-venit, și că astfel de situații au loc frecvent din această cauză. 

 

Activitatea III  

 

Denumirea activității-,,Povestea” 

 

Durata- 15 minute 
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Cu acest joc am încercat deopotrivă să le testez atenția, dar și comunicarea în fața și de față cu 

alți colegi. Am ales un subiect despre care să vorbim și un loc în care să fie poziționat 

protagonistul în povestea noastră. Din locul în care am rămas la ultimul joc, am început tot de la 

stânga la dreapta să vorbim despre ,,un cațel alb la mare”, tema aleasă de ei.  ,,Vocea” poveștii se 

schimba la bătaia mea din palme. Ca primă observație, toți baieții au oftat când au auzit 

subiectul, ca dovadă că în timpul exercițiului ei nu au fost atenți și nu au știut cu ce să 

completeze, în schimb participanții care au fost atenți au povestit cu sens, iar Alin s-a simțit bine 

atunci când colegii lui au fost amuzați de cum a schimbat el firul narativ. Pentru că în prima tură, 

grupul de băieți a fost dezamăgit de subiect, de data aceasta i-am lăsat pe ei să aleagă. Au ales 

,,lama din Fortnite”. În mod evident, acum ceilalți copii au fost dezamăgiți de subiect, iar eu, 

recunosc că nu știam despre ce vor să vorbim. M-am documentat apoi și am aflat că este vorba 

despre un personaj dintr-un joc destul de cunoscut în rândul copiilor în momentul actual. Ca și 

concluzie, am ajuns să observ pe baza poveștilor că mulți din cei zece copii sunt introverți, iar de 

frica părerilor preferă să scoată un singur cuvânt, pentru a nu ieși probabil prea mult în 

evidență.Eu consider că este vorba de un scut emoțional.  

 

Activitatea IV 

 

Denumirea activității-Samurai 

 

Durata 20 minute 

 

Acesta a fost jocul care mi-a arătat cel mai mult. În afara faptului că a fost destul de greu să le 

explic comenzile și să-i fac să înțeleagă exact ce au de făcut, am observat cu câtă putere lovea 

unul dintre băieți o fată care era în dreapta lui. Eu am făcut o mică demonstrație de cum trebuie 

să decurgă exercițiul, însă intenționat nu am punctat faptul că nu trebuie să ne atingem absolut 

deloc. Am vrut să văd dacă este vorba și de posibile agresiuni fizice, de aceea mi s-a parut jocul 
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perfect. Timp de 5 minute am observat cum doi din cei 10 ovesc persoanele din dreapta și stânga 

lor, apoi am decis că trebuie să punctez faptul că este total interzisă orice atingere. Dar nu a 

funcționat , deoarece loviturile continuau, indiferent de ce am spus eu cu două minute înainte ;se 

amuzau unii pe alții când agresorii, din punctul meu de vedere loveau victimele. Spre final am 

reușit totuși să conduc un exercițiu decent, în care au părut că înțeleg toate comenzile și le-am 

promis că data viitoare îl vom juca din nou, dar pe eliminări.  

 

 

 

Acesta a fost finalul primului atelier, o desfășurare a activității plăcută, dar în același timp grea, 

care mi-a oferit multe teme pentru următoarea întâlnire. Le-am promis că data viitoare vin cu 

activitați noi. Este exact grupul de care am nevoie. 

 

 

Sesiunea nr. 2 

 

Pentru a doua întâlnire, am decis că ar fi potrivit să ne înteprindem acțiunile în curtea școlii, atât 

în vederea spațiului, cât și pentru libertatea lor de mișcare. Inițial am pornit practica tot prin 

încălzirea corporală pentru a-i pregăti pe copii fizic. După această etapă pe care o consider 

necesară, deoarece îi ajută să-și consume o parte din energie într-un mod benefic, am continuat 

cu mișcarea browniană. Încă sunt necesare consemnele mele de a ocupa toate spațiile, de a nu 

mai face grupulețe. M-am gândit să continui cu viteze în timpul mișcării browniene pentru a le 

spori cât mai mult atenția și pentru a sparge grupurile. A funcționat. Următoarea activitate 

numită ,,am fost la Paris și m-am întâlnit cu…” a durat circa 20 de minute, timp în care inițial le-

am explicat regula jocului - ,,Pe rând, veți veni fiecare în centrul cercului format după mișcarea 

browiană, voi avea nevoie ca fiecare dintre voi să propună un animal, un obiect, orice vă trece 

prin minte, pentru ca mai apoi, toți colegii, rămânând în poziția din cerc vor mima cuvântul 

respectiv. ,,Începem? Cine dorește poate merge în centru”. 
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Au fost fel și fel de propuneri, de la animale, la obiecte, de la mâncăruri la nume proprii din 

diferite jocuri pe care marea majoritate le îndrăgesc. Observația mea este că 5 din 10 copii sunt 

rușinați de prezența celorlalți, sau pur și simplu nu vor să se implice in joc. Cuvântul ,,melc”, m-

a făcut să-mi dau seama de acest lucru. 5 copii s-au tăvălit la propriu pe jos, încercând să îl 

mimeze cât mai bine, în timp ce restul au rămas în picioare cu scuza ,,eu nu vreau să-mi 

murdăresc hainele”. Aici mi-am dat seama că se poate ascunde, totuși, o urmă de rușine, de a nu 

pica din postul de ,,lider” . Prin următoarea  activitate am încercat să descopăr cum sunt văzuți ei 

în ochii colegilor. 

 

Descriere activitate-Calități 

 

Durata-25 de minute 

  

Reguli- formăm echipe de câte doi la bătaia mea din palme. Acum că v-ați găsit coechipierul 

vreau să vă gândiți care este cea mai definitorie calitate pentru el, dar nu o spuneți. Prin mimă 

încercați ca el să descopere ce calitate are din punctul vostru de vedere, iar la final vreau să vă 

rog să-mi spuneți dacă vă regăsiți în calitatea respectiva. Începem.  

 

Au fost calități descoperite în mare parte, cum ar fi ,,deșteaptă”, ,,frumoasă” , ,,înalt” , 

,,prietenos,, , însă ce mi-a dat de gândit a fost o echipă de două fete în care A încerca să-i 

mimeze lui B ,, frumoasă” , iar B neînțelegând, a început să încerce să ghicească și au curs 

cuvinte precum ,,fraieră” , ,,fițoasă”. Eu am încercat să aflu de ce consideră ea că prietena ei ar 

spune asta despre ea, sau de ce consideră ca aceste două cuvinte sunt calități, sau pur și simplu să 

aflu dacă a spus-o doar în joacă sau este vorba de ceva serios. Am aflat că ,,prietena mea mereu 

mă face așa, de asta am crezut că și la jocul ăsta o să mă facă la fel”. Am întrebat-o dacă o 

deranjează și mi-a răspuns că nu, pentru că uneori se simte ,,fraieră”. Astfel am detectat posibilul 

primul caz de bullying din studiul meu de caz, urmat de altfel și de lovituri sau pus piedici, în 

glumă…în aceeași echipă, cu aceleași persoane.  
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Activitatea III 

 

Descrierea activității- Încredere 

Durata-15 minute 

Reguli-După ce un voluntar se oferă să fie protagonistul acestui prim nivel de joc, toți ceilalți se 

adună în jurul lui susținându-l, să nu cadă și să se simtă în deplină siguranță.  

Începutul jocului a schiopătat puțin, nimeni nu avea încredere, se lăsau foarte puțin, nu își 

păstrau punctul de sprijin, stăteau extrem de încordați, dar cu trecerea timpului, lucrurile s-au 

mai omogenizat, au prins puțină încredere. Am observat însă că depinde de ce persoană se află în 

mijloc. La una dintre fete, baieții au inceput s-o împingă foarte tare, pe motivul că este „grasă, 

altfel o s-o scăpăm pe jos”. În mod evident, fata nu avea nicio problemă de greutate , era doar o 

răutate din partea colegilor. Am aflat ulterior că fata era nou-venită în clasa respectivă și nu era 

acceptată mai deloc. În același exercițiu am aflat că există o altă problemă și anume aparatele 

dentare. Sunt batjocoriți din cauza acestui motiv destul de tare. ,,O să ne agăți bluzele cu sârmele 

alea din gură”, ,,vezi să nu ne tai cu aparatul”. 

 

În prima sesiune i-am rugat să se gândească la doua persoane lângă care ar vrea să stea, dacă am 

pleca într-o excursie cu clasa. Prin această tehnică de atom social,  am urmărit descoperirea 

preferințelor dar și a copiilor marginalizați. Am primit răspunsurile în urma cărora am depisat 

care sunt victimele, agresorii sau persoanele neutre, .. 

 

Și așa s-a încheiat cea de-a doua sesiune. Cu neîncredere, cu aluzii răutacioase, cu aceeași 

problemă de băieți contra fete care planează deasupra tuturor.. Dar și mai rau, fete cu fete.  
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Ședința nr. 3 

 

Pentru această ședință am optat tot pentru desfășurarea activității în exterior, adică în curtea 

școlii, gândindu-mă ca este prilenic atât pentru ei, cât și pentru mine. Având mai mult spațiu 

decât în clasă, însă s-a dovedit a fi ca o piedică pentru mine, deoarece în afara încercării mele de 

a le explica cât mai clar ce au de făcut, a mai intervenit un angajament, acela de a face liniște și 

de a-i ruga să fie liniștiți. Aceasta a fost una dintre cele mai grele ședințe cu ei. Nu au luat 

activitatea de afară așa cum credeam eu, ci ca pe o pauza prelugită în care pot vorbi unii cu alții. 

Ghinionul meu a fost că în același timp în care susțineam eu atelierul, alți copii din alte clase 

erau și ei în curtea școlii, iar clasa 5A, cea alături de care formez acest studio de caz, se îndreptau 

mereu către ei. Le-am atras atenția de câteva ori ca nu suntem în pauză și ca este necesar să fim 

atenți, altfel nu o să iasă nimic. M-am simțit mai mult ca o educatoare de la grădiniță care încerca 

să-i țină în frâu pe copii din grupa ei. Am început prin încălzirea corpului, mișcări simple ca la 

ora de sport, pentru a avea corpul pregătit în următoarele jocuri, iar mai apoi mișcarea browniană 

care de data aceasta a fost și mai haotică. Am segmentat spațiul deoarece activitatea era 

desfășurată în curtea școlii pe un teren de sport, și acest lucru mi-a fost destul de dificil, deoarece 

nu puteau să ocupe tot spațiul sau majoritatea se duceau către colțurile terenului pentru a-și 

continua discuțiile, evident fără legătură cu ceea ce făceam în acel moment. M-am gândit că ar fi 

mai bine să încep cu un nou tip de joc, cu ochii închiși, lucru care nu le va mai permite să zburde 

în tot terenul de sport și le va atrage mult mai mult atenția.  

 

Activitatea II 

Descrierea jocului- Găsiți partenerul 

 

Timp- 15 minute 

 

Tot în pozițiile în care au rămas în urma mișcarii browniene, le am comunicat că în momentul în 

care voi bate din palme vor forma perechi de câte doi, cu cea mai apropiată persoană. Din nou m-
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am lovit de aceeași problemă. Nu voiau să facă perechi cu cine le era mai aproape, ci 

preferențial, deoarece ,,eu nu fac echipă cu Mara” , iar eu am întrebat ,,de ce? ” Am primit 

răspunsul ,,pentru că este fată, iar eu sunt misogin, nu suport fetele”. L-am întrebat ce înseamnă 

misogin? Mi-a răspuns că așa a auzit el, dar nu știe ce înseamnă exact, doar că el nu suportă 

fetele, sunt urâte și fițoase. Și am zis ok, pentru ce ai spus acum rămâneți în pereche, deoarece 

trebuie să învățăm să ne comportăm civilizat, suntem un grup indiferent de sexul pe care îl avem. 

Echipa aceasta formată din Mara și Sinisha , nu și-au dat interesul absolut deloc, Mara își dădea 

ochii peste cap, iar Sinisha se strâmba la orice consemn pe care îl dădeam. Regulile au fos t-,, 

acum am nevoie ca toată lumea să închidă ochii și să se țină de mâini cu partenerul, vreau să 

simțiți, cu ochii închiși ce tip de piele are colegul sau colega voastră, daca are brățări, ce formă 

au unghiile, timp de 2 minute vă analizați mainile până la încheietură , pentru ca mai apoi, tot cu 

ochii închiși în spațiu, va trebui să vă găsiți partenerul doar după mâini. Vreau liniște totala, nu 

vă vorbiți unul cu altul pentru ca altfel stricăm exercițiul. Puteți porni, mergeți încet, cu mâinile 

în față, acceptați ca alți colegi să vă analizeze mâinile, ca să vă puteți găsi partenerul. ” 

Spre surprinderea mea, acest joc a funcționat mai bine decât mă așteptam, am reușit să-i fac 

atenți, să-și dea interesul și să nu deschidă ochii pe tot parcursul jocului. Până la final toți și-au 

găsit perechea, iar pentru cei care au fost mai rapizi, spectacolul văzut de pe margine a devenit 

unul foarte amuzant. Exercițiul cu ochii închiși chiar a fost o reușită din punctul meu de vedere.  

 

Activitatea III  

 

Descrierea jocului -Hoți și polițiști 

 

Timp- 15 minute 

 

Pentru a doua activitate am propus un joc efervescent, și anume ,,hoți și polițiști”, i-am pus din 

nou să închidă ochii iar cei doi pe care i-am atins pe umăr, au fost hoț și polițist. Mai departe 

într-o mișcare browniană , polițistul trebuie să prindă hoțul care face cu ochiul celorlați 
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participanți la joc. Cetățenii, adică cei care nu au primit atingerea pe umăr trebuie să aibă grijă ca 

atunci când li se face cu ochiul să vină alături de mine lângă gard. Jocul nu a funcționat, deoarece 

cei cărora li se făcea cu ochiul, în loc să vină lângă mine, pârau, spuneau cine e hoțul, pentru ca 

polițistul să audă. Eu am vrut să vad exact acest lucru, am ales pe rând ca prima echipă să fie 

formată dintr-un băiat și o fată, pentru ca mai apoi să aleg 2 băieți. Când au fost aleși așa, toți 

băieții au format o echipă, nu au mai spus cine este hoțul, ci pur și simplu veneau lângă mine, 

acesta a fost unicul fel în care am reușit să duc exercițiul până la capăt, ca mai apoi să aleg 2 fete. 

S-a întâmplat același lucru ca și prima dată, baieții pârau, i-am întrebat de ce fac asta , mi-au 

răspuns că fetele nu merită să câștige nimic. Jocul acesta mi-a oferit o dovadă de contrast. Fetele 

au fost întotdeauna serioase și au respectat regulile indiferent de cine era ales, iar băieții au ținut 

doar cu ei, au făcut să funcționeze doar jocul lor, și ,,prindeau” numai fete , ca să le scoată mai 

repede din joc.  

 

Am decis că trebuie să continui cu Samurai, să văd dacă mai țin minte regulile și dacă putem 

trece la următorul nivel, cel cu eliminări.  

Activitatea IV  

 

Samurai  

 

Durata-20 minute  

 

Îl știau perfect, iar în momentul în care le-am spus că va fi pe eliminări, au devenit dintr-o dată 

mult mai atenți. Jocul a funcționat perfect, încă se mai loveau, dar le-am atras atenția că nu așa se 

joacă Samurai și au înțeles, am ajuns ca ultimii trei să se joace aproximativ 5 minute , fără niciun 

fel de întârziere în ,,HA” sau în mișcare. M-au întrebat dacă vor mai juca și data viitoare, eu le-

am răspuns că ,,da, îl vom face la fiecare ședință”, iar ei au sărit de bucurie.  
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Ca ultimă activitate , am încercat din nou jocul cu încrederea, unde mi s-au dovedit multe aspecte 

de care nu eram încă sigură și anume, 3 copii nu au mai vrut să joace din diverse motive, cum ar 

fi ,,o sa mă scape x intenționat” , „mi-e frică”, iar eu am decis să le dau timp până la final și să 

fie doar pe postul de suținători. A fost mult mai intens de data aceasta, am reușit împreună să 

ducem un băiat paralel cu pământul, fără ca măcar să se miște vreun pic, altora încă le era puțină 

teamă, dar pe parcurs s-au liniștit, cei care nu au vrut să facă la început, au intrat totuși speriați 

încă în joc, iar unii dintre ei voiau sa mai fie în mijloc încă o dată, pentru că le plăcea.  

 

La finalul atelierului, am primit un buchet de flori de 8 martie, în mod firesc le-am mulțumit 

tuturor pentru gest și am vrut să-i pup pe obraz în semn de mulțumire, însă doi băieți, cei mai 

problematici, agresorii,  din punctul meu de vedere actual, au fugit către clasă, spunându-mi că ei 

nu pupă fetele și sunt misogini. Am încheiat sesiunea, gândindu-ma tot la cum aș putea să 

schimb mentalitatea aceasta de diferență dintre fete și băieți prin jocuri…pentru că se află la un 

nivel destul de ridicat.  

 

 

 

 

Sedința nr. 4  

 

Deoarece vremea nu a fost favorabilă, ca prim motiv, și pentru că am tras concluzia că nu este 

propice să ne mai defășuram activitățile afară, am stabilit ca a 4-a ședință să aibă loc în clasă. 

Am vrut să compar odată cu această decizie dacă este mai bine să lucrăm în clasă , într-un mediu 

oarecum închis, în care nu trebuie să fac liniște, ci pur și simplu să-mi desfășor atelierul. Mi s-a 

demonstrat că este mult mai benefic, deoarece ei se comportă mai aproape de un grup compact în 

cadrul din sala de cursuri, față de cele doua ședințe pe care le-am avut în curtea școlii.  
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Ca primă activitate am ales să întreprind ,,Oglinda”, un joc care din punctul meu de vedere nu 

arată doar o reflexie, ci și atenție. Am chemat în fața clasei doi copii, fără să numesc eu, ci pur și 

simplu cine a simțit să o facă, ca să-mi dau seama cine simte că poate fi expus în fața unei clase 

întregi. Cu greu, a ieșit o fată, iar mai apoi la rugămintea ei, încă o prietenă. Le-am explicat că 

trebuie să stea una în fața celeilalte și că trebuie să stabilească împreună cine este A și cine este 

B. După ce au căzut de comun acord, am specificat că A este cel care face mișcările, iar B 

trebuie să le urmeze, exact ca într-o oglindă. Prima echipă a funcționat neașteptat de bine, însă la 

următoarea am întâmpinat câteva probleme, deoarece a decis Alin că vrea să iasă în față, dar 

nimeni nu a vrut să facă echipă cu el. Nu au trecut 10 secunde până când un băiat i s-a adresat lui 

Alin spunându-i ,,Vezi să nu plângi iar pentru că nimeni nu vrea să fie în echipa cu tine”. 

Moment în care Alin s-a răstit nervos, „poate vrei să plângi tu!”. Dacă n-aș fi avut timp să-l 

cunosc pe Alin aș fi tras concluzia că e și el la rândul lui, agresiv față de alți colegi, dar am 

înțeles mai în substrat, am luat răspunsul lui ca pe o replică ținută mult acolo, pe care și-ar fi 

dorit de mult timp să o arunce. Era ca și cum, e al 10-lea episod în care un coleg îl batjocorește 

iar el nu mai poate îndura. Imediat după acest răspuns, Luca i-a raspuns lui Alin „vezi că ai 

tupeu, ai grijă că peste o ora doamna nu va mai fi aici și ai să vezi tu!”. În acest moment am 

simțit să intervin, l-am întrebat pe Luca ce înseamnă asta, ce se întâmplă după ce eu voi pleca?” , 

răspunsul nu a venit de la Luca inițial, ci de la Alin, care mi-a răspuns ,,probabil o sa dea iar în 

mine, pentru că altceva nu-l duce capul să facă.” Eu am rămas oarecum șocată, se întâmpla ca 

pentru prima dată să câștig încrederea primului copil, care tocmai mi-a confirmat că este lovit, în 

concluzie, victimă a unui bullying destul de agresiv. După ore am stat de vorbă cu el, ca să aflu 

mai multe. Mi-a povestit diverse episoade, în afara celora la care am luat și eu parte, problema 

era că nu este victima unui singur agresor, ci mai multora. Statutul de nou venit în grup, dar și de 

copil care vine la școală să învețe foarte bine îi face pe ceilalți să se comporte cu el absurd. 

Revenind la jocul pe care încercam să-l construiesc împreună cu ei, până la urma a venit o fată să 

facă parte din echipa lui Alin. „Ana, nu te duce cu deșteptul ăsta.” , s-a auzit din banca a doua, 

dar Ana nu a luat în seama, iar exercițiul a ieșit într-un final, la fel de bine ca și primul, cu 

mișcări lente, astfel încât B a reușit să urmeze perfect. Pentru a 3-a pereche, lucrurile nu au stat 

deloc ca în primele două, au ieșit în față, Eric, copilul pe care eu îl suspectez încă de la prima 

ședință că ar fi un lider-agresor, și Luca, un alt posibil agresor. Au luat exercițiul într-o glumă 

totală, își doreau doar să facă toată clasa să râdă, și spre surprinderea mea reușeau, semn că sunt 
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într-o lumină bună în ochii celorlalți. Singurii care își dădeau ochii peste cap și nu li se părea 

nimic amuzant au fost Ana și Alin. Oricât am încercat să le repet că mișcările trebuie să fie lente, 

precise, ei imitau dansuri actuale de pe internet, sau diferite semne, din câte am înțeles, tot de pe 

internet.  

 

 

Activitatea 2 

Durată 10 minute 

”Mâinile la spate” 

 

Regula jocului- Doi voluntari , A se pune în fața lui B, și își inconjoară mâinile în jurul lui B, iar 

B scoate mainile în lateralele lui A, astfel încât mâinile lui B, par brațele lui A.  

Acest joc mi-a scos în evidență faptul că le este rușine unii de alții, nu se pot exprima liber 

deoarece ceilalți încep să facă comentarii răutăcioase, așa că orice subiect de discuție am ales, A 

simțea nevoia să incheie foarte repede, iar B abia gesticula. În orice caz „publicul” venea cu tot 

felul de idei, abia la insistențele mele de a-i lăsa liberi pe cei care sunt în față, să se exprime după 

propriile idei și gânduri, am reușit să fac liniște în bănci. Ce mi-a mai demonstrat acest joc a fost 

faptul că mulți din cei care fuseseră deja în față la primul joc, nu și mai doreau să se expună, de 

frica comentariilor celorlați.  

 

 

 

Activitatea 3 

Durata 30 de minute 

”Ce-ar fi daca ar fi?” 
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Regula jocului - Am nevoie de un voluntar, cel care se va oferi, va părăsi sala pentru un minut 

până când cei care au rămas în interior vor alege un protagonist, adică persoana pe care voi va 

trebui să o intuiți/ghiciți în urma întrebărilor. Întrebările pe care le va pune voluntarul vor suna 

„ce ar fi daca ar fi o culoare, un anotimp, o melodie” (exemplu), protagonistul va întreba pe rând 

fiecare participant în parte, iar participanții trebuie să aibă grijă să răspundă cât mai corect, astfel 

încât voluntarul, cel care a părăsit sala să reușească să gasească protagonistul în urma 

răspunsurilor primite.  

A ieșit un voluntar, iar ca protagonist a fost ales. Exercițiul s-a desfășurat frumos, pentru că 

voluntarul a pus întrebări benefice aflării persoanei, cum ar fi „ce ar fi dacă ar fi un suc, un fel de 

mâncare, o materie, un animal, un obiect, o piesă de mobilier, o limbă străină”, răspunsuri care 

cumva au ajutat, iar protagonistul a fost găsit din prima încercare. Ca următor protagonist, a fost 

ales Alin, aici, întrebările puse de voluntar nu au indicat spre Alin, asta poate și pentru că 

răspunsurile au fost în mare parte incorecte. După ce s-a terminat exercițiul, Alin a spus „nu mă 

cunoașteți absolut deloc, ați dat numai răspunsuri greșite”. Aceeași problemă am avut-o și la 

următorul protagonist, o fată, care a spus același lucru în urma jocului, faptul că nu aveau nicio 

legătură răspunsurile colegilor cu ea. Ca și concluzie a acestui joc, copii din această clasă sunt în 

mare parte doar colegi, foarte puțin au legat o prietenie și se cunosc, la fel de puțini sunt băgați în 

seama de colectiv, restul sunt în momentul de față doar niște colegi noi, pe care ceilalți nu s-au 

interesat să-i cunoască. Jocul acesta le-a plăcut însă foarte mult, iar eu le-am promis că data 

viitoare îl facem din nou. Îmi oferă multe răspunsuri și chiar mi-aș dori ca toți să treacă prin 

această experiență.  

 

 

 

Ședința nr.5  

 

Am ajuns  la jumătatea parcursului studiului de caz , cu toate acestea încă mai sunt probleme și 

încă mai dau piept cu situații de bullying. De aceasta dată ca și ultimele 4 ședințe, tot Eric este 
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cel care creează probleme.  

Am început cu mișcare browniană din nou, de data aceasta le-am dat ca și consemn lunile de 

naștere, și le-am spus ca atunci când rostesc o lună în care ei sunt născuți să ridice mâna , astfel 

încât colegii lor să le ofere o îmbrățișare. M-am lovit de aceeași reacție, de strâmbături în 

momentul în care au auzit de consemn. Am început să rostesc pe rând diferite luni, iar cei care 

erau născuți în luna spusă de mine ridicau retrași mâna, aproape că se ascundeau, iar în 

momentul în care colegii veneau să-i îmbrățișeze continuau să se strâmbe și să se tragă cât mai 

repede. Peste puțin timp mi-am dat seama însă, că am spus toate lunile anului și totuși câțiva nu 

au ridicat mâna. În vizorul meu au fost doi băieți care pe parcursul exercițiului au tot vorbit și nu 

erau atenți. I-am întrebat în ce lună sunt născuți, mi-au răspuns luni pe care evident le-am rostit, 

apoi i-am întrebat de ce nu au ridicat mâna daca acesta a fost consemnul și mi-au răspuns că le e 

scârbă să fie îmbrățișați. Acest exercițiu mi-a demonstrat încă o dată că există probleme în grup, 

faptul că ei ca și colegi nu se îndrăgesc și că nu au alt sentiment decât acela de colegialitate 

minimă. Din acest joculeț am trecut la o activitate de atenție și cooperare.  

 

 

Descrierea activității- Un cuvânt în același timp 

Durata-20 de minute 

Regulă- După ce s-a format un cerc , se compun echipe pe principiul stânga-dreapta, adică dintr-

un punct stabilit vin în centrul cercului stânga și dreapta punctului ales și încearcă să rostească 

același cuvânt în același timp, sau măcar să rămână în aceeași zonă pentru a-i ajuta pe următorii.  

După ce le-am explicat regula au ieșit câte doi în față și au spus tot felul de cuvinte. A durat ceva 

până când au înțeles că trebuie să rosteasca la unison, pentru că altfel nu va ieși exercițiul. Mulți 

dintre ei chiar și-au dat interesul, și au încercat să păstreze ,,zona” , alții însă ,  spuneau cuvinte 

doar pentru amuzamentul colegilor, tot felul de personaje din jocuri pe calculator, activitate pe 

care o au jumătate dintre ei, așa că a funcționat, mare parte au râs, dar jocul nu a ieșit. Deși ne 

apropiaserăm destul de mult, această încercare continuă de afirmare a făcut ca jocul să iasă din 

ritmul pe care până atunci reuțisem să-l atingem.  
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Concluzie- Atenția a fost prezentă în jumătate din grup, iar jocul nu și-a atins scopul.  

 

Descrierea activității- Ce-ar fi dacă ar fi 

Durata-30 de minute  

 

Deoarece am explicat deja regula în întâlnirea precedentă, și din cauza faptului că nu au reușit să 

facă toți această activitate care a fost îndrăgită de marea majoritate, am stabilit să continue jocul 

și să facă și cei care nu l-au făcut. Au fost entuziasmați când au auzit că mă țin de promisiune, iar 

odată cu această acitivitate , mi s-au clarificat noi lucruri.  

Își doreau toți să joace, ori să fie protagoniști, ori voluntari, așa că am stabilit să joace cei care nu 

au fost data trecută și dacă ne mai rămâne timp participă și ceilalți , din nou. A ieșit o fată din 

clasă, iar protagonistă a fost aleasă o colegă care aparent mi se părea că se înțelege cu toată 

lumea. A avut multe alegeri la ,,cu cine ai sta în microbuz” , deci nu mi se părea că avea cineva 

vreo problemă cu ea. Lucrurile însă au stat altfel pe parcursul jocului, au fost răspunsuri dure. La 

niște întrebări banale doi băieți au răspuns răspicat, răutăcios. Ex.( ce ar fi dacă ar fi o culoare? 

Răspuns/ negru ca sufletul ei . ce-ar fi dacă ar fi un animal?/ Răspuns: un șobolan mort) . În acest 

timp eu mă uitam la reacțiile fetei care zâmbea amar. Următorul protagonist a fost Eric, copilul 

pe care l-am avut în vizor de la prima ședință ca fiind un posibil agresor, însă răspunsurile 

colegilor au fost extrem de normale, unele dintre ele chiar drăguțe. La finalul acestui exercițiu 

am aflat de la doamna Dirigintă că Eric a adunat semnături de la toată clasa pentru ca diriginta să 

fie demisă. Din punctual meu de vedere și din ce am observat doamna profesoară era adorată de 

mulți dintre copii, cu toate acestea s-a demonstrat puterea de convingere a lui Eric în această 

clasă. Mi s-a spus că acum tuturor copiilor le este frică de el, pentru că au fost câțiva care au 

refuzat să semneze. De aceea el acum se comportă extreme de urât cu aceștia. Probabil din acest 

motiv au venit răspunsurile frumoase la adresa lui. Un lucru e sigur și mi s-a confirmat, Eric este 

dominator în acest grup.  
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Ca ultima activitate am făcut ceea ce ei m-au rugat și anume am adus scenariile. În multe ședințe 

toți au vrut și au cerut să facem și actorie, să joace. Atunci m-am gândit să scriu un text simplu, 

care să conțină replici precum ,,te iubesc”, provocatoare pentru ei și pentru problema pe care ei o 

au în grup, și anume refuzul constant al apropierilor sau al vorbelor bune. Așa că ședința cu 

numărul 5 s-a încheiat cu formarea echipelor. Am decis să fie două personaje, o fată și un băiat, 

frați așa că am format echipele astfel încât să joace cei care au gradul cel mai mare de tensiune 

între ei. Tot cu ajutorul ,,cu cine ai sta în microbuz”, am format echipele, în mod evident,  ei nu 

au fost plăcut surprinși și m-au rugat să schimb, să joace fete cu fete și băieți cu băieți, dar i-am 

refuzat știindu-mi foarte bine scopul. Am auzit și ,, eu nu vreau să joc cu proasta aia” , ,,mie nu 

îmi place să joc asta cu tine” , ,,eu nu mai vreau dacă nu sunt în echipă cu x”. Le-am spus că nu 

este nevoie să învețe pe de rost textul, pentru că îl vom învăța împreună la repetiții. Mi-am 

propus ca jumătate din ședința următoare să fie destinată scenariului, pentru a mai observa alte 

lucuri noi despre acest grup.      

 

 

Scenariu 

 

 

 

(Intră ea în cameră, ciocănind la ușă) 

Ea- Hei, pot să intru puțin? 

 

El- Da 

 

Ea- Trebuie să vorbesc ceva cu tine  
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El- Păi în 5 minute ne-a chemat mama la masă, nu poți să aștepți să vorbim după? 

 

Ea- Hai te rog, chiar e important pentru mine… 

 

El- Ok, spune 

 

Ea- Diseara e ziua lui Andrei. Am rugat-o pe mama să mă lase să merg, dar mi-a răspuns că pot 

merge doar dacă vii și tu cu mine. 

 

El- Eu chiar nu am niciun chef, voiam să mă joc în seara asta. 

 

Ea- Te rog mult, chiar vreau să merg, vor fi toți colegii mei, te rog, stăm puțin, o ora.  

 

El- Promiți că stăm doar o ora? 

 

Ea- Da! 

 

El- Bine, fie! 

 

Ea- Iți mulțumesc din suflet, te iubesc mult! 

 

El- Mda și eu.. 

(mama îi cheamă la masă și amândoi ies din încăpere) 
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Ședința nr. 6 

 

Am început a 6-a ședință tot cu mișcare browniană, de data aceasta am vrut să văd cât de bine își 

cunosc clasa și câtă atenție distributivă au. La fiecare ,,STOP” le-am dat diferite consemne 

individuale , adică pentru fiecare dintre ei a fost o comandă diferită.Prima a fost să-mi spună câte 

scaune sunt în clasă, mai apoi câte tablouri sunt pe perete, apoi ce scrie pe tablă, câte alune sunt 

în copacul de hârtie pe care îl aveau în clasă, în ce e încălțată x, cine e în dreapta, în stânga, ce 

culoare au jaluzelele. Exercițiul a funcționat destul de bine, în primele ședințe nu erau foarte 

atenți însă atenția a fost sporită pe parcurs. Apoi am continuat tot cu un exercițiu de răbdare, 

atenție și anume să încercăm să numărăm până la 10, însă fiecare dintre ei să spună doar un 

număr, fără să se intersecteze cu altcineva. În cazul în care spun mai multe persoane, se reia. 

După 10 minute de încercări de a găsi tactici, au reușit să nu se mai intercaleze și să nu se mai 

grăbească. Am încercat să le dau sfaturi pe parcurs, și anume să fie atenți, să-și asculte colegii, 

să-i privească pentru că doar așa poate reuși exercițiul. Apoi le-am spus să batem recordul, să 

ajungem la 20, iar de data aceasta o persoană poate spune mai multe cifre. Au fost încântați de 

idee și parcă mai motivați, așa că în următoarele minute am ajuns și la 20. Recordul a fost de 23 , 

și m-au rugat să repetăm exercițiul și data viitoare.  

 

Activitatea 2 

Durata- 15 minute 

Regulă- Un voluntar iese în fața clasei, ne spune o minciună și un adevăr, ca mai apoi , colegii să 

ghicească care este minciuna și care este adevărul. Cu această activitate am urmărit cunoașterea 

grupului.  

Au ieșit pe rând în față și au luat în serios activitatea, nu a mai primat amuzamentul, ci 

dimpotrivă,  au încercat să ,,mintă” cât mai bine, astfel încât colegilor le-a fost greu să facă 

distincția între adevăr și minciună. Jocul i-a bucurat foarte tare și l-am repetat, adică mulți dintre 

ei au vrut să vină de mai multe ori. Un băiețel a venit cu propunerea să îngreunăm jocul, și 

anume să spună două adevăruri și o minciună, iar toți au fost de acord , așa că m-am conformat, 
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am făcut însă doar o tură așa , deoarece nu mai aveam foarte mult timp la dispoziție pentru alte 

activități. Acesta a funcționat la fel de bine. Am stabilit împreună că îl vom repeta și data 

viitoare.  

Deoarece acest atelier a fost destinat cunoașterii grupului, ca și următoare activitate,  am ales 

jocul ,,Intuiesc despre tine”. 

 

Activitatea 3 

Durata- 20 de minute 

Regula- Un voluntar se așează în mijlocul cercului, iar ceilalți participanți spun tot ce intuiesc 

despre el, iar acesta din urmă,  spune dacă este adevărat sau nu.  

Cu ajutorul acestui joc am descoperit noi lucruri despre ei, deoarece conta destul de mult cine se 

afla în mijlocul cercului.  Cursivitatea intuițiilor diferea de la persoană la persoană. Cine era mai 

popular avea mai multe intuiții față de un copil nou în grup, sau mai retras, fapt ce l-a enervat pe 

Alin, care , când se afla în mijlocul cercului și nu primea atâtea afirmații, a răbufnit ,,hai n-aveți 

idei? De ce nu spuneți nimic? Stau aici degeaba? ”. În schimb jocul a fost bine primit de către 

ceilați care au descoperit lucruri noi despre colegii lor. M-au  uimit ideile pe care le-au avut, la ce 

au putut să ajungă, de la ,,iți place culoarea roz” la ,, ultima carte pe care ai citit-o a fost un 

roman”. Activitatea a decurs frumos până când în față, imediat după Eric, a ieșit sora lui, Ana, 

care a fost împinsă de către fratele ei în lada cu lapte și cornuri, fără ca ea să fi făcut ceva. Din 

păcate reacția colegilor a fost una deplasată, râzând de ea, deși căzătura nu a fost una în joacă. S-

a simțit rușinată și din acel moment nu a mai vrut să participe la joc, și nici la următoarele. Eu 

am simțit nevoia să-l întreb totuși pe Eric de ce a făcut asta, iar el mi-a răspuns că mereu îi face 

așa, că se joacă. Nu am vrut să pun accent foarte tare pe ce s-a întâmplat , mai ales pentru că am 

vazut reacția Anei,  care părea că vrea doar să trecem peste acest incident fiind deja prea expusă, 

așa că am schimbat cursul atelierului,  spunându-le să facem scenariul.  

 

Activitatea 4 

Scenariu 
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Durata- 15 minute 

 

Nu aveam oricum timp să repete toți , însă Ana nu a vrut să participe, mi-a spus că pur și simplu 

ea nu vrea, așa că am lăsat-o și nu am insistat, în schimb colega ei a venit prima fără să stea prea 

mult pe gânduri și l-a luat pe partener de mână fără să lase loc de comentarii din partea lui. Își 

dorea foarte mult, de abia aștepta, mai ales că mi-a spus că face cursuri de actorie. Prima repetiție 

a fost una foarte reușită, amândoi știau textul , deși eu le-am spus că nu este nevoie să învețe. M-

a bucurat mult, le plăcea cu adevărat să joace, și-au făcut propriul spațiu, au fost foarte creativi și 

au fost singurii care au spus ,,te iubesc” clar, iar mai apoi s-au și luat în brațe. Cu ceilalți însă nu 

a fost la fel. A trebuit să-i rog să vină, le era rușine de părerile celorlalți și nu în ultimul rând de 

comentariile lui Eric, care era foarte agitat, vorbea în stânga și în dreapta, nu le lăsa colegilor 

impresia de atenție ci din contră, când repeta cineva făcea foarte multă gălăgie încercând să 

atragă atenția. L-am rugat să facă liniște, să-și imagineze că este la o piesă reală de teatru, unde 

actorii se respectă de către public. Mi-a răspuns că el nu vrea să se facă actor și că nu-l 

interesează, dacă sunt buni nu trebuie să-i intereseze zgomotul pe care el îl face. A urmat o 

discuție despre atenție și respect în care Eric aducea numai argumente deplasate, cu toate astea 

păstrându-și totuși cumpătul față de mine. Am reușit măcar să-l fac să înțeleagă și pe durata 

următoarelor repetiții a stat cuminte. Cu protagoniștii însă au fost câteva probleme, deoarece așa 

cum mă așteptam scenariul se oprea înainte de replica ,,te iubesc”. Au refuzat să spună și să facă 

totodată si vreun gest de apropiere. Ședința cu numărul 6 s-a încheiat așadar cu dovada de care 

aveam nevoie. Prea puțini au sentimente pozitive față de ceilați și prea mulți au ajuns să deteste 

persoana din preajmă.  

 

Actualizare-Până la următoarea ședință am aflat că nu mă pot prezenta, deoarece au apărut 

probleme în clasă. Diriginta mi-a spus că Eric a adunat semnături de la toată clasa pentru a o 

demite. Încă o confirmare a faptului că Eric reprezintă agresorul fără doar și poate. Problema este 

că puțini dintre cei care nu au vrut să semneze au parte de un ,,tratament” agresiv din partea lui 

Eric. Mi s-a povestit că sunt scuipați, înjurați și îmbrânciți pentru ,,fapta lor”, în care nu au vrut 

să-și susțină ,,liderul” în comportamentul lui deplasat față de doamna dirigintă.   
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Ședința nr. 7 

 

Mi-am propus ca pentru cea de-a 7-a ședință să le stimulez creativitatea și să le las lor frâiele 

atelierului pentru a observa cine are tragere către a fi un lider așa că am început activitatea prinr-

un joc care le oferă posibilitatea de a fi lideri.  

 

Denumirea activității-1,2,3 

Durata-15 min 

Acest joc are ca rol și încălzirea grupului așa că mi s-a părut optim să îl utiliez în prima parte a 

întâlnirii. Ca primă regulă am propus ca ei să aleagă ei ce anume facem la 1, 2 și 3. Au ales ca 

pentru numărul 1 să facă mersul piticului, 2 trei sărituri și 3 dans , propunerile mi s-au părut bune 

așa că am început exercițiul prin mișcare browniană , apoi am ales eu de câteva ori numerele , 

pentru a vedea dacă au înțeles regula, ca mai apoi să-i las pe ei să propună. Jocul i-a amuzat 

foarte mult pentru că au avut inventivitatea de a repeta numar după număr. Nu au stat deloc, 

fiecare a propus de cel puțin zece ori un număr, iar finalul a fost unul reușit, asta pentru că mi-au 

confirmat mie că toți sunt posibili lideri și că le face placere ca restul grupului să ,,asculte” 

consemnele lor, dar și pentru că a fost un exercițiu care a făcut încălzirea pentru următorul.  

 

Activitatea 2 

Denumirea activității- Stai 2 minute 

Durata- 20 de minute 

Le-am propus ca unul dintre ei să se ofere voluntar înainte de a spune regulile următorului joc, 

pentru că mi-era teamă că mai apoi nu se va mai oferi nimeni. Sinisha a fost cel care a venit în 

față, iar apoi le-am spus că pentru 2 minute aș vrea să stea în fața clasei, singur, în timp ce toți 

ceilalți îl privesc atent. Prin această activitate mi-am propus să urmăresc starea de disconfort în 

momentul în care ești privit. Au trecut toți pe rând prin această etapă, unii mi-au spus că se 

simțeau normal, alții că au fost stresați și că nu le-a plăcut să fie priviți atât de atent în timpul în 
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care ei nu făceau nimic. Au fost foarte puține momente în care s-a râs, dar depindea de cine era 

voluntarul în acel moment . Mulți dintre ei mi-au spus că a trecut foarte greu timpul, că s-au 

simțit 10 minute, nu două, alții din contră, ar mai fi vrut să stea. Ca și concluzie punctez faptul că 

a fost prima ședință în care au fost extrem de atenți și de cuminți intr-o situație de tăcere totală și 

de atenție maximă, fapt ce m-a bucurat pentru că încep să se vadă rezultate.  

 

Activitatea 3  

Denumirea activității – Nume  

Durata-30 de minute  

Regula jocului- Fiecare participant al grupului vine în fața clasei și își spune numele , apoi 

povestea numelui , pentru ca la final ceilalți să spună ce nume ar fi trebuit să aibă din punctul lor 

de vedere. Am vrut să complic puțin jocul pentru a vedea de ce sunt capabili unii dintre ei, așa că 

am luat decizia dovedită a fi una bună de a schimba și numele de familie.  

Așa cum mă așteptam unora dintre ei li s-au ales nume în batjocoră precum ,,Șobolanul” , 

,,Burger” , personaje thriller din anumite jocuri , ,,Pitic” , ,,Umflata”, toate acestea evident puse 

pe baza persoanei din față care era ori mai plinuță, ori mai mică de statură. Doi dintre ei s-au 

supărat pentru că le-au fost alese nume urâte în neconcordanță cu alții care au avut ,,Floare” , 

,,Angelina” , ,,Smarald” , etc. S-a râs destul de mult la nume spuse cu răutate, însă energia clasei 

a rămas totuși una pozitivă. Multora nu le-au plăcut nici numele mici alese, deși erau nume 

generale ,,Andrei” , ,,Bogdan” , ,,Maria” , etc. , probabil doar din cauza gusturilor proprii. Un alt 

lucru care mi-a atras atenția a fost faptul că nu spuneau povestea numelui, pe motiv că ,,nu știu” , 

,,n-am aflat niciodată” , deoarece primii 5 au spus asta, am văzut cum și restul a ales să ,,scape 

ușor”. O singură fată a povestit, însă de abia a putut cinvea să o audă, semn că era conștientă că 

este ,,altfel” și nu a vrut să iasă prea mult în evidență, însă eu am apreciat că a avut totuși curaj ca 

în toate situațiile de până acum.  

 

Activitatea 4  

Denumirea activității- 2 adevăruri și o minciună 
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Durata-5 minute 

La insistențele lor, am continuat jocul de data trecută și a ieșit și mai bine. Au spus clar iar 

minciunile le-au fost descoperite, semn că au ajuns totuși să se cunoască puțin mai mult. Un 

lucru mi-a atras atenția și anume faptul că Luca a spus ca și adevăr ,,detest fetele”. Se pare că la 

acest criteriu mai am de lucrat. Am introdus de data aceasta și aplauzele deoarece am observat că 

le stimulează nivelul de entuziasm.  

 

Concluzie 

M-am bucurat să văd că se joacă cu mult mai mare interes decât în alte dăți, că și-au scurtat 

pauza de dragul unei activități, faptul că au fost mult mai cuminți și mai atenți și nu în utimul 

rând, ca pentru prima dată la final au venit câțiva și m-au luat în brațe.  

Ședința nr.8  

 

Astăzi am început cursul prin mișcare browniană, deoarece au trecut câteva ședințe de când nu 

am mai începu atelierul cu această mișcare și am vrut să văd ce se întâmplă cu ei, dacă mai țin 

minte regulile. Rezultatul m-a bucurat deoarece a fost o mișcare browniană în liniște totală, nu s-

au mai intersectat și nu au mai făcut grupuri. Din această tehnică am trecut la primul joc.  

 

Pentru că ne aflăm la finalul întâlnirilor am stabilit ca în aceste ultime ședințe vom trata 

împreună atenția, răbdarea și munca în echipă așa că am început atelierul cu activitatea ,,1-10” , 

joc care are ca scop exact ceea ce urmăream eu, adică cooperare și răbdare.  

Activitatea I 

Denumirea activității- Numărăm împreună  

Durata -30 de minute 

Le-am explicat regula jocului, și anume, ,, încercăm să numărăm inițial până la 20, o persoană 

având voie să rostească mai multe numere fără să ne intercalăm. Trebuie să ne ascultăm unii pe 
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ceilalți și să încercăm să ne simțim. Dacă rostiți concomitent un număr, se repetă numărătoarea 

de la 1”. Desfășurarea jocului la început, i-a enervat puțin, pentru că nu reușeau să ajungă decât 

până la 10 și de fiecare dată când cineva greșea, toți răbufneau. Am încercat să le dau idei, să nu 

se mai grăbească, să încerce real să asculte și să ajungă în punctul în care vor deveni o singură 

persoană. Maria a venit cu o idee care m-a surprins și anume ,,haideți să facem în slowmotion, 

avem voie doamna?” , iar eu le-am răspuns că da, uimită fiind de propunere. Din acest moment 

jocul le-a captat atenția enorm, și și-au dat interesul , nemaifiind răutăcioți unii cu ceilalți și fără 

grabă. Au reușit să numere până la 62.  

Activitatea 2  

Denumirea activității-Dialog prin întrebări 

Durata- 20 de minute  

Regula jocului- Se formează două șiruri indiene de o parte și de alta a sălii, ca mai apoi în centru 

să pășească primele doua persoane din fiecare șir, formând o echipă. Cu ajutorul grupului vom 

găsi o temă și niște personaje pentru a le ușura dialogul celor din centru. Cei din centru vor 

comunica doar prin întrebări. Echipa va pierde și va da voie următorilor să intre în joc în 

momentul în care unul din cei doi va afirma sau va sta foarte mult.  

Desfășurarea jocului- A fost o activitate care le-a pus imaginația foarte mult la încercare în 

legătură cu propunerea temelor și a personajelor. Au fost idei precum ,,în avion-stewardesa și o 

mamă speriată , ,,la bar- ospătarul și clientul care a consumat prea mult alcool , ,,în spațiu-luna și 

soarele” , ,,la doctor-asistenta și bolnavul , ,,la mare- copilul energic și tatăl plictisit” și tot felul 

de alte propuneri care le-au dat posibilitatea interpretării unor personaje. Jocul a decurs foarte 

bine, unii dintre ei nu mai plecau din centru, toți au interpretat rolurile distribuite de către ceilalți, 

iar aceste 20 de minute au fost adevărate puncte forte dobândite în această ședință.  

 

Activitatea 3  

Denumirea activității-Trecerea peste pod 

Durata- 10 minute 
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Regula jocului-Se formează un cerc în care toți vă veți prinde de mâini, iar în fața voastră 

observați un impas de scaune așezate unele peste altele. Fără să vă dați drumul la mâini va trebui 

să treceți toți peste acest obstacol. Dacă unul dintre voi atinge scaunele, jocul se repetă de la 

început. De asemenea orice cuvânt sau dialog între voi determină reluarea jocului.  

Desfășurarea jocului- Au încercat să găsească tot felul de strategii, un lucru care m-a bucurat a 

fost faptul că am văzut susținere și cooperare, de fiecare dată când unul dintre ei trebuia să treacă 

de obstacol, toți ceilalți îl susțineau , punându-și toată forța fizică în joc. După câteva încercări în 

care nu reușeau să treacă toți deoarece se atingeau scaunele, sau unii dintre ei scăpau câte un 

cuvant, au înțeles că liniștea și concentrarea îi vor face să reușească. Și au reușit. Acest atelier a 

fost cel în care s-a văzut cea mai mare evoluție de până acum.  

 

 

Ședința nr. 9 

Pentru că pe parcursul acestui studiu de caz am întâmpinat mai multe dificultăți printre care și 

desfășurarea activitățiilor  în spațiul de afară al școlii, am vrut să risc și să văd față de primele 

ședințe pe care le-am desfășurat în curtea școlii, unde totul a decurs dificil, așa cum am specificat 

și mai sus, cum se comportă cei mici tot afară,  în penultima ședință. De data aceasta, am ales 

parcul Cișmigiu ca spațiu de joacă, un loc neutru, public. Practic riscul a fost și mai mare decât 

atunci când am fost pe terenul de sport. Această ședință a avut loc în  altfel, când timpul, și 

anume două ore mi-a permis să încerc mai multe lucruri.  

Activitatea 1 

Descrierea activității- Culori cu impuls 

Durata-20 de minute 

Reguli 

Vreau să formăm un cerc și să vă gândiți la cât mai multe culori, pentru că vom colora impulsul. 

Impulsul înseamnă faptul că ne uităm fix în ochii persoanei căreia vrem să-l trimitem și ca un 
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aplauz, trimitem către un coleg anume rostind și o culoare. Mai departe cel care primește, face 

același lucru, și anume, transmite impulsul mai departe.  

Observații-La început jocul a funcționat greu, nu erau atenți unii la ceilalți, nu înțelegeau către 

cine a venit impulsul și spuneau tot felul de culori inexistente, mai exact tactici de joc din deja 

cunoscutul Fortnite. Dar după ce le-am explicat că trebuie să fim atenți și este necesar să rostim 

culori reale, jocul a început să funcționeze. Cu mici întreruperi pentru a gândi culoarea și puțin 

stângace viteza de reacție, a continuat jocul încă 5 minute. M-am gândit apoi că putem complica 

puțin activitatea în sensul în care nu mai este voie să repetăm culorile. Acest lucru i-a motivat și 

mai tare, s-au gândit creativ la combinații, la culori mai puțin folosite și spre final jocul a ieșit. 

Pentru că le-a plăcut foarte mult această temă a culorilor, următorul exercițiul a fost tot despre 

culori, dar în același timp am încercat să testez din nou puterea îmbrățișării. 

Activitatea 2 

Descrierea activității- Iți dăruiesc 

 

Durata-30 de minute 

 

Reguli  

Rămânem în cerc, însă acum dăruim culori. Mai exact, dacă de la mine pleacă culoarea galben, 

voi o veți da pe cerc de la unul la celălalt. Vom complica jocul și vom introduce o nouă culoare , 

dar de la dreapta de data aceasta. Începem .  

Jocul a funcționat foarte bine, am introdus până la 5 culori, dar nu în ultimul rând și o 

îmbrățișare, care de data aceasta nu a mai fost ținta strâmbăturilor și a comentariilor, ci s-a 

produs normal. Concluzia acestui joc este faptul că nu mai sunt atât de reticenți cu privință la 

apropieri și sunt mult mai concentrați și mai atenți.  

 

 

Activitatea 3  
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Denumirea activității- Hep 

Durata-35 de minute 

Regula jocului- ,,Formăm un cerc în 5 secunde. De la Mara către dreapta vom da un impuls , și 

anume, o bătaie din palme către următorul coleg, urmată de ,,hep” , continuăm până impulsul 

ajunge către toată lumea. Acum complicăm puțin jocul și introducem o noua comandă-POW, 

care vine însoțită de mișcarea flexării genunchilor și îndreptarea unei arme imaginare către orice 

persoană care face parte din cerc, puteți folosi ambele comenzi. Mai departe introducem ,,Zbush” 

care semnifică schimbarea poziției pe cerc a tuturor participanților. O nouă comanda este 

,,dibdibidi” care are ca scop trecerea peste primul coleg din dreapta, revenindu-i astfel rândul 

celui de-al doilea, mai departe introducem și ,,boing” care vine însoțit de ridicarea ambelor brațe 

la nivelul urechilor și semnificând evitarea consemnului, lucru care îl face pe cel din stânga să 

continue jocul. Ultima comanda este ,,splash” și reprezintă aruncarea în centrul cercului a , 

moment în care unul dintre participanți trebuie să rostească ,,am luat-o , e a mea!” pentru 

continuarea jocului. Se merge însă pe principiul jocului 1-10, și anume nu este permisă rostirea 

în unison, este necesar ca doar o persoană să rostească. ” 

Desfășurarea activității 

În primele zeci de minute am lăsat jocul să curgă fără a face eliminări, până în momentul în care 

m-am asigurat că toți au înțeles comenzile, fiind unul dintre cele mai complexe jocuri. Spre 

uimirea mea, au înțeles foarte repede, iar jocul a fost un adevărat moment de concetrare și de 

atenție. Am introdus eliminările, însă jocul a durat destul de mult, deoarece nimeni nu greșea.  

 

Activitatea 4 

Denumirea activității –Samurai 

Deoarece am mai făcut acest joc cu ei, regulile se află mai sus, motiv pentru care voi exprima 

doar concluziile. Fiind un spațiu deschis care ne-a permis desfășurarea unor activități de 

mișcare,am simțit nevoia să reiau acest joc. Față de ultima dată când a fost jucat, mare parte din 

ei au rezistat foarte mult, jocul ajungând undeva la 30 de minute. Au punctat foarte bine emisia 
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sunetului din diafragmă, mișcările mult mai conturate și mai exacte, fapt ce mi-a dat confirmarea 

că pot introuduce un nou joc de mișcare, precizie și atenție, și anume ,,Ninja”.  

Activitatea 5 

Denumirea activității - ,,Ninja” 

Durata -30  de minute 

Regula jocului- ,,Ne adunăm toți într-un loc, și ne apropiăm mâna dreaptă. În momentul în care 

am să rostesc ninja, printr-o săritură, încercați să vă îndepărtați pe cerc. Introducem elementul de 

freeze, și anume înghețare completă. Din poziția în care ați rămas, atingeți printr-o singură 

mișcare partenerul din drepta, având ca scop nimerirea palmei, de la încheietură. Orice altă 

atingere mai sus de încheietură nu se pune ca eliminare. În momentul în care ați fost loviți în 

zona palmei, ieșiți din joc.”  

Deoarece la samurai, prima dată când a fost jucat, mi-au tras semnale de alarmă și anume faptul 

că se loveau foarte puternic, am ales să nu specific nici de data aceasta faptul că nu trebuie să 

lovim cu putere, pentru a vedea evoluția lor. Nu au mai fost tentați să lovească tare, chiar dacă eu 

nu le-am specificat. Făceau mișcare cu precizie, fără să lovească, ci doar printr-o atingere. Un alt 

punct pozitiv a fost și faptul că nu au mai trișat. În momentul în care erau atinși, se retrăgeau 

singuri. Acest joc le-a captat foarte mult atenția, nu au mai ținut cont de asflatul ,,murdar” de pe 

jos. Au ajuns la sol fără să se plângă cum făceau la început și marea mea uimire a fost Eric, care 

de fiecare dată când îi ieșeau din vreun joc cei 3 prieteni, ieșea și el. A fost prima dată când nu i-

a păsat de acest aspect și și-a văzut interesul, cel de a câștiga jocul. Și l-a câștigat. Așa s-a 

terminat cel de al 9-lea atelier, intr-un mod pozitiv, cu multe reușite din punctul meu de vedere 

dar și cu multe diferențe, între cum a fost primul atelier în aer liber și acesta. Incomparabil.  

 

Ședința nr.10  

Am ajuns la ultima întâlnire cu elevii de clasa a 5-a, în care am încercat sa rederulăm jocurile 

favorite, însă am decis să facem o ultimă activitate care să implice mai mult decât ce a fost până 

acum, mă refer la emoția pe care o are oricine atunci când este aplaudat. Așa că am vrut să le pun 

din nou creativitatea și imaginația la încercare, fâcându-i pentru câteva momente actori.  
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Activitatea 1 

Denumirea activității –Scena 

Durata-30 de minute  

Regula jocului- În 5 secunde formați echipe de câte doi. Acum, stabiliți cine este A, în 

continuare vreau să vă țineți de braț și pentru două minute, A îi povestește lui B o experiență, o 

amintire, absolut orice vă trece prin minte. În tot acest timp, B ascultă, nu își dă cu părerea, nu se 

implică într-un dialog, doar ascultă. După ce s-au terminat aceste două minute, faceți schmb, B îi 

povestește lui A.  

Desfășurarea activității- În primul rând am observat faptul că nu au mai făcut perechile după cum 

au vrut ei, ci pe baza proximității, ceea ce marchează o importantă evoluție pentru ei. Au ascultat 

atenți poveștile partenerului, și erau foarte amuzanți de ceea ce aud. La finalul acestor 4 minute 

în care ambii parteneri și-au spus povestea, a urmat construirea unei scene. Consemnul a fost ca 

fiecare echipă să construiască un mic moment al ceea ce au auzit de la partener, iar la final, 

ceilalți să-i aplaude cu multă bucurie, ca la o piesă de teatru. Nu conta dacă s-a înțeles sau nu 

ceea ce exprimau, m-a interesat doar acea bucurie de final, acel moment în care te simți apreciat 

pentru ceea ce ai făcut. Toți pe rând și-au exprimat poveștile cum au știut mai bine, s-au folosit 

de obiecte, de cântece, de mimă și totul a ieșit exact așa cum mi-aș fi dorit. Aproape toate 

poveștile au fost amintiri din copilărie, prostii pe care le-au făcut atunci când erau mici, sau 

căzături cu bicicleta, rolele. Toți s-au amuzat copios.  

Activitatea 2 

Durata-10 minute  

Am jucat din nou samurai, pentru că a fost unul dintre jocurile preferate. Jucau impecabil, cu 

sunetul împins din diafragmă, corecți și plini de energie, în totală opoziție cu primele dăți în care 

s-a desfășurat acest joc.  

Activitatea 3 

Pentru că ei au cerut acest lucru, am făcut un campionat de Ninja. Din nou a câștigat Eric, care 

uitându-mă în trecut, este o altă persoană acum. Jocul a fost complicat spre final , formând o 

noua regulă. Atacarea oricărei persoane din cerc. Au jucat ca niște adevărați profesioniști. Pentru 



 

55 
 

că la început am intrat și eu în joc, invitată de ei, pot spune cu zâmbetul pe buze că mă bucur că 

am fost eliminată. Este dovada clară ca prin aceste jocuri teatrale, ei au evoluat în bine. Pentru 

unii rezultatele au fost mai evidente, pentru alții mai puțin, dar cele mai relevante vor fi 

concluziile testelor.  

La final ne-am luat toți în brațe. A fost o experiență superbă.  
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Anexa 3-Apreciere prof. Velicu Valentina  
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6.1.   Rezultatele testelor  

 

M.A- Inițial  

 

M.A-Final  

 

 

T.E-Inițial  

 

 

T.E  Final  
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T.A-Inițial  

 

 

T.A-Final  

 

M.V-Inițial 

 

M.V-Final 
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Rezultate 

Cercetarea a fost efectuată asupra unui eșantion de conveniență (N=10) format din copii (50% 

fete) proveniți de la Școala Gimnazială ,,Vasile Alescandri” , cu vârste cuprinse între 11 și 12 ani 

(M=12.10; SD=.18). Analiza descriptivă a datelor a relevat caracterul normal al variabilelor 

relevante (i.e. factorii HIPIC), cu excepția Imaginației. Dat fiind volumul mic al eșantionului, 

însă, analiza inferențială a fost realizată folosind echivalentul nonparametric al testului t pentru 

eșantioane dependente.  

Astfel, un test Wilcoxon a indicat faptul că există o diferență statistică semnificativă între 

rangurile pre-test și cele post-test pentru Extraversie (p < .05) și Imaginație (p < .05), rejectând 

ipoteza de Null.  

O analiză mai aprofundată a diferențelor manifestate la nivel de fațete a relevat că aceste 

modificări sunt pozitive pentru Expresivitate (Extraversie) și Curiozitate (Imaginație), dar 

nesemnificative pentru Optimism, Energie și Intelect.  

Distribuția scorurilor (în percentile) pentru 

Extraversie înainte de program 

Distribuția scorurilor (în percentile) pentru 

Extraversie după program 
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Anexa 4-Oglinda-Luca și Andrei  

            

           Anexa 5-Oglinda- Alin și Maria 
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Anexa 6-Ninja- Eric,Andrei,Sinisha  

           

         Anexa 7-Ninja-Alin, Ilinca, Maria, Vlad         
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Anexa 8- Încredere 

 

 Anexa 9- Pregătire samurai  

Pozele din anexă sunt realizate cu scop documentar în vederea realizării disertației și 

nu sunt destinate publicării. 
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Referat 

 

 

 

Daiana Marinescu, în lucrarea de disertație cu titlul “Jocurile teatrale în combaterea fenomenului de 

Bullying”, și-a propus , printr-un conținut consistent și o argumentație solidă realizate pe baza unei 

cercetări riguroase și chiar participative, să evidențieze importanța jocurilor teatrale în combaterea 

fenomenului de bullying, un fenomen real, nociv, existent în mediul social și familial, ce cauzează 

disfuncționalități în dezvoltarea personalității copilului. 

 

Prin conținutul său, lucrarea reliefează cunoașterea și aplicarea tehnicilor și metodelor artistice de lucru 

utilizate în exerciții și jocul dramatic (ex: exerciții de încredere, de atenție distributivă, “Samuraiul”, 

“Oglinda”, etc), dar și cunoașterea metodologiei și instrumentelor de lucru pentru realizarea studiului de 

caz. 

 

Obiectivele propuse în studiul de caz au fost stabilite cu precizie și, pe baza metodologiei, au fost 

aplicate și atinse, ceea ce validează relevanța acestuia (dovadă fiind testele și observațiile realizate la 

finalul fiecărei ședințe); cercetarea Daianei Marinescu îi potențează calitățile: creativitate și imaginație , 

aptitudini pedagogice, finețe în observație, spontaneitate, flexibilitate în lucru. 

 

Pentru lucrarea de disertație recomand nota 10 (zece). 

 

 

 

Conf.univ.dr. Liliana Gavrilescu 
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Referat 

 

 

 

 

Menționăm că lucrarea doamnei Marinescu Daiana întrunește standardele de calitate 

specifice studiilor nomotetice de mică anvergură. Astfel, lucrarea a presupus o evaluare inițială și 

finală (după intervenție) a participanților, realizată de către un psiholog clinician avizat. Aceste 

evaluări au implicat utilizarea unui instrument standardizat pe populația din România, adecvat 

vârstei subiecților (i.e. 11-12 ani). În completare, dată fiind vârsta participanților, cât și lipsa de 

experiență a facilitatorului, prevenirea derapajelor a fost asigurată cu succes prin utilizarea unor 

instrumente de feedback după fiecare ședință de grup.  

Deși rezultatele obținute nu pot fi generalizate cu ușurință, fiind vorba despre un eșantion 

omogen, cu volum redus (N=10) și un proiect de cercetare fără grup de control cu placebo, 

lucrarea realizată de către doamna Marinescu reprezintă un important punct de plecare în 

validarea intervențiilor art-terapeutice în lucrul cu adolescenții. Validitatea rezultatelor obținute a 

fost aproximată empiric prin utilizarea unui inventar de personalitate după intervenție, fiind 

înregistrate diferențe statistic semnificative înainte și după în planul Imaginației și a Extraversiei. 

Cercetările ulterioare, desigur, vor trebui să adreseze măsura în care aceste modificări sunt 

durabile și comparabile cu cele obținute prin implementarea tehnicilor cognitiv-

comportamentale.   

 

 

 

Psih. Dr. Marius M. Stanciu 
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