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Programul de intervenție anti-bullying "Bullying-ul în Îngrijirea Instituțională" (BIC)
are ca scop prevenirea și combaterea bullying-ului în rândul copiilor și
adolcescenților care trăiesc în instituții de îngrijire de tip rezidențial.
BIC a fost dezvoltat în cadrul unui Program European de către experții de la
Universitatea din Florența, Italia.
Materialele și activitățile din cadrul programului BIC sunt diferențiate în funcție
de vârsta copiilor. Unitatea 1 a programului BIC include materiale și activități
pentru copiii cu vârstă între 6 și 11 ani, iar Unitatea 2 include materiale și
activități pentru adolescenții cu vârste între 12 și 18 ani.
Scopul general al programului este de a face contextul îngrijirii de tip rezidențial
un loc sigur pentru copii. Programul anti-bullying BIC își propune să crească
nivelul de conștientizare al profesioniștilor și copiilor cu privire la bullying și să
combată fenomenul. Proiectul își propune, de asemenea, să promoveze relații
sociale pozitive printre copii și adolescenți și să îmbunătățească nivelul calității
vieții acestora în contextul îngrijirii de tip rezidențial.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1) Creșterea nivelului de cunoștințe și de înțelegere a fenomenului de bullying în
rândul profesioniștilor și al copiilor.
2) Creșterea autoeficacității profesioniștilor de a gestiona situațiile de bullying.
3) Creșterea abilităților interpersonale (în special sociale și emoționale) în rândul
tuturor copiilor și adolescenților.
4) Îmbunătățirea strategiilor de rezolvare a problemelor și a abilităților de coping
adaptative în rândul tuturor copiilor.
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5) Încurajarea observatorilor să ajute victima.
6) Reducerea bullying-ului și a formelor de bullying prin mijloace electronice în
rândul copiilor și adolescenților.

Manualul pentru adolescenți și profesioniști
Acest manual este adresat adolescenților și profesioniștilor (educatori, psihologi,
profesori și asistenți sociali) care lucrează în instituții de tip rezidențial pentru
copii. Acesta include 4 ateliere de lucru, care urmează să fie realizate de
adolescenți, cu supervizarea profesioniștilor. În fiecare atelier de lucru, tinerii și
profesioniștii vor găsi explicații detaliate despre cum să realizeze activitățile.
Înainte de a realiza fiecare atelier, sugerăm să citiți activitățile care urmează să
fie derulate. De asemenea, ar trebui să pregătiți toate materialele necesare
activităților.
Manualul ar trebui să fie un instrument util de ghidare a adolescenților și
profesioniștilor în cadrul atelierelor de lucru. Prin urmare, e nevoie să îl aveți la
îndemână în timpul acestora.
La începutul fiecărei secțiuni a manualului, puteți găși punctele principale ale
fiecărui atelier de lucru, precum și lista mateialelor necesare.
Textul scris cu negru are ca scop oferirea de informații educatorilor covârstnici și
profesioniștilor. Aceaste informații ar trebui oferite adolescenților în timpul atelierelor de
lucru. Textul colorat face referire fie la modul în care explicațiile ar trebui oferite în
timpul activităților, fie la întrebările care ar trebui adresate întregului grup la finalul
activităților.

Acțiuni universale: Ateliere de lucru
Acțiunile universale includ atelierele de lucru conduse de adolescenți, cu
supervizarea profesioniștilor. Ele sunt adresate tuturor copiilor. Scopul general al
Acțiunilor Universale este de a descuraja bullying-ul și de a încuraja adolescenții
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să se simtă responsabili atunci când are loc un incident de bullying și să își ajute
covârstnicii victimizați. Toți adolescenții ar trebui să fie conștienți că bullying-ul
este greșit și că reprezintă un comportament inacceptabil.
Atelierele de lucru fac parte din Acțiunile universale. Atelierele de lucru
presupun povești, jocuri de rol, alte jocuri și scurte materiale video despre
bullying. Conținutul atelierelor de lucru include subiecte specifice cu privire la
bullying (dinamica și consecințele sale), precum și subiecte mai generale
(emoții, rezolvare de probleme, strategii de adaptare, respect, prietenie și
comportament prosocial).
Atelierele de lucru ar trebui să livrate grupurilor nu mai mari de 20-25 de
adolescenți.
În timpul atelierului de lucru, unii membri ai grupului preiau rolul de educatori ai
covârstnicilor. Educatorii covârstnicilor sunt adolescenți care vor fi selectați și
pregătiți în vederea conducerii atelierelor de lucru, împreună cu profesioniștii, și
pentru a deveni agenți ai schimbării în grupul lor. Acest model are multe puncte
tari, în special în cazul tinerilor și adolescenților. Într-adevăr, intervențiile conduse
de covârstnici au fost adoptate cu succes în multe domenii, de la intervenții în
sănătate la prevenția bullying-ului.
În cadrul modelului BIC, educatorii covârstnici vor fi pregătiți după lansarea
programului. În timpul atelierelor de lucru, educatorii covârstnici ar trebui, de
asemenea, să își ajute colegii să reflecteze la semnificația activităților. Pentru a
face acest lucru există câteva întrebări la finalul fiecărei activități.
Unele dintre activități ar trebui realizate în grup, în timp ce altele ar putea fi
realizate în pereche sau individual. Este important ca adolescenții care nu sunt
obișnuiți să petreacă timp împreună să fie grupați împreună. Astfel, grupurile pot
fi formate în mod aleatoriu (de exemplu, în funcție de numărul la pantofi sau
culoarea hainelor) și să aibă șansa să se cunoască mai bine.
În timpul atelierelor de lucru, adolescenții ar trebui să aibă la îndemână Toolkit-ul
de învățare BIC.
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Atelierele de lucru sunt concepute să dureze două ore. Cu toate acestea,
dacă nu este timp suficient pentru a realiza toate activitățile incluse în fiecare
atelier de lucru, puteți să realizați doar câteva dintre ele. În cel de-al doilea caz,
educatorii covârstnici și profesioniștii pot alege acele activități care ar funcționa
mai bine (sunt mai interesante și amuzante) cu grupul specific de adolescenți.
Puteți chiar să împărțiți atelierul de lucru în două sau mai multe sesiuni.

Curriculum BIC include 4 ateliere de lucru, fiecare axat pe un subiect specific.
Obiectivele fiecărui atelier sunt sumarizate în Tabelul 1.
Tabelul 1.
Atelier de

Titlu

Obiectiv general

Obiective specifice

Bullying-ul

Creșterea

1)Să înțeleagă carecteristicile

nivelului de

bullying-ului

lucru
Atelierul 1

conștientizare cu
privire la

2) Să înțeleagă tipurile de

bullying în

bullying

rândul copiilor

3) Să înțeleagă rolurile în
bullying

Atelierul 2

Emoțiile și

Ajutarea copiilor

Reglarea

să înțeleagă ce

Emoțională

sunt emoțiile și
cum să le
gestioneze
corespunzător

Atelierul 3

1) Să recunoască emoțiile
2) Să exprime emoțiile
3) Să învețe strategii de reglare
emoțională

Rezolvarea de

Învățarea tehnicii

1) Să învețe tehnica de

probleme și

de rezolvare a

rezolvare de probleme

strategii de

problemelor și
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coping

ajutarea copiilor
să reflecteze la

2) Să gândească strategii

moduri de a

alternative pentru a rezolva

rezolva situațiile

conflictele și bullying-ul

conflictuale

3) Să utilizeze tehnica de
rezolvare a problemelor

Atelierul 4

Respect,

Promovarea

1) Să înțeleagă ce înseamnă

Prietenie și

respectului și a

respect

Comportament

prieteniei și

prosocial

încurajarea

2) Să înțeleagă diferența dintre

copiilor să se

prieteni și cunoștințe

ajute reciproc

3) Să înțeleagă ce înseamnă
comportamentul prosocial și a
fi cooperativ

Bullying-ul și temele relaționate cu bullying-ul ar trebui discutate la modul
general, mai degrabă decât să se facă referire la cazuri de bullying ce au avut
loc în rândul adolescenților. Echipa BIC, împreună cu profesioniștii și cu
adolescenții implicați, vor discuta cele mai grave cazuri de bullying.
Adolescenții ar trebui încurajați să vorbească. În cazul în care aceștia nu sunt
comunicativi, profesioniștii ar putea împărți grupul mare în grupuri mai mici.
Abilitățile învățate în cadrul atelierelor de lucru ar trebui transferate la contexte
sociale mai extinse în care adolescenții trăiesc (de exemplu, contextul instituției
rezidențiale, la școală etc). În prima etapă, abilitățile abia învățate sunt exersate
în cadrul atelierului de lucru. În a doua etapă, aceleași abilități sunt exersate pe
parcursul următoarelor ateliere de lucru. Profesioniștii ar trebui să aprecieze
progresul în învățare al adolescenților. În final, adolescenții ar trebui să fie
capabili să generalizeze abilitățile învățate în cadrul atelierelor de lucru. Cu alte
cuvinte, ar trebui să utilizeze aceste abilități în contexte sociale de zi cu zi.
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La finalul fiecărui atelier de lucru, puteți găsi un motto. Motto-ul sumarizează
mesajele cheie ale întregului atelier de lucru.
În fiecare secțiune, veți găsi următoarele imagini, fiecare corespunzând unor
activități specifice:

Video: Materiale video despre bullying pot fi găsite în cadrul
atelierului de lucru. Adolescenții ar trebui să fie atenți la clipurile
video și să discute la final pe baza lor.

Discuții de grup: Educatorii covârstnici ar trebui să realizeze discuții
de grup despre diferite teme. Educatorii covârstnici sunt
responsabili să conducă discuția, punând întrebări. Profesioniștii nu
vor sugera soluții la probleme, ci vor lasa tinerii să reflecteze la fiecare temă.
Adolescenții pot sta așezați în timpul atelierelor în formă de semi-cerc, astfel
încât să se poată vedea între ei cu ușurință. Este important de subliniat că nu
sunt răspunsuri corecte sau greșite și că fiecare este liber să își exprime părerea.

Jocul de rol: Adolecenții sunt încurajați să pună în scenă povești
despre bullying, care pot fi găsite în cadrul atelierului de lucru.
Fiecare tânăr ar trebui să joace un rol, precum în teatru. Dacă
cineva nu se simte în largul său să joace un rol, el sau ea poate contribui la
activitate în alt mod. De exemplu, aceia care nu joacă niciun rol, pot ajuta la
coordonarea scenei.

Citirea cu voce tare a poveștilor: Educatorii covârstnici sau
adolescenții voluntari sunt încurajați să citească cu voce tare
poveștile și să reflecteze asupra lor împreună cu colegii lor.
Educatorii ar trebui să se asigure că se mai schimbă pe parcurs voluntarii care
citesc poveștile.
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Acțiuni indicate
Programul BIC include, de asemenea, Acțiuni Indicate, și anume, acțiuni
specifice necesare pentru abordarea cazurile singulare de bullying, venite în
atenția profesioniștilor. Acțiunile indicate sunt adresate copiilor și adolescenților
care au fost deja implicați în acest fenomen, ca hărțuitori sau victime sau care
sunt la risc de a fi implicați.
Scopul în acest caz este: 1) să se ocupe de cazuri grave de bullying, să ofere
sprijin victimelor și să oprească episoadele de bullying; 2) să indice (să identifice
și raporteze) situații cu risc ridicat pentru bullying și să demareze o procedură de
prevenire a altor episoade. Având în vedere particularitățile structurilor în diferite
țări, vom defini și detalia această procedură împreună la cea de-a doua
întâlnire transnațională.

Fazele proiectului BIC
Programul BIC nu este conceput să dureze o perioadă determinată. În schimb,
ar trebui să facă parte din politica instituțională anti-bullying și poate fi un
program permanent derulat în planul educațional al Centrelor Rezidențiale.

Intervenția este structurată pe următoarele faze:
1. Lansarea programului
1a. Lansarea proiectului cu profesioniștii: formatorii stabilesc o întâlnire (2 ore)
cu profesioniștii cu un dublu scop: a) să crească nivelul de conștientizare al
bullying-ului în general, precum și al bullying-ului în cadrul îngrijirii instituționale;
b) să informeze profesioniștii despre obiectivele proiectului. Aceasta lansare e
necesar să fie realizată de formatori înainte de pregătirea profesioniștilor
pentru a îi motiva pe cei din urmă.

1 b. Lansarea proiectului cu profesioniștii, copiii și adolescenții: formatorii și
profesioniștii organizează o întâlnire (2 ore) cu copiii, adolescenții și angajații
instituțiilor rezidențiale. Obiectivele sunt: a) creșterea nivelului de
conștientizare a bullying-ului în rândul copiilor și adolescenților; b)
prezentarea proiectului BIC. Această lansare poate fi realizată după
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formarea profesioniștilor, dat fiind că formatorii trebuie să prezinte împreună
cu profesioniștii proiectul copiilor și adolescenților.
2. Formarea
Pentru profesioniștii care lucrează cu copiii și adolescenții, formarea de 9-10
ore va fi axată pe Manualul pentru copii și pe Manualul pentru adolescenți,
precum și pe activitățile incluse în ambele manuale.
2.a BIC pentru copii și adolescenți: formarea pentru profesioniști: formatorii
organizează întâlnirea pentru pregătirea profesioniștilor care lucrează cu
copii între 6- 11 ani și cu tineri între 12 și 18 ani. Formarea ar trebui să dureze 910 ore. Obiectivele pentru formarea profesioniștilor sunt: a) Oferirea de noțiuni
teoretice despre bullying în general și despre bullying în mediul rezidențial (3
ore); b) Explicarea conținutului Acțiunilor Universale pentru copii (Manualul
pentru copii, cu alte cuvinte, cum să realizeze atelierul de lucru) (3 ore); c)
Explicarea conținutului Acțiunilor Universale pentru adolescenți (Manualul
pentru tineri, cum să realizeze atelierul de lucru) (3 ore); d) Acțiuni indicate (1
oră).
2.b. BIC pentru adolescenți: Formarea pentru educatorii covârstnici: toți
adolescenții vor fi pregătiți să devină educatori covârstnici. Obiectivele
pentru această formare sunt: a) oferirea de informații despre bullying și
caracteristicile sale; b) oferirea de cunoștințe practice despre rolul lor ca și
educatori covârstici; c) creșterea abilităților lor relaționale, empatice și de
comunicare (ex., abilități de ascultare; deschidere; rezolvare de probleme).
Toți adolescenții vor lua parte la prima formare comună, care va fi axată pe
noțiuni teoretice despre bullying, programul BIC și despre îmbunătățirea
abilităților interpersonale și de comunicare (4-5 ore). În a doua fază,
adolescenții vor fi pregătiți în vederea conducerii atelierelor de lucruîmpreună cu profesioniștii- și pentru a deveni agenți ai schimbării în grupul lor
de covârstnici. Prin urmare, a doua etapă a formării este adresată celor patru
grupuri de tineri, carora li se va face formare separat într-unul dintre ateliere
(3 ore). Profesioniștii care lucrează cu tineri vor participa la această fază a
formării pentru a învăța cum să monitorizeze atelierele de lucru pentru tineri.

3. Acțiuni Universale: Implementarea
3.a BIC pentru copii: 4 ateliere de lucru (2 ore fiecare) realizate de
profesioniști cu copii de 6-11 ani. Obiectivele atelierelor de lucru sunt: a) a îi
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face pe copiii să înțeleagă caracteristicile bullying-ului și creșterea abilității lor
de gestionare a episoadele de bullying; b) creșterea abilității de reglare
emoțională; c) creșterea abilității lor de a rezolva situațiile conflictuale
utilizând strategii pozitive ( strategii alternative răzbunării și agresivității); d)
creșterea comportamentelor prosociale și sentimentului de comunitate printre
copii.
3.b BIC pentru adolescenți: 4 ateliere de lucru (2 ore fiecare) realizate de
educatorii covârstnici pentru adolecenții cu vârste între 12 și 18 ani,
monitorizate de profesioniști. Obiectivele sunt aceleași ca cele menționate
mai sus. Pe lângă acestea, atelierele de lucru pentru adolescenți își propun să
încurajeze adolescenții să preia rolul de modele pozitive pentru covârstnicii
lor, prin educație de la egal la egal.
3.c Ateliere de lucru integrate: 2 ateliere de lucru (2 ore fiecare) în care toți
copiii și adolescenții vor fi implicați, făcându-se monitorizarea de către
profesioniști. Obiectivele atelierelor de lucru integrate sunt crearea de
materiale video, desene sau alte tipuri de materiale despre bullying. Aceste
ateliere își propun să crească cooperarea dintre copii și adolescenți.
3. d Sistemul de mentorat între covârstnici: un sistem structurat și controlat în
care copiii mai mari îi vor mentora pe cei mai tineri (ex, pentru a îi ghida, a le
da sfaturi, sprijin, ajutor, sugestii, informații). Obiectivul acestor acțiuni
integrate este de a crește cooperarea și comportamentul prosocial în rândul
copiilor și adolescenților.
4. Acțiuni indicate/ Sistem de reclamații: implementare
După sesiunile de formare și în paralel cu acțiunile universale, vor fi derulate
acțiunile indicate și va fi activat sistemul de reclamații. Scopul acțiunilor
indicate este de a aborda cazurile specifice de bullying venite în atenția
profesioniștilor, oferirea de suport victimei și oprirea episoadelor de bullying.

Materiale și Instrumente BIC
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BIC include următoarele instrumente:
1) Manualul pentru formatori: include informații generale despre program și
informații despre cum să implementeze programul BIC în țara sa.
2) Manualul pentru profesioniștii care lucrează cu copii între 6 și 11 ani:
include informații despre program și un ghid practic și specific despre cum
să conducă cele
patru ateliere de lucru (Bullying; Emoții și Reglare
Emoțională; Rezolvare de probleme și Strategii de Coping; Respect,
Prietenie și Comportament Prosocial);
3) Manulul pentru tinerii (educatorii covârstnici) și profesioniștii care lucrează
cu adolescenți între 12 și 18 ani: include informații generale despre program
și un ghid specific și practic despre cum să conducă cele patru ateliere de
lucru (Bullying; Emoții și Reglare Emoțională; Rezolvare de probleme și
Strategii de Coping; Respect, Prietenie și Comportament Prosocial);
4) Toolkit-ul de învățare pentru copii între 6 și 11 ani: include activități de
realizat în cadrul atelierelor de lucru pentru copii.
5) Toolkit-ul de învățare pentru adolescenți între 12 și 18 ani: include activități
de realizat în cadrul atelierelor de lucru pentru adolescenți.

Concepte cheie ale programului anti-bullying BIC
Sumar BIC
BIC este un program anti-bullying onceput specific pentru contextul Îngrijirii
Instituționale. Acesta este bazat pe cercetări recente despre bullying și pe
programe anti-bullying derulate anterior în țări europene.
BIC este caracterizat de următoarele aspecte:
1) Materiale foarte ușor de utilizat pentru profesioniști; fiecare activitate este
explicată cu exemple și figuri.
2) Ateliere de lucru conduse de adolescenți și profesioniști, utilizând diferite tipuri
de activități, precum clipuri video, povești, jocuri de rol, precum și alte tipuri
jocuri.
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3) Abordare holistică: BIC include acțiuni Universale și Indicate. Acțiunile
Universale au ca scop prevenirea hărțuirii în rândul tuturor copiilor. Acțiunile
Indicate vizează cazurile specifice de bullying. Acestea sunt orientate în mod
specific spre hărțuitor și victimă. Scopul este de a rezolva cazuri specifice de
bullying.
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Atelier de lucru 1- Bullying
Mesaje cheie
Obiectivele atelierului de lucru
•În acest atelier tinerii vor:
•Învăța caracteristicile bullying-ului
•Învăța tipurile de bullying existente
•Învăța că sunt diferite roluri în bullying

Materiale necesare
•Toolkit de învățare
•Un poster
•Pixuri
•Un proiector
•Foi de hârtie
•O cutie mică
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Atelier de lucru 1- Bullying
Acest atelier de lucru se concentrează asupra bullying-ului. Vom încerca să
înțelegem caracteristicile sale, diferitele tipuri de bullying și rolurile în bullying.

1) Înțelegerea intenționalității
a) Joc de rol- Bullying-ul nu e o glumă

Începeți atelierul de lucru cu o activitate tip Joc de rol.
Scopul acestei activități este de a îi face pe adolescenți să înțeleagă
caracteristicile bullying-ului.

Adolescenții voluntari vor face un joc de rol după următoarele povești:
1) Alex este cel mai tânăr băiat de la Centru. El împarte dormitorul cu alți
patru băieți. Astazi, colegii săi de cameră s-au ascuns sub paturi. Când Alex
a intrat în cameră, a realizat că nu e nimeni acolo încă. S-a întrebat unde
ar putea fi colegii săi. S-a îmbrăcat în pijama, a stins lumina și a mers în pat.
După o vreme, ceilalți băieți au ieșit, strigând. El a aprins imediat lumina și a
văzut că toți colegii săi râd. E amuzat, chiar dacă și puțin speriat.
2) Mila este cea mai tânără fată de la Centru. Ea împarte dormitorul cu alte
patru fete. Astazi, colegele sale s-au ascuns sub paturi. Când Mila a intrat în
cameră, a realizat că nu e nimeni acolo încă. S-a întrebat unde ar putea fi
colegele sale. S-a îmbrăcat în pijama, a stins lumina și a mers în pat. După o
vreme, celelalte fete au ieșit, țipând. Mila a aprins imediat lumina și a văzut
că toate colegele sale râd și arată spre ea. Acestea au venit aproape de
patul său, spunând: "Haideți să-i dăm o lecție acestei ratate". De
asemenea, acestea au început să o bată tare.
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După ce asistă la ambele povești, grupul va încerca să ghicească dacă
acestea au fost despre bullying sau au fost numai o glumă.

Educatorii de la egal la egal vor conduce discuțiile, punând unele întrebări:
"Prima scenă a fost despre bullying sau a fost numai o glumă? Cum
ați înțeles voi? Cum se simte ținta glumei? Cum se simte ținta
bullying-ului? Ce părere aveți despre intențiile celor care hărțuiesc și
celor care fac glume?"
După ce scenele au fost puse în joc, întrebați grupul dacă își
amintesc definiția bullying-ului. Lasați grupul să se gândească la definiție și
discutați despre ea.
La final, recapitulați definiția bullying-ului. Unul dintre educatorii covârstnici citește cu
voce tare următoarea definiție.
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"Un copil este hărțuit sau tratat rău, când unul sau mai mulți copii îi spun lucruri
neplăcute sau răutăcioase. Este de asemenea bullying atunci când un baiat/
fată este lovit(ă), lovit(ă) , amenințat(ă), închis(ă) într-o cameră, când primește
mesaje urâte sau când nimeni nu vorbește vreodată cu el/ ea și alte lucruri de
acest fel. Aceste lucruri se pot întâmpla în mod frecvent și este dificil pentru
victimă să se apere. Este de asemenea bullying atunci când unui băiat/ fete i se
fac glume neplăcute în mod repetat. Nu este bullying atunci când doi copii de
aceeași forță au o ceartă sau o luptă izolată".

2) Înțelegerea caracterului repetitiv
2a) Poziție inconfortabilă
Scopul acestei activități este de a îi face pe tineri să reflecteze asupra faptului
că bullying-ul este nociv pentru victimă din cauza caracterului său repetitiv.
Adolescenții ar trebui să reflecteze asupra faptului că a fi în mod repetat în
aceeași situație negativă este foarte dureros pentru victimă.
Haideți să facem împreună următorul exercițiu.

Alegeți să vă așezați într-o poziție inconfortabilă sau țineți un obiect
în mână și ridicați brațul. Stați în această poziție cât de mult puteți.
Totuși, oricine poate opri exercițiul în orice moment, când el/ea simte
că nu mai poate sta în această poziție.
Educatorii covârstnici țin evidența timpului cu un cronometru și întreabă grupul,
aproximativ la fiecare 30 de secunde, cum se simt în această poziție. "Este
comfortabil? Simțiți vreo durere musculară?"
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Discutați împreună cu grupul despre caracterul repetitiv al
bullying-ului. Educatorii covârstnici ar trebui să conducă
dezbaterea, punând câteva întrebări: "Cum se simte cineva să
trăiască aceeași situație în mod repetat? Ce înțelegeți din asta?"
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3) Înțelegerea dezechilibrului de putere
3a) Poster
Scopul acestei activități este de a face tinerii să înțeleagă că hărțuitorul este
mai puternic decât victima din cauza forței sale fizice și a faptului că are
prieteni care îl/o susțin. La polul opus, victima este adesea izolată de covârstnicii
săi și nu este capabilă să se apere singură.
Scrieți pe poster caracteristicile fizice, psihologice și sociale ale hărțuitorului și ale
victimei. Împarțiți posterul în patru chenare; scrieți în partea dreaptă
următoarele caracteristici ale victimei și în partea stângă următoarele
caracteristici ale hărțuitorului:
Aspect fizic: felul în care arată corpul hărțuitorului și al victimei, de exemplu:
puternic, slab, robust, înalt, scund;
Modul în care se comportă hărțuitorul și victima: arată nesiguri și fragili sau, din
contră, arată încrezători. Sunt singuri, izolați sau, din contră, au prieteni și fac
parte dintr-un grup.
Posterul ar trebui să arate în felul următor:
Victima: aspect fizic

Hărțuitor: aspect fizic

Victima: Cum se comportă

Hărțuitor: Cum se comportă
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După completarea posterului, reflectați la caracteristicile hărțuitorului și ale
victimei. Discutați despre motivele care l-au făcut pe hărțuitor
să aleagă o victimă specifică. Educatorii covârstnici ar trebui
să conducă discuția, punând unele întrebări: "Hărțuitorul se
simte mai puternic decât victima? E victima capabilă să se
apere? Ce înțelegeți din acest lucru?"

3b) Includerea cuiva
Scopul acestei activități este de a îi face pe adolescenți să reflecteze asupra
situațiilor de includere și excludere. În special, adolescenții ar trebui să se
gândească la modul în care se simt atunci când se pot alătura unui grup,
respectiv atunci când sunt excluși.

Cereți unui voluntar adolescent să părăsească încăperea.
Participanții care au rămas să se grupeze în funcție de una sau mai
multe caracteristici, pe care o au în comun cu persoana exclusă (de
exemplu: culoarea ochilor, culoarea părului, a pantofilor sau a
hainelor, interese comune etc). Cel puțin două grupuri ar trebui să fie formate.
De exemplu, tinerii din primul grup ar trebui să aibă ochii căprui, dacă tânărul
exclus are ochii căprui. Tinerii din al doilea grup ar trebui să aibă aceeași
preferință muzicală ca și tânărul exclus și așa mai departe.
Persoana exclusă se întoarce în cameră după ce tinerii au decis caracteristica
pe care o au în comun cu ea. Acum, el/ ea ar trebui să ghicească cărui grup
aparține. Întrebările ar trebui să fie despre caracteristicile sale, precum și despre
lucrurile care îi plac. De exemplu, el/ea va pune întrebări de genul: "Oamenii
din grupul de care aparțin au ochii căprui? Este roșu culoarea favorită a copiilor
din grupul de care aparțin?"
Odată ce persoana exclusă își identifică grupul, aceasta ar trebui, de
asemenea, să identifice tinerii care aparțin fiecărui grup (pe baza
caracteristicilor/ intereselor comune).
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La sfârșit, educatorii covârstnici îl/ o întreabă pe adolescentul(a) care a părăsit
camera: "Cum te-ai simțit la început, atunci când ai început să cauți grupurile
tale? Cum te-ai simțit când le-ai identificat? Cum te simți când poți face parte
dintr-un grup?"
Întreabați restul grupului: "Cum vă comportați când aparțineți unui grup? E ușor
să excludeți/ includeți pe cineva?"
În funcție de timpul pe care îl aveți la dispoziție puteți repeta jocul cu un alt
voluntar care să părăsească încăperea.

4) Ințelegerea diferitelor tipuri de bullying
4a) Materiale video despre tipuri de bullying

Scopul acestei activități este reflectarea asupra
formelor de bullying. Adolescenții ar trebui să fie
conștienți că există diferite tipuri de bullying și că unele
dintre acestea sunt subtile. De exemplu, excluderea și
izolarea reprezintă, de asemenea, bullying, chiar dacă
acestea nu rănesc fizic. Totuși, aceste forme de bullying
rănesc sentimentele victimei.
Uitați-vă la clipul video despre tipurile de bullying sau utilizați
imaginile. Alegeți materialul video din lista sugerată de autorul
acestui manual.
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După ce v-ați uitat la materialul video (sau la imagini), reflectați impreună
asupra caracteristicilor bullying-ului. Educatorii covârstnici pun întrebările:
"Există diferențe privind modurile în care cineva poate fi hărțuit? Ce fel de
diferențe există între tipurile de bullying? Poate fi victima hărțuită în moduri
diferite? "

5) Înțelegerea rolurilor în bullying
Scopul acestei activități este de a îi face pe tineri să
înțeleagă rolurile în bullying. Bullying-ul nu e numai ceva
ce se întâmplă între hărțuitor și victimă. Într-adevăr, sunt
implicate și alte persoane.

Educatorii covârstnici citesc cu voce tare următoarele povești despre
bullying și cyberbullying.
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1) Matei este hărțuit destul de rău la Centru. Mai ales un băiat de acolo, Simon,
încearcă să îl facă să se simtă inferior în orice mod posibil. De exemplu, aruncă
cu lucruri în mod constant in el, îi dă bobârnace, îl lovește, îi spune "urâtule" și
"prostule". Simon îi spune lui Matei că l-ar bate dacă ar încerca vreodată să
riposteze. În timp ce Matei este hărțuit, Alex îl strigă "urâtule" și "prostule"; Paul
râde tot timpul, în timp ce alți copii stau departe și pretind că nu au văzut
bullying-ul. Cu toate acestea, David le spune lui Simon și prietenilor săi că ar
trebui să oprească bullying-ul asupra lui Matei sau să îl reducă.
2) Din momentul în care Sara a ajuns la Centru, fetele mai mari au început să o
tachineze. Ioana îi spune “grasă”, “proastă”, “retardată” și “împuțită”. Când
Ioana o insultă pe Sara, altă fată din grup, Simona, râde, în timp ce Monica
încearcă să o consoleze pe Sara și-I spune că Ioana și grupul ei sunt doar
răutăcioase. În ultimul rând, Ioana a început să răspândească zvonuri urâte
despre Sara pe Facebook. Mai mult, ea a postat mai multe poze false cu sara ăn
ipostaze jenante. Celelalte fete din grup pretind că nu au văzut pozele pe
Facebook și se îndepărtează atunci când Sara e insultată.
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După citirea poveștilor, educatorii adolescenți adresează câteva întrebări:
“Există vreun alt rol pe lângă hărțuitor și victimă?” Ce face grupul în timpul
episoadelor de bullying?"
După discuții, educatorii covârstnici oferă următoarele definiții ale rolurilor:

Susținătorii hărțuitorului. Unii copii fie ajută hărțuitorul, fie aprobă bullying-ul
într-un alt fel. De exemplu, lovesc sau exclud și ei victima sau se distrează și
râd în timp ce asistă la bullying. Chiar și numai râsul încurajează bullying-ul,
deoarece hărțuitorul realizează că le face plăcere covârstnicilor săi.
Observatorii. Unii copii asistă la situațiile de bullying fără să ia partea cuiva,
respectiv ei pretend că nimic nu s-a întâmplat sau se retrag când are loc
bullying-ul
Apărătorii. Unii copii apără victima bullying-ului, confruntând hărțuitorul și
spunându-i să se oprească sau consolând victima.

5a) Oferirea de sfaturi observatorilor
Această activitate încurajează tinerii să reflecteze la rolul de observator. Scopul
este de a îi face să se gândească la strategiile de a răspunde bullying-ului.
Ce pot face observatorii din aceste povești?
Tinerii ar trebui grupați în perechi la intâmplare. Fiecare pereche scrie o sugestie
pentru observatorii din fiecare poveste. Sugestiile ar trebui să fie
despre oprirea hărțuirii prin strategii non-agresive.
Sugestiile ar trebui puse într-o cutie. Apoi, educatorii covârstnici
citesc cu voce tare, pe rând, sugestiile. Întregul grup discută
avantajele și dezavantajele fiecărei sugestii. Ulterior, întregul grup
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se pune de acord asupra celor mai bune două soluții: una pentru prima poveste
și una pentru cea de a doua.
În final, unul dintre adolescenții educatori citesc cu voce tare primul motto al
Acordului BIC:

“Suntem toți împotriva bullying-ului”
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ATELIER DE LUCRU 2- EMOȚII ȘI
REGLARE EMOȚIONALĂ
MESAJE CHEIE

Obiectivele atelierului de lucru
• În acest atelier de lucru tinerii vor:
• Învăța să recunoască emoții
•Înțeleage că emoțiile ar trebui exprimate într-un mod
adecvat contextului social
• Învăța strategii de reglare emoțională

Materiale necesare
•Toolkit de învățare
•Patru postere
•Pixuri
•Foi de hârtie
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ATELIER DE LUCRU 2 – EMOȚII ȘI
REGLARE EMOȚIONALĂ
Acest atelier de lucru se va concentra asupra emoțiilor. Educatorii covârstnici
întreabă: Vă amintiți ce sunt emoțiile? Haideți să ne reamintim împreună.

1) Recunoașterea și Exprimarea Emoțiilor
Un educator adolescent va citi cu voce tare următoarea definiție a emoției:

Emoțiile sunt răspunsuri la stimuli sau situații, care au un impact puternic asupra
unei persoane, fie în mod pozitiv sau negativ. Răspunsurile emoționale apar la
trei niveluri:
1) Primul nivel include reacțiile corporale: creșterea ritmului cardiac, al
ratei respiratorii și transpirație. De exemplu, inima vă bate foarte repede
și fața vi se înroșește atunci când sunteți furioși.
2) Al doilea nivel include comportamentele. Emoțiile voastre influențează
acțiunile voastre. De exemplu, când sunteți furioși puteți țipa sau arunca
obiecte.
3) Al treilea nivel include gândurile și limbajul. Puteți să vă etichetați
emoțiile și să le raportați la evenimentul emoțional. "Mă simt furios(ă)";
"Mă simt trist(ă)"; Mă simt fericit(ă)"; "Mă simt frustrat(ă)".

După citirea definiției, să ne reamintim expresiile faciale ale emoțiilor:

Furie Sprâncene ridicate și fruntea încruntată, creșterea pulsului,
postură rigidă, mers rapid, mușchi încordați, vorbire rapidă, pumni
strânși, țipat sau îmbufnare.
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Tristețe privire aplecată, sprâncene coborâte, colțurile gurii coborâte,
umeri aplecați, corp retras, bărbie tremurândă, voce scăzută și
emoțională, pauze lungi și numeroase, vorbit și mers încet, energie
scăzută.

Fericire față relaxată, colțurile gurii și ale ochilor ridicate, zâmbet,
energie, visare cu ochii deschiși, contact vizual cu ceilalți, mers relaxat,
mișcare armonioasă.
Dezgust strâmbat din nas, colțurile gurii coborâte și presate, frunte
încruntată, dorința de a te depărta de stimulul emoțional.
Frică sprâncene ridicate, ochi larg deschiși, picioare sau mâini
tremurânde, mâini reci, puls ridicat, mușchi încordați, țipat, voce
tremurândă și salivație scăzută.
Uimire ochi larg deschiși, sprâncene ridicate, gură deschisă. Uimirea
este, în general, o emoție de scurtă durată, urmată de obicei de o altă
emoție, precum fericire, tristețe, dezamăgire, frică.
Vina este în general caracterizată de privire evitantă, cap aplecat,
tensiune corporală, umeri aplecați, acoperirea sau atingerea feței.
Rușinea este caracterizată de cap și ploape coborâte, creșterea
pulsului, respirație rapidă, mușchi încodați, față și gât roșu sau, din
contră, față palidă și senzație de slăbiciune.

După ce ne-am reamintit emoțiile, haideți să ne uităm la harta emoției.
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Fericire

Ce am făcut eu?
Reacții
comportamentale

Ce s-a întâmplat

Exemple:

înainte?

Am spus tuturor; Am țipat
de fericire; Sunt activ(ă).

Cauze

Cum mă simt? Ce simt?

Exemple: Prietenul meu mi-a făcut o
surpriză de ziua mea; Am luat note

Ce muzică? Ce culori? Ce sunete? Ce

bune la școală; Ies în oraș cu fata/

filme?

băiatul care-mi place

Exemple: Zâmbesc, ochii mei sunt larg
deschiși; inima îmi bate repede; nu am
stare; mâinile îmi sunt transpirate. Ascult
muzică emoțională. Fericirea este verde
ca speranța.

1) Recunoașterea emoțiilor
Această activitate are următoarele obiective: 1) înțelegerea faptului că victima
bullying-ului simte emoții negative; 2) înțelegerea faptului că reacțiile corporale
sunt asociate cu emoțiile; 3) înțelegerea că reacțiile comportamentale sunt
asociate cu emoțiile.
Acum, rugați 4 colegi să citească cu voce tare cele patru povești despre
bullying.
1) Un grup de băieți și fete de la Centru îl exclud pe Simon de la jocurile de
masă și din echipele de sport. Simon este lăsat singur în timpul mesei de
prânz. Stă singur la masă și nu vorbește cu nimeni. Colegii să de cameră i îi
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ascund hainele, cărțile și îi toarnă șampon și pastă de dinți în pat. Când fac
aceste lucruri, Simon înnebunește. Inima lui începe să bată foarte repede și
fața i se face roșie. Strigă tare, furios și aruncă lucruri.
2) Daniel este nou venit la Centru și de când a ajuns a fost o țintă ușoară pentru
hărțuitori. Ei au știut că Daniel a stat în Centru de la vârsta de doi ani și s-au
folosit de această informație, spunându-i că nimeni nu vrea să aibă grijă de
el și lucruri de acest fel. Ei au răspândit zvonuri urâte despre Daniel și le-au
spus altor colegi să îl lase singur. De fiecare dată când îl hărțuiesc, Daniel
este incapabil să se apare singur. Vocea și mâinile îi tremură și inima îi bate
cu repeziciune.
3) Un grup de fete de la Centru o hărțuiesc pe Lucia zi și noapte. Acestea au
lăsat-o pe dinafară la toate activitățile, adresându-i vorbe urâte. Noaptea,
ele sar brusc pe patul său, în timp ce aceasta doarme și încep, de
asemenea, să o bată. Lucia plânge în fața lor, vocea îi este tremurândă și
corpul plecat. Lucia plânge mereu sub așternuturi.
4) Hanna este hărțuită pentru că provine dintr-o altă țară. Ea nu are niciun
prieten(ă) și toată lumea de la Centru o ignoră. Ea plânge mereu, dar
nu și-a făcut curajul să spună adulților ce se întâmplă. Este adesea
învinuită de colegii săi pentru lucruri pe care nu le-a făcut niciodată.
Adulții nu o cred deoarece hărțuitorii se poartă diferit în fața lor, față de
cum se poartă cu ea. Hărțuitorii fac mișto de modul în care ea
vorbește. Mereu râd de ea fără niciun motiv și o arată cu degetul. Ea
este aleasă mereu ultima la echipele de sport, deși este bună la sport.
Când este hărțuită, își pleacă capul și își coboară pleoapele. Respiră
rapid și fața i se face roșie. Își dorește să dispară sau să se ascundă.

1 a) Desenați harta emoțiilor
Obiectivele acestei activități sunt enumerate mai sus (vezi Recunoașterea
emoțiilor). Harta emoțiilor ar trebui să îi ajute pe tineri să reflecteze la
consecințele fizice și comportamentale ale emoțiilor.
După citirea poveștilor, adolescenții covârstnici împart grupul în patru grupuri
mai mici. Dacă grupul este mic, acesta poate fi împărțit în două grupuri.
Fiecare grup va desena harta emoției pentru fiecare poveste în parte.
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Poveștile vor fi atribuite grupurilor la întâmplare. Fiecare grup va folosi un
poster pentru a desena harta emoției.

Cum să creați harta emoției:
Ați ales emoția? Scrieți pe poster ce emoție ați ales. Folosiți un scris mare: ar
trebui să iasă în evidență!!!
Scrieți antecedentele și cauzele emoției, împreună cu comportamentul
manifestat de victimă. Scrieți trăsăturile faciale relaționate cu această
emoție. Ce simte victima? Faceți referire la semnele fizice (exemplu: bătăile
inimii, transpirație, tremurat).
Gândiți-vă la filme, culori, sunete și muzică, care pot fi asociate cu emoția.
Dacă doriți, puteți chiar încerca să desenați emoția. E vreo imagine pe care
o asociați cu emoția? Desenați expresia facială relaționată cu emoția.
Încercați să vă imaginați pe voi înșivă în aceeași situație și gândiți-vă la cum
vi se modifică expresia facială.
În cazul în care aveți nevoie de ajutor, uitați-vă la schema de pe pagina
anterioară.

.
După desenarea hărții, discutați despre fiecare poster. În primul rând, o
persoană din fiecare grup să explice harta întregului grup. Apoi,
toți să reflecteze împreună la emoții, care ar putea fi exprimate
ca răspuns la aceeași situație.
Educatorii covârstnici vor conduce discuția, întrebând: " E
posibil să simțiți emoții diferite în aceași situație? Cum știți cum se
simte cineva?"
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2) Înțelegerea Reglării Emoționale
2 a) Găsiți strategii pentru a regla emoțiile
Această activitate îi face pe adolescenți să reflecteze la modurile de
gestionare a emoțiilor. În special, tinerii ar trebui să se gândească la strategii de
reglare a propriei furii.
Uneori emoțiile voastre vă pot copleși. În acel moment vă simțiți ca și cum nu
puteți face nimic pentru a le controla. Totuși, nu este bine să reacționăm atunci
când ne simțim copleșiți de o emoție.
De exemplu, atunci când sunteți furioși, puteți să faceți sau
să spuneți lucruri pe care să le regretați mai târziu. În plus,
dacă nu sunteți capabili să vă controlați propria furie,
oamenii din jurul vostru s-ar putea speria.
Cu toate acestea, este posibil să vă influențați emoțiile
într-o anumită măsură.
De exemplu, propriile noastre gânduri pot influența emoțiile noastre. Când
sunteți furioși, puteți folosi aceste strategii: Numărați până la 10; îndepărtați-vă
de situație, strângeți un obiect în mână, vorbiți cu voi înșivă în gând într-un mod
liniștitor : "Pot să mă descurc"; căutați sprijinul și sfatul prietenilor voștri.
Educatorii covârstnici întreabă grupul dacă au alte idei în minte cu privire la
reglarea emoțională. Ce putem face atunci când suntem furioși, triști sau
speriați?
Faceți o listă a strategiilor posibile pentru următoarele emoții negative:
Furie

Tristețe

Frică
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Vină

Rușine
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Educatorii covârstnici sau tinerii voluntari vor scrie strategiile pe tablă sau pe o
foaie mare de hârtie.
2b) Cartonașe cu scene emoționale
Această activitate încurajează tinerii să reflecteze la strategii de gestionare a
emoțiilor. Tinerii ar trebui să recunoască emoțiile și să reflecteze la strategii
pozitive de a le gestiona.
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Puneți cartonașele cu emoții într-o cutie. Fiecare tânăr va extrage la întâmplare
un cartonaș (cartonașele ar trebui extrase fără a se uita la cutie). O strategie de
reglare emoțională ar trebui sugerată pentru fiecare card. Întregul grup ajută la
găsirea unui strategii adecvate pentru a regla emoția negativă. Reflectați și cu
privire la intensitatea fiecărei emoții. Puteți utiliza lista strategiilor de reglare
emoțională pe care ați scris-o înainte.
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Adolescenții educatori pun următoarele întrebări: " Ce
fac oamenii din imagine? Ce emoții exprimă aceștia?
Evaluați de la 0 la 10 experiența emoțională (de
exemplu: de la 0 la 10, persoana din imagine este
furioasă de 7). Ce strategie de reglare emoțională
sugerați? Grupul ar trebui, de asemenea, să ajute la
găsirea unei strategii bune.

2c) Să facem un joc de rol!
Această activitate are ca scop încercarea a
diferite strategii de reglare emoțională prin
simularea lor în cadrul unui joc de rol.
Educatorii covârstnici cer fiecărui grup să pună în scenă
cele patru povești despre bullying care au fost citite
înainte și care au fost utilizate pentru a desena harta
emoției.
Înainte de a juca sceneta, fiecare grup se va pune mai
întai de acord cu privire la finalul alternativ al acesteia,
în care victima ar trebui să utilizeze o strategie de
reglare emoțională.
La final, unul dintre educatorii covârstnici citește cu
voce tare cel de-al doilea motto al Acordului BIC:

"Învățam cum să ne gestionăm emoțiile"
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Reacții
comportamentale


Nu există emoții
corecte sau greșite.
Cu toate acestea,
modul în care noi
exprimăm emoțiile
poate fi greșit. De
exemplu,
imaginați-vă că
aruncați un obiect
pentru că sunteți
furioși. Obiectul se
rupe și în mod
accidental loviți pe
cineva. A fost util
să aruncați
obiectul? Nu e
greșit să simțiți
furie sau orice altă
emoție, însă
comportamentul
nostru ar putea fi
greșit și ar putea
chiar să rănească
alte persoane.
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ATELIER DE LUCRU 3 - REZOLVARE DE
PROBLEME
MESAJE CHEIE
Obiectivele atelierului de lucru
• În acest atelier de lucru tinerii vor:
• Învăța tehnica rezolvării de probleme
•Învața strategii prin care să ajute victima bullying-ului
•Învăța cum să folosească tehnica rezolvării de probleme

Materiale necesare
•Toolkit-ul de învățare
•Un poster
•Foi de hârtie
•Pixuri
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Acest atelier de lucru se va concentra pe Rezolvarea de
probleme. Vă amintiți tehnica de rezolvare de probleme?
Uitați-vă la pașii rezolvării de probleme pentru a vă
împrospăta memoria.

1) Identificarea problemei : Identificați problema și cauzele sale

2) Explorarea soluțiilor: a) Faceți o listă a soluțiilor posibile; b) explorați beneficiile și
costurile fiecărei soluții și discutați posibilele consecințe, împreună cu avantajele și
dezavantajele pentru fiecare soluție.

3) Realizați un plan al soluției adoptate: Alegeți o soluție dintre cele posibile și
planificați cum va fi implementată această soluție. Faceți o listă a posibilelor
avantaje și dezavantaje.

4) Executarea planului: Implementarea soluției conform planului.

5) Evaluarea rezultatelor: Este soluția cu adevărat eficientă? De ce nu a fost soluția
eficientă? N-a fost soluția eficientă din cauza faptului că problema nu a fost
identificată corect sau că planul a fost greșit?
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1) Învățarea tehnicii de rezolvare a problemelor
1a) Excursia în deșert.
Această activitate are două obiective: 1) reflectarea cu privire la consecințele
propriilor noastre alegeri (avantaje și dezavantaje); 2) cooperarea și ajungerea
la un acord în vederea găsirii unei soluții bune la problemă. Pentru a realiza
această activitate, e necesar să urmăriți pașii rezolvării de probleme (vedeți
pagina anterioară).

Educatorii covârstnici împart grupul în două grupuri mai
mici (sau mai multe grupuri dacă sunt mulți copii). Cereți
tinerilor să își imagineze că merg într-o excursie în deșert. Ei
au mult de mers pentru a ajunge la cea mai apropiată
oază. Va dura 3 zile de mers și vor dormi în deșert. Au la ei
numai un bagaj mic, prin urmare pot lua cu ei numai patru bunuri în total. Nu
uitați să luați suficientă mâncare pentru fiecare membru al grupului și că nopțile
sunt reci în deșert!
Fiecare grup ar trebui să aleagă patru bunuri din următoarea listă:
Apă- Foarfece- Pături- Tricouri- Suc de portocale- Ochelari de soare- CuțitPantofi- Biscuiți- Sticlă de lapte- Pâine- Sandwich-uri- Carte- MP3 player.

După ce fac lista, grupul ar trebui să se discute despre cele patru bunuri pe
care vor să le ia și motivele pentru care le-au ales (exemplu: Vrem să luăm
pături deoarece va fi frig pe timpul nopții). În final, întregul grup ar trebui să
discute despre bunurile pe care le aleg și să facă o listă definitivă în care să
includă 5 obiecte.
Reflectați la importanța luării în considerare a consecințelor fiecărei alegeri și
găsirii unei soluții împreună. Educatorii covârstnici pun următoarele întrebări: "Vați gândit la consecințele propriilor voastre alegeri? În ce fel? A fost dificil/ ușor
să ajungeți la un acord?";
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2) Reflectând la strategii de a ajuta victima bullying-ului
2a) Găsiți strategii prin care să ajutați victima
Această activitate încurajează tinerii să ajute victima bullying-ului. Tinerii ar
trebui să se gândească la strategii alternative de a își ajuta covârstnicii care
sunt victime. Ar trebui să reflecteze la avantajele și dezavantajele fiecărei soluții.
Vă amintiți rolurile în bullying discutate în cadrul primului atelier de lucru?
Adesea, cei care sunt martori la bullying nu fac nimic, deoarece nu știu ce să
facă.

Educatorii covârstnici citesc următoarele povești despre bullying și
cyberbullying.

1) În ultimul timp, colegii de cameră ai
lui Daniel au început să posteze pe Facebook poze neplăcute cu el. De
asemenea, ei îi trimit mesaje ofensatoare pe WhatsApp, precum: "Nimeni nu
vrea să fie prieten cu tine. Vei fi mereu un ratat."; "Ești așa un idiot. Vei sta mereu
singur". Ei au distribuit poze false cu Daniel șii au răspândit zvonuri urâte despre
el pe Facebook. Alți băieți din grup au distribuit poze și zvonuri online. Ei cred că
nu e nimic greșit în a glumi astfel. Un alt grup de băieți pretinde că nu s-a
întâmplat nimic. Ei știu că nu e drept, dar se tem de răzbunarea celorlați băieți,
gândindu-se că dacă vor încerca să oprească asta, ei ar putea fi următoarele
victime.
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2) Colegele de cameră ale lui Nicole o insultă foarte urât. Ele îi spun
"grasă","curvă", "retardată mental" și "idioată". Spun că Nicole miroase urât și de
aceea toată lumea stă departe de ea. Mai mult, ele se țin de nas de fiecare
dată când se întâlnesc cu ea. Week-endul trecut, Nicole nu a fost invitată la o
petrecere aniversară din Centru, deoarece colegele sale de cameră au
răspândit zvonul că are o boală contagioasă. Unii dintre colegii săi știu că
aceste comportamente sunt greșite, cu toate acestea, atunci când Nicole este
insultată sau exclusă, aceștia pretind că nu se întâmplă nimic. Unii colegi se
retrag de fiecare dată când Nicole este insultată sau tratată urât.

După ce au fost citite ambele povești, utilizați tehnica
rezolvării de probleme pentru a planifica strategii alternative
prin care observatorii ar putea ajuta victima. Scrieți strategiile
sugerate de întregul grup pe un poster sau pe tablă. Pentru
fiecare strategie ar trebui să menționați:
1)
2)
3)
4)

Advantaje
Dezavantaje
Dificultatea evaluată de la 1 la 10
Consecințe ipotetice
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3) Utilizați tehnica rezolvării de probleme
3a) Faceți joc de rol pe baza poveștilor
Această activitate are scopul de a pune în practică strategiile
alternative pe care observatorii le pot utiliza atunci când se confruntă
cu bullying-ul. Puneți în scenă poveștile despre bullying și
cyberbullying. Împărțiți grupul în două grupuri mai mici. Un grup va juca
povestea despre bullying și celălalt povestea desprecyberbullying. Observatorii
vor utiliza strategiile de a ajuta victima sugerate de grup.
În final, unul dintre educatorii adolescenți vor citi cu voce tare cel de-al treilea
motto al Acordului BIC.

"Îi ajutăm pe cei care au nevoie".
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ATELIER DE LUCRU 4- RESPECT,
PRIETENIE ȘI COMPORTAMENT
PROSOCIAL
MESAJE CHEIE
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Obiectivele atelierului de
lucru
• În acest atelier tinerii vor:
•Înțelege ce înseamnă respect
•Înțelege ce înseamnă prietenie
•Înțelege importanța comportamentului
prosocial și a cooperării pentru a trăi într-o
comunitate fericită

Materiale utile
•Toolkit de învățare
•Pixuri
• Foi de hârtie
•O cutie

Acest atelier de lucru vizează Respectul, Prietenia și
Comportamentul prosocial. Primul obiectiv al atelierului
de lucru este înțelegerea a ceea ce înseamnă respectul.
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Respect

Traiul împreună
bazat pe respect este
esența relațiilor
sociale. Respectarea
înseamnă a îi trata pe
ceilalți ca fiind
persoane unice și
speciale. E important
să tratezi toți
oamenii în mod egal,
însemnând că toată
lumea merită respect.
A trăi împreună
înseamnă a respecta
intimitatea celorlalți,
precum și spațiul și
bunurile lor
personale. Acest
lucru înseamnă că nu
este permis cuiva să
întrerupă pe
altcineva atunci când
se concentrează la o
sarcină sau activitate
(de exemplu, în
timpul studiului.
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1) Înțelegerea a ceea ce înseamnă Respectul
1a) Poster
Această activitate își propune să se centreze pe caracteristicile respectului.
Obiectivul este ca tinerii să înțelegă la ce se referă respectul.
Întregul grup va discuta despre aspectele respectului reciproc, esențial traiului
împreună într-o comunitate.
Educatorii covârstnici conduc discuția prin adresarea unor
întrebări: " Cum înțelegeți că cineva vă respectă? Ce fel de
acțiuni indică respect într-un Centru?

Unul dintre educatorii covârstnici va scrie pe un poster sau pe tablă aspectele
respectului reciproc care au fost sugerate de grup.

a) Să facem un joc de rol!
Acest joc de rol are scopul de a îi face să înțeleagă că respectul este esența
fiecărei interacțiuni sociale.
Pentru a înțelege semnificația respectului, derulați următorul joc de
rol.
O persoană voluntară spune cum a fost ziua ei (exemplu: M-am
trezit, mi-am luat micul dejun etc). Un alt voluntar stă în fața persoanei care
vorbește, fără să îi acorde atenție: Persoana se uită în jur, fluieră etc. Restul
grupului asistă la scenă în tăcere.

La final, discutați despre scenetă. Educatorii covârstnici încep discuția punând
unele întrebări: "Este respectuos să nu asculți? Cum se simte
persoana? "
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1b)Eu cred că ești draguț
Această activitate încurajează tinerii să recunoască și
să aprecieze calitățile pozitive ale covârstnicilor lor.
În cadrul atelierului de lucru, am învățat că bullying-ul
rănește pe cineva fără motiv. Haideți să ne gândim la
comportamente care sunt opuse bullying-ului. Lăsați
tinerii să sugereze comportamente drăguțe.

Apoi, fiecare participant scrie pe o bucățică de hârtie numele său. Puneți toate
numele într-un coș. Fiecare adolescent extrage un nume și scrie o calitate
despre persoana a cărui nume l-a ales. Calitățile ar trebui să fie despre
comportamente sau abilități (de exemplu: El/ ea este capabil(ă) să danseze/
facă sport; El/ ea este mereu răbdător și drăguț). Bucățica de hârtie pe care au
fost scrise calitățile este pusă din nou în coșuleț.
Educatorii covârstnici citesc cu voce tare calitățile de pe fiecare hârtie.
Persoana a cărei calitate a fost citită ar trebui să ghicească cine a scris.
La final, educatorii covârstnici pun următoarea întrebare: "A fost greu să vă
gândiți la o calitate a persoanei?"

1c)Vorbitul pe la spate!
Similar activității anterioare, acest exercițiu încurajează tinerii să se concentreze
asupra calităților pozitive ale covârstnicilor.
Împărțiți grupul în grupuri mai mici (nu mai mult de cinci persoane într-un grup).
O bucată de hârtie ar trebui să fie lipită pe spatele fiecărei persoane.
Participanții formează un șir. Fiecare persoană din șir ar trebui să scrie ceva
draguț pe spatele persoanei care stă înaintea sa. Când au fost scrise lucruri
draguțe pe spatele fiecărui tânăr, fiecare citește cu voce tare propozițiile care
i-au fost scrise.
Educatorii covârstnici întreabă: "A fost greu să vă gândiți la o calitate a
colegului/colegei?"
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Prietenia
Prietenia este o relație reciprocă care implică compania, împărtășirea,
înțelegerea gândurilor și sentimentelor, îngrijira și consolarea reciprocă
atunci când e nevoie. Pe lângă acestea, o prietenie matură rezistă de-a
lungul timpului și supraviețuiește confliectelor și certurilor ocazionale.
Prietenia este reciprocă, însemnând că ambele persoane implicate au
ales să fie prietene. Prietenia este bazată pe încredere și respect.
Prietenia înseamnă să împărtășiți lucruri materiale, precum și gânduri,
sentimente și interese. Prietenii sunt sensibili: ei încearcă să își înțeleagă
unii altora sentimentele și gândurile și să-și ofere sprijin. Prietenii sunt
cooperativi și se comportă prosocial, însemnând că sunt dispuși să se
ajute unul pe altul. Prietenia este bazată pe egalitate, însemnând că
niciunul nu îl va domina pe celălalt. În schimb, relația oferă beneficii
sociale și emoționale (ajutor, sprijin, grijă) tuturor partenerilor implicați.

Diferite tipuri de relații sociale
Putem avea diferite tipuri de relații sociale. Covârstnicii cu care
împărtășim gândurile și sentimentele noastre sunt cei mai buni prieteni ai
noștri. Cei mai buni prieteni cooperează, se ajută reciproc și se bucură de
timpul petrecut împreună. De asemenea, ei au unele interese comune.
Alți copii sunt numai colegi de clasă. Îi știm deoarece ne petrecem orele
împreună la școală. Cu toate acestea, nu e o relație apropiată, ca cea
pe care o avem cu cei mai buni prieteni ai noștri. Sunt și copii, precum și
adulți, care ne sunt numai cunoștințe, și anume, oameni pe care îi
cunoaștem numai puțin. Ar trebui însă să îi respectăm pe toți acești
oameni, chiar dacă nu ne sunt prieteni sau nu suntem apropiați de ei.
Oamenii merită respect și în cazul în care nu îi plăcem foarte mult, aparțin
unei culturi diferite și vorbesc altă limbă decât noi.
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2) Înțelegerea a ceea ce înseamnă prietenia
Scopul acestei activități este înțelegerea diferențelor dintre diferite tipuri de
relații sociale. Adolescenții ar trebui să învețe să distingă caracteristicile
prieteniei și altor tipuri de relații sociale. Haideți să facem următorul joc:
Educatorii covârstnici dau fiecărui tânăr patru bucăți de hârtie. Adolescenții
scriu pe fiecare hârtie o activitate socială pe care o fac cu: 1) Prietenii; 2) Cel/
cei mai bun(i) prieten(i); 3) Colegii; 4) Cunoștințele. Adolescenții ar trebui să
scrie numai ce fac atunci când se întâlnesc sau când petrec timp cu prietenii
cel/ cei mai bun(i) prieten(i), colegii de clasă și cunoștințele. Însă, nici numele,
nici tipul legăturii sociale (prieten, coleg etc) nu ar trebui scris pe hârtie.
Propozițiile pe fiecare foaie ar trebui să arate în felul următor: 1) Ne place să
petrecem timpul împreună; 2) Mă pot baza pe el/ ea; 3) Ne facem temele
împreună; 4) Îl/ o salut atunci când ne întâlnim.
După ce fiecare adolescent a completat exercițiu, educatorii covârstnici le cer
să pună foile de hârtie într-o cutie. Apoi, educatorii adolescenți împart grupul în
două echipe. Membrii fiecărei echipe vor extrage pe rând o foaie de hârtie și
vor discuta despre tipul de relație asociat cu activitatea socială care a fost
extrasă. Cealaltă echipă va reflecta, de asemenea, la tipul de relație socială și
pot fi de acord sau nu cu echipa care a extras.

Refectați asupra diferenței dintre prieteni, cei mai buni prieteni,
colegi și cunoștințe. Educatorii covârstnici conduc discuția,
întrebând următoarele lucruri: "Cum îți dai seama că o persoană
este prietenul tău și nu numai o cunoștință? Ar putea ca un coleg
de clasă să fie și cel mai bun prieten al vostru?

Prieteni

Cei mai buni prieteni
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Cunoștințe

Colegi de clasă

3) Înțelegerea diferențelor
3a) Suntem similari și diferiți

Această activitate are două obiective: 1) înțelegerea faptului că anumite
aspecte comportamentale fac oamenii similari și alte aspecte îi fac diferiți; 2)
înțelegerea importanței respectării oamenilor, indiferent dacă sunt similari sau
diferiți de noi.
Adolescenții care participă la atelierul de lucru ar trebui să fie grupați doi câte
doi la întâmplare și să stea față în față. Fiecare membru al diadei ar trebui să
spună celuilalt membru "Mă consider asemănător ție deoarece...." " Mă
consider diferit față de tine deoarece...". Ar trebui să scrie pe o foaie cel puțin
cinci lucruri care îi fac similari și cinci lucruri care îi fac diferiți. Asemănările și
deosebirile ar trebui să fie cu privire la aspecte comportamentale. Foaia ar
trebui să arate în felul următor:
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După ce fiecare membru a scris cinci lucruri care îi fac similari și diferiți de
celălalt, adolescenții ar trebui să împărtășească cu restul grupului asemănările și
deosebirile. Acest exercițiu ar trebui să ii ajute să înțeleagă propria unicitate,
precum și posibilitatea de a aparține diferitelor grupuri.
Educatorii covârstnici întreabă: "A fost greu/ ușor să găsiți asemănări și
deosebiri?"

4) Înțelegerea comportamentului prosocial

Comportamentul prosocial reprezintă o serie de comportamente utile și de
afiliere care au ca scop ajutorarea celor în nevoie. Comportamentul prosocial
promovează relații pozitive și este asociat cu acceptarea socială de către
covârstnici. Comportamentul prosocial include: împărtășirea (împărțirea sau
dăruirea); ajutarea (a liniști un coleg ce este supărat); cooperarea (a lucra
împreună pentru a atinge un scop comun). Comportamentul prosocial
presupune parcurgerea următorilor pași: a) recunoașterea faptului că persoana
are nevoie de ajutor; b) decizia de a o ajuta; c) a acționa selectând un
comportament potrivit pentru acea situație particulară.
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4a) Crearea unui comitet de bun venit pentru cei noi

Nou-veniții pot avea puțini prieteni în noul context și de aceea să fie o țintă
ușoară pentru hărțuitori. Pentru a îi ajuta pe acești adolescenți să dezvolte
mai repede relații, creați un "comitet de bun venit". Scopul acestui comitet
de primire este ajutarea celor noi să intre și să facă parte din grup.

1) Principala sarcină a comitetului de primire este orientarea celui nou venit
în casa rezidențială și oferirea camaraderiei sociale. De exemplu,
comitetul de primire ar putea să îl ia pe noul venit într-un tur al casei, să-i
arate unde sunt materialele instrucționale și rezervele depozitate, să-i
explice cum se fac lucrurile uzuale și să îl includă în activitățile
recreaționale din casă.
2) Această orientare a comitetului de primire ar dura o săptămână. Cu
toate acestea, ar trebui să ofere celui nou venit un avans în formarea de
prietenii care să îl protejeze împotriva atacurilor de bullying.

4b) Prietenul secret:
Scopul acestei activități este încurajarea tinerilor să fie cooperativi cu cei de-o
vârstă cu ei.
La finalul atelierului de lucru, fiecare participant scrie numele său pe o bucățică
de hârtie și o împăturește bine. După ce fiecare foaie a fost pusă într-un coș,
participanții extrag câte una. Fiecare citește numele de pe hârtie, însă numele
ar trebui păstrat secret. Fiecare ar trebui să fie bun pentru o săptămână cu
persoana a cărui nume l-a extras.
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După ce a trecut o săptămână, grupul se va întâlni să discute despre
prietenul secret.

1) În primul rând, fiecare va ghici cine a fost prietenul său/ prietena
sa secret(ă) pe parcursul săptămânii trecute. După ce fiecare
participant a spus numele, presupusul prieten secret va spune
dacă el/ ea a fost într-adevăr prietenul secret.
2) Dacă participantul nu a ghicit corect, adevăratul prieten secret
se va dezvălui.
3) Educatorii covârstnici vor conduce discuția, întrebând prietenul
secret care s-a purtat frumos cu colegul său: "A fost dificil/ ușor
să ai un prieten secret? Ce ai făcut ca să fii drăguț? Cum te-ai
simțit? ". Următoarele întrebări vor fi puse prietenului secret care
a fost ținta comportamentelor drăguțe: " Ai observat că
prietenul secret a fost drăguț cu tine? Ce a făcut? Cum te-ai
simțit?"
Participanții vor răspunde la întrebări pe rând.

La final, unul dintre educatorii covârstnici citește cu voce tare cel de-al patrulea
motto al Acordului BIC:

"Ne dorim să creăm o comunitate".
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