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Introducere
Proiectul VR not bullies are ca scop îmbunătățirea practicilor în munca cu tinerii din domeniul combaterii
hărțuirii în rândul tinerilor, folosind potențialul educațional al tehnologiei moderne. Prin acest curriculum
al atelierului și materialele de formare care îl însoțesc adresate persoanelor care lucrează cu tineri, veți fi
pregătiți să implementați programul VR not bullies în școală/ ONG.
Acest curriculum de atelier conține 6 ateliere de lucru pentru tineri și 1 atelier de informare pentru părinți, care sunt explicate în detaliu prin următoarele caracteristici principale:
•

Obiective

•

Mesaje principale

•

Rezultatele învățării

•

Resurse suplimentare (link-uri pentru a găsi mai multe informații despre subiectele abordate într-un atelier)

•

Instrucțiuni de pregătire

•

Program detaliat al fiecărui atelier (activități):
o

Introducere

o

Partea principală/ centrală

o

Concluzii

Recomandări generale pentru implementare
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•

Scenariul VR prezentat în prima parte a fiecărui atelier va servi ca punct de plecare pentru aprofundarea discuției despre subiectul principal al fiecărui atelier.

•

În mod ideal, există un lider și un co-lider al atelierului. Co-liderul poate ajuta la distribuirea materialelor necesare, la strângerea hârtiilor, poate ajuta la pregătirea ochelarilor VR ...

•

Dimensiunea ideală a grupului este de aproximativ 15 participanți, astfel încât toți tinerii să poată
participa activ. În mod alternativ, mărimea grupului poate fi determinată de mărimea unei anumite clase (20-25 de elevi), caz în care ar trebui să se pună mai mult accent pe asigurarea disciplinei
și ordinii corespunzătoare în atelierul de lucru.

•

Atelierele de lucru sunt adaptate la ore de 45 de minute, dar pot fi extinse la ore de 90 de minute
dacă școala are astfel de nevoi/ oportunități.

•

În secțiunea pentru discuții, am pregătit câteva întrebări recomandate, pe care profesorul le-ar
putea pune pentru a stimula activitatea elevilor și a-i ajuta să reflecte asupra materialelor prezentate. Nu toate întrebările trebuie să fie abordate în discuție. Profesorul ar trebui să estimeze
timpul disponibil și să aleagă întrebările în consecință. Este posibil ca unele videoclipuri să stimuleze discuții foarte vii, care ar fi păcat să fie întrerupte - de aceea activitatea care urmează este
opțională. Dacă profesorul estimează că nu este suficient timp pentru a desfășura activitatea,
punctul principal al acesteia poate fi abordat prin discuții.

•

Înainte de a începe atelierul, este util să stabiliți reguli de bază care se aplică tuturor, inclusiv liderului și de care toată lumea este mulțumită.

•

Asigurați-vă că este luată în considerare confidențialitatea și respectul pentru opiniile și experiențele celorlalți, și că limitele comportamentului acceptabil și inacceptabil sunt clare pentru toți.

•

Încurajați toți membrii să participe. Mulți membri mai retrași renunță adesea repede la discuții,
deoarece nu pot să îi contracareze pe membrii mai asertivi. În acest caz, mai multe personaje
puternice pot domina întregul grup, de aceea este important să vă asigurați că toată lumea are
posibilitatea de a vorbi, dar și de a avea dreptul să sară anumite subiecte dacă sunt dificil de discutat.

•

Este important să subliniați faptul că sprijinul este disponibil dacă este necesar, și că elevii știu să
ceară ajutor dacă au nevoie.

•

Materiale care vor fi utilizate în ateliere: hârtie mare A3 pentru regulile de bază, markere, seturi
VR (ochelari, căști, carduri de memorie), chestionare de evaluare pregătite (la primul și ultimul
atelier), fișe de pregătire și pliante (vezi partea : Anexe)

•

Pregătirea echipamentului VR: Vă rugăm să pregătiți echipamentul conform instrucțiunilor pe
care le veți primi cu pachetul echipamentului.

•

Se propune organizarea unui spectacol final după terminarea atelierelor în care elevii ar putea
prezenta proiectele pe care le-au început în ultimul atelier. Recomandarea generală este să organizați spectacolul final după terminarea orelor de la școală, pentru ca și alte clase să se poată
alătura. În școala primară ar putea fi invitați și părinții. În mod alternativ, spectacolul final poate
fi organizat ca un alt atelier, unde elevii vor arăta ce au dezvoltat, vor vorbi despre experiențele și
concluziile lor și vor obține certificatele de participare. (Anexa 14).

•

Puteți citi Scenariile sub formă de scenarii de film înainte de ateliere, dacă trebuie să vă reamintiți
conținutul lor (Anexa 15)

•

Sfătuim fiecare persoană care lucrează cu tineri să se pregătească temeinic pentru fiecare atelier.
Consultați materialele de instruire pentru a afla cele mai importante informații despre inițiativele
anti-hărțuire. Pe lângă materialele de instruire, am recomandat câteva link-uri către resurse suplimentare care explorează mai în profunzime subiectele abordate în ateliere.

•

Informații despre asistență și supervizare pot fi găsite în anexa materialelor de instruire.
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INFORMAȚII PE SCURT PENTRU FIECARE
ATELIER DE LUCRU
ATELIERE DE LUCRU PENTRU ELEVI
Numele
Atelierul

Introducere în
hărțuire și VR

i

Obiective
Prezintă programul și obiectivele
acestuia.
Stabilește regulile de bază pentru
participarea la ateliere.
Verifică așteptările participanților prin
primul chestionar.

Mesaje
principale
Fiecare dintre
noi este unic și
important. Ești
valoros exact așa
cum ești, chiar
dacă alții nu o văd.

Instruiește elevii cum să configureze
echipamentul VR și cum să îl
manipuleze cu atenție.

Rezultatele învățării
Înțelegerea că
diversitatea ne
îmbogățește și că
nimeni nu merită să fie
hărțuit.
Înțelegerea modului
în care tehnologia ne
poate ajuta să învățăm
unii despre alții.
Unde se poate găsi
sprijin.

Introducere în realitatea virtuală.
Subliniază că toți suntem valoroși așa
cum suntem.
Educă elevii unde/ cui/ cum să ceară
ajutor, dacă este nevoie.

Atelierul

Perspective diferite

ii
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Îi învață pe elevi despre diferite roluri
în hărțuire: inițiator, țintă, martor.
Subliniază rolul spectatorilor în oprirea
hărțuirii.
Prezintă cum arată hărțuirea din
diferite perspective.
Stimulează empatia prezentând cum
se simte hărțuirea din perspectiva
victimei.
Normalizează potențialele lipsuri de
reacții ale spectatorilor din trecut - nu
știau cum se simte ținta, nu știau cum
le-ar putea ajuta.
Încurajează elevii să ia măsuri atunci
când văd hărțuirea. Îi învață ce pot face
pentru a ajuta în situații de hărțuire.
Le amintește elevilor unde / cui / cum
să ceară ajutor, dacă este nevoie.

Cum te-ai simți
dacă ți s-ar fi
întâmplat ție?
Poți opri hărțuirea
astăzi.

Capacitatea de a
recunoaște diferite
roluri în situații de
hărțuire.
Înțelegerea a ceea ce
este empatia.
Capacitatea de a folosi
empatia pentru a-i
ajuta pe alții și pentru
a construi relații mai
bune.
Înțelegerea rolului
important pe care
martorii îl au în oprirea
hărțuirii.
Învățarea unor căi prin
care spectatorii pot opri
hărțuirea.

Numele
Atelierul

Hărțuirea cibernetică

iii

Atelierul

Perspectiva inițiatorului

iv

Obiective
Ilustrează efectele devastatoare ale
hărțuirii cibernetice – faptul că doare
la fel, în unele cazuri chiar mai mult, ca
hărțuirea comună.
Arată cum ceva ce este o glumă
pentru cineva, poate fi o experiență
traumatizantă pentru altcineva.
Punctează caracteristicile specifice al
hărțuirii cibernetice (anonimă, durează
24/7, informațiile devin virale, mai
puțină empatie în mediul online).
Încurajează elevii să ceară ajutorul
adulților dacă au de a face cu hărțuire
cibernetică.

Mesaje
principale
Nu este amuzant
dacă tu ești ținta.
Gândește înainte
să dai click. Ai
spune aceste
chestii față în
față?
Nu trebuie să
treci prin hărțuire
cibernetică
singur. Cere
unei persoane
apropiate să te
ajute.

Educă elevii că există câteva moduri
concrete prin care hărțuirea cibernetică
poate fi raportată autorităților (chiar
anonim).

Rezultatele învățării
Cunoașterea
asemănărilor și a
diferențelor între
hărțuirea comună și
hărțuirea cibernetică.
Înțelegerea beneficiilor
raportării hărțuirii
cibernetice.
Conștientizarea faptului
că persoane apropiate
nouă ar putea avea
nevoie de ajutor în
situații de hărțuire
cibernetică.
Cunoașterea liniilor
telefonice naționale
unde hărțuirea poate fi
raportată anonim.

Le amintește elevilor unde / cui / cum
să ceară ajutor, dacă este nevoie.
Prezentând perspectiva inițiatorului,
ilustrează faptul că un comportament
agresiv poate fi o cale de a exprima
teama sau tristețea.
Stimulează empatia cu inițiatorul
și explică faptul că și inițiatorul are
nevoie de ajutor.
Subliniază că violența nu este
niciodată justificată.
Subliniază că oricine poate fi hărțuit
– nu sunt „greșiți” dacă li se întâmplă
lor. Prezintă metode eficiente pentru
gestionarea furiei.
Le amintește elevilor unde / cui / cum
să ceară ajutor, dacă este nevoie.

Cum te-ai simți
dacă ți s-ar
întâmpla ție?
Trist? Sau poate…
furios?
Comportamentul
agresiv pornește
deseori din
teamă și tristețe.
Violența nu
este niciodată o
soluție.

O înțelegere mai
amplă asupra cauzelor
variate pentru un
comportament inițiator.
Capacitatea de a folosi
variate căi eficiente de
gestionare a furiei.

Mai mult de
jumătate din
situațiile de
hărțuire se opresc
când un coleg
intervine.
Și inițiatorul are
nevoie de ajutorul
nostru.
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Numele
Atelierul

V

Obiective
Ilustrează cum o persoană apropiată
poate acționa ca un inițiator.
Învață cum să te aperi într-un mod
sigur și asertiv și să îți păstrezi relația.

Apără-te

Explică diferențele dintre
comportamentul pasiv, agresiv și
asertiv.

Atelierul

Vi

Subliniază importanța asertivității
pentru o bună relație cu ceilalți și
pentru sănătatea noastră mentală.

Ce am învățat

Liniștea
prietenului nostru
ne poate durea
mai tare decât
insultele altora.
Apără-te! Te
vei simți mai
bine dacă le
spui celorlalți că
acțiunile lor te
rănesc.

Învață deprinderile de bază în
comunicare și le oferă elevilor resurse
suplimentare.

Rezultatele învățării
Înțelegerea că hărțuirea
poate să apară și în
relații apropiate.
Cunoașterea motivului
pentru care este
important să te aperi.
Învățarea unor
deprinderi de
comunicare de bază și
cunoașterea surselor
pentru a obține mai
multe informații.

Le amintește elevilor unde / cui / cum
să ceară ajutor, dacă este nevoie.

Inspiră copiii să își dezvolte propriile
căi pentru combaterea hărțuirii;
încurajează creativitatea și dinamismul
lor.

Fiecare dintre noi
este responsabil
pentru oprirea
hărțuirii.

Încep să dezvolte propriile materiale
pentru combaterea hărțuirii care vor fi
prezentate la spectacolul final.

Micile acțiuni
combinate
împreună
reprezintă o
prevenție mare.

Arată principalii pași pentru
dezvoltarea unui proiect creativ.
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Mesaje
principale

Încurajează sensibilitatea socială a
elevilor și le arată cum pot contribui la
o comunitate mai bună.
Le amintește elevilor unde/ cui/ cum
să ceară ajutor, dacă este nevoie.

Înțelegerea modului
în care fiecare dintre
noi poate contribui la
o societate mai bună
cu puțin efort și bunăvoință.
Cunoașterea
principalilor pași pentru
dezvoltarea unui
proiect creativ.

ATELIERE DE LUCRU PENTRU PĂRINȚI
Instrucțiuni generale

Obiective

Rezultatele învățării

Ar trebui să aibă loc cu
câteva zile înainte de a
începe atelierele cu copiii.
Atelierul pentru părinți
durează 90 de minute.

Prezintă programul și obiectivele
acestuia.

Conștientizarea severității
și răspândirii hărțuirii și
importanța de a acționa.

Părinții trebuie să
semneze formularul de
consimțământ care permite
copilului lor să participe la
program.
Dacă părinții estimează
că programul ar fi prea
stresant pentru copilul lor,
acel copil nu va participa.
Părinții vor primi broșurile
cu rezumatul proiectului
și informații despre locul
în care pot găsi sprijin
suplimentar, dacă este
nevoie (rețeaua de sprijin
pentru zona în care
locuiesc).
Spectacolul final trebuie
anunțat. Data exactă
poate fi stabilită ulterior,
iar părinții vor fi informați
despre aceasta.

Prezintă teoria de bază a hărțuirii
(roluri în hărțuire, cauze și
consecințe, unele statistici) care
ilustrează gravitatea problemei și
importanța luării de măsuri.
Explică beneficiile și riscurile
potențiale ale utilizării tehnologiilor
moderne ca instrument
educațional și eliminarea unor
mituri despre realitatea virtuală
(atacuri EPI).
Prezintă un scenariu VR pentru
a ilustra cum vor arăta atelierele
pentru copii.
Învață sfaturi de bază despre
cum să vorbești cu copiii despre
subiecte sensibile.
Educă părinții cum să recunoască
dacă copilul lor este hărțuit/
hărțuiește pe cineva.

Înțelegerea faptului că
părinții sunt responsabili în
prevenirea hărțuirii.
Învățarea manierei în care
trebuie să vorbească cu
copiii despre subiecte
sensibile și încurajarea lor
de a se deschide.
Capacitatea de a
recunoaște semnele
subtile ale copilului
hărțuit/ inițiator.
Cunoașterea unor metode
practice pentru încurajarea
comportamentului
nonviolent și săritor la
propriul copil.

Învăță modalități practice
în care părinții pot încuraja
comportamentul non-violent la
propriii copii și îi încurajează să
devină martori care sar în ajutor.
Educă părinții de unde pot primi
ajutor suplimentar, dacă este
nevoie.
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Atelierul

I.

Introducere în hărțuire și VR
Cuprins
OBIECTIVE

Prezintă programul și obiectivele acestuia.
Stabilește regulile de bază pentru participarea la ateliere.
Verifică așteptările participanților prin primul chestionar.
Instruiește elevii cum să configureze echipamentul VR și cum să îl manipuleze cu
atenție.
Introducere în realitatea virtuală.
Subliniază că toți suntem valoroși așa cum suntem.
Educă elevii unde/ cui/ cum să ceară ajutor, dacă este nevoie.

MESAJE
PRINCIPALE

Fiecare dintre noi este unic și important. Ești valoros exact așa cum ești, chiar
dacă alții nu o văd.

REZULTATELE
ÎNVĂȚĂRII

Înțelegerea că diversitatea ne îmbogățește și că nimeni nu merită să fie hărțuit.
Înțelegerea modului în care tehnologia ne poate ajuta să învățăm unii despre
alții.
Unde se poate găsi sprijin.

RESURSE
SUPLIMENTARE

Principii: Reguli de bază ale atelierului de lucru
http://www.uml.org.cn/RequirementProject/pdf/gottesdiener06.pdf
Diversitatea contează: Frumusețea și Puterea Diferențelor
https://www.pearsoned.com/diversity-matters-the-beauty-and-power-ofdifference/
7 căi de a sprijini diversitatea în clasă
https://www.prodigygame.com/blog/diversity-in-the-classroom/

PREGĂTIRE
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Pregătiți câte un mic sticker pentru fiecare elev pe care își vor scrie numele și
puneți-l pe ochelarii lor. Pregătiți posterul și markerele pentru reguli. Pregătiți
chestionarul de evaluare (Anexa 6) pentru fiecare elev și 2 cutii (1 pentru
colectarea chestionarelor și cealaltă pentru colectarea ochelarilor VR după
utilizare). Pregătiți seturile VR.

Conținut
Introducere
(20 min)

Primirea elevilor, prezentarea obiectivului programului și a metodologiei (scenariu posibil):
Bine ați venit la programul workshop-ului „VR not bullies”. În următoarele 6 săptămâni, vom explora diferitele subiecte legate de hărțuire - o problemă foarte gravă,
prezentă în multe școli din Europa. După cum probabil ați auzit până acum, vom folosi
scenarii din realitatea virtuală ca punct de plecare pentru discuțiile noastre. Sperăm că
aceste experiențe și discuții vă vor lărgi cunoștințele despre consecințelor hărțuirii și
vă vor oferi câteva sfaturi practice despre cum să faceți față hărțuirii în propria școală.
Vă aducem la cunoștință că dacă vreunul dintre aceste subiecte vă trezesc unele sentimente sau amintiri neplăcute, puteți vorbi oricând cu personalul școlii. Vrem să ne
asigurăm că elevii noștri se vor simți în siguranță și protejați în școala noastră, acesta
fiind motivul principal pentru care facem aceste ateliere educaționale.
Toate atelierele vor urma același format de bază: în prima parte a atelierului vom analiza scenariul VR, urmat de o discuție despre ceea ce am văzut. Sunteți bineveniți să vă
alăturați discuțiilor și să vă exprimați opiniile și ideile. În majoritatea atelierelor, după
discuție, vom mai rămâne ceva timp pentru a face un mic exercițiu care ilustrează mai
clar punctul principal, urmat de încheierea temei și anunțarea următorului atelier.
Stabilirea regulilor de bază:
Înainte de a începe, vom cădea de acord cu câteva reguli de bază pe care le vom respecta cu toții în timpul atelierelor, astfel încât munca noastră să fie eficientă și plăcută
pentru toți. (profesorul scoate foaia A3 pe care va scrie regulile de bază cu ajutorul markerelor)
Doriți și voi să recomandați câteva reguli pe care să le notăm pe foaia noastră?
(profesorul scrie regulile pe măsură ce elevii le enumeră)
Câteva reguli de bază care ar trebui menționate pe foaie sunt următoarele:
1. Tratează-i pe ceilalți așa cum ai vrea să fii tratat.
2. Nu vorbiți decât pe rând. Ridicați mâna dacă doriți să participați la discuții.
3. Respectați părerea celuilalt. Nu trebuie să fim de acord ca să fim respectuoși.
4. Fii atent cu echipamentele VR pe care le vom folosi. Urmați instrucțiunile profesorului despre pregătirea, îngrijirea și curățarea ochelarilor după utilizare.
Cel mai bine este să selectați doar câteva reguli - cele care contribuie la învățarea cu succes și la un mediu ordonat. Obiectivul este de a face regulile cât mai
clare și specifice și de a stabili consecințele încălcării acestor reguli (de exemplu,
dacă elevul acționează lipsit de respect, ar trebui să-și ceară scuze; dacă acționează nepăsător cu echipamentul VR, ar putea pierde privilegiul de a-l folosi).
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Chestionar de evaluare (Anexa 6):
Ce aștepți să înveți prin aceste ateliere? Care sunt speranțele sau preocupările tale
cu privire la participarea la acest tip de program? Credeți că educația ar putea ajuta
la prevenirea comportamentelor de hărțuire în viitor? Vă rog, luați-vă timpul necesar
pentru a completa un chestionar pe care l-am pregătit. În ultimul nostru atelier, ne
vom uita din nou la aceste așteptări pentru a determina dacă au fost îndeplinite pe
deplin prin munca noastră sau dacă ceva are nevoie de explicații suplimentare.
(după 3-4 minute, co-liderul strânge chestionarele pe măsură ce elevii termină
de scris)
Pregătirea seturilor VR:
Explicăm cum să configureze VR și să regleze ochelarii. Îi instruim să pună o mică
etichetă de nume pe ochelarii lor, astfel încât instalarea să dureze mai puțin timp
în următorul atelier. Explicăm cum trebuie gestionat VR cu grijă. Înmânăm cardurile de memorie și îi instruim cum să le introducă în smartphone-uri și cum să
pornească aplicația.
Condiții de utilizare:
Vom viziona un scurt videoclip în realitatea virtuală care vă va arăta diferite perspective asupra hărțuirii. Deoarece hărțuirea este un subiect sensibil, unele videoclipuri din
acest program pot fi dificil de vizionat sau copleșitoare pentru voi. Dacă simțiți asta,
puteți opri vizionarea filmulețului oricând doriți, dând jos ochelarii și oprind clipul. Vă
rog să nu ezitați să solicitați ajutorul profesorului vostru dacă aveți nevoie.
Cuprins
(20 min)

Scenariu VR Introducere în hărțuire și VR
Conduceți discuția (mai jos, găsiți câteva întrebări propuse):
Impact cognitiv: Ce ei văzut? Ce s-a întâmplat în filmuleț? Ce au spus personajele?
Ești de acord cu ele?
Impact emoțional: Cum a fost experiența VR?
Evaluare: Din ce punct de vedere ești unic sau diferit? Cum te-ai simți dacă ai fi hărțuit din acest motiv? Cui ai avea încredere să îi împărtășești experiența ta? Cum ne
poate ajuta VR să îi înțelegem pe alții mai bine?

Încheiere
(5 min)

Anunțarea următorului atelier de lucru. Elevilor li se reamintește că dacă vor să
vorbească cu cineva, personalul școlar le stă la dispoziție (profesor sau psiholog/
consilier școlar).
Vă mulțumim pentru participarea la primul nostru atelier de lucru „VR not bullies”.
Sperăm că ați înțeles ce vom face prin program și că așteptați cu nerăbdare următorul
atelier la fel de mult ca noi. În următorul atelier, vom prezenta diferite roluri în hărțuire
și vom explora cum aceeași situație poate arăta foarte diferit atunci când este văzută
din perspective diferite.
Vă rugăm să vă amintiți că dacă oricare dintre aceste subiecte vă trezesc unele sentimente sau amintiri neplăcute, puteți discuta cu personalul școlii oricând. Dacă simțiți
nevoia să discutați, mă puteți găsi / pe consilierul școlar la
(introduceți informațiile de contact ale persoanei de ajutor, care ar putea, dar nu trebuie
să fie, conducătorul atelierului).
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Atelierul

II.

Perspective diferite
Cuprins
OBIECTIVE

Îi învață pe elevi despre diferite roluri în hărțuire: inițiator, țintă, martor.
Subliniază rolul spectatorilor în oprirea hărțuirii.
Prezintă cum arată hărțuirea din diferite perspective.
Stimulează empatia prezentând cum se simte hărțuirea din perspectiva victimei.
Normalizează potențialele lipsuri de reacții ale spectatorilor din trecut - nu știau
cum se simte ținta, nu știau cum le-ar putea ajuta.
Încurajează elevii să ia măsuri atunci când văd hărțuirea. Îi învață ce pot face
pentru a ajuta în situații de hărțuire.
Le amintește elevilor unde/ cui/ cum să ceară ajutor, dacă este nevoie.

MESAJE
PRINCIPALE

Cum te-ai simți dacă ți s-ar fi întâmplat ție?
Poți opri hărțuirea astăzi.

REZULTATELE
ÎNVĂȚĂRII

Capacitatea de recunoaște diferite roluri în situații de hărțuire.
Înțelegerea a ceea ce este empatia.
Capacitatea de a folosi empatia pentru a-i ajuta pe alții și pentru a construi relații
mai bune.
Înțelegerea rolului important pe care martorii îl au în oprirea hărțuirii.
Învățarea a diferite căi prin care spectatorii pot opri hărțuirea.

RESURSE
SUPLIMENTARE

Diferite roluri în hărțuire:
http://preventingbullying.promoteprevent.org/4-bullies-victims-andbystanders
Diferitele tipuri de spectatori și rolul lor în oprirea hărțuirii:
http://eyesonbullying.org/bystander.html
Empatia:
https://www.youthwork-practice.com/youth-education/27-Empathy.html

PREGĂTIRE

Pregătiți seturile VR cu numele fiecărui elev. Aduceți afișul cu reguli care au fost
făcute în primul atelier. Pregătiți Anexa 7 (o copie pentru întreaga clasă).
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Conținut
Introducere
(20 min)

Primirea elevilor, reamintirea obiectivelor proiectului, introducerea atelierului
de astăzi:
Bine ați venit la al doilea atelier „VR not bullies”. După cum vă puteți aminti de ultima
dată când ne-am întâlnit, programul „VR not bullies” își propune să exploreze diversele subiecte legate de hărțuire, pentru a vă lărgi cunoștințele despre această problemă
gravă, precum și pentru a vă oferi câteva sfaturi practice despre cum puteți ajuta să
opriți hărțuirea în clasa voastră. Vom folosi ajutorul tehnologiei moderne - scenarii din
realitatea virtuală - ca punct de plecare pentru discuțiile noastre.
Subiectul de astăzi este „Perspective diferite”. Uneori este greu de imaginat cum se
simte o altă persoană într-o anumită situație, așa că sperăm că experiența VR de astăzi și discuțiile care vor urma vor ilustra mai clar modul în care aceeași situație poate
arăta și se simte foarte diferit atunci când este văzută din perspective diferite.
Vă aducem la cunoștință că dacă vreunul dintre aceste subiecte vă trezesc unele sentimente sau amintiri neplăcute, puteți vorbi oricând cu personalul școlii. Vrem să ne
asigurăm că elevii noștri se vor simți în siguranță și protejați în școala noastră, acesta
fiind motivul principal pentru care facem aceste ateliere educaționale.
Amintiți-le elevilor regulile de bază stabilite ultima dată:
După cum vă amintiți, ultima dată am căzut de acord asupra unor reguli pe care le
vom respecta cu toții pentru a face atelierul nostru cât mai eficient posibil. Vă mai
amintiți care sunt acele reguli? (profesorul deschide foaia cu regulile și le parcurge
repede)
Pregătirea seturilor VR:
Fiecare elev ia VR cu autocolantul pe care e trecut numele său (pe care l-au pus
prima dată). Îl configurează și îl ajustează, dacă este nevoie. Le reamintim că VR
trebuie manipulat cu grijă. Dacă este nevoie, distribuim cardurile de memorie și îi
instruim cum să le introducă în smartphone-uri și cum să pornească aplicația.
Condiții de utilizare:
Vom viziona un scurt videoclip în realitatea virtuală care vă va arăta diferite perspective asupra hărțuirii. Deoarece hărțuirea este un subiect sensibil, unele videoclipuri din
acest program pot fi dificil de vizionat sau copleșitoare pentru voi. Dacă simțiți asta,
puteți opri vizionarea filmulețului oricând doriți, dând jos ochelarii și oprind clipul. Vă
rog să nu ezitați să solicitați ajutorul profesorului vostru dacă aveți nevoie.
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Cuprins
(20 min)

Scenariu VR Perspective diferite
Conduceți discuția (mai jos, regășiți câteva întrebări propuse):
Impact cognitiv: Ce ai văzut? Ce s-a întâmplat în acest filmuleț?
Poți recunoaște cele trei roluri dintr-o situație de hărțuire? (rolurile de inițiator, țintă,
spectator sunt explicate prin intermediul discuției)
Impact emoțional: Cum te-ai simțit în poziția de spectator și cum te-ai simțit din
perspectiva țintei? (subliniați diferența dintre experiențe, stimulați empatia)
Evaluare: Ar trebui spectatorul să reacționeze? Cum pot reacționa martorii în aceste
situații? Comportamentul spectatorului ar schimba în vreun fel situația pentru țintă?
În ce fel? Cum se va simți victima/ ținta agresiunii în fiecare din aceste situații? Ce
ți-ar plăcea să facă ceilalți pentru tine dacă tu ai fi hărțuit? (rolul important al spectatorului în oprirea hărțuirii) Cum de profesorul nu a reacționat la hărțuire?
Cum îți poți da seama de modul în care se simte cineva? Cum ne putem da seama
dacă un coleg se simte rău sau este lăsat pe dinafară? (empatie)
Scurtă activitate:
Elevii primesc autocolante - jumătate din clasă primește unul albastru, iar cealalaltă jumătate unul portocaliu. Profesorul dă următoarele instrucțiuni: Fiecare
dintre noi are ceva experiență în a ajuta - fie am ajutat pe cineva, fie cineva ne-a
ajutat. Vă rog, rețineți un astfel de eveniment. Poate fi un eveniment de la școală, din
familie sau din chestii pe care le faci în afara școlii. Elevii care au primit autocolantele
albastre trebuie să-și amintească un eveniment când cineva i-a ajutat - și să scrie pe
hârtie cum s-au simțit după aceea. Elevii care le-au primit pe cele portocalii trebuie
să-și amintească o ocazie când au ajutat pe cineva și să scrie pe hârtie cum s-au simțit după aceea.
Atunci când oferă instrucțiunea, profesorul pune întrebările tipărite pe tablă, astfel încât elevii să le poată vedea (Anexa 7). După 2-3 minute, când toți elevii au
terminat de scris, trebuie să schimbe autocolantele cu cele din cealaltă parte a
clasei. Împărtășire scurtă.
Dacă aveți mai mult timp (90 minute în loc de 45), puteți face activitatea de
teatru de forum:
Profesorul solicită 4 voluntari care vor juca roluri: unul este inițiator, altul ținta,
martorul și profesorul din scenariul VR. Ei merg în fața clasei și joacă din nou
scena. Profesorul le spune elevilor că pot opri scenariul în orice moment pentru
a le oferi o idee despre cum poate fi oprită hărțuirea. Profesorul le spune că pot
„să intre” în orice rol doresc, dar este important ca soluția oferită să fie acceptabilă social; nu dorim soluții violente.
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Idei posibile:
• spectatorul se poate opune direct inițiatorului (într-un mod non-violent)
• spectatorul poate cere ajutorul profesorului
• spectatorul poate oferi ajutor direct țintei; întreabți-l cum se simte
• ținta se poate opune direct inițiatorului (într-un mod non-violent)
• ținta poate cere ajutorul unui prieten
• ținta poate cere ajutorul profesorului
Profesorul moderează activitatea pentru a se asigura că ideile violente nu sunt
acceptate. Dacă elevii uită o idee, profesorul poate „sări” în scenariu și poate juca
rolul el însuși.
Încheiere
(5 min)

Rezumarea principalelor puncte ale atelierului. Normalizați potențialele lipsuri
de reacții ale participanților din trecut și încurajați-i să reacționeze în viitor.
Așadar, am văzut că există multe moduri în care putem reacționa atunci când se întâmplă hărțuirea. Dacă ați asistat la hărțuire înainte și nu ați reacționat, nu vă simțiți
rău în privința asta. De fapt, chiar dacă martorii au un rol foarte puternic în situațiile
de hărțuire, majoritatea copiilor nu reacționează atunci când văd hărțuirea din 2 motive principale - nu știu cum se simte ținta sau nu știu cum să ajute, temându-se că ar
putea avea de suferit dacă intervin. Sperăm că acum veți vedea că există o mulțime
de lucruri pe care le puteți face și că ați înțeles că reacția voastră contează cu adevărat. Chiar și atunci când doar o singură persoană raportează hărțuirea, poate fi suficient ca să fie oprită complet.
Anunțarea următorului atelier de lucru. Elevilor li se reamintește că dacă vor să
vorbească cu cineva, personalul școlar le stă la dispoziție (profesor sau psiholog/ consilier școlar).
Vă mulțumim pentru participarea la cel de-al doilea atelier al nostru de lucru „VR not
bullies”. În următorul atelier, vom vorbi despre hărțuirea cibernetică – o formă de hărțuire care are loc în mediul online
Vă rugăm să vă amintiți că dacă oricare dintre aceste subiecte vă trezesc unele
sentimente sau amintiri neplăcute, puteți discuta cu personalul școlii oricând.
Dacă simțiți nevoia să discutați, mă puteți găsi pe mine/ pe consilierul școlar
(introduceți informațiile de contact ale persoanei de ajutor,
la
care ar putea, dar nu trebuie să fie, conducătorul atelierului).
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Atelierul

III.

Hărțuirea cibernetică
Cuprins
OBIECTIVE

Ilustrează efectele devastatoare ale hărțuirii cibernetice – faptul că doare la fel,
în unele cazuri chiar mai mult, ca hărțuirea comună.
Arată cum ceva ce este o glumă pentru cineva, poate fi o experiență traumatizantă pentru altcineva.
Punctează caracteristicile specifice al hărțuirii cibernetice (anonimă, durează
24/7, informațiile devin virale, mai puțină empatie în mediul online).
Încurajează elevii să ceară ajutorul adulților dacă au de a face cu hărțuire cibernetică.
Educă elevii că există câteva moduri concrete prin care hărțuirea cibernetică poate fi raportată autorităților (chiar anonim).
Le amintește elevilor unde / cui / cum să ceară ajutor, dacă este nevoie.

MESAJE
PRINCIPALE

Nu este amuzant dacă tu ești ținta.
Gândește înainte să dai click. Ai spune aceste chestii față în față?
Nu trebuie să treci prin hărțuire cibernetică singur. Cere unei persoane apropiate
să te ajute.

REZULTATELE
ÎNVĂȚĂRII

Cunoașterea asemănărilor și a diferențelor între hărțuirea comună și hărțuirea
cibernetică.
Înțelegerea beneficiilor raportării hărțuirii cibernetice.
Conștientizarea faptului că persoane apropiate nouă ar putea avea nevoie de
ajutor în situații de hărțuire cibernetică.
Cunoașterea liniilor telefonice naționale unde hărțuirea poate fi raportată anonim.

RESURSE
SUPLIMENTARE

Asemănări și diferențe între hărțuirea comună și hărțuirea cibernetică
https://onlinesense.org/5-differences-cyber-bullying-traditional-bullying/

PREGĂTIRE

Pregătiți seturile VR cu numele fiecărui elev. Aduceți posterul cu reguli realizat în
primul atelier de lucru. Pregătiți pentru fiecare elev chestionarul cu „Comportamentul meu în lumea online” (Anexa 8)
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Conținut
Introducere
(20 min)

Primirea elevilor, reamintirea obiectivelor proiectului, introducerea atelierului
de astăzi:
Bine ați venit la cel ce-al treilea atelier de lucru „VR not bullies”. După cum vă puteți
aminti de ultima dată când ne-am întâlnit, programul „VR not bullies” își propune să
exploreze diversele subiecte legate de hărțuire, pentru a vă lărgi cunoștințele despre
această problemă gravă, precum și pentru a vă oferi câteva sfaturi practice despre
cum puteți ajuta să opriți hărțuirea în clasa voastră. Vom folosi ajutorul tehnologiei
moderne - scenarii din realitatea virtuală - ca punct de plecare pentru discuțiile noastre.
Subiectul de astăzi este „Hărțuirea cibernetică” – o formă aparte a hărțuirii care are
loc în mediul online. Chiar dacă nu se întâmplă în „lumea reală”, suferințele provocate
de hărțuirea cibernetică sunt foarte reale. Vom încerca să vă ilustrăm toate acestea
prin experiența VR și prin discuția care urmează.
Vă aducem la cunoștință că dacă vreunul dintre aceste subiecte vă trezesc unele sentimente sau amintiri neplăcute, puteți vorbi oricând cu personalul școlii. Vrem să ne
asigurăm că elevii noștri se vor simți în siguranță și protejați în școala noastră, acesta
fiind motivul principal pentru care facem aceste ateliere educaționale.
Reamintiți-le elevilor regulilor de bază stabilite ultima dată:
După cum vă amintiți, ultima dată am căzut de acord asupra unor reguli pe care le
vom respecta cu toții pentru a face atelierul nostru cât mai eficient posibil. Vă mai
amintiți care sunt acele reguli? (profesorul deschide foaia cu regulile și le parcurge
repede)
Pregătirea seturilor VR:
Fiecare elev ia VR cu autocolantul pe care e trecut numele său (pe care l-au pus
prima dată). Îl configurează și îl ajustează, dacă este nevoie. Le reamintim că VR
trebuie manipulat cu grijă. Dacă este nevoie, distribuim cardurile de memorie și îi
instruim cum să le introducă în smartphone-uri și cum să pornească aplicația.
Condiții de utilizare:
Vom viziona un scurt videoclip în realitatea virtuală care vă va arăta diferite perspective asupra hărțuirii. Deoarece hărțuirea este un subiect sensibil, unele videoclipuri din
acest program pot fi dificil de vizionat sau copleșitoare pentru voi. Dacă simțiți asta,
puteți opri vizionarea filmulețului oricând doriți, dând jos ochelarii și oprind clipul. Vă
rog să nu ezitați să solicitați ajutorul profesorului vostru dacă aveți nevoie.

Cuprins
(20 min)

Scenariu VR Hărțuirea cibernetică
Conduceți discuția (mai jos, regăsiți câteva întrebări prpouse):
Impact cognitiv: Ce ai văzut? Ce s-a întâmplat în filmuleț?
Impact emoțional: Cum se simte victima/ ținta când primește acele mesaje dureroase? Sunt conștienți inițiatorii de aceste efecte negative? Este această situație la fel de
amuzantă cum pare pentru inițiatori?
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Evaluare: În ce manieră este asemănătoare și cum diferă hărțuirea cibernetică de
hărțuirea obișnuită? (teorie)
Cum decizi ce să împărtășești și ce nu?
Poate victima să facă față situației de una singură?
De ce este mai bine să fie implicați adulții?
De la care dintre prietenii tăi sau familie ai putea cere ajutorul?
Când este o idee bună să raportezi anonim hărțuirea? Cui poți să i-o raportezi? Ar
trebui ca și spectatorii online să raporteze hărțuirea? (oferiți detalii despre liniile telefonice naționale dedicate)
Comportamentul meu în lumea online (Anexa 8):
Profesorul înmânează scurtele chesionare (Anexa 8) cu ajutorul cărora își elevii
pot estima propriul comportament în lumea online. După ce toți elevii au terminat auto-evaluarea, profesorul le arată categoriile rezultatelor și citește ce înseamnă fiecare categorie. De asemenea, citește câteva recomandări despre cum
poate fi „îmbunătățit” nivelul, și anume, ce pot face elevii pentru a acționa mai
etic online.
Încheiere
(5 min)

Rezumarea principalelor puncte din atelierul de lucru. Încurajarea elevilor „să
gândească înainte să dea click” și să acționeze etic în mediul online.
Sper că v-ați făcut o idee despre faptul că hărțuirea cibernetică poate răni la fel de
mult și, în unele cazuri, chiar mai mult, ca hărțuirea obișnuită. Vestea bună este că
există câteva modalități foarte concrete de a opri hărțuirea cibernetică, așa că nu ezitați să cereți ajutor. Puteți să vă adresați unui adult apropiat sau chiar să raportați în
mod anonim hărțuirea la liniile de asistență naționale. Și amintiți-vă - gândiți-vă înainte de a da click – dacă această postare va răni o ființă umană? Poate că este amuzant pentru mine, dar cum m-aș simți dacă s-ar scrie ceva asemănător despre mine?
Încercați să vă imaginați cum se va simți persoana despre care este vorba dacă o va
citi - asta poate fi o busolă bună pentru dvs. dacă ceva merită împărtășit sau nu.
Anunțarea următorului atelier de lucru. Elevilor li se reamintește că dacă vor să
vorbească cu cineva, personalul școlar le stă la dispoziție (profesor sau psiholog/ consilier școlar).
Vă mulțumim pentru participarea la cel de-al treilea atelier al nostru de lucru „VR not
bullies”. În următorul atelier, vom explora perspectiva inițiatorului – de ce ar încerca
cineva să rănească pe altcineva în mod intenționat?
Vă rugăm să vă amintiți că dacă oricare dintre aceste subiecte vă trezesc unele sentimente sau amintiri neplăcute, puteți discuta cu personalul școlii oricând.
Dacă simțiți nevoia să discutați, mă puteți găsi pe mine/ pe consilierul școlar
(introduceți informațiile de contact ale persoanei de ajutor,
la
care ar putea, dar nu trebuie să fie, conducătorul atelierului).
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Atelierul

IV.

Perspectiva inițiatorului
Cuprins
OBIECTIVE

Prezentând perspectiva inițiatorului, se ilustrează faptul că un comportament
agresiv poate fi o cale de a exprima teama sau tristețea.
Stimulează empatia cu inițiatorul și explică faptul că și inițiatorul are nevoie de
ajutor.
Subliniază că violența nu este niciodată justificată.
Subliniază că oricine poate fi hărțuit – nu sunt „greșiți” dacă li se întâmplă lor.
Prezintă metode eficiente pentru gestionarea furiei.
Le amintește elevilor unde / cui / cum să ceară ajutor, dacă este nevoie.

MESAJE
PRINCIPALE

Cum te-ai simți dacă ți s-ar întâmpla ție? Trist? Sau poate… furios?
Comportamentul agresiv pornește deseori din teamă și tristețe. Violența nu este
niciodată o soluție.
Mai mult de jumătate din situațiile de hărțuire se opresc când un coleg intervine.
Și inițiatorul are nevoie de ajutorul nostru.

REZULTATELE
ÎNVĂȚĂRII

O înțelegere mai amplă asupra cauzelor variate pentru un comportament hărțuitor.

RESURSE
SUPLIMENTARE

De ce devin copiii inițiatori
https://www.yalemedicine.org/stories/understanding-bullying/
https://www.crchealth.com/youth-programs/5-reasons-teens-becomebullies/

Capacitatea de a folosi variate căi eficiente de gestionare a furiei.

Cum să-ți controlezi furia: 25 de sfaturi
https://www.healthline.com/health/mental-health/how-to-controlanger#25.-Find-a-creative-channel
Cum să faci un borcan cu scipici
https://www.happy.co.uk/blogs/why-your-emotions-are-like-a-glitter-jar/
PREGĂTIRE
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Pregătiți seturile VR cu numele fiecărui elev. Aduceți posterul cu reguli realizat în
primul atelier de lucru. Pregătiți Borcanul cu sclipici, ca metaforă pentru gestionarea furiei.

Conținut
Introducere
(20 min)

Primirea elevilor, reamintirea obiectivelor proiectului, introducerea atelierului
de astăzi:
Bine ați venit la cel de-al patrulea atelier de lucru „VR not bullies”. După cum vă puteți
aminti de ultima dată când ne-am întâlnit, programul „VR not bullies” își propune să
exploreze diversele subiecte legate de hărțuire, pentru a vă lărgi cunoștințele despre
această problemă gravă, precum și pentru a vă oferi câteva sfaturi practice despre
cum puteți ajuta să opriți hărțuirea în clasa voastră. Vom folosi ajutorul tehnologiei
moderne - scenarii din realitatea virtuală - ca punct de plecare pentru discuțiile noastre.
Subiectul de astăzi este „Perspectiva inițiatorului”. Inițiatorii sunt deseori descriși ca
fiind răi, neascultători, impulsivi, dar, uneori, motivele pentru comportamentul lor
violent sunt mai profunde decât credem. Prin intermediul acestui atelier, vom încerca
să vedem lumea prin ochii inițiatorului – și vom învăța de ce anumiți copii tind să acționeze violent sau cu lipsă de respect. Cu aceste informații, vom putea să luăm decizii
mai înțelepte despre modul nostru de a acționa față de un inițiator al hărțuirii.
Vă aducem la cunoștință că dacă vreunul dintre aceste subiecte vă trezesc unele sentimente sau amintiri neplăcute, puteți vorbi oricând cu personalul școlii. Vrem să ne
asigurăm că elevii noștri se vor simți în siguranță și protejați în școala noastră, acesta
fiind motivul principal pentru care facem aceste ateliere educaționale.
Reamintiți-le elevilor regulile de bază stabilite ultima dată:
După cum vă amintiți, ultima dată am căzut de acord asupra unor reguli pe care le
vom respecta cu toții pentru a face atelierul nostru cât mai eficient posibil. Vă mai
amintiți care sunt acele reguli? (profesorul deschide foaia cu regulile și le parcurge
repede)
Pregătirea seturilor VR:
Fiecare elev ia VR cu autocolantul pe care e trecut numele său (pe care l-au pus
prima dată). Îl configurează și îl ajustează, dacă este nevoie. Le reamintim că VR
trebuie manipulat cu grijă. Dacă este nevoie, distribuim cardurile de memorie și îi
instruim cum să le introducă în smartphone-uri și cum să pornească aplicația.
Condiții de utilizare:
Vom viziona un scurt videoclip în realitatea virtuală care vă va arăta diferite perspective asupra hărțuirii. Deoarece hărțuirea este un subiect sensibil, unele videoclipuri din
acest program pot fi dificil de vizionat sau copleșitoare pentru voi. Dacă simțiți asta,
puteți opri vizionarea filmulețului oricând doriți, dând jos ochelarii și oprind clipul. Vă
rog să nu ezitați să solicitați ajutorul profesorului vostru dacă aveți nevoie.
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Cuprins
(20 min)

Scenariu VR Perspectiva inițiatorului
Conduceți discuția (mai jos, regăsiți câteva propuneri de întrebări):
Impact cognitiv: Ce ai văzut? Ce s-a întâmplat în filmuleț?
Impact emoțional: De ce acționează inițiatorul în acest mod? Cum se simte? Este
responsabil el pentru comportamentul lui? Este violentă soluția?
Evaluare: Are și inițiatorul nevoie de ajutor? Ce obține dacă se poartă așa? Cum susțin prietenii lui hărțuirea? (prin intermediul discuției, profesorul explică cum obține
inițiatorul capital de imagine din partea spectatorilor. De asemena, el explică faptul că un comportament agresiv poate fi rezultatul fricii și al tristeții și subliniază
faptul că și inițiatorii au nevoie de ajutorul nostru. Afirmă clar că violența nu este
niciodată acceptabilă.)
Cum ne ocupăm de furie?
Se arată că borcanul cu sclipici care ilustrează importanța timpului de calmare
înainte de a reacționa.
Copiilor li se cere să facă brainstorming pentru diferite activități pe care le pot
face atunci când sunt furioși. Profesorul scrie ideile pe tablă. După aceea, copiii
sunt încurajați să aleagă ce activități sunt cele mai valoroase pentru ei și sunt
rugați să și le noteze în caiete.

Încheiere
(5 min)

Rezumarea principalelor puncte ale atelierului de lucru.
Sper să înțelegeți mai clar perspectiva inițiatorului după acest atelier. Comportamentul agresiv este adesea o reflectare a fricii sau a tristeții - de aceea și inițiatorii au
nevoie de ajutorul nostru. Chiar dacă acum putem înțelege mai bine comportamentul
unui inițiator, asta nu înseamnă că un comportament de hărțuire este acceptabil - violența nu este niciodată o soluție. Există multe moduri în care putem face față furiei
prin care nu îi facem să sufere pe ceilalți.
Anunțarea următorului atelier de lucru. Elevilor li se reamintește că dacă vor să
vorbească cu cineva, personalul școlar le stă la dispoziție (profesor sau psiholog/ consilier școlar).
Vă mulțumim pentru participarea la cel de-al treilea atelier al nostru de lucru „VR not
bullies”. În următorul atelier, vom vedea că uneori și prietenii noștri pot acționa ca
niște inițiatori. Veți învăța diferite metode pentru a vă apăra într-un mod respectuos
dacă cineva se poartă urât cu voi.
Vă rugăm să vă amintiți că dacă oricare dintre aceste subiecte vă trezesc unele
sentimente sau amintiri neplăcute, puteți discuta cu personalul școlii oricând.
Dacă simțiți nevoia să discutați, mă puteți găsi pe mine/ pe consilierul școlar la
(introduceți informațiile de contact ale persoanei de ajutor, care
ar putea, dar nu trebuie să fie, conducătorul atelierului).
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Atelierul

V.

Apără-te!
Cuprins
OBIECTIVE

Ilustrează cum o persoană apropiată poate acționa ca un inițiator.
Învață cum să te aperi într-un mod sigur și asertiv și să îți păstrezi relația.
Explică diferențele dintre comportamentul pasiv, agresiv și asertiv.
Subliniază importanța asertivității pentru o bună relație cu ceilalți și pentru sănătatea noastră mentală.
Învață deprinderile de bază în comunicare și le oferă elevilor resurse suplimentare.
Le amintește elevilor unde / cui / cum să ceară ajutor, dacă este nevoie.

MESAJE
PRINCIPALE

Liniștea prietenului nostru ne poate durea mai tare decât insultele altora.

REZULTATELE
ÎNVĂȚĂRII

Înțelegerea că hărțuirea poate să apară și în relații apropiate.

Apără-te! Te vei simți mai bine dacă le spui celorlalți că acțiunile lor te rănesc.
Cunoașterea motivului pentru care este important să te aperi.
Învățarea unor deprinderi de comunicare de bază și cunoașterea surselor pentru
a obține mai multe informații.

RESURSE
SUPLIMENTARE

Este prietenul tău un inițiator?
https://thoughtcatalog.com/talitha-riley/2018/01/4-signs-to-help-yourecognize-the-bully-in-your-life/
Comunicare asertivă
https://www.skillsyouneed.com/ps/assertiveness.html
https://www.theexceptionalskills.com/give-3-part-assertive-message/

PREGĂTIRE

Pregătiți seturile VR cu numele fiecărui elev. Aduceți posterul cu reguli realizat în
primul atelier de lucru. Pregătiți „Execițiul de aserțiune și broșura” pentru fiecare
elev. (Anexa 9)
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Conținut
Introducere
(20 min)

Primirea elevilor, reamintirea obiectivelor proiectului, introducerea atelierului
de astăzi:
Bine ați venit la cel de-al cincilea atelier de lucru „VR not bullies”. După cum vă puteți
aminti de ultima dată când ne-am întâlnit, programul „VR not bullies” își propune să
exploreze diversele subiecte legate de hărțuire, pentru a vă lărgi cunoștințele despre
această problemă gravă, precum și pentru a vă oferi câteva sfaturi practice despre cum
puteți ajuta să opriți hărțuirea în clasa voastră. Vom folosi ajutorul tehnologiei moderne
- scenarii din realitatea virtuală - ca punct de plecare pentru discuțiile noastre.
Subiectul de astăzi este „Apără-te”. După cum veți vedea din atelierul nostru, inițiatorii
pot fi uneori oameni de care suntem foarte apropiați și pe care îi considerăm prieteni.
Dacă prietenul nostru ne rănește cu comportamentul său, este foarte important să
ne exprimăm clar sentimentele și nevoile. În acest fel, putem păstra relația și construi
una și mai bună.
Vă aducem la cunoștință că dacă vreunul dintre aceste subiecte vă trezesc unele sentimente sau amintiri neplăcute, puteți vorbi oricând cu personalul școlii. Vrem să ne
asigurăm că elevii noștri se vor simți în siguranță și protejați în școala noastră, acesta
fiind motivul principal pentru care facem aceste ateliere educaționale.
Amintiți-le elevilor regulile de bază stabilite ultima dată:
După cum vă amintiți, ultima dată am căzut de acord asupra unor reguli pe care le
vom respecta cu toții pentru a face atelierul nostru cât mai eficient posibil. Vă mai
amintiți care sunt acele reguli? (profesorul deschide foaia cu regulile și le parcurge
repede)
Pregătirea seturilor VR:
Fiecare elev ia VR cu autocolantul pe care e trecut numele său (pe care l-au pus prima
dată). Îl configurează și îl ajustează, dacă este nevoie. Le reamintim că VR trebuie manipulat cu grijă. Dacă este nevoie, distribuim cardurile de memorie și îi instruim cum să
le introducă în smartphone-uri și cum să pornească aplicația.
Condiții de utilizare:
Vom viziona un scurt videoclip în realitatea virtuală care vă va arăta diferite perspective asupra hărțuirii. Deoarece hărțuirea este un subiect sensibil, unele videoclipuri din
acest program pot fi dificil de vizionat sau copleșitoare pentru voi. Dacă simțiți asta,
puteți opri vizionarea filmulețului oricând doriți, dând jos ochelarii și oprind clipul. Vă
rog să nu ezitați să solicitați ajutorul profesorului vostru dacă aveți nevoie.

Cuprins
(20 min)

Scenariu VR Apără-te!
Conduceți discuția (mai jos, regăsiți câteva propuneri de întrebări:
Impact cognitiv: Ce ai văzut? Ce s-a întâmplat în filmuleț?
Impact emoțional: Cum se simte cea mai bună prietenă a ei când nu o susține în
grupul popular?
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Evaluare: Este aceasta o adevărată prietenie? Care sunt caracteristicile unei adevărate prietenii? De ce acționează inițiatorii astfel?
Ce părere ai despre ultima scenă, când fata se apără ea singură? Cum crezi că va reacționa prietena ei?
(este descrisă diferența dintre comportamentul pasiv, agresiv și asertiv)
Lucru în perechi: cum să creezi un mesaj asertiv? (Anexa 9)
Cum poți să-i spui unei persoane dacă ceva ce face te deranjează, dacă vrei să păstrezi relația? Prin acest exercițiu, vă vom arăta cum să creați mesaje asertive, prin
intermediul cărora puteți să vă exprimați respectuos sentimentele și nevoile către
cealaltă persoană.
Fiecare pereche primește o hârtie cu 2 scurte scenarii descrise. De asemenea,
primesc o scurtă broșură care ilustrează pas cu pas modul de a crea un mesaj
asertiv (Anexa 9). Sarcina lor este să joace rolul situațiilor, schimbând rolurile
„vorbitorului asertiv”.
După câteva minute, profesorul solicită una sau două perechi pentru a arăta cum
și-au dezvoltat mesajele asertive. Profesorul comentează și corectează, dacă
este necesar.
Încheiere
(5 min)

Rezumarea principalelor puncte ale atelierului. Oferiți resurse suplimentare
pentru învățarea deprinderilor de comunicare.
Sper ca prin acest atelier să aveți câteva instrumente cu adevărat utile, care vă pot
ajuta să comunicați mai bine și să vă protejați. O bună comunicare este o deprindere acesta este motivul pentru care este important și necesar să exersezi, să exersezi, să
exersezi să fii asertiv - va fi tot mai ușor cu timpul. Amintiți-vă doar când ați învățat să
mergeți cu bicicleta - cum a fost prima oară? A trebuit să cădeați iar și iar, până ați învățat „trucul” - același lucru este și cu abilitățile de comunicare. Prin practică, devenim
tot mai buni și va fi mult mai ușor apoi să ne apărăm. Puteți păstra broșura pe care o
aveți pentru a vă reîmprospăta memoria - păstrați-o într-un loc vizibil și încercați să
comunicați asertiv cât puteți!
Anunțarea următorului atelier de lucru. Elevilor li se reamintește că dacă vor să
vorbească cu cineva, personalul școlar le stă la dispoziție (profesor sau psiholog/ consilier școlar).
Vă mulțumim că ați participat la încă un atelier de lucru „VR not bullies”. În următorul
atelier, vom încerca să folosim ceea ce am învățat până acum și vom veni cu propria
contribuție la combaterea hărțuirii.
Vă rugăm să vă amintiți că dacă oricare dintre aceste subiecte vă trezesc unele
sentimente sau amintiri neplăcute, puteți discuta cu personalul școlii oricând.
Dacă simțiți nevoia să discutați, mă puteți găsi pe mine/ pe consilierul școlar la
(introduceți informațiile de contact ale persoanei de ajutor,
care ar putea, dar nu trebuie să fie, conducătorul atelierului).
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Atelierul

VI.

Și eu pot să ajut

Cuprins
OBIECTIVE

Inspiră copiii să își dezvolte propriile căi pentru combaterea hărțuirii; încurajează
creativitatea și dinamismul lor.
Încep să dezvolte propriile materiale pentru combaterea hărțuirii care vor fi prezentate la spectacolul final.
Arată principalii pași pentru dezvoltarea unui proiect creativ.
Încurajează sensibilitatea socială a elevilor și le arată cum pot contribui la o comunitate mai bună.
Le amintește elevilor unde/ cui/ cum să ceară ajutor, dacă este nevoie.

MESAJE
PRINCIPALE

Fiecare dintre noi este responsabil cu oprirea hărțuirii.

REZULTATELE
ÎNVĂȚĂRII

Înțelegerea modului în care fiecare dintre noi poate contribui la o societate mai
bună cu puțin efort și bună-voință.

Micile acțiuni combinate împreună reprezintă o prevenție mare.

Cunoașterea principalilor pași pentru dezvoltarea unui proiect creativ.
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RESURSE
SUPLIMENTARE

4 pași pentru un proiect de succes al elevului

PREGĂTIRE

Pregătiți seturile VR cu numele fiecărui elev. Aduceți posterul cu reguli realizat în
primul atelier de lucru. Pregătiți „Foaia de lucru pentru planificarea proiectului”
pentru 4 grupe de elevi (Anexa 10). Imprimați poveștile oamenilor celebri pe care
elevii le pot folosi ca sursă de inspirație pentru proiectele lor (Anexa 11). Pregătiți
chestionarul pentru evaluare finală – 1 pentru fiecare elev (Anexa 12).

https://www.topuniversities.com/blog/4-steps-successful-student-project

Conținut
Introducere
(20 min)

Primirea elevilor, reamintirea obiectivelor proiectului, recapitularea celor învățate până acum, introducerea atelierului de astăzi:
Bine ați venit la ultimul atelier de lucru „VR not bullies”. De-a lungul programului am
explorat diverse subiecte legate de hărțuire, pentru a vă lărgi cunoștințele despre
această problemă gravă, precum și pentru a vă oferi câteva sfaturi practice despre
cum puteți ajuta să opriți hărțuirea în clasa voastră.
Atelierul de astăzi este puțin diferit de cele anterioare; în acest atelier, vom revizui
principalele mesaje pe care le-am învățat prin program și vom lua măsuri - să dezvoltăm propriile noastre modalități de combatere a hărțuirii în școala noastră. Fiecare
dintre voi va alege un mesaj pe care îl simte puternic și pe care îl consideră cea mai
importantă lecție pe care a învățat-o. Apoi, vom găsi o modalitate de a prezenta aceste mesaje în mod creativ prin proiectele elevilor noștri. Puteți să le prezentați în orice
mod doriți: pictați un tablou, scrieți sau cântați o melodie, realizați un filmuleț, creați
un colaj foto sau poate realizați un desen? Sau poate puneți în scenăo scurtă piesă?
Veți lucra în grupuri.
Partajare rapidă
Ce mesaje din program vă amintiți? De ce este important ca fiecare dintre noi să luăm
măsuri?
Amintiți-le elevilor regulile de bază stabilite ultima dată:
După cum vă amintiți, ultima dată am căzut de acord asupra unor reguli pe care le
vom respecta cu toții pentru a face atelierul nostru cât mai eficient posibil. Vă mai
amintiți care sunt acele reguli? (profesorul deschide foaia cu regulile și le parcurge
repede)
Pregătirea seturilor VR:
Fiecare elev ia VR cu autocolantul pe care e trecut numele său (pe care l-au pus
prima dată). Îl configurează și îl ajustează, dacă este nevoie. Le reamintim că VR
trebuie manipulat cu grijă. Dacă este nevoie, distribuim cardurile de memorie și îi
instruim cum să le introducă în smartphone-uri și cum să pornească aplicația.

Cuprins
(20 min)

Scenariu VR Și eu pot ajuta
Activitate:
Liderul atelierului îi împarte pe copii în grupuri, oferindu-le fiecăruia un număr: 1,
2, 3 sau 4. El îi numără unul câte unul și fiecare elev trebuie să-și memoreze numărul. După aceea, formează 4 grupuri în funcție de numărul pe care l-au primit.
Profesorul explică pașii principali în dezvoltarea proiectului creativ.
Proiectele vor fi demarate în clasă: elevii vor planifica ceea ce vor face folosind
fișele de lucru ale proiectului (Anexa 10) și vor termina lucrările creative ca temă
pentru acasă. Profesorul explică faptul că operele pe care le creează vor fi prezentate în spectacolul final/ următorul atelier.
Profesorul menționează povești ale unor oameni celebri care au fost hărțuiți, pe
care copiii le pot folosi ca inspirație, dacă vor. Unele povești celebre sunt tipărite
și copiii se pot uita peste ele. (Anexa 11)
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Chestionar (Anexa 12):
După cum știți, acesta este ultimul nostru atelier din proiectul „VR not bullies”. Acum
este momentul să vă împărtășiți gândurile despre ateliere: ce v-a plăcut și ce s-ar
putea îmbunătăți? Vă rugăm să ne împărtășiți experiențele voastre prin acest scurt
chestionar. (după 3-4 minute, co-liderul strânge chestionarele pe măsură ce elevii
le termină de completat)
Încheiere
(5 min)

Rezumarea principalelor puncte ale atelierului.
Sper că sunteți acum gata să realizați proiectele creative pentru spectacolul final. Este
important ca fiecare dintre noi să acționeze – schimbările mici ale unor oameni mici
au un impact mare.
Adresarea de mulțumiri elevilor pentru participarea activă. Anunțarea datei
spectacolului final, unde vor fi afișate lucrările lor de artă. În spectacolul final, vor
primi certificate care confirmă că au participat la programul VR not bullies.
Elevilor li se reamintește că dacă vor să vorbească cu cineva, personalul școlar le
stă la dispoziție (profesor sau psiholog/ consilier școlar).
Vă rugăm să vă amintiți că dacă oricare dintre aceste subiecte vă trezesc unele
sentimente sau amintiri neplăcute, puteți discuta cu personalul școlii oricând.
Dacă simțiți nevoia să discutați, mă puteți găsi pe mine/ pe consilierul școlar la
(introduceți informațiile de contact ale persoanei de ajutor,
care ar putea, dar nu trebuie să fie, conducătorul atelierului). Împărțiți pliante
elevilor (Anexa 13).
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Atelier de lucru pentru părinți

Cuprins
OBIECTIVE

Prezintă programul și obiectivele acestuia.
Prezintă teoria de bază a hărțuirii (roluri în hărțuire, cauze și consecințe, unele
statistici) care ilustrează gravitatea problemei și importanța luării de măsuri.
Explică beneficiile și riscurile potențiale ale utilizării tehnologiilor moderne ca
instrument educațional și eliminarea unor mituri despre realitatea virtuală (atacuri EPI).
Prezintă un scenariu VR pentru a ilustra cum vor arăta atelierele pentru copii.
Învață sfaturi de bază despre cum să vorbești cu copiii despre subiecte sensibile.
Educă părinții cum să recunoască dacă copilul lor este hărțuit/ hărțuiește pe cineva.
Învăță modalități practice în care părinții pot încuraja comportamentul non-violent la propriii copii și îi încurajează să devină martori care sar în ajutor.
Educă părinții de unde pot primi ajutor suplimentar, dacă este nevoie.

REZULTATELE
ÎNVĂȚĂRII

Conștientizarea severității și răspândirii hărțuirii și importanța de a acționa.
Înțelegerea faptului că părinții sunt responsabili în prevenirea hărțuirii.
Învățarea manierei în care trebuie să vorbească cu copiii despre subiecte sensibile și încurajarea lor de a se deschide.
Capacitatea de a recunoaște semnele subtile ale copilului hărțuit/ inițiator.
Cunoașterea unor metode practice pentru încurajarea comportamentului nonviolent și săritor la propriul copil.
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INSTRUCȚIUNI
GENERALE

Ar trebui să aibă loc cu câteva zile înainte de a începe atelierele cu copiii. Atelierul
pentru părinți durează 90 de minute.
Părinții trebuie să semneze formularul de consimțământ care permite copilului
lor să participe la program.
Dacă părinții estimează că programul ar fi prea stresant pentru copilul lor, acel
copil nu va participa.
Părinții vor primi broșurile cu rezumatul proiectului și informații despre locul în
care pot găsi sprijin suplimentar, dacă este nevoie (rețeaua de sprijin pentru zona
în care locuiesc).
Spectacolul final trebuie anunțat. Data exactă poate fi stabilită ulterior, iar părinții vor fi informați despre aceasta.

RESURSE
SUPLIMENTARE

Pagina web „VR not bullies” – mai multe despre proiect
https://vrnotbullies.eu/
Cum să vorbești cu copiii despre subiecte sensibile
https://www.commonsensemedia.org/blog/how-to-talk-to-kids-aboutdifficult-subjects
Semne de alarmă pentru hărțuire
https://www.stopbullying.gov/at-risk/warning-signs/index.html
Cum să îți educi copilul să fie asertiv și să fie un spectator săritor
https://flintobox.com/blog/parenting/6-ways-to-teach-your-child-to-be-kindand-respectful
https://middleearthnj.wordpress.com/2014/04/14/5-ways-parents-canteach-assertiveness-to-teens/

conținut
INTRODUCERE
(20 min)

Introducere
(5 min)

Primirea părinților

Elemente de bază
despre hărțuire și
tehnologiile moderne
ca instrumente
educaționale –
prezentare (15 min.)

Teorie de bază despre hărțuire (roluri în hărțuire, cauze și consecințe, câteva statistici) care ilustrează
severitatea problemei și importanța de a acționa.

Anexa 2
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Prezentarea informațiilor de bază despre proiect și
obiectivele sale

Beneficiile și riscurile potențiale ale utilizării tehnologiilor moderne ca instrument educațional și eliminarea unor mituri despre realitatea virtuală (atacuri EPI).

PREZENTAREA
EXPERIENȚEI VR
(25 min)

Pregătirea seturilor VR:
Explicăm cum se configurează și se ajustează ochelarii. Le explicăm că VR trebuie manipulat cu grijă.
Distribuim cardurile de memorie și îi instruim cum să
le introducă în smartphone-uri și cum să pornească
aplicația.

Pregătire
(5 min)

Condiții de utilizare:
Vom viziona un scurt videoclip în realitatea virtuală care
vă va arăta diferite perspective asupra hărțuirii. Deoarece hărțuirea este un subiect sensibil, unele videoclipuri
din acest program pot fi dificil de vizionat sau copleșitoare pentru voi. Dacă simțiți asta, puteți opri vizionarea
filmulețului oricând doriți, dând jos ochelarii și oprind
clipul. Vă rog să nu ezitați să solicitați ajutor, dacă aveți
nevoie.
Experiența VR
(3-5 min)

Sceanriu VR Perspective diferite

Discuție
(15 min)

Explicați modul în care vor avea loc discuțiile după
fiecare scenariu de VR care îi va ajuta pe copii să-și
proceseze experiențele.
Părinții pot pune întrebări și clarificări, dacă este nevoie.
SCURTĂ PAUZĂ DACĂ ESTE NEVOIE

Cuprins
(40 min)

Sfaturi practice despre
cum pot fi susținute
obiectivele programului
acasă - prezentare
(20 min)
Anexa 3

Învață sfaturi de bază despre cum să vorbească cu
copiii despre subiecte sensibile.
Educă părinții cum să recunoască dacă copilul lor este
hărțuit/ hărțuiește pe cineva.
Învață modalități practice în care părinții pot încuraja
comportamentul non-violent la propriii lor copii și să îi
încurajeze să devină spectatori de ajutor.
Informează părinții de unde pot primi ajutor suplimentar, dacă este nevoie.

Încheiere
(5 min)

Discuție
(20 min)

Părinții pot pune întrebări și pot solicita clarificări,
dacă este necesar.

Rezumare
(5 min)

Semnarea formularului pentru consimțământ (Anexa 1).
Părinții vor completa formularul de evaluare (Anexa
5). Se oferă părinților broșuri cu informații despre
cum pot obține ajutor (Anexa 4).
Adresarea de mulțumiri părinților pentru participarea
activă. Anunțarea datei spectacolului final, unde vor fi
expuse lucrările elevilor. Lansarea invitației la spectacolul final.
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Anexe
Ateliere de lucru pentru părinți
A1 WP

Consimțământ pentru acordul părinților

A2 WP

PPT1 pentru părinți – elemente de bază despre hărțuire și
tehnologiile moderne

A3 WP

PPT2 pentru părinți – cum se pot sprijini obiectivele programului

A4 WP

Pliant pentru părinți – unde se poate găsi sprijin

A5 WP

Chestionar de evaluare pentru părinți

Ateliere de lucru pentru tineri
A6 W1

Chestionare de evaluare pentru tineri – înainte de program

A7 W2

Întrebări pentru activitatea scurtă (o copie pentru întreaga cllasă)

A8 W3

Comportamentul meu în lumea online – chestionar

A9 W5

Exercițiu de aserțiune și broșură

A10 W6

Foaie de lucru pentru planificarea proiectului

A11 W6

Povești ale unor oameni celebri

A12 W6

Chestionare de evaluare pentru tineri - după program

A13 W6

Pliante pentru copii – unde se poate găsi sprijin

A14

Certificat de participare

A15

Scenarii sub formă de scenarii de film

A1 WP

CONSIMȚĂMÂNT ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

Introducere
Vi se solicită să vă dați consimțământul ca al dumneavoastră copil să participe la programul atelierului de lucru VR nu hărțuiește. Înainte de a vă da acordul este important să înțelegeți de ce se
realizează programul și ce implică participarea. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații.
Participarea la acest program este voluntară, iar copilul dvs. are dreptul de a se retrage în orice moment și fără a da un motiv. Vă rugăm să întrebați coordonatorul școlii dacă există ceva care nu este
clar sau dacă aveți nevoie de mai multe informații.
Scopul proiectului
Hărțuirea (intimidarea) este definită ca un comportament nedorit și agresiv în rândul copiilor de vârstă școlară, care implică un dezechilibru de putere, real sau perceput. Comportamentul este repetat
sau este posibil a se repeta de-a lungul timpului. De multe ori, copiii nu vorbesc despre hărțuire, deoarece se simt rușinați, speriați sau nu cred că cineva îi poate ajuta. Cazurile de hărțuire apar foarte
des în școlile din întreaga lume. În toate țările europene, aproape unul din cinci elevi raportează că a
fost agresat. Întrucât hărțuirea este răspândită pe scară largă și are efecte negative de lungă durată,
este important să se crească gradul de conștientizare cu privire la efectele sale nocive și să se discute deschis despre subiect în fiecare clasă.
Proiectul VR nu hărțuiește are ca scop îmbunătățirea practicilor în munca cu tinerii din spațiul combaterii hărțuirii în rândul tinerilor. Prin program, copilul dvs. va participa la 6 ateliere anti-hărțuire.
Fiecare atelier va începe cu prezentarea unui videoclip despre realitatea virtuală, care arată perspective diferite asupra intimidării în școală, după care va urma discuția principală. Atelierele urmăresc să
inducă empatie în rândul tinerilor pentru victimele intimidării, ajutându-i să înțeleagă mai bine consecințele hărțuirii asupra victimelor și oferindu-le puterea de a contracara hărțuirea în mediile lor.
Întrucât intimidarea este un subiect sensibil, participarea poate activa amintiri neplăcute sau emoții
dificile la unii copii. Facilitatorii atelierului de lucru sunt educați special pentru a crea un mediu sigur
în ateliere și pentru a observa semne de disconfort în rândul copiilor. Facilitatorii vor oferi sprijin și
vor arăta modalitățile de a solicita ajutor suplimentar la începutul și la sfârșitul fiecărui atelier. Programul va fi realizat în grupuri mici (maximum 15 copii) pentru a asigura discuții calitative și pentru
ca fiecare copil să aibă posibilitatea de a-și exprima opiniile. Părinții vor fi, de asemenea, educați cum
să vorbească cu copiii lor despre subiecte sensibile, cum să recunoască semnele pentru situațiile
când copilul lor este intimidat sau intimidează pe cineva și unde pot găsi ajutor sau sprijin suplimentar, dacă este nevoie.

Prin participare, copilul dvs. devine partenerul nostru în crearea de comunități
școlare mai sigure.

(__ADĂUGAȚI ORGANIZAȚIA DUMNEAVOASTRĂ__) (ADĂUGAȚI ADRESA DVS. COMPLETĂ, DATE DE
IDENTIFICARE) are grijă să vă protejeze informațiile personale și confidențialitatea dvs. și ia toate
măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a vă asigura că informațiile dvs. personale și confidențialitatea sunt protejate.
Prin introducerea informațiilor de mai jos, vă dați consimțământul (__NUMELE ORGANIZAȚIEI__)
pentru a le prelucra în scopul implementării proiectului „Realitatea virtuală ca instrument pentru
combaterea agresivității în rândul tinerilor”. Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate
exclusiv în acest scop.
În orice moment, aveți dreptul să accesați și să corectați informațiile personale, precum și la ștergere,
transfer și obiecțiune.
Considerăm informațiile dvs. personale ca pe un secret profesional și le protejăm în conformitate cu
reglementările legale aplicabile (internaționale, europene și naționale) și cu cele mai bune practici.
Notă: Puteți retrage aprobarea datelor dvs. personale în orice moment, contactându-ne prin intermediul adresei de e-mail (__ADĂUGAȚI ADRESA DE E-MAIL__).
Prin semnarea acestui formular, vă dați acordul ca al dvs. copil să participe la 6 ateliere educaționale
ale programului VR nu hărțuiește.

Numele și prenumele copilului:
Numele și prenumele părintelui:
Adresa email de contact:
Semnătura părintelui:

Dacă aveți orice întrebare, nu ezitați să contactați coordonatorul proiectului:
(ADĂUGAȚI NUMELE, ORGANIZAȚIA);
(ADĂUGAȚI E-MAIL, NUMĂR DE TELEFON DE CONTACT)

A4W5

Hărțuirea (“bullying”-ul) este definită ca fiind
un comportament nedorit și agresiv în rândul
copiilor de vârstă școlară, care implică un dezechilibru de putere, real sau perceput. Comportamentul este repetat sau este posibil a
se repeta de-a lungul timpului.

În cazul în care
aveți nevoie de
sprijin suplimentar,
consiliere sau
psihoterapie, apelați

De multe ori, copiii nu vorbesc despre hărțuire, deoarece se simt rușinați, speriați sau nu
cred că cineva îi poate ajuta. Este important
ca părinții să deschidă subiectul astfel încât
copiii să nu trebuiască să facă față singuri
hărțuirii.

116 111

În cazul în care credeți că propriul copil trece prin hărțuire, fie ca victimă, spectator sau
hărțuitor, vă rugăm să înștiințați despre situație echipa de profesioniști ai școlii cât de repede posibil.

sau

031-80 80 000
unde puteți afla
căile prin care puteți
primi sprijin astăzi.

VIRTUAL REALITY
as a tool for
COUNTERING BULLYING
amongst youth

Chestionar de evaluare

A5 WP

Atelier de lucru pentru părinți
Vă rugăm să ne spuneți ce părere aveți despre acest atelier de lucru.
Evaluați următoarele afirmații pe o scară de la 1 la 5.
1. Am aflat noi informații despre hărțuire (roluri în hărțuire, cauze și consecințe ale hărțuirii).
Nu sunt deloc de acord

1

2

3

4

5

Sunt total de acord

2. Înțeleg câteva din posibilele beneficii și riscuri ale folosirii realității virtuale (RV) ca instrument educațional.
Nu sunt deloc de acord

1

2

3

4

5

Sunt total de acord

5

Sunt total de acord

3. Am câteva idei despre cum să abordez subiecte sensibile cu copilul meu.
Nu sunt deloc de acord

1

2

3

4

4. Cred că voi putea recunoaște dacă propriul meu copil este hărțuit/ hărțuiește pe cineva.
Nu sunt deloc de acord

1

2

3

4

5

Sunt total de acord

5. Am învățat câteva metode practice prin care pot încuraja comportamentul non-violent la copilul meu.
Nu sunt deloc de acord

1

2

3

4

5

Sunt total de acord

6. Acum știu de unde pot obține ajutor suplimentar dacă am nevoie.
Nu sunt deloc de acord

1

2

3

4

5

Sunt total de acord

2

3

4

5

Sunt total de acord

2

3

4

5

Sunt total de acord

4

5

Sunt total de acord

5

Sunt total de acord

7. Atelierul de lucru a fost interesant.
Nu sunt deloc de acord

1

8. Atelierul de lucru mi-a fost folositor.
Nu sunt deloc de acord

1

9. Cred că videoclipurile cu RV vor fi interesante pentru copilul meu.
Nu sunt deloc de acord

1

2

3

10. Cred că aceste ateliere de lucru vor fi folositoare pentru copilul meu.
Nu sunt deloc de acord

1

2

3

4

Aveți și alte comentarii/ sugestii pentru echipa noastră?
Vă rugăm să le notați pe verso.

A6 W1

Chestionar de evaluare pentru tineri
Înainte de atelierele de lucru „VR nu hărțuiește”
1. Acum, că ți s-a explicat despre ce e vorba în aceste ateliere de lucru,
te rugăm să ne spui care sunt așteptările tale.
(Încercuiește cifra sau smiley-ul care ți se potrivește.)

a.

Nu îmi va plăcea.

Îmi va plăcea foarte mult.

1

b.

e.

4

5

Cred că va fi foarte interesant.

2

3

4

5

Cred că nu va fi folositor.

Cred că va fi foarte folositor.

1

d.

3

Cred că nu va fi interesant.

1

c.

2

Cred că nu va schimba ceea ce
cred eu despre hărțuire.

Cred că nu va schimba modul meu
de a acționa în situații de hărțuire.

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Cred că va schimba ceea ce cred
eu despre hărțuire.

Cred că va schimba modul meu de
a acționa în situații de hărțuire.

2. Ai vreo recomandare pentru profesorul/ cel care lucrează cu tinerii sau pentru colegii tăi?
Completează tabelul cu sugestiile tale!

DA-uri

NU-uri

Lucruri/atitudini care mi-ar plăcea să se întâmple/să văd/ etc. la atelierele de lucru

Lucruri/atitudini care nu mi-ar plăcea să se
întâmple/să văd/ etc. la atelierele de lucru

A7 W2

simțit după aceea?

te-a ajutat – cum te-ai

întâmplare când cineva

Amintește-ți o

A7 W2

A7 W2

Cum te-ai simțit
după ce ai ajutat pe
cineva?

A8 W3

COMPORTAMENTUL MEU ÎN LUMEA ONLINE
Chestionar
Citește afirmațiile următoare și alege un număr (0-3) în funcție de
comportamentul tău în lumea online:
ai făcut vreodată lucrurile enumerate, și dacă da, cât de des.
Semnificația numerelor:
0 – niciodată

1 – o singură dată

2 – rareori

3 – deseori

Pe serviciile rețelelor sociale m-am prefăcut că sunt altcineva sau
m-am autentificat folosind numele altcuiva.

0

1

2

3

Am amenințat pe cineva prin intermediul internetului.

0

1

2

3

Am trimis un mesaj dureros despre cineva pe internet sau în
mesaje private (fie că a fost intenționat, la nervi, în glumă sau
fără a mă gândi).

0

1

2

3

Am trimis poza cuiva sau informații despre cineva fără știrea sa.

0

1

2

3

Am publicat informații neadevărate despre cineva pe internet.

0

1

2

3

Am făcut o pagină despre cineva fără știrea sa.

0

1

2

3

Am trimis mesaje înspăimântătoare și dure cuiva
(fie serios, fie în glumă).

0

1

2

3

Am înjurat și am folosit un vocabular urât pe internet sau la
telefon.

0

1

2

3

Am scris lucruri răutăcioase și neadevărate despre alții pe
internet sau în mesaje private.

0

1

2

3

Am făcut un anunț provocator despre cineva, incluzând numărul
său de telefon și/ sau adresa sa.

0

1

2

3

Rezultate:
Verde
0–3

4–8

Felicitări!
Utilizezi în siguranță serviciile de rețea socială și telefonul mobil!!

Galben
Probabil nu ai făcut pagube mari, dar fii atent. Glumele pot răni.

Roșu
peste 8

Nu știi cum să te comporți pe internet. Acțiunile tale
sunt dăunătoare, periculoase și reprezintă o infracțiune!
Redirecționează-ți comportamentul. Gândește-te înainte de a da
clic! Gândește-te că și un singur clic sau un singur mesaj poate
crea daune și durere incomensurabile pentru cineva.

*Chestionarul este adaptat din manualul Unicef, Break the chain.

Exercițiu de aserțiune

A9 W5

Aserțiunea este un mod sănătos de a comunica. Este capacitatea de a ne susține
punctul de vedere într-un mod onest și respectuos. În fiecare zi, ne aflăm în
situații în care a fi asertiv ne poate ajuta - cum ar fi să cerem cuiva o întâlnire sau
să abordăm un profesor cu o întrebare.
A fi asertiv nu vine natural la toată lumea. Unii oameni comunică într-un mod prea
pasiv. Alți oameni au un stil prea agresiv. Un stil asertiv este calea fericită dintre
acestea două.
Iată ce înseamnă să fii asertiv:
•

Poți să-ți dai o părere sau să spui ce crezi.

•

Poți cere ceea ce vrei sau ai nevoie.

•

Poți să nu fii de acord respectuos.

•

Poți să îți oferi ideile și sugestiile.

•

Poți spune „nu” fără să te simți vinovat.

•

Poți să vorbești în numele cuiva.

Dacă vrei să afli mai multe despre aserțiune, poți citi cartea
Assertiveness for Teens:
4 Easy to Use Methods to Stop Bullying and to Stand-up for Yourself.
(Asertivitatea. Cum să rămâi ferm indiferent de situație)

Referințe:
•

https://kidshealth.org/en/teens/assertive.html

•

https://www.theexceptionalskills.com/give-3-part-assertive-message/

Cum să creezi un mesaj asertiv?
Un mesaj asertiv este alcătuit din 3 părți importante, prezentate în diagrama de mai jos.

Când tu [afirmi
comportamentul
fără a critica],

Simt [îți dezvălui
sentimentele]

pentru că
[clarifici efectul
asupra vieții tale].

În prima parte, afirmi comportamentul care te-a deranjat într-o manieră care nu critică. Nu acuzi și nu ataci, spui doar ce a făcut persoana respectivă.
Când nu speli vasele după ce mănânci…
În a doua parte, spui cum te face să te simți.
Mă simt frustrat…
În a treia parte, clarifici efectul asupra vieții tale.
pentru că produce o muncă în plus pe care trebuie să o fac eu.

Exercițiu
Creează un mesaj asertiv prin care o fată din filmulețul vizionat împreună îi
poate explica prietenei sale cum s-a simțit când a ignorat-o de față cu alți
prieteni de la școală.
Creează un mesaj asertiv prin care Judith o poate apăra pe prietena ei din
prima scenă a filmulețului.

A10 W6

FOAIE DE LUCRU PENTRU PLANIFICAREA PROIECTULUI – MUNCĂ ÎN ECHIPĂ

Echipa de proiect:
Mesaj(e) principal(e)
ales(e):
Metode alese
(tip de materiale):
Scopul proiectului:
Rezultatul așteptat:

Planificarea activităților:
Data:

Unde:

Responsabilități pentru fiecare persoană:

De făcut:

Scenariu

(ce vreți să prezentați):

A11 W6

Povesti ale unor oameni celebri

Demi Lovato
Cântăreața cu mai multe discuri de
platină și cea mai tânără membră
a juriului de la „X-Factor” este una
dintre cele mai active participante
în campania împotriva hărțuirii. Ea
recunoaște că a fost puternic hărțuită în școală, din cauza greutății
sale. A suferit atât de bulimie, cât și
de anorexie. În ultimul său interviu,
ea a împărtășit experiența hărțuirii: „Mă schimbam după ora de sport
când, una dintre fetele mai mari, m-a
acuzat că i-am furat hainele, ceea ce
nu era adevărat. Au venit mai multe
fete, tipul fetelor care hărțuiesc, mai
mari decât mine, pregătite de bătaie.
Am fugit din vestiar și m-am ascuns
în baie de fetele care încă mă urmă-

reau. Din fericire, am avut un telefon
la mine de pe care am putut-o suna
pe mama ca să o rog să mă ia.”.
De asemenea, ea subliniază faptul că hărțuirea cibernetică este
și mai gravă, din cauză că nu sunt
profesori sau părinți care să sară
în ajutor. „Aceste lucruri ar trebui
monitorizate cu ajutorul controalelor
părinților sau chiar manual”, spune
ea. Conform spuselor ei, cel mai
solicitat ajutor de către victimele
hărțuirii este acela de a fi ascultate și sprijinite. Ea afirmă că oricine
este alături de o victimă în viața
reală sau online poate deveni un
erou pentru acea persoană.

Miley Cyrus
O celebritate a scandalului și o faimoasă cântăreață/ actriță a suferit
și ea de hărțuire la fel ca alți copii,
dacă nu mai mult.
Ea spune: „Am trecut printr-o perioadă grea când am fost realmente
depresivă, și chiar m-am încuiat în
camera mea, încât tatăl meu a trebuit să spargă ușa”. Ea mărturisește
că hărțuitoarele ei erau numai fete,
care o provocau să se bată împingând-o și spunându-i în diferite
feluri.
În momentul de față, participă activ pentru „a face Twitter o rețea
socială mai bună pentru ca celebri-

tățile să oprească comportamentul
negativ al hărțuirii cibernetice”. Ea
spune, de asemenea, că, deși este
de înțeles că oamenii care se ascund în spatele calculatoarelor lor
nu trebuie luați în serios, ar trebui
să fie împiedicați în orice mod posibil. Miley nu se teme să vorbească,
deși a fost hărțuită de un număr
mare de oameni. A reușit să ignore
negativitatea, scriind o carte „Miles
to go” în care povestește despre
anii ei de școală și despre experiența hărțuirii.

Povesti ale unor oameni celebri

Justin Bieber
Probabil nu are rost să vă mai spunem cine este Justin Bieber. Astăzi,
este o vedetă adolescentă, cântăreț, dansator și, după cum vom
vedea, un activist foarte implicat
împotriva hărțuirii. El s-a adresat
pentru prima dată publicului despre
problemele de hărțuire și despre
hărțuirea cibernetică în emisiunea
Ellen’s Show din 2010.
El a spus atunci: „Trebuie să ajuți,
altfel s-ar putea să fii tu următorul”.
Și el recunoaște că a fost hărțuit în
școală din cauza reușitelor sale sportive: „Ori de câte ori eram mai bun
la ceva decât alții, eram hărțuit, îmi
spuneau că mă dau mare. Și nici nu
am avut niciodată mulți prieteni din
câte îmi amintesc. Trebuie doar să îi

sprijini pe ceilalți, să nu ignori când
observi că alții sunt intimidați, să îi
susții pe ceilalți”.
O mare parte din programul de
concert al lui Justin este dedicat
problemelor adolescenților. I-a cerut chiar și lui Casey Heynes, un
erou YouTube care l-a susținut în
fața hărțuitorului său din Australia, să i se alăture pe o scenă. Justin
recunoaște că se confruntă în mod
constant cu toate tipurile de hărțuire, cea mai recentă fiind din partea
revistei „Men’s Health”, unde Justin apare pe copertă. Articolul se
deschide apreciind că Justin este
faimos doar pentru că a reușit să
atragă atenția fetelor devenind el
însuși una.

Selena Gomez
Selena este o actriță/ cântăreață
celebră care a împărtășit o mulțime
de povești personale despre hărțuire și hărțuirea online. Ea a spus
că, de când era mică, a fost hărțuită
de cei mai în vârstă, pentru că era
în lumea afacerilor. Lucrurile s-au
agravat atunci când a început să se
întâlnească cu Justin Bieber – un
idol al adolescentelor, care urlau cu
ură și gelozie la Selena. Comentariile pe care încă le primește nu pot
decât să șocheze pe cineva care
mai crede în ceva.

Ultimul mesaj pe care l-a primit pe
Twitter a fost de la o fată care i-a
spus: „Te urăsc, sper ca tu și familia
ta să aveți cancer și să muriți”. Spre
deosebire de alte celebrități care au
fost hărțuite, sugestia Selenei este
să nu ripostezi și să oprești hărțuitorii cu bunătate.

Povesti ale unor oameni celebri

Christian Bale

Megan Fox

„Am luat bătaie de la
niște băieți ani la rând.
M-au terorizat pentru
că mă împingeau și mă
loveau tot timpul.’’

Victoria Beckham

„De obicei, hărțuitorii sunt cei mai nesiguri. Am fost
hărțuită și este greu, simți că liceul nu se va mai termina niciodată. Sunt patru ani din viața ta, dar trebuie doar să-ți amintești că persoana care se ia de
tine are propriile probleme. Și vei fi în regulă.’’

Eminem

„Ei [hărțuitorii] culegeau literalmente chestii din bălți și
le aruncau în mine, iar eu doar stăteam acolo, de una
singură. Nimeni nu era cu mine. Nu am avut prieteni. Oamenii mă împingeau de colo-colo, spuneau că vor să mă
bată după școală, să mă alunge. A fost mizerabil, toată
școala mea, mizerabilă. Am încercat să fiu prietenă cu
oamenii, dar nu m-am încadrat. Așa că m-am păstrat
pentru mine.”

În copilărie, Marshall
Mathers a fost hărțuit atât de grav, încât a ajuns în spital
cu o comoție și orbire
temporară.

Povesti ale unor oameni celebri

Eva Mendes

Jackie Chan

„Am devenit o victimă
a hărțuirii. Eram o fată
neîndemânatică, slabă,
cu dinții mari și asta m-a
făcut o țintă ușoară. Am
avut doi hărțuitori care
m-au torturat în toată
perioada liceului.”

Jessica Alba

„Am fost hărțuit destul de mult când am crescut
la Școala de Operă din Beijing. Am permis să fiu
hărțuit pentru că eram speriat și nu știam cum să
mă apăr. Am fost hărțuit până în momentul când
am împiedicat ca un nou elev să fie hărțuit. Susținându-l, am învățat să mă apăr și pe mine”.’

Jennifer Lawrence

„Am fost hărțuită atât de rău încât tatăl meu a trebuit
să mă conducă la școală ca să nu fiu atacată. Îmi luam
prânzul în cabinetul asistentelor medicale, ca să nu trebuiască să stau cu celelalte fete. În afară de faptul că
sunt rasă mixtă, părinții mei nu aveau bani, așa că nu
am avut niciodată haine drăguțe sau ghiozdan mișto.”

„Am schimbat școlile
foarte mult când eram
la școala elementară,
deoarece unele fete erau
rele. Au fost mai puțin
rele în gimnaziu, pentru
că m-am descurcat bine,
deși a fost o fată care
mi-a dat să împart invitațiile pentru petrecerea
zilei ei de naștere la care
eu nu eram invitată.”

Povesti ale unor oameni celebri

Lady Gaga

Justin Timberlake

„Nu m-am adaptat la liceu, voiam să fiu ca Boy
George și mă simțeam
ca o ciudată. Mi-a luat
mult timp să fiu în regulă cu mine.’’

Sandra Bullock

„Am crescut în Tennessee, iar dacă nu jucai fotbal,
erai fătălău. Eram insultat mereu pentru că eu eram
cu muzica și cu arta… Am fost făcut în multe feluri…
dar de fiecare dată când se ia cineva de tine sau ai
sentimentul că ești ciudat, în esență, este ceea ce te
va face sexy ca adult.”

Robert Pattinson
„M-am întors [la școală] din Europa și arătam ca un clovn în comparație cu modul în care arătau și se îmbrăcau
alți elevi. Așa că mi-am cam luat-o la funduleț... Copiii sunt răi, dar ceea ce este trist este că încă pot să-mi
amintesc numele și prenumele fiecăruia dintre acei copii
care au fost răi cu mine!”

„Am fost bătut de mai mulți
când eram mai tânăr. Eram
un pic idiot, dar am crezut
întotdeauna că atacurile
sunt neprovocate. Numai
după ce am început pentru
prima dată să joc și mi-a
plăcut să mă comport ca
un actor sau cum am crezut că ar trebui să fie un
actor, mi-am dat seama că
aparent am provocat multă
lume să mă lovească’’.

Povesti ale unor oameni celebri

Taylor Swift

Tom Cruise

„Toate părțile vieții mele au
fost disecate - alegerile, acțiunile, cuvintele mele, corpul meu, stilul meu, muzica
mea. Când îți trăiești viața
sub acest tip de scrutin, fie
permiți să te distrugă, fie începi să te pricepi foarte bine
la evitarea loviturilor. Și când
apare una, știi cum să îi faci
față. Și cred că modul în care
eu fac față este scuturându-mă de aceste probleme.”

Hayley Williams

„De câte ori apare marele hărțuitor, mă împinge. Inima îți bate, transpiri și simți că vei vomita. Nu sunt cel
mai mare tip, nu mi-a plăcut niciodată să lovesc pe
cineva, dar știu că dacă nu-l lovesc tare pe tipul ăsta,
se va lua de mine tot anul. Mi-am spus: „Mai bine te
bați.” L-am pus la pământ. Nu-mi plac hărțuitorii.”

Michael Phelps

„Eram nouă și era ca în acel film „Fete rele”. Această
gașcă mă tachina și lansau zvonuri despre mine ca sunt
pe invers. Nici nu știu de ce au făcut-o. Am mers acasă
plângând într-o zi și i-am spus mamei că nu mai pot sta
în preajma lor. Așa că ai mei au decis să fiu școlarizată
la domiciliu.
Cred că este important să te conectezi cu tine și să te
asiguri că ești exact cine dorești să fii. Când sunt sinceră
cu mine însămi, sunt o prietenă mai bună. Sunt pur și
simplu mai fericită să fiu eu.”

De multe ori hărțuit pentru
buzele și urechile lui mari,
Michael Phelps a spus într-un interviu: „Este cam
ciudat. Când mai merg pe
unde locuiam [în Baltimore], mai văd acele persoane care se luau de mine.
Mai sunt prin jur, stând pe
la mese sau făcând orice
altceva, probabil comportându-se la fel. Încearcă să
vorbească cu mine și mă
gândesc: „Da, de ce vorbești cu mine acum? Mai
demult te luai de mine.”’
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Chestionar de evaluare pentru tineri
La sfârșitul atelierelor de lucru „VR nu hărțuiește”

1. Acum, că ai participat la aceste ateliere de lucru, te rugăm să ne spui care este părerea ta.
(Încercuiește cifra sau smiley-ul care ți se potrivește.)

a.

Nu mi-a plăcut.

Mi-a plăcut foarte mult.

1

b.

e.

4

5

Cred că a fost foarte interesant.

2

3

4

5

Cred că nu a fost folositor.

Cred că a fost foarte folositor.

1

d.

3

Cred că nu a fost interesant.

1

c.

2

Nu a schimbat ceea ce cred eu
despre hărțuire.

Nu a schimbat modul meu de
a acționa în viitoare situații de
hărțuire.

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

A schimbat ceea ce cred eu
despre hărțuire.

A schimbat modul meu de a
acționa în viitoare situații
de hărțuire.

2. Te rugăm să ne spui ce părți ți-au plăcut cel mai mult/ cel mai puțin!

Filmul și
atelierul de
lucru care
mi-a plăcut
cel mai mult
a fost…

Filmul și
atelierul de
lucru care
mi-a plăcut
cel mai puțin
a fost …
Cel mai
important
mesaj pe care
l-am învățat
este a fost...

Data viitoare
când veți face
acest atelier
de lucru poate
că ar trebui….

deoarece...

deoarece...

Nu trebuie să faci față
hărțuirii singur.

Apelază

031-80 80 000

și cereți sprijin astăzi.

A1 3W6

Certificat
de participare
Participant

REALITATEA VIRTUALA
ca instrument pentru
COMBATEREA HARTUIRII
Ateliere de lucru pentru tineri

În

, 2021.
(locul)

A1 4

(persoana responsabilă)
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Prezentări realizate pe baza unor scenarii

Întroducere
SCENA 1 – Perspectica privitorului
Clasă, 2 scaune, scenetă cu 3 persoane
„Eu” sunt în mijlocul unei clase. Stau pe un scaun și un
scaun gol este în fața mea. Vin diferiți copii (unul câte
unul), așezându-se pe acel scaun și îmi spun poveștile lor. Fiecare dintre ei are o calitate specială prin care
este unic, dar pentru care poate fi agresat.
EN-IntroSc1-1 Primul copil - fată, purtând
haine amuzante (fată hippie) (fericită, plină
de viață):
Bună. Numele meu este Delia. După cum puteți vedea, îmi place să mă îmbrac mai neobișnuit (își prezintă/arată hainele – pozează). Unii dintre colegii mei
cred că stilul meu este amuzant și totodată ciudat,
dar mie îmi place, cred că e unic. Lumea ar fi un loc
așa de plictisitor dacă toți am fi la fel… nu-I așa?
Ea merge alături, vine al doilea copil.
EN-IntroSc1-2 Al 2-lea copil - băiat, cu părul
închis la culoare (rusă).
Bună. Numele meu este Mihai. Sunt nou venit în
această școală. Împreună cu părinții mei locuiesc în
comunitatea moldovenească. Nu pot spune că simt că
sunt bine primit în această școală deoarece, se pare
că nimeni nu vrea să vorbească cu mine sau să mă
includă în activitățile lor. Aici, copii au grupurile lor și
pentru că vorbesc diferit, cred că nu vor să aibă de-a
face cu mine. Sunt puțin timid și e destul de greu să
încep o conversație cu cineva, așa că mai toată ziua
sunt singur. E în regulă, cred… m-am obișnuit deja.
Merge alături, postură tristă. Vine următorul copil.
EN-IntroSc1-3 Al 3-lea copil: băiat, tocilar, slab,
cu multe cărți:
Salut! Numele meu este Radu. Îmi place mult matematica și biologia. Iubesc istoria și am cele mai bune
note din clasă. Dar urăsc școala! Colegii mei își bat joc
de mine, îmi spun că sunt un tocilar, că nu am altceva
de făcut și că sunt plictisitor. Nu sunt plictisitor, doar
că am alte preocupări decât ceilalți. Eu cred că nu este

în regulă să îi batjocorim pe cei din jur doar pentru că
au alte preocupări.
Merge alături. (Scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):
“FIECARE DINTRE NOI ESTE UNIC ȘI IMPORTANT.
EȘTI VALOROS,FIX AȘA CUM EȘTI, CHIAR DACĂ
CEILALȚI NU VĂD LUCRUL ACESTA.”

SCENA 2 – Perspectiva privitoruluii
Aceeași clasă. Scenă cu o fată.
EN-IntroSc2 O fată vine în fața unei tablă (ca un
profesor), cu o mică prelegere pregătită.
Pe tablă scrie: BULLYING.
Fată (cu o voce cicălitoare, arătând pe tablă):
Bullying-ul se petrece atunci când te iei de cineva
pentru că tu crezi că ești mai tare, mai inteligent, mai
puternic sau mai bun decât persoana în cauză. Astfel
ținta acestor agresiuni o reprezintă,deseori, copii care
devin triști și neglijați. Prin acest program sperăm să
vă arătăm de ce, nimeni, nu trebuie să fie supus acestor tratamente /injurii/glume răutăcioase și cum să
combatem acest fenomen în școala voastră. Tehnologia inovatoare precum realitatea virtuală, ne ajută să
vedem cum arată aceeași situație din perspective diferite și să reflectăm asupra unor probleme importante în lume. Prin acest proiect dorim să vă prezentăm
câteva situații tipice de agresiune și vom încerca să
le percepem din mai multe perspective. După fiecare
experiență prezentată, toată clasa va discuta despre
ce au văzut și cum s-au simțit. Sperăm că programul
prezentat vă va încânta,că veți învăța ceva nou și că
veți deveni parteneri în cadrul programului de antibullying!
(Scena se termină)

Perspectivă diferită
SCENA 1 – Perspectiva spectatorului (M)

după geantă, dar apoi se uită în jos și se așează.

Clasă. Vorbește profesorul. Eu (spectatorul) stau la un
birou. Sună clopoțelul este pauză. Profesorul pleacă.
Victima se așează pe scaunul de lângă mine, citind o
carte, își pune geanta pe masă. Copiii se relaxează în
timpul pauzei – stau pe chat, se uită la telefoane etc.

Spectatorii prezenți își opresc toate activitățile și se
uită la ceea ce se întâmplă, dar nu reacționează.

Trei agresori se apropie de victimă.
EN-Diff-Sc1-1 Profesor:
Dezvoltarea unei personalități este influențată nu numai de persoana însăși, ci și de mediul înconjurător și
oamenii din jurul său. Un copil crescut într-o familie
violentă, unde totul este rezolvat prin corecție fizică
mai degrabă, decât prin conversație, va avea dificultăți de comunicare cu ceilalți. Dacă copilul vede că disputele sunt rezolvate doar prin corecție fizică, nu știe
că poate proceda și altfel, deci această agresivitate
devine și ea parte a personalității sale.
OK, hai să facem o pauză acum.
EN-Diff-Sc1-2 Agresor 1:
Oh tocilarul încă este în clasă!
EN-Diff-Sc1-3 Agresor 2:
Doamne ferește! Uită-te la ghiozdanul lui! Ți-am spus
să nu mai vii la școală cu chestia asta mucegăită! Miroase ca un gunoi…
Agresorul ia geanta victimei și o aruncă prietenului
său. Toți râd. Victima pare speriată, încearcă să prindă
geanta, dar nu poate.
EN-Diff-Sc1-4 Agresor 3:
Daaaa, de parcă el miroase altcumva?! La fel ca familia lui râioasă!
Aruncă geanta către următorul tip. Victima pare disperată, încearcă să prindă geanta, dar nu poate.
EN-Diff-Sc1-5 Agresor 1:
Vai ce pute! Arunc-o la gunoi, acolo unde îi este locul!!
La început, când agresorii atacă, victima se întinde

Profesorul vine în clasă. Agresorii nu au avut timp să
arunce geanta la gunoi, așa că unul dintre ei se întoarce
înapoi către victimă, lasă geanta pe masă și face niște
gesturi intimidante, în timp ce șoptește:
EN-Diff-Sc1-6 Agtesor 2:
Data viitoare te aruncăm pe TINE la gunoi!”
(Scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):
“CUM TE-AI SIMȚI DACĂ ASTA ȚI S-AR ÎNTÂMPLA
CHIAR ȚIE ?”

SCENA 2 – Perspective victimei (M)
Același videoclip (cu aceleași setări, cuvinte și acțiuni)
afișat din perspectiva victimei (M). (Scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):
“CUM POȚI REACȚIONA DACĂ BULLYING-UL S-AR
PETRECE CHIAR ÎN CLASA TA?”

SCENA 3 - Perspectiva spectatorului din
nou (M)
Lecția se termină. Profesorul care a apărut la sfârșitul
scenelor 1 și 2, iese din clasă. Toți copiii ies, doar victima stă și își face bagajul încet și eu (spectatorul) stau
lângă el și îi spun:

Perspectivă diferită
EN-Diff-Sc3-1 Profesor:
Mediul înconjurător este, de asemenea, foarte important pentru dezvoltarea personalității; cercetătorii susțin faptul că, dacă o persoană trăiește într-un
mediu cenușiu, monoton, dezordonat, cel mai adesea
va fi cel mai ușor de enervat, va deveni deprimată,
agresivă.
Va mulțumesc tuturor!
EN-Diff-Sc3-2 Eu (privitor):
Nu este în regulă. Nu se vor opri dacă nu facem ceva.
Hai să vorbim cu un profesor.
EN-Diff-Sc3-3 Victima (resemnat):
Nu-nu… Mă descurc cu treaba aceasta. Dacă spun
cuiva ce se petrece, va deveni mai rău și mai rău, vom
întrăutăți situația.
EN-Diff-Sc3-4 I (privitorul):
Nu poate fi mai rău de atât… Profesoara trebuie să
știe ce se petrece, ca să te poată ajuta. Există vreun
profesor în care să ai încredere?
EN-Diff-Sc3-5 Victima (uncertain):
Poate doamna Smith
Domnișoara Smith trece pe lângă clasă când și-a auzit
numele. Se uită în cameră:
EN-Diff-Sc3-6 Profesorr 2:
Ce se întâmplă copii?
EN-Diff-Sc3-7 Eu (privitorul):
Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră!
Profesoara vine mai aproape. (Scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):
“TU POȚI AJUTA CA ACEASTĂ SITUAȚIE DE BULLYING SĂ SE OPREASCĂ CHIAR AZI!”

Cyberbullying
SCENA 1 – Perspectiva victimei (F)
Acasă, doar o persoană în scenă (victimă), dar nu o vedem (pentru că privim din perspectiva ei)
Victima se trezește în patul ei. Camera este destul de
întunecată. Ușă de sticlă, lumină în spatele ușii. Victima aude sunete de notificare. Se uită la telefonul mobil și vede că s-a făcut un grup anonim: „Toată lumea
care urăște Iva”. În grup, oameni anonimi i-au postat
poze jenante, i-au batjocorit și au răspândit minciuni
despre ea. Telefonul victimei se aprinde, vibrează pe
masa de lângă pat; apar bule de vorbire, fotografii și
emoji, auzim sunete de notificare:
Mesaj 1:
(poza lui Iva în pantaloni scurți în timpul orelor de
sport, cu miros desenat ieșind din ea)
Mesaj 2:
Hahaha (emoticon care râde)
Mesaj 3:
(emoticon care vomită)
EN-CB4 Mesaj 4:
Este foarte urâtă. Ar fi fost mai bine, dacă nu venea
la școala noastră.

RO-M5 “NU ESTE AMUZANT,
DACĂ VICTIMA EȘTI TU.”

SCENA 2 – Perspectiva agresorului (F)
Acasă la colegul lui Iva. 3 persoane în scenă (F), lângă
computer.
O fată așezată la un computer, alte 2 fete în jurul ei,
„fată” care se uită peste umăr, astfel încât ecranul și
fețele agresoare să fie vizibile. Fata de la computer
editează o fotografie a fetei victime în photoshop,
alții oferă sugestii ce să scrie / să deseneze. Deschid
fotografia victimei în sala de gimnastică cu legenda:
„Cea mai urâtă fată din școală”. Încep să râdă și să editeze imaginea - desenând mirosul care iese din ea.
EN-CyberSc2-1 Toți: hahahahaha
EN-CyberSc2-2 Fata 1 stânga celui care editează): Oh, va plăti pentru că nu ne-a ajutat la test!
Fă-o să arate dezgustător! Fă-o grasă și păroasă!
EN-CyberSc2-3 Fata 2 (pe partea dreaptă)
Desenând și trimițâd grupului pe chat
Daaa… Chiar că…
EN-CyberSc2-4 Toți: haha

Mesaj 5:
(Aceeași imagine, dar acum are păr desenat peste
tot pe picioarele și brațele ei)

EN-CyberSc2-5 Fata 3: Arată așa bine!!

Mesaj 6:
LOL!!!! (o mulțime de emojiuri plângătoare)

EN-CyberSc2-7 Fata 2: Bine

EN-CB7 Mesaj 7:
Arată ca o maimuță (emoji plâns și râs)
EN-CB8 Mesaj 8:
E și ușuratică. Am auzit că se întâlnește cu tipul acela
dezgustător Tom din clasa mai mare, ce cuplu oribil!
Hahah!
Mesaj 9:
(emojicon vomită și 2 emoji maimuță)
(Scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):

EN-CyberSc2-6 Fata 1: Pune-i și mai mult păr pe
brațe și pe picioare …
Fata 2
în timp ce fata 3 scrie ceva pe telefonul ei mobil.
EN-CyberSc2-8 Fata 3 Voi distribui asta pe
Snapchat. Și voi scrie: Cine dorește o întâlnire cu
maimuța?....
EN-CyberSc2-9 Toți: hahahaha
(Scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):
“GÂNDEȘTE-TE ÎNAINTE DE A FACE CLICK.
AI JIGNI PE CINEVA FAȚĂ ÎN FAȚĂ?”

Cyberbullying
SCENA 3 – Perspectiva victimei (F)
Din nou în camera victimei. 1 persoană (victimă;
suntem în perspectiva ei) + 1 umbră a unei persoane
(sora ei adultă, 19 ani)
Sunetele notificărilor s-au încheiat.
Auzim victima plângând. Apoi, camera vede o umbră
de doamnă apărând în geamul ușii. Auzim victima
strigând:
EN-CyberSc3-1 Victima (plângând):
Hei suri ’! Poți să intri puțin?
Sora deschide ușa (arată mult mai în vârstă, în jur de
19 ani)
EN-CyberSc3-2 Soră:
Esti bine?
EN-CyberSc3-3 Victima:
Nu. Poți să ma ajuți? (plângând)
EN-CyberSc3-4 Soră:
Mh? (sunet interesat, întrebător - deoarece
gura nu se mișcă, dar este necesară un
consâmțământ)
(Scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):
“NU TREBUIE SĂ LUPȚI SINGUR ÎMPOTRIVA
BULLYING-ULUI PE INTERNET. CERE AJUTORUL
UNUI APROPIAT, ROAGĂ UN ADULT,,

Se poate întâmpla oricui
SCENA 1 – Perspectiva agresorului (M)

Acasă la agresor. Scenă cu 3 persoane : 1 copil (M agresor), 2 adulți (M&F)
“Eu” (agresorul) stau pe canapea, părinți sunt lângă
mine și se ceartă. Se vede ușa de întrare.
EN-ItCanSc1-1 Tatăl (arătând hârtia cu note,
strigând):
Uite! Uită-te la notele acestea! Pe bune, uită-te aici!
Nici măcar nu vei promova clasa! Ești bun de nimic,
ce o să mă fac cu tine?
EN-ItCanSc1-2 Mama (strigând la tata):
Ei bine, ești un exemplu pentru el! Așa tată, așa fiu!
Așchia nu sare departe de trunchi!
EN-ItCanSc1-3 Tatăl (strigând la mama):
Și ce te porți așa, tu ești mai brează?! Așa l-ai crescut
pe fiul tău??? Taci ! taci din gură! (întorcându-se către
“mine”) De ce ești așa tăcut? Tu nu ai nimic de spus?
Pleacă din casa mea, ieși afară nu vreau să te mai
văd vreodată! Bun de nimic ce ești
EN-ItCanSc1-4 (mama spune ceva care nu se
distinge în timp ce tatăl strigă )“Taci, Taci din gură!)
Tatăl îi arată ușa arătând cu mâna. (scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):
“CUM TE-AI SIMȚI DACĂ ȚI S-AR ÎNTÂMPLA ȚIE?
TRIST? SAU POATE... FURIOS?”

SCENA 2 – Perspectiva agresorului (M)

Curtea școlii. 3 fete așezate pe o bancă (trecători). 5 tipi
jucând baschet, unul dintre ei ținând mingea (victima).
Agresorul și cei doi prieteni ai săi s-au apropiat de ei.
Agresorul vine la locul de joacă pentru copii. Există câteva bănci lângă un teren de baschet, împrejmuite. 3
fete stau pe bănci. 5 băieți joacă baschet, unul dintre
ei ținând o minge. Agresorul și prietenii lui (2 băieți)
stau în jurul tipului care ține mingea.
EN-ItCanSc2-1 Agresor (“camera” voice):
Uită-te la pierzător – n-are nevoie de minge!
Unul dintre prietenii lui ia mingea tipului, își aruncă
mingea unul către celălalt.
EN-ItCanSc2-2 Prietenul agresorului (blond):
Haha daaaa!
(se aude puținul efort din vocea lui în timp ce preia
mingea care se rostogolește, o voce rece, agresivă, nu

foarte amuzată)
Victima încearcă să ia mingea. Unul dintre prietenii
agresorului ia mingea tipului, își aruncă unul către celălalt.
EN-ItCanSc2-3 Victima (în acelsși timp):
Dă-mi mingea înapoi, te rog ! Te rog frumos!
EN-ItCanSc2-4 Agresorul (Vocea“camerei”):
Dă-ne 5 euro și îți dăm mingea înapoi! Nu? Du-te și
ia-o, fraiere!
EN-ItCanSc2-5 Victima Vă rog, Am nevoie de ea!
EN-ItCanSc2-6 Agresor (Vocea“camera”):
Du-te și ia-o, fraiere!
Agresorii aruncă mingea spre drum. (Scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):
“ÎN CELE MAI MULTE CAZURI, COMPORTAMENTUL
AGRESIV DERIVĂ DIN FRICĂ SAU TRISTEȚE.
VIOLENȚA NU E NICIODATĂ O SOLUȚIE.”

SCENA 3 – Perspectiva privitorului (F)

Aceeași scenă continuă, dar uitându-se de la fetele
care stau pe o bancă. Agresorul a aruncat mingea victimei peste gard.
Fetele prezente pe bănci văd cum unul dintre cei 5
băieți care jucau baschet se apropie de agresori și le
spuneau ceva. Agresorii renunță, privitorii primesc
mingea înapoi victimei.
Fetele din jur vorbesc privind peste cameră și, de asemenea, în „ochiul” camerei (?). Spectatorii își spun unii
către alții:
EN-ItCanSc3-1 Fata 1: Ahh! Iar e nervos!
EN-ItCanSc3-2 Fata 2: Am auzit că părinții lui sunt
foarte severi... Țipă la el tot timpul.
EN-ItCanSc3-3 Fata 1: Hei, hai să vorbim cu
profesoara – Poate discuta cu el și cu părinții lui.
EN-ItCanSc3-4 Fata 2: OK
(Scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):
Acoustică: Scena 1 – sală mică, Scena 2 - afară
“MAI MULT DE JUMĂTATE DINTRE SITUAȚIILE
DE BULLYING AU FOST OPRITE CU AJUTORUL
INTERVENȚIEI UNUI COLEG. ȘI AGRESORUL ARE
NEVOIE DE AJUTORUL NOSTRU.”

Ridică-te pentru tine
SCENA 1 – Perspectiva spectatorului (F)
Hol. Pauză. 4 persoane în scenă: 2 agresori, 1 spectator, 1 victimă.
Trei fete populare stau în cerc în holul școlii, vorbind
despre ce vor face după școală. Privitorul este una
dintre fetele populare. Fetele populare poartă haine
de lux.
EN-StandUpSc1-1 Agresor 1 (vorbind cu
privitorul (“me”)):
Îmi place cămașa ta ! E nouă? Adică, unde găsești
toate lucrurile acestea frumoase? Trebuie să îmi iau
și eu una! Fetelor, haideți să mergem la Mall azi după
școală. Sunt 20% mega-reduceri doar azi!
EN-StandUpSc1-2 Agresor 2: Daaa… sună grozav!
Haideți să mergem împreună și să căutăm lucruri
frumoase. Kate are petrecere de ziua ei, vinerea
aceasta și eu nu am nimic de purtat!
Victima se apropie de ei (purtând haine normale) și întră în cercul lor.
EN-StandUpSc1-3 Victima (vorbind cu“mine”
privitorul): Hei Judith!
EN-StandUpSc1-4 Eu (spectator) (încert, nervos):
Heiiiii….
EN-StandUpSc1-5 Victima (vorbind fericit cu
spectatorul):
Vreau doar să știu dacă planurile voastre mai sunt
valabile? Mama a făcut clătitele tale preferate. Poate
vrei să ne întâlnim, la mine în curte, ne jucăm cu câinele, ne relaxăm în curte…

Grupul de fete populare începe să șoptească, se apropie și exclud victima din cerc. Victima pare foarte
rănită și tristă. Privitorul („eu”) nu face nimic pentru a
ajuta și victima pleacă.
(Scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):
“TĂCEREA ȘI PASIVITATEA PRIETENILOR NOȘTRI
POATE DUREA MAI MULT DECÂT INSULTELE ALTORA.”

SCENA 2 – Perspectiva victimei (F)
Curtea din fața casei. 2 persoane în scenă (victimă și
spectator) + un câine.
‘’Eu” (victima) sunt pe banca din curte. Câinele sare
fericit în jurul meu și încearcă să-mi atragă atenția.
Este greu să fiu supărat (plângând puțin, plângând în
timp ce mă joc cu câinele). Prietena spectatorul (Judith) se apropie de mine.
EN-StandUpSc2-1 Judith (pare fericit, vorbește
de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic):
Hei! Cum a fost ziua ta? spune-mi totul! Și unde sunt
acele clătite? Mi-e o foame de lup, mi-e poftă rău!
Judith începe să se joace cu câinele. Victima se enervează și se ceartă cu Judith.
EN-StandUpSc2-2 Victima:
Cum te poți preface, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat?! Niciodată nu am fost așa de stânjenită / jignită!
În special pentru faptul că ai fost acolo și nu ai spus
nimic! Se presupune că ești prietena mea!

EN-StandUpSc1-6 Agresor 1 (una dintre fetele
populare, vorbind cu spectatorul, cu fața nebună):
De ce o saluți pe asta? Uită-te cum arată! Dacă ne
vede cineva cu ea, va fi dezastru total. Oh Doamne
este așa de jenant.

Privitorul privește în jos, umerii sunt îndoiți, rămâne în
picioare, nu știe ce să spună.

EN-StandUpSc1-7 Agresor 2 (râzând, vorbind cu
victima): Poți să pleci acum…

“IA ATITUDINE ȘI APĂRĂ-TE SINGUR !TE VEI SIMȚI
MAI BINE DACĂ LE VEI SPUNE CELOR DIN JUR CĂ
TE-AU RĂNIT PRIN FAPTELE LOR.”

EN-StandUpSc1-8 Agresor 1:
Oh Doamne, este așa de jenant…

(Scena se termină)
Mesajul apare pe ecranul (alb):

Și eu pot să ajut
SCENA 1 – Perspectica privitorului
În clasă. 10 persoane în scenă, în picioare în cerc. O
fată se alătură la sfârșitul scenei.
“Eu” sunt într-un mijloc de cerc de copii. Copiii din jurul
meu țin hârtii cu mesaje afișate în atelierele anterioare (10 mesaje).
(Această scenă folosește întregul potențial de 360 * al
VR, astfel încât studenții să poată privi în jur.)
Actorii stau doar în picioare, privind în fața lor, fața
neutră, ținând hârtiile cu mesajele. (Lucrările pot fi
mai mari, nu trebuie să fie A4, pot fi afișe poate).
Mesajul apare pe ecranul (alb):

“CUM TE-AI SIMȚI DACĂ ȚI S-AR ÎNTÂMPLA ȚIE?
TRIST? SAU POATE... FURIOS?”

“ÎN CELE MAI MULTE CAZURI, COMPORTAMENTUL
AGRESIV DERIVĂ DIN FRICĂ SAU TRISTEȚE.
VIOLENȚA NU E NICIODATĂ O SOLUȚIE.”

“MAI MULT DE JUMĂTATE DINTRE SITUAȚIILE DE
BULLYING AU FOST OPRITE CU AJUTORUL
INTERVENȚIEI UNUI COLEG. ȘI AGRESORUL ARE
NEVOIE DE AJUTORUL NOSTRU.”

“FIECARE DINTRE NOI ESTE UNIC ȘI IMPORTANT.
EȘTI VALOROS,FIX AȘA CUM EȘTI, CHIAR DACĂ
CEILALȚI NU VĂD LUCRUL ACESTA.”

“TĂCEREA ȘI PASIVITATEA PRIETENILOR
NOȘTRI POATE DUREA MAI MULT DECÂT
INSULTELE ALTORA.”

“CUM TE-AI SIMȚI DACĂ ASTA ȚI S-AR
ÎNTÂMPLA CHIAR ȚIE?”

“IA ATITUDINE ȘI APĂRĂ-TE SINGUR!
TE VEI SIMȚI MAI BINE DACĂ LE VEI SPUNE CELOR
DIN JUR CĂ TE-AU RĂNIT PRIN FAPTELE LOR.”

“CUM POȚI REACȚIONA DACĂ BULLYING-UL
S-AR PETRECE CHIAR ÎN CLASA TA?”

“TU POȚI AJUTA CA ACEASTĂ SITUAȚIE DE
BULLYING SĂ SE OPREASCĂ CHIAR AZI!”

“NU ESTE AMUZANT, DACĂ VICTIMA EȘTI TU.”

După câteva minute, o fată („profesoara” din primul
videoclip) vine în cerc și spune:

EN-HelpSc1 Fata:
Fiecare dintre noi e responsabil să oprească agresiunile de orice fel. Micile intervenții combinate împreună
duc către prevenție .
Tu ce vei face?

“GÂNDEȘTE-TE ÎNAINTE DE A FACE CLICK.
AI JIGNI PE CINEVA FAȚĂ ÎN FAȚĂ?”

“NU TREBUIE SĂ LUPȚI SINGUR ÎMPOTRIVA
BULLYING-ULUI PE INTERNET. CERE AJUTORUL
UNUI APROPIAT, ROAGĂ UN ADULT,,

(Scena se termină).

Notițe

Notițe

Notițe

