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HĂRȚUIREA

1. HĂRȚUIREA

1.1. Definiția hărțuirii
Hărțuirea 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.”1 Este clar că este o formă de violență mai prezentă în viața noastră de zi cu zi decât ne-am dori.
Caracteristici-cheie:
deliberat, repetat,
Implică dezechilibrul puterii,
deseori ascuns de adulți,
martorii joacă un rol-cheie

Auto-reflecție:
Gândiți-vă la anul dvs.
școlar trecut. Gândiți-vă la
conflictele școlare la care
ați fost martor și încercați
să spuneți care dintre ele au
fost într-adevăr situații de
hărțuire.
În aceste cazuri, au putut fi
identificate caracteristicile
enumerate ale hărțuirii?

Auto-reflecție:
Hărțuirea poate fi greu de
rezolvat. Poate că ați fost
martor la anumite situații
când martorii hărțuirii au
încercat să subestimeze
situațiile de hărțuire. Ce
„scuze” au folosit în raționamentul lor? Ce le puteți
spune martorilor ca să lupte
cu aceste „mituri”despre
hărțuire?
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Câteva caracteristici-cheie ale hărțuirii pot fi culese din literatura de
specialitate a hărțuirii:
{{

Este un comportament deliberat: inițiatorul intenționează să facă
rău sau să inducă teama față de victimă pentru a-și demonstra
puterea.

{{

Agresivitatea față de țintă apare în mod repetat.

{{

Există un dezechilibru de putere real sau perceput între inițiator și
țintă, care poate fi tradus ca forme fizice, cognitive, sociale, emoționale sau alte forme percepute de superioritate ale inițiatorului.

{{

Hărțuirea apare, de obicei, în grupuri sociale cunoscute, dar hărțuirea cibernetică poate apărea chiar și între persoane care nu se
cunosc și nu împărtășesc cunoștințe comune.

{{

Majoritatea hărțuirilor sunt ascunse față de adulți. Ajutorul adulților este foarte rar solicitat și, de obicei, numai atunci când incidentele au devenit intense sau periculoase.

{{

Este un incident social cu intenția de a fi văzut, observat de alții.2

1.2. Mituri referitoare la hărțuire
Există multe mituri cunoscute despre hărțuire.
Site-ul Wellbeing@School3, proiectat pentru a susține școlile, a identificat următoarele mituri:
{{ „Hărțuirea este o acțiune individuală agresivă izolată” și „Hărțuirea
apare între un hărțuitor și o victimă.”. De fapt, este intenționată și
repetată și foarte rar este o acțiune produsă o singură dată. Este
un mod de interacțiune socială realizată de cele mai multe ori în
prezența altor persoane, din care rezultă un dezechilibru de puteri între inițiator și ținta sa. Este influențată de atmosfera dintre
colegi, familie sau de la școală sau de comunitățile mai mari. Mai
mult decât atât, rolul unei persoane din interiorul sau din exteriorul
hărțuirii se poate schimba.
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{{ „Hărțuirea este o parte firească din procesul de creștere.” De fapt,
hărțuirea nu este o parte firească sau inevitabilă din perioada copilăriei, deoarece mulți copii nu o experimentează și nu îi hărțuiesc pe
alții. În afară de aceasta, hărțuirea apare cu o anumită frecvență în
diferite școli, și există multe școli și clase în care ea este rară. A învăța să faci față dezechilibrelor de putere sau să te porți într-un mod
care nu hărțuiește, în schimb, ar trebui să fie o parte firească a perioadei copilăriei și ar trebui să facă parte din educația fiecărui copil.

A învăța să faci față
dezechilibrelor de putere
sau să te porți într-un
mod care nu hărțuiește
ar trebui să fie unul din
scopurile educației.

{{ „Hărțuirea fizică este mai dăunătoare decât hărțuirea socială sau verbală.” Și alte forme pot fi tot atât de dăunătoare ca hărțuirea fizică, dar
adulții, de multe ori, nu au cunoștință despre hărțuirea socială, verbală sau cibernetică. În multe situații, efectele altor forme durează
mai mult – vezi capitolul Consecințe ale hărțuirii (paginile 15-17).
{{ „Este imposibil să oprești hărțuirea” și „Prevenția hărțuirii și intervenția sunt complicate și costisitoare.” Într-adevăr, multe eforturi în a
împiedica hărțuirea s-au dovedit a fi ineficiente, mai ales eforturile
individuale. Este necesar un efort coordonat pentru a opri hărțuirea. Prevenirea hărțuirii și intervenția ar trebui să înceapă prin dezvoltarea unor relații sociale sănătoase. Este adevărat că este dificil
să determini ca fiecare membru al personalului școlii să intervină
imediat dacă hărțuirea este observată, deoarece uneori și ei sunt
stresați sau au prea mult de lucru. Dar fiecare adult ar trebui să se
împotrivească hărțuirii imediat ce se întâmplă, întrucât, altfel, copiii
nu se vor simți în siguranță la școală și ar putea dezvolta probleme psihologice serioase care pot persista toată viața. Profesorii,
cei care lucrează cu tinerii, consilierii școlari trebuie să încerce să
oprească hărțuirea imediat, altfel, își vor pierde credibilitatea în
munca lor depusă împotriva hărțuirii.

Este necesar un efort
coordonat pentru a
opri hărțuirea.

Politicile cresc gradul
de conștientizare a
comportamentelor
sociale sănătoase
și reprezintă temelia
pentru schimbare.

{{ „Politicile împotriva hărțuirii sunt ineficiente” și „Eforturile pentru a afla
care sunt metodele împotriva hărțuirii sunt prea mari”. În realitate,
politicile cresc gradul de conștientizare a comportamentelor
sociale sănătoase și reprezintă temelia pentru schimbare. Nu se
pot face schimbări în comportament fără intenție și planificare și,
mai ales, fără a avea consimțământul persoanelor afectate. Școlile
pot apela la personal experimentat pentru a aprecia schimbarea,
iar elevii pot fi implicați în acest proces.
În studiul său despre eficiența intervențiilor asupra hărțuirii, P. K. Smith4
(Universitatea din Londra) afirmă că „Tofi și Farrington (2011) au analizat 44 programe școlare de calitate bazate pe intervenție și au descoperit că, în medie, acestea reduc hărțuirea cu aproximativ 20–23%, iar
victimizarea cu aproximativ 17–20%. Câteva programe individuale (de
exemplu, OBPP din Norvegia, KiVa din Finlanda) au arătat reduceri cu
circa 40–50%.” Aceasta este o dovadă puternică că merită să lupți împotriva hărțuirii.

Programele școlare
de calitate bazate pe
intervenție au redus
hărțuirea cu 20-50%.
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Pedeapsa determină doar
conformarea temporară
și îl înfurie pe făptuitor,
îl învață că este bine să
folosești puterea asupra
celor mai slabi.

Auto-reflecție:
Gândiți-vă la situațiile de
hărțuire pe care le-ai întâlnit
recent în practica dvs. Căreia
dintre formele enumerate
mai jos îi aparțin? Ați întâlnit
vreodată o combinație a
acestor tipuri de hărțuire?
Ați întâlnit vreodată alte
tipuri de hărțuire care nu se
încadrează în niciuna din
categoriile de mai jos.

Auto-reflecție:
Ce părere aveți despre
conceptul de „autointimidare”?
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Alte mituri răspândite au fost identificate de Yeong, D. K. et al.5 (2018),
dintre care unele merită subliniate aici: „Victimele vor învăța să stea pe
propriile picioare după ce vor trece prin aceste jocuri ale hărțuirii,” și „Singura
modalitate de a opri hărțuirea este pedepsirea hărțuitorilor”. Este evident
că victimele rareori pot sta pe propriile picioare după ce au trecut printr-un incident devastator de intimidare, chiar dacă a luat o formă de joc
aparent inocent. Hărțuirea este un fenomen social cu o dinamică relațională bazată pe dezechilibrul puterii: este o demonstrație de putere
a făptuitorului, înconjurat de asistenți, fani sau alți martori, în timp ce
ținta este, în majoritatea cazurilor, fără niciun ajutor și, cel mai probabil,
experimentează teama paralizantă, angoasa sau anxietatea. Pedeapsa
determină doar conformarea temporară și îl înfurie pe făptuitor, îl învață că este bine să folosești puterea asupra celor mai slabi. Este foarte
puțin probabil ca un copil pedepsit să se concentreze asupra modului în
care comportamentul său i-a afectat pe ceilalți.

1.3. Forme ale hărțuirii
Three forms of bullying are generally mentioned in the literature:
-

hărțuirea fizică însemnând acțiuni fizice pentru a câștiga putere
asupra unei persoane; este singura formă de hărțuire care nu poate apărea pe internet.

-

hărțuirea verbală presupune să scrii și/ sau să spui lucruri care să
rănească sau să înnebunească pe cineva, cum ar fi tachinări, diverse apelative, amenințare.

-

hărțuirea relațională sau socială presupune o manipulare insidioasă pentru a împiedica o persoană să se alăture unui grup prin
răspândirea de zvonuri false, distrugerea încrederii, excludere etc.

În unele lucrări de specialitate, apar și alte forme de hărțuire. Lucrarea
de cercetare ENABLE6 vorbește despre hărțuirea sexuală (acțiuni sau
expresii dăunătoare și denigratoare care vizează o persoană din punct
de vedere sexual), hărțuirea prejudiciabilă (bazată pe prejudicii referitoare la disimilitudini), șantajul (furtul sau distrugerea posesiunilor cu
ajutorul amenințărilor, coerciției victimei prin acțiuni indezirabile sau
antisociale), hărțuirea cibernetică și auto-intimidarea (mesaje dureroase și crude auto-trimise, incitând uneori la auto-vătămare pentru a
apărea complimente „mișto” sau „declanșatoare”, uneori fiind de fapt un
„strigăt de ajutor” înaintea unei tentative de sinucidere). Este discutabil
dacă auto-intimidarea este sau nu o formă de hărțuire - considerăm că
este mai mult o consecință a hărțuirii.
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1.4. Hărțuirea cibernetică
Dintre toate formele de hărțuire, hărțuirea cibernetică merită o atenție
specială, deoarece tehnologia digitală a devenit centrală în viața tinerilor și tinerii se mișcă perfect între mediile online și offline. Hărțuirea
cibernetică7, este „atunci când cineva se amuză în mod repetat pe seama unei alte persoane online sau alege în mod repetat o altă persoană
prin e-mail sau mesaj text sau când cineva postează ceva online despre o altă persoană pe care nu o place.” Hărțuirea cibernetică ia multe
forme8 diferite precum zvonuri, comentarii jignitoare sau răutăcioase,
amenințări, postarea/ trimiterea de imagini stânjenitoare, videoclipuri
sau site-uri web ale altora, pretinderea a fi altcineva online, excluderea
cuiva din comunitățile online etc. Hărțuirea cibernetică poate fi și mai
gravă din mai multe motive:
{{

Anonimatul permis de tehnologia digitală cauzează adesea abuzuri
care duc la hărțuire, cum ar fi partajarea sau postarea de imagini private, inclusiv cele sexuale, formarea de grupuri de hărțuire pe site-urile
sociale, trimiterea de texte abuzive, asumarea (furtul) identității cuiva
și reprezentarea lui sau a ei într-un mod dăunător etc. Oportunitatea
de a rămâne anonim permite utilizatorilor să acționeze fără remușcări.
Dacă este imposibil să afli cine este autorul mesajului sau al imaginii,
internetul protejează efectiv hărțuirea prin anonimat.

{{

Pentru că hărțuirea cibernetică se face adesea dintr-o locație îndepărtată fizic, agresorii nu văd răspunsul imediat al țintei, iar adolescenții adesea nu pot realiza răul pe care îl provoacă.

{{

Mesajele de orice fel trimise prin intermediul instrumentelor tehnologice digitale durează atât timp cât cineva șterge toate copiile acestora,
astfel încât să poată lăsa o urmă permanentă. Lumea online funcționează 24/7 și nu este suficient ca victimele să se deconecteze de la
dispozitivele lor, deoarece conținuturile hărțuitoare continuă să circule,
ele sunt vizibile la orice oră din zi sau din noapte. Hărțuirea care are loc
prin intermediul tehnologiei digitale are mai puține limite decât hărțuirea fizică, deoarece mesajele pot fi distribuite și accesate rapid și automat și pot fi stocate în mai multe locații. („Prevenirea și răspunsul la
hărțuire” - un ghid pentru școli9). Astfel, acțiunile de hărțuire cibernetică devin ușor virale, iar cu câteva „click-uri” numărul „actorilor” hărțuirii
(potențiale ținte, agresori și martori) poate crește foarte mult, traversând toate limitele geografice.

{{

Tinerii sunt „nativi digital”, în timp ce părinții și profesorii lor nu au
adesea cunoștințele tehnologice (sau timp) pentru a ține evidența a
ceea ce fac adolescenții în mediul online, iar actul de hărțuire cibernetică rămâne ascuns de ochii adulților și fără consecințe pentru
hărțuitor/ martori. Mai mult, chiar dacă actul de hărțuire este identificat, adulții sunt deseori nepregătiți să răspundă, astfel, mulți copii consideră că nu vor exista consecințe asupra acțiunilor lor online.

Zvonuri, comentarii jignitoare
sau răutăcioase, amenințări,
postarea/ trimiterea de imagini stânjenitoare, videoclipuri
sau site-uri web ale altora,
pretinderea a fi altcineva
online, excluderea cuiva din
comunitățile online etc.

Auto-reflecție:
Hărțuirea cibernetică ia
noi forme cu fiecare nouă
aplicație sau tip de media.
Discutați cu elevii dvs. despre ce le place să facă online și ce riscuri ale hărțuirii
sau tipuri de maltratare pot
identifica. Încercați să găsiți
împreună reacții/ prevenții
potrivite pentru acțiunile de
hărțuire cibernetică pe care
le-au experimentat sau pe
care le pot întâmpina?

Hărțuirea cibernetică...
yy este legată de folosirea
greșită a tehnologiei
yy este deseori anonimă,
agresorii acționează fără
remușcări
yy poate lăsa urme
permanente
yy conținutul periculos poate
fi distribuit și accesat rapid
și automat
yy devine repede virală
yy rămâne ascunsă față de
adulți
yy deseori, rămâne fără
consecințe față de
hărțuitor/ martori
9
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discuții cibernetice
denigrare

Caracteristicile hărțuirii cibernetice arată de ce poate fi mai dificilă gestionarea hărțuirii cibernetică față de alte forme de hărțuire, deși statisticile arată că apariția sa este mai rară decât a altor forme. Într-un
studiu intitulat Cyberbullying: Resources for Intervention and Prevention10
din 2013 au fost descrise următoarele tipuri severe de hărțuire cibernetică:
{{

Discuții cibernetice: Trimiterea de mesaje abuzive (amenințătoare,
de instalare a fricii) în mod repetat pe internet sau prin utilizarea
unui telefon mobil.

{{

Denigrare: „Insultarea” cuiva online, trimiterea sau postarea de
bârfe sau zvonuri despre o persoană pentru a-i strica reputația sau
relațiile de prietenie.

inflamarea

{{

Excluderea/ Grupurile de bârfitori: scoaterea și/ sau excluderea
unei persoane dintr-un grup.

mascarada

{{

Falsificarea identității: atacatorul sparge contul victimei și începe să
posteze conținut sau imagini stânjenitoare sau care strică reputația
victimei.

{{

Inflamarea: se realizează prin camere de chat, e-mail și mesaje
instantanee, completate cu grafică, imagini specifice și limbaj dur
pentru a sugera ceva concret.

{{

Mascarada / parodierea: când un agresor își creează o identitate
falsă și hărțuiește pe cineva în timp ce se preface că este altcineva.
Mascarada sau parodierea poate include furtul informațiilor de autentificare ale altei persoane pentru a difuza informații de hărțuire
sau umilitoare despre ținta online.

{{

Grija online: Când un atacator construiește o relație online cu un copil, oferindu-i complimente sau prefăcându-se compătimitor, până
când copilul are încredere în atacator.

{{

Dezvăluirea: O persoană care dezvăluie informații private online către prieteni, care sunt apoi difuzate pe internet prin site-uri web de
socializare și/ sau pe telefoane mobile.

{{

Înșelătoria. O încercare de a obține informațiile dvs. personale pretinzând a fi un site cu care sunteți familiarizați sau în care aveți încredere.

{{

Sexting: Sexting-ul presupune trimiterea (și redirecționarea) de
mesaje sexuale explicite prin intermediul telefonului mobil sau al
mesajelor instant, în special în rândul adolescenților.

{{

Șiretlicurile: convingerea cuiva să dezvăluie secrete sau informații
sau imagini stânjenitoare online.

excludere/ grupuri de
bârfitori
falsificarea identității
parodierea

grija online
dezvăluirea
înșelătoria
sexting
șiretlicurile
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1.5. Frecvența hărțuirii
Mai jos veți găsi câteva date statistice relevante cu privire la hărțuirea
în școli, dar există multe altele disponibile în literatura de specialitate.
Incidentele de hărțuire apar foarte des în școlile din întreaga lume. În
toate țările europene, aproape unul din cinci elevi declară că sunt hărțuiți.
Conform sondajului Programului de Evaluare Internațională a Elevilor
(PISA)11 realizat de OCDE în 2015, publicat în 2017 și la care au răspuns
540 000 de elevi de 15 ani din 72 de țări, „hărțuirea este o problemă
majoră în școli (…). Aproximativ 11% dintre elevi au raportat că alți elevi
s-au distrat pe seama lor cel puțin de câteva ori pe lună, în timp ce 4%
au spus că au fost loviți sau împinși de alți elevi cel puțin de câteva ori
pe lună.” Această cercetare a raportat rate mari de victimizare (20-30%)
în Lituania, Belgia, Estonia, Austria și Letonia, și rate mai mici (sub 10%)
în Danemarca, Suedia, Republica Cehă, Croația, Italia și Spania.

Auto-reflecție:
Știind că hărțuirea rămâne
adesea ascunsă față de
adulți, ce măsuri ați putea
lua pentru a aprecia mai
bine amploarea și frecvența
hărțuirii în școlile dvs.?

Un sondaj realizat de UNICEF12 în 2016 evidențiază faptul că două treimi
din peste 100 000 de tineri din 18 țări ale lumii spun că au fost victime
ale hărțuirii. Alte constatări ale acestui sondaj sunt de asemenea importante pentru a arăta efectele devastatoare ale hărțuirii:
-

O treime dintre respondenți au considerat că a fi hărțuit este normal, deci nu au spus nimănui.

-

Majoritatea respondenților care au raportat că au fost victime ale
hărțuirii au spus că au fost hărțuiți din cauza aspectului lor fizic.

-

Hărțuirea fost, de asemenea, atribuită sexului sau orientării sexuale și etniei.

-

Un sfert dintre victime au spus că nu au știut cui să spună.

Peste opt din 10 respondenți consideră că creșterea gradului de conștientizare, inclusiv formarea completă a cadrelor didactice pentru ajutarea copiilor să se simtă confortabil când raportează hărțuirea este o
modalitate de a aborda problema în școli.
Site-ul Consiliului European13 citează un studiu din 2010 care relevă
faptul că „unul din cinci copii a fost expus la hărțuirea cibernetică și, potrivit copiilor, hărțuirea cibernetică este unul dintre cele mai dăunătoare
riscuri pe care le asociază cu internetul.”
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1.6. Rolul participanților, perspective și acțiuni 		
legate de rol

Auto-reflecție:
Ce întrebări le-ați putea
adresa elevilor pentru a-i
ajuta să identifice ceea
ce simt? Faceți o listă de
întrebări care credeți că ar
putea funcționa.
Ce jocuri/ activități faceți cu
copiii dvs. pentru a-i ajuta
să identifice ceea ce ceilalți
simt/ dezvoltă empatia lor?
Faceți o listă cu astfel de
activități.

Din motive de eficiență a intervențiilor, este util să facem diferența între
rol și comportament, rolul fiind o conservare culturală a comportamentelor care apar în mod repetat. Dacă cineva este etichetat ca hărțuitor
sau victimă, este mult mai dificil să ieși din acest rol, decât, de exemplu
am spune că a hărțuit pe cineva într-o anumită situație sau în unele
situații. Eficiența unei intervenții împotriva hărțuirii depinde foarte mult
de limbajul folosit de persoana care o pune în aplicare. Etichetarea închide ieșirea din rol, păstrează rolul, în timp ce concretizarea permite
ieșirea deschisă și omul rămâne liber să aleagă alte modalități de a se
comporta decât cele impuse de rol. Așadar, este mai bine să separăm și
în folosirea limbajului nostru făptuitorul de faptă.
Propriu-zis, există trei roluri implicate în incidentele de hărțuire:
{{

inițiatorul hărțuirii (cel mai adesea numit făptuitor sau hărțuitor,
dar acesta din urmă poate însemna etichetare, de aceea preferăm
inițiator)

{{

ținta care suferă victimizarea (din nou, preferăm țintă în loc de victimă, pentru a evita etichetarea)

{{

spectatorul care este martor la cazul de hărțuire.

Samivalli et al.14 (1996) au descoperit în studiul lor legat de inițiativa
KiVa din Finlanda următoarele proporții de copii implicați în hărțuire:

12
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Toate abordările școlare, cum ar fi cea de recuperare, consideră important să includem în cercurile care se ocupă de hărțuire mai multe alte
persoane afectate de hărțuire15, chiar și pe cei care nu sunt inițiatori,
ținte sau spectatori, dar afectate de incidentul de hărțuire, cum ar fi
persoane care sprijină victimele, persoane care sprijină făptuitorul sau
membri ai comunității mai mari. Condiția de participare este de a fi de
acord și de a fi pregătit de către facilitatorul intervenției. Aceste persoane sunt implicate din cauza rolului lor în luarea deciziilor comune cu privire la hărțuire, precum alți elevi ai clasei sau adulți ca părinți, profesori,
directorul școlii sau alți membri ai personalului școlii. Motivul este acela
de a asigura eficacitatea intervenției.
Capacitatea de a atribui stări mentale ca credințe, intenții, dorințe, prefaceri etc. pentru sine și față de ceilalți se dezvoltă de-a lungul copilăriei
și adolescenței. La fel ca și înțelegerea diferențelor dintre stările mentale ale unuia și ale celorlalți. Aceste abilități ar trebui susținute pentru
a se dezvolta în copilărie și adolescență, pentru a permite tinerilor să-și
identifice propriile stări mentale, să devină capabili să distingă între faptă
și făptuitor și să ia măsuri adecvate în situațiile sociale. Adesea, descoperim că tinerii nu pot identifica ceea ce simt, intenționează sau doresc
și pretind că alții ar trebui să intenționeze sau să-și dorească aceleași
lucruri. Dacă actorii pedagogici de la toate nivelurile au cunoștințe despre
toate acestea, pot contribui în mod conștient la dezvoltarea acestor abilități, așa cum cer, de altfel, consecințele negative ale hărțuirii.

The ability to attribute
mental states such as
beliefs, intentions, desires,
pretending, etc. to oneself
and to others should be
developed during childhood
and adolescence in order
to enable young people to
identify their own mental
states, to become able to
distinguish between the
deed and the doer, and to
take appropriate action in
social situations.

1.6.1. Inițiatorii
Inițiatorul hărțuirii este făptuitorul care se angajează într-un comportament dăunător. Inițiatorii asociază rareori stări mentale (emoții, intenții,
dorințe, credințe etc.) cu persoanele victimizate, și acționează doar din
perspectivele proprii și își servesc doar propriile nevoi pentru a-și spori
puterea și pentru a câștiga putere asupra celorlalți. Remușcarea, dacă
va veni, va veni ultima, în retrospectivă și, de cele mai multe ori, nu este
recunoscută de inițiator și nu este niciodată prezentă în momentul actului de hărțuire. Dar remușcarea ar putea fi o parte a restabilirii relației
dintre inițiator și țintă, dacă vor să își păstreze relația. Totuși, acest lucru
poate necesita un proces mai lung.
Oricare ar fi motivele pentru care acționează, inițiatorul se folosește de
mecanisme agresive. El sau ea acționează deseori pentru că are nevoie să-și crească respectul de sine, fiind hărțuit în alte relații, în cazuri
grave în propria familie. Comportamentul agresiv poate fi un mod de a
exprima sentimente negative precum frica, stresul, angoasa, tristețea
sau rușinea. Inițiatorul acționează adesea într-un mod violent și neconcordant, deoarece experimentează aceleași sentimente ca ținta sa și nu
cunoaște alte modalități de a exprima sentimente negative decât ata-

Comportamentul agresiv
poate fi un mod de a exprima
sentimente negative precum
frica, stresul, angoasa,
tristețea sau rușinea.

Auto-reflecție:
În practica dvs., în situațiile
de hărțuire pe care le-ați
identificat, care au fost
motivele cele mai frecvente
ale inițiatorilor? Cât de
mult v-a ajutat înțelegerea
backgroundului lor pentru a
gestiona situația de hărțuire?
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Auto-reflecție:
Vă puteți gândi la anumite
propoziții / formule pe
care le-ați putea folosi
pentru a face inițiatorul
să înțeleagă că refuzați
comportamentul său și nu
pe el/ ea ca persoană?

cându-i pe alții pentru a scăpa cumva de aceste sentimente sau poate
pentru a înțelege aceste sentimente. Dar, în acest fel, inițiatorul intră
într-un cerc vicios și menține procesul de hărțuire. Așadar, inițiatorul are
nevoie de ajutor la fel de mult ca ținta, în primul rând pentru gestionarea
furiei sale. Cel puțin trebuie să opriți într-un mod ferm, dar nu ofensiv,
comportamentul de hărțuire. Acest lucru poate fi realizat și de un coleg.
Intervenția asertivă, făcută fie de un coleg sau de către un adult, nu numai că protejează interesele victimei, ci ale tuturor, inclusiv ale inițiatorilor. Este o decizie pentru viitor, dacă vor mai exista acțiuni ulterioare.
În orice caz, este important ca inițiatorii să știe că sunt persoane valoroase, dar comportamentul pe care tocmai l-au arătat este inacceptabil.

1.6.2. Țintele

Auto-reflecție:
Vă puteți gândi la anumite
propoziții / formule pe
care le-ați putea folosi
pentru a face inițiatorul
să înțeleagă că refuzați
comportamentul său și nu
pe el/ ea ca persoană?

Este important să se știe
că oricine poate fi hărțuit,
nu trebuie să fi făcut ceva
ca să se întâmple.

Țintele hărțuirii sunt adesea percepute ca fiind diferite, indiferent în ce
mod, dar dezabilitate, rromii, LGBT, imigranții sau tinerii vulnerabili social fiind cele mai frecvente ținte. Există diverse criterii subiective pentru a
percepe pe cineva ca fiind diferit. Nu trebuie să fii diferit din punct de vedere fizic pentru a fi hărțuit. Rezumatul publicat de site-ul Wellbeing@
School16, realizat în Noua Zeelandă, vorbește despre riscul de a fi hărțuit
de tineri și îi enumeră pe elevii care:
-

sunt neasertivi sau retrași social

-

nu fac parte din cultura majoritară din cauza unor factori precum etnia, mediul cultural sau religios, orientarea sexuală

-

au nevoi speciale de învățare

-

tocmai au venit sau au schimbat școlile.

Țintele hărțuirii ar trebui să răspundă activ: acestea ar trebui să caute
imediat ajutor pentru rezolvarea problemelor. Dar deseori ei răspund
pasiv (ignorând hărțuirea) sau agresiv (aducând represalii împotriva
făptuitorului)17. Atât efectul răspunsurilor pasive, cât și al celor agresive
este același: ele perpetuează atitudinea de hărțuire.
Este important să se știe că oricine poate fi hărțuit, nu trebuie să fi făcut
ceva pentru ca acest lucru să se întâmple. Și este necesar ca țintele să
știe că nu sunt „greșite” dacă li se întâmplă (nu ar trebui să interiorizeze
rolul de „victimă”). Victimele și potențialele victime trebuie învățate să
se apere ele însele în mod activ și asertiv.
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Un exemplu pentru ceea ce pot fi învățați copiii: în primul rând: oricât ai fi de rănit în interior,
nu începe să plângi sau să te enervezi, ci arată stăpânire de sine atunci când ești hărțuit,
oferind astfel inițiatorului un mesaj de genul „nu poți ajunge la mine”. Astfel, inițiatorul, cel
mai probabil, va renunța. Un al doilea pas poate fi să spui cuiva de încredere despre ceea ce
ți s-a întâmplat.
Desigur, nu este niciodată suficient să ne bazăm doar pe forțele interioare ale țintelor, deoarece hărțuirea este un fenomen de grup. Cu toate
acestea, putem pregăti copiii să înțeleagă dinamica hărțuirii. De asemenea, îi putem pregăti în a determina rolul pe care vor să-l joace în cazul
hărțuirii, deoarece aceasta este o decizie interioară.

1.6.3. Spectatorii
Spectatorii sunt martori sau observatori ai incidentelor de intimidare
conștienți sau nu de fenomenul observat. Cu toate acestea, neintervenind, spectatorii încurajează pasiv comportamentul. Reacția lor obișnuită este de a nu reacționa, contribuind astfel la problemă. Participanții
ar trebui să știe că nu sunt răi atunci când nu intervin, ci pur și simplu
nu știu lucruri: fie nu înțeleg efectele pe care hărțuirea le are asupra victimelor și asupra tuturor participanților pasivi și activi, ori se tem să fie
răniți, ori ei nu știu/ nu sunt siguri ce să facă.
Spectatorii își pot asuma diverse roluri în scenariu: pot acționa ca asistenți ai făptuitorilor care li se alătură activ în hărțuire, ca susținători,
atunci când râd sau privesc incidentul, în calitate de apărători ai victimelor, susținându-i verbal sau fizic, și ca persoane neutre atunci când
se îndepărtează de situație refuzând astfel să fie public pentru făptuitori. În cele mai multe cazuri, inițiatorii hărțuirii obțin capital de imagine de la spectatori18. Când spectatorii se îndepărtează de o situație de
hărțuire, cel puțin ei le refuză inițiatorului să strângă capital de imagine
de la ei.
Este extrem de important să știm că mai mult de jumătate din incidentele de hărțuire se opresc atunci când un coleg intervine în mod ferm,
dar fără a ataca. În acest fel, colegii, în calitate de spectatori, își pot păstra relațiile atât cu țintele, cât și cu inițiatorii. Astfel, modalitatea asertivă de a opri hărțuirea susține în primul rând victimele, dar protejează și
inițiatorii pe care îi împiedică să intre în cercul vicios al hărțuirii. Proiectul
nostru oferă un instrument VR imersiv care prezintă experiența hărțuirii
din trei perspective - perspectiva țintelor, a făptuitorilor și a spectatorilor -, care îi va ajuta pe tineri să înțeleagă mai bine daunele provocate de
hărțuire și îi va încuraja să se opună inițiatorilor.

Auto-reflecție::
Gândiți-vă la o situație de
hărțuire care a avut loc
în școala dvs. Cum s-au
comportat martorii și care a
fost motivația lor?

Spectatorii își pot asuma
diverse roluri în scenariu:
yy

asistenți ai făptuitorilor care
li se alătură activ în hărțuire,

yy

susținători, atunci când râd
sau privesc incidentul,

yy

apărători ai victimelor,
susținându-i verbal sau fizic,

yy

neutri atunci când se
îndepărtează de situație
refuzând astfel să fie public
pentru făptuitori.
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1.7. Consecințele hărțuirii
Auto-reflecție:
Gândiți-vă la situațiile
de hărțuire pe care leați întâlnit ca mic copil
sau ca persoană care
lucrează cu tinerii. Care
au fost consecințele pe
termen scurt și (dacă
aveți cunoștință) cele pe
termen lung?

Când copiii sunt înconjurați
de un climat de școală
(sau chiar mai rău: de
familie) de dezaprobare
continuă, ei învață să-și
reprime sentimentele,
care inițial exprimă doar
diferențele lor față de
ceilalți. Aceasta duce la
înstrăinare, care provoacă
fie forme interiorizate,
cum ar fi depresia,
gândurile autodistructive
și suicidul (menționate
ca auto-intimidare în
capitolul despre formele
de hărțuire), fie forme
exteriorizate, precum
violența și hărțuirea altora.
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Astfel, hărțuirea în școli reprezintă o problemă socială presantă, luând
în considerare consecințele ei dăunătoare. Toate formele de hărțuire au
consecințe negative fizice, psihosociale și ale reușitei școlare asupra
copiilor. În ciuda efectelor negative pe termen scurt, ca întârzierea intenționată de la școală (pentru a nu se întâlni cu colegii de clasă înainte
de lecții), chiulitul, dificultățile în temele școlare și altele descrise mai
sus, atunci când apare dinamica rolurilor implicate de hărțuire, există
efecte negative severe pe termen lung care afectează populația școlară, familiile și comunitățile din jurul lor. Incidentele extreme, cum ar fi
împușcăturile din școli, cazurile de sinucidere, sunt resimțite nu numai
de copii, de familiile lor și de profesori, ci pot fi resimțite la nivel mondial,
din cauza aparițiilor din mass-media. Mai comune și mai frecvente sunt
acele incidente care nu duc la comportamente extreme, dar care pot
cauza probleme ca adult, cum ar fi depresie sau tulburări de anxietate,
probleme relaționale etc.
Merită menționat aici una dintre forțele care stă la baza acestei dinamici19: reprimarea distructivă a furiei, lăsând-o să devină ură și răzbunare. Când copiii sunt înconjurați de un climat de școală (sau chiar mai
rău: de familie) de dezaprobare continuă, ei învață să-și reprime sentimentele, care inițial exprimă doar diferențele lor față de ceilalți. Aceasta duce la înstrăinare, care provoacă fie forme interiorizate, cum ar fi
depresia, gândurile autodistructive și suicidul (menționate ca auto-intimidare în capitolul despre formele de hărțuire), fie forme exteriorizate, precum violența și hărțuirea altora. Ambele forme pot avea impact
contagios dacă nu se intervine eficient: atât formele de hărțuire interiorizate, cât și cele exteriorizate se pot răspândi și deveni mecanisme
de apărare dominante ale unui individ, în locul exprimării constructive,
asertive a acestor energii negative.
Foarte multe rezultate ale unor cercetări la nivel mondial vorbesc despre consecințele hărțuirii și sunt de acord că impactul hărțuirii este dăunător asupra sănătății, bunăstării și învățării copiilor20. Cele mai importante impacturi ale hărțuirii asupra copiilor și adolescenților sunt: 21
-

S-ar putea să se simtă distrași și preocupați de timpul pierdut cu
hărțuirea, gândindu-se la modalitățile de a-l evita.

-

Pot simți lipsă de interes și de motivație din cauza depresiei și a
anxietății.

-

S-ar putea să ajungă târziu la cursuri, să evite școala, să se plângă
de boli obișnuite sau să chiulească de la cursuri pentru că sunt hărțuiți sau poate că se ascund de hărțuire.

-

Hărțuirea este atât de personală și de concentrată încât poate distruge ego-ul unei persoane, sentimentul identității și capacitatea
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de a se recupera după comportamentul de hărțuire.
Auto-reflecție:

-

O persoană poate suferi de anxietate, atacuri de panică, depresie;
s-ar putea să se simtă speriată, lipsită de valoare, nesigură, supărată, să vrea să îi hărțuiască pe alții și să se întrebe „ce rost are?”.

-

Hărțuirea cibernetică se poate întâmpla oricând și în orice loc, iar
pentru mulți tineri, casa nu mai este un refugiu sigur.

-

Copiii care sunt martori la hărțuire pot suferi în aceeași măsură cu
cei hărțuiți. Ei se pot desensibiliza și își pot pierde capacitatea de a
recunoaște efectele negative ale comportamentului agresiv.

Dacă nu ați participat încă la
astfel de inițiative, formulațivă experiența din practica
dvs. zilnică.

Astfel, atât țintele, cât și inițiatorii hărțuirii sunt supuși, pe termen
lung, la un risc crescut pentru rezultate dăunătoare, la fel cum sunt și
spectatorii, în special cei care ajută autorii sau încurajează hărțuirea..22

Ce provocări sau dificultăți
ați întâmpinat în activitatea
dvs. cu privire la hărțuire?

Ce a funcționat și ce nu a
funcționat cu inițiativele
împotriva hărțuirii la care ați
participat? Ce ați face într-un
mod diferit data viitoare?
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2.1. Linii directoare pentru intervențiile împotriva
hărțuirii
Destul de multe programe de intervenție și prevenire au fost și sunt puse
în aplicare în întreaga lume. Merită menționat faptul că prima campanie
la nivel național împotriva hărțuirii a fost inițiată în Norvegia, în 1983, a
fost dezvoltată în continuare de Olweus și folosită în școlile norvegiene
din 2001 ca Programul de Prevenire a Hărțuirii Olweus, cu un impact
pozitiv considerabil. Acest program a inspirat ulterior campanii de intervenție din Anglia, Canada, Belgia și alte state. Conform Raportului final23
(Oslo, 2011), experții la nivel înalt au identificat șase domenii prioritare
pentru asigurarea drepturilor copiilor la învățarea sigură și non-violentă.
Șase domenii prioritare pentru asigurarea drepturilor copiilor la învățarea sigură și non-violentă:
1. Dezvoltarea strategiilor holistice de întregi școli bazate pe dialog deschis, încredere
reciprocă și participare - cea mai viabilă cale de urmat.
2. Asocierea cu copiii, garantată de structurile și procesele școlare.
3. Oferirea de sprijin pentru profesori și alte categorii de personal.
4. Creșterea gradului de conștientizare și oferirea de educație timpurie în domeniul drepturilor
omului, inclusiv drepturile pe internet și modul de utilizare a internetului și a social media.
5. Mai multe eforturi, inclusiv alocarea adecvată a bugetelor, mecanisme pentru reclamații și
pentru monitorizare și asigurarea protecției juridice eficiente a copiilor.
6. Cercetări bazate pe dovezi și programe direcționate de rezultatele cercetării și experiențe
de bune practici.
De fiecare dată când sunt menționate cele mai bune practici în cadrul
intervențiilor împotriva hărțuirii, este prezentă întreaga școală și abordarea holistică, implicând parteneriate la toate nivelurile (elev-profesor/
personal școlar-părinte etc.), precum și crearea de alianțe cu membrii
comunității mai mari. De ce întreaga abordare școlară este importantă?
Deoarece altfel nu se poate menține coerența în setările educaționale:
dacă nu există claritate în așteptări, iar un profesor vorbește într-un fel,
în timp ce celălalt într-un alt mod, directorul într-un al treilea, nu există
coerență. Site-ul24 din Noua Zeelandă sprijină școlile să angajeze întreaga comunitate școlară în procesul de auto-revizuire și afirmă că „explicațiile anterioare tindeau să vadă hărțuirea ca pe un „deficit” individual
sau familial, în timp ce cercetările mai recente arată rolul „sistemului mai
larg și al mediului social în modelarea și influențarea comportamentului”.
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Alți factori importanți ai celor mai bune practici menționați în literatura
de specialitate sunt
-

rolul-model al personalului școlii

-

construirea rezilienței și educația/ învățarea social-emoțională
(cele mai multe denumite SEL)

-

disciplina constructivă și atmosfera școlară pozitivă și sigură

-

activități interactive, mai degrabă decât prelegeri

-

instruirea cadrelor didactice în domeniul prevenirii violenței/
hărțuirii.

Ghidul UNESCO25 Oprirea violenței în școli: Un ghid pentru profesori
(Stopping Violence in Schools: A Guide for Teachers) (2009) a identificat zece acțiuni pentru a opri violența în școli.

Auto-reflecție:
Există o abordare din partea
întregii școlii în ceea ce privește
hărțuirea în școala dvs.?
Dacă nu, căror forumuri vă
puteți adresa pentru
a iniția o astfel de abordare
a întregii școli?
Dacă da, sunteți de acord /
vă identificați cu abordarea
împotriva hărțuirii aplicată
în școala dvs.? Dacă nu (sau
nu complet), ce ați schimba?
Căror forumuri v-ați putea
adresa pentru a discuta despre
schimbările necesare?

Zece acțiuni pentru a opri violența în școli:
1. Susțineți o abordare holistică care implică elevii, personalul școlii, părinții și comunitatea.
2. Faceți-i pe elevii dvs. partenerii dvs. în prevenirea violenței.
3. Folosiți metode de disciplină constructivă (reguli pozitive în clasă, consolidare pozitivă,
metode disciplinare educative, și nu punitive etc.).
4. Fiți o forță activă și eficientă pentru a opri hărțuirea.
5. Construiți rezistența elevilor și ajutați-i să răspundă la provocările vieții în mod
constructiv.
6. Fiți un model pozitiv, expunându-vă poziția față de violență.
7. Fiți un avocat pentru mecanismele de siguranță școlară.
8. Oferiți elevilor spații sigure și primitoare.
9. Aflați mai multe despre prevenirea violenței și abilitățile de rezolvare a conflictelor și
predați-le și elevilor.
10. Recunoaște-ți violența și discriminarea în rândul elevilor din comunitățile marginalizate.
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Downes și Cefai26 (2016) au identificat în raportul lor NESET II următorii pași pentru calea de urmat:
1. O abordare holistică și strategică mai cuprinzătoare la nivel național în țările europene pentru a preveni hărțuirea și violența
în școli
2. Abordări curriculare holistice, axate pe învățare/ educație socială și emoțională (SEL)
3. Intervenții la nivelul întregii școli, cultură școlară democratică
4. Concentrați-vă pe abilitățile profesorilor de soluționare a conflictelor
5. Implicarea părinților și sprijinul familiei
6. Implicarea sistemelor și a spațiilor comunitare
7. Guvernare și sprijin sistemic pentru implementare.

Self-reflection:
Dvs. și/ sau școala dvs.
utilizați instrumente
VR pentru scopuri
educaționale?
Ce fel de experiențe aveți
cu instrumentele VR?
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2.2. Realitatea virtuală ca instrument pentru combaterea hărțuirii în rândul tinerilor
Secolul al XXI-lea ne va redefini conceptul de educație și de învățare
cel puțin prin inovația făcută posibilă de tehnologiile moderne care încurajează învățarea. Tehnologiile moderne sunt canalele media ale noii
generații, extrem de atractive pentru tineretul „nativ digital”.
Un site web al Universității din Copenhaga27 scria în 08.01.2019: „Peste câțiva ani, elevii din școlile din întreaga lume vor primi o parte din
educația lor în medii virtuale de învățare. Purtând ochelari VR, elevii vor
putea să intre în 3 dimensiuni, în locuri și situații simulate la care, în
mod normal, nu ar avea acces, deoarece ar fi prea scump, prea periculos sau imposibil din punct de vedere fizic. Predarea prin tehnologia
VR se răspândește repede în acești ani, iar studiile internaționale prezic că acest lucru va revoluționa modul în care învățăm. (…) Conform
mai multor dintre aceste rapoarte, costul tehnologiei VR va fi redus atât
de mult în următorii 2-3 ani, încât va fi inclus în predarea zilnică a clasei pentru aproximativ 15 milioane de elevi din toate țările, înainte de
2025”. Portalul de statistici Statista arată permanent cifre foarte mari
pentru jocurile video în rândul copiilor și tinerilor, ceea ce înseamnă că
jocul video este motivant și interesant pentru tinerii din ziua de azi,
și poate și trebuie să fie folosit ca un instrument pentru dezvoltarea
copiilor. Sistemele de realitate virtuală (VR) precum căștile VR permit
imersiunea28 într-o lume artificială, simulată, lăsând lumea fizică în afară. VR este cel mai frecvent utilizat în divertisment (jocuri, cinema), dar
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este deja utilizat în mai multe domenii precum medicina (de exemplu, în
chirurgie), științe sociale, intervenții terapeutice, proiectare arhitecturală, programe artistice, muzee, pregătire militară, pregătire medicală etc.
A fost folosit și studiat în educația copiilor și a adulților pentru a le oferi
cursanților un mediu virtual în care să poată dezvolta abilități fără consecințele reale ale eșecului, permițându-le să recunoască și să corecteze greșelile pe măsură ce acestea apar. În ciuda preocupărilor pentru sănătate și siguranță legate de utilizarea prelungită a VR, aceasta prezintă
mai multe avantaje. Profesorul asociat în psihologie de la Universitatea
din Copenhaga, G. Makransky29, este unul dintre cercetătorii care a condus multe studii despre cum, de ce și cu ce setări învățarea VR oferă un
avantaj față de metodele și mijloacele tradiționale. Imersiunea poate
provoca empatie pentru perspective diferite. Tehnologiile moderne
pot servi pentru prezentarea de noi perspective și pot oferi utilizatorilor experiențe imersive care generează empatie, încurajează învățarea
social-emoțională și dezvoltarea abilităților psihosociale. Realitatea
virtuală îi ajută pe utilizatori să trăiască situația mai mult decât atunci
când este prezentată printr-o conversație sau printr-un film obișnuit.
Acesta este unul dintre avantajele folosirii VR de care proiectul nostru
dorește să profite pentru a îmbunătăți competența socială a copiilor.

„Principalul avantaj al
utilizării VR imersive pentru
învățare este că nivelul
ridicat de imersiune duce
la un sentiment mai ridicat
al prezenței (…), care este
senzația subiectivă de „a fi
acolo” în mediul virtual.”
G. Makransky

Un alt avantaj al utilizării VR în acest proiect este introducerea factorului
„joc” în scenariul care poate spori motivația elevilor, fiind în concordanță
cu obiceiurile lor.
VR are deja multe aplicații în învățământul primar pentru îmbunătățirea
învățării, creșterea implicării și crearea de noi oportunități de abordare a
preferințelor de învățare și poate fi utilizat în numeroase moduri pentru
obiectivele educaționale: creșterea realității, călătorii pe teren virtual,
învățare individualizată, aplicații pentru dezvoltarea de abilități sociale
și cooperare între mai mulți utilizatori, ajută copiii cu autism să facă față
scenariilor din viața reală în medii virtuale sigure etc.

„Folosind VR, elevii pot afla despre celulele din corpul uman în timp ce „călătoresc” în fluxul
sanguin sau „explorează” gradul de poluare al plasticului din oceane. De asemenea, pot efectua experimente complicate folosind echipamente de laborator scumpe și substanțe chimice
periculoase, doar prin a pune o pereche de ochelari VR care oferă imediat experiențe foarte
realiste și pline de viață. ”- scrie același articol pe site-ul Universității din Copenhaga.
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2.3. Linii teoretice de bază suplimentare în cultivarea
relațiilor sănătoase
Următoarele pagini conțin câteva elemente de bază necesare pentru a
lucra eficient în acest domeniu. Ele nu vizează tehnici, ci atitudini față de
relațiile umane. Și, la fel ca în cazul tuturor atitudinilor, acestea nu pot
funcționa decât dacă persoanele care le adoptă sunt convinse în mod
credibil de principiile și beneficiile lor. Schimbarea tradiției vechi de secole a școlilor noastre, atât de orientate spre performanță, în loc să fie
centrate pe relații, necesită schimbări substanțiale în atitudinile noastre
- așa cum arată Erwin Wagenhofer în filmul său documentar „alfabet:
Frică sau Dragoste” (2013). Persoanele care lucrează cu tineri din proiectul nostru ar trebui să știe că fac pași importanți în direcția cultivării
relațiilor sănătoase și că va fi un proces lung, deoarece schimbările de
atitudine durează mult timp. Munca împotriva hărțuirii necesită în toate
cazurile o atitudine orientată spre proces. Oprirea instantanee a unui
incident de hărțuire este doar un mic pas care ar trebui repetat constant
și consecvent înțelegând clar că facem acești pași pentru relații umane
mai sănătoase.
Multe alte abordări în domeniul împotriva hărțuirii folosesc elemente
identice sau similare cu cele de mai jos, menționate sau nu.

2.3.1. Asertivitate și comunicare nonviolentă

Auto-reflecție:
Care este experiența dvs. în
ceea ce privește blocajele în
comunicare?

Auto-reflecție:
Care sunt metodele/
instrumentele folosite de
dvs. pentru a promova
comunicarea non-violentă?

Asertivitatea30 este un termen utilizat pe scară largă în rândul profesioniștilor din discipline sociale, așa că noi nu îl vom prezenta pe larg. Este
o abilitate socială, calitatea de a fi sigur pe sine și încrezător, fără a fi
agresiv. Comunicarea asertivă este capacitatea de a spune calm și ferm
ceea ce cineva gândește, simte și dorește, să afirme clar ceea ce cineva
dorește să se întâmple, fără a pretinde că trebuie să se întâmple cu orice preț, respectând și opiniile celorlalți. Ea este asociată cu mai puțină
anxietate și depresie și are mai multe beneficii: poate consolida relațiile, oferă sprijin social în momente dificile - ceea ce nu se poate spune
despre comportamentul pasiv, supus sau despre cel agresiv și dominant. Astfel, este o necesitate și o condiție prealabilă a tuturor abordărilor împotriva hărțuirii. Persoanele care lucrează cu tineri ca modele
pentru dezvoltarea abilităților de comunicare asertive pot lucra eficient
numai dacă sunt asertive. Abilitățile lor de comunicare asertivă creează
oportunități pentru discuții deschise pentru ca diferite opinii, nevoi și
alegeri să fie auzite și luate în considerare cu respect. Astfel, acestea
pot consolida relația dintre persoanele care lucrează cu tinerii și tineri,
făcându-i pe aceștia mai încrezători.
Pipaș și Jaradat31 (2010) afirmă că asertivitatea este „relativ nouă în
societatea românească”. Schimbarea obiceiurilor actuale pentru a putea spune „nu” fără a te simți vinovat, a spune ce dorești să spui într-o
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manieră fermă, spontană, onestă și directă, a-ți păstra demnitatea și
drepturile proprii și, în același timp, a nu-l insulta pe celălalt, este un
proces lung. Poate nu numai în societatea românească, ci în toate țările
fost-comuniste și poate în toate societățile cu o istorie autoritară îndelungată ... În toate aceste țări, cele mai utilizate moduri de comunicare
ar trebui să fie etichetate fie ca pasive/ supuse, fie agresive/ dominante (ambele ar fi putut fi paternaliste), ceea ce demonstrează faptul că
oamenii sunt obișnuiți să-și ascundă nevoile și opiniile și să le exprime
doar în alte relații decât în fața autorității cu care stau în față.
Același lucru se poate spune despre incidența obiceiurilor de comunicare nonviolentă. Merită menționate câteva elemente ale comunicării
non-violente, termen și mișcare inițiate de Marshall Rosenberg32 în a
doua jumătate a secolului al XX-lea. Rosenberg s-a preocupat de transformarea structurilor de dominație și a făcut distincția între folosirea
protectoare a forței și folosirea punitivă a forței. Așa-numitele moduri
principale de aplicare a comunicării non-violente sunt cerințele de bază
ale atitudinii în abordarea fenomenelor precum hărțuirea, discriminarea
și inechitățile sociale: auto-empatie, receptarea empatică și exprimarea sinceră.

Auto-empatia înseamnă conectarea plină de compasiune la nevoile pe care le avem și cu
ceea ce se întâmplă în noi, adică fără să ne învinovățim, doar să observăm sentimentele,
gândurile și judecățile pe care le avem.
Receptarea empatică implică conectarea cu empatie la ceea ce exprimă cealaltă persoană. Nevoile, sentimentele, dorințele și gândurile altei persoane nu pot fi înțelese din cap,
ci doar din inimă, ascultând nevoile, sentimentele, dorințele, gândurile și rugămințile. Este
important să fii convins că asta nu înseamnă să simți aceleași sentimente, ci să poți simți
în același timp și auto-empatie.
Exprimarea sinceră implică de cele mai multe ori exprimarea unei observații privind
faptele și contextul conversației, un sentiment (legat de fapt sau context) care susține
conexiunea și ne iese din cap, o nevoie care susține conexiunea și identifică ceea ce este
important pentru noi și o rugăminte concretă care clarifică tipul de răspuns de care neam putea bucura și care nu este solicitat. Există diferențe importante între rugăminte și
solicitare: rugămintea este formulată pe un limbaj pozitiv și înseamnă deschidere pentru a
primi un „nu” ca răspuns, în timp ce solicitarea, chiar formulată pozitiv, nu acceptă un „nu”,
ci forțează „da”-ul.
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Rosenberg spune că anumite moduri de comunicare blochează compasiunea:
-

raționamentele moralizatoare, cum ar fi învinuirea, insultele,
etichetele, criticile, diagnosticul exprimă faptul că atenția noastră este concentrată pe determinarea greșelii, mai degrabă decât pe ceea ce noi și ceilalți avem nevoie și nu obținem;

-

refuzul responsabilității propriilor acțiuni prin un limbaj obscur
precum „trebuia… din cauza…” altora/ impulsuri incontrolabile/
autoritate/ starea mea sau rolul/ presiunea grupului/ reguli instituționale etc..;

-

compararea persoanelor;

-

solicitări care amenință implicit sau explicit cu vinovăția sau cu
pedeapsa dacă cineva nu le respectă;

-

premisa de a merita în sensul că anumite acțiuni merită recompensă, în timp ce altele merită pedeapsă.

Este important ca cei care lucrează cu tineri să evite aceste modalități
de blocaje, în special atunci când lucrează cu situații de conflict, precum
incidente de hărțuire. Vorbind despre hărțuire și prevenire a violenței și
intervenție, se pot întâlni frecvent răspunsuri cu „nu” în mod excesiv
sau ascuns. Oamenii nu acționează neapărat în conformitate cu valorile și așteptările noastre. Cum să te comporți în aceste cazuri? Nici nu
renunța imediat, nici nu forța „da”-ul, ci încearcă să percepi cu empatie
ceea ce împiedică respondentul să spună „da” înainte de a decide cum
să continue.
Folosiți modurile primare de comunicare propuse de
Rosenberg și exprimați sincer pe cât de concret posibil:
• o observație referitoare la faptele și contextual conversației, de exemplu „Când am văzut pentru a doua
oară te-ai dus în fața liniei ..”.
• un sentiment legat de faptul sau contextul că este
auto-empatic și sprijină conectarea, de exemplu „…
M-am simțit confuz…“
• o nevoie care este auto-empatică și sprijină conectarea, identificând ceea ce este important pentru dvs.,
„… pentru că am nevoie să fiu respectat…“
• și o rugăminte concretă care clarifică tipul de răspuns
care ți-ar plăcea să îl dai și este lipsit de solicitare, de
exemplu „…și te rog să urmărești linia.”
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Tinerii ar trebui sprijiniți să folosească
modalități de comunicare nonviolentă,
dar, în multe cazuri, modelele din jurul
lor (părinți, profesori, colegi de școală) îi
tratează în mod violent sau supus. Acesta este motivul pentru care este atât de
important ca adulții care se ocupă de ei
să fie modele autentice în comunicarea
nonviolentă și să le poată confrunta într-un mod nonviolent cu consecințele
comportamentului lor.
Atât ipotezele care stau la baza comunicării non-violente, cât și modurile principale de aplicare sunt în concordanță profundă cu asertivitatea și abordarea de
recuperare și, prin urmare, următoarele
exemple se aplică pentru fiecare.
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Evitați să comunicați propoziții cum ar fi:
„Problema ta este că ești egoist.” „Este greșit.” „Este leneșă.” „Ești atât
de prost.” „Ești un tocilar.” (care etichetează și insultă)
„Dacă nu mă ajuți, nu ți-l voi împrumuta.” (solicitare cu pedeapsă)
„Va fi rușinos dacă nu apari.” (solicitare cu învinuire)
„De ce nu poți fi ca fratele tău?” (comparație)
„Ești atât de inteligent.” (etichetare pozitivă)
„ Am făcut-o pentru că am fost nevoit.” (refuzul responsabilității/ forțe
impersonale)
„Am început să fumez pentru că toți prietenii mei fumează.” (refuzul
responsabilității/ presiunea grupului)
„Trebuie să te suspend pentru că este politica școlii.” (refuzul responsabilității / reguli ale politicilor instituționale)
„O fac pentru că sunt mai în vârstă/ sunt profesor.” (refuzul responsabilității /roluri sociale de vârstă)

2.3.2. Baze pentru practici de recuperare: fereastra disciplinei
sociale, întrebările de recuperare și procesul corect
Statisticile prezentate în literatura practicilor de recuperare33 arată procente înalte ale scăderii incidentelor de hărțuire în școlile care aplică
practici de recuperare34.
Inspirate de practicile popoarelor indigene ale lumii, practicile de recuperare au fost susținute de unele dintre cele mai bune rezultate în psihologie și alte științe sociale, constituind astfel o metodă de intervenție bine
concentrată, care este răspândită la nivel mondial35. Practicile de recuperare sunt bine încetățenite în Europa, în special într-unul din domeniile
lor de aplicare, justiția36. Ele oferă o imagine convingătoare a relațiilor
umane și oferă o serie de intervenții practice bine structurate, bazate
pe știință, ca modalitate eficientă împotriva violenței structurale cu care
instituțiile sociale ne înconjoară adesea. Este important să știm că una
dintre sursele de hărțuire este violența structurală cu care se pot confrunta elevii în familiile lor sau la școală. Acesta este unul dintre motivele
pentru care abordarea la nivelul întregii școli este foarte recomandată.
Unul dintre elementele de bază ale practicilor de recuperare este fereastra disciplinei sociale. Ea reprezintă cele patru abordări de bază în relațiile umane de menținere a normelor în comportament, ca o combinație a
două axe: control și sprijin, ambele variind de la scăzut la înalt, așa cum
puteți vedea mai jos. Atunci când atitudinea noastră față de ceilalți reflectă prezența ambelor aceste axe, avem un instrument eficient pentru gestionarea sentimentelor negative ale altor persoane, cum ar fi furia, tristețea, rușinea etc. Ilustrația de mai jos provine din articolul lui Ted Wachtel,
Defining Restorative37.

Auto-reflecție:
„În școala/ clasele dvs.,
făptuitorii au posibilitatea
de a repara/ recupera
daunele provocate?”
„Într-o situație de hărțuire,
le este oferită posibilitatea
tuturor actorilor de a
spune ce s-a întâmplat și
ce au simțit?”
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HIGH

TO

WITH

NOT

FOR

Punitive Restorative
CONTROL
(limit-setting, discipline)

Neglectful Permissive
SUPPORT
(encouragement, nurture)

LOW

HIGH

Adapted by Paul McCold and Ted Wachtel

Întrebări ce se pun când apare comportamentul provocator, în locul
tradiționalei „De ce ai făcut-o?!”:
„Ce s-a întâmplat?”
„La ce te-ai gândit în acel moment?”
„La ce te gândești de atunci?”
„Cine a fost afectat de ceea ce ai
făcut? În ce mod a fost afectat?”
„Ce crezi că ar trebui să faci pentru
a îndrepta lucrurile?”

Acest grafic ilustrează modul în care recuperarea CU
(WITH) abordare diferă de alte moduri: neglijabilul NU
(NOT) arată o capacitate scăzută de a se alătura relațiilor,
punitivul și autoritarul A (TO) stigmatizează, permisivul
PENTRU (FOR) autorizează fără limite, în timp ce recuperarea CU (WITH) - de asemenea, autoritară - combină
sprijinul ridicat și controlul și astfel reintegrează. Modurile punitive A (TO) și permisive PENTRU (FOR) nu sunt la
fel de eficiente și de productive, precum modul de recuperare, participativ și care implică recuperarea CU (WITH).
Făptuitorii, inițiatorii hărțuirii folosesc mecanisme agresive de rezolvare a problemelor aparținând ferestrei A
(TO). Răspunsurile țintelor lor aparțin rareori ferestrei
CU (WITH), cât mai ales domeniilor PENTRU (FOR) sau
A (TO), dar ambele perpetuează hărțuirea. Practicile de
recuperare se mută în interiorul ferestrei CU (WITH), făcând astfel făptuitorii responsabili de faptele lor greșite
și educându-i să repare răul pe care l-au făcut.

Gestionarea recuperatoare în incidentele de hărțuire reprezintă un alt
mod de a pune întrebări decât o facem de obicei. Dacă nu dorim să închidem ușile spre recuperarea relațiilor dintre copii, este mai eficient să
punem următoarele întrebări38 după incidentele de hărțuire. Aceste întrebări sunt diferite pentru comportamentul provocatorilor și pentru
cei afectați.
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De asemenea, este mult mai eficient să fie respectate principiile procesului corect (un concept inițiat de Kim & Mauborgne39), după cum urmează:
- implicare: implicarea elevilor în decizii care le afectează
viața, ascultând părerile lor și luând cu adevărat în considerare opiniile lor
- explicație: explicarea raționamentului din spatele deciziei
tuturor celor care au fost implicați sau care sunt afectați
- claritatea așteptărilor: asigurarea că toată lumea înțelege clar ce se așteaptă de la ei.

Întrebări ce se pun pentru a-I ajuta pe
cei afectați, în loc să fie neglijați:
„La ce te-ai gândit când ai realizat
ce s-a întâmplat?”
„Ce impact a avut incidentul asupra
ta și asupra celorlați?”
„Ce a fost cel mai greu pentru
tine?”
„Ce crezi că trebuie să se întâmple
pentru ca lucrurile să se îndrepte?”

Respectarea acestor principii situează o acțiune în domeniul
„CU” (WITH) prin înmânarea autorității proprii sau a celorlalți tuturor rolurilor din viața socială. Aceasta înseamnă că atunci când profesorii și personalul școlar au așteptări clare de la elevi și când îi implică pe aceștia în
decizii cu privire la viața lor și explică raționamentul din spatele deciziilor
lor, elevii probabil au mai multă încredere și cooperează liber. Abordarea
practicilor de recuperare se concentrează mai întâi pe construirea de relații sănătoase cu elevii, astfel încât aceștia să se simtă în siguranță și
respectați. Atunci când școlile adoptă și practică abordarea de recuperare
în întreaga lor funcționare, acestea sunt capabile să se ocupe de hărțuire
și de excludere socială foarte eficient. Dar acesta este un proces lung și
are nevoie de multe schimbări mari la toate nivelurile, în special în țările
implicate în acest proiect. Oricum, acesta este un pas mic pe lungul drum
pe care vrem să îl parcurgem. Site-ul40 Institutului Internațional pentru
Practici de Recuperare arată o mulțime de exemple despre modul în care
școlile își pot îmbunătăți practica de zi cu zi folosind recuperarea și că
realitatea virtuală este deja folosită în educație și învățare. De asemenea,
oferă informații despre posibilitățile de instruire.

2.4. Cadre legale pentru măsurile împotriva hărțuirii
în Croația, Grecia, Letonia și România

Auto-reflecție::
Cum vă asigurați că opiniile
elevilor dvs. sunt ascultate
înainte de a lua o decizie?
Enumerați modalitățile
prin care puteți face auzite
vocile elevilor dvs.?
În practica dvs. credeți că
elevii dvs. înțeleg motivele
care stau la baza regulilor
școlare și a deciziilor
disciplinare? Ce faceți/
puteți face pentru a explica
raționamentul elevilor dvs.?
În practica dvs., toți copiii
știu ce se așteaptă de la
ei și ce nu este tolerat în
ceea ce privește atitudinile/
relațiile corecte din cadrul
comunității școlare?

2.4.1. Croația
În Republica Croată, este în vigoare Protocolul pentru combaterea violenței în rândul copiilor și al tinerilor, care obligă instituțiile de învățământ,
centrele de asistență socială și secțiile de poliție să acționeze în astfel
de situații. În cazul în care copilul lor este agresat, părinții pot primi în
primul rând ajutor de la serviciul profesional al școlii (educatorul/ psihologul/ educatorul social). Pentru ajutor, consiliere și îndrumare suplimentară, părinții pot contacta un centru familial, un centru de asistență
socială sau un centru de consiliere al unei alte instituții din zona lor (de
exemplu, case de îngrijire a copiilor, organizații nonguvernamentale).
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2.4.2. România
În România cadrul legal general pentru drepturile copilului este oferit de
următoarele:
•

Convenția NU pentru Drepturile Copilului (adoptată de România
în 20.11. 1990) ratificată de legea nr. 18/1990

•

Decizia Guvernului nr. 49/2011 asupra violenței domestice și
metoda de intervenție în caz de violențe împotriva copiilor

•

Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și amendarea Legii
Educației (nr. 1/2011). Această modificare a Legii Educației este
primul document legal care oferă o definiție a hărțuirii, precizează că orice „comportament de hărțuire” este interzis în școli și
prevede ca profesorii să urmeze cursuri de pregătire profesională legate de problema hărțuirii, „cu scopul de a dobândi competența pentru identificarea acestor probleme și capacitatea de
a aplica strategii educaționale adecvate” în astfel de cazuri. Metodologia de aplicare a acestor articole (care au fost recent incluse în Legea Educației) va fi publicată la începutul anului 2020.

2.4.3. Grecia
În Greece, nu există un protocol specific prin care instituțiile de învățământ să fie obligate să acționeze în moduri specifice sau să procedeze la
acțiuni specifice atunci când gestionează incidente de hărțuire.
Există, totuși, o politică generală împotriva hărțuirii reflectată în marea varietate de acțiuni preventive din trecut și în desfășurare, legate
de abordarea acestui fenomen, și sunt aprobate de Ministerul Grec al
Educației și Cultelor pentru a fi implementate în școli. Din păcate, aceste
inițiative nu au procese concrete și sistematice de evaluare.
Ministerul Educației și Cultelor din Grecia încearcă, de asemenea, să instruiască și să susțină profesorii în ceea ce privește practicile împotriva
hărțuirii prin acțiunile menționate anterior. Cu toate acestea, nu există
nicio entitate oficială de supraveghere care să asigure punerea în aplicare a acestor strategii împotriva hărțuirii și să măsoare eficiența acestora
asupra populației școlare sau chiar să păstreze o formă de înregistrare a
incidentelor anuale de hărțuire. Prin urmare, fiecare comunitate școlară
abordează fenomenul în conformitate cu propria sa politică și strategie,
de obicei pusă în aplicare de directorul și/ sau personalul școlar și/ sau
reprezentanții fiecărui departament al educației.
În general, fiecare problemă care se referă la drepturile elevilor din Grecia trebuie să fie în conformitate cu Convenția Internațională pentru
Drepturile Copilului, Consiliul Europei, „Ghidul practic pentru guvernare
școlară” și Comisia Europeană.
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2.4.4. Letonia
Copiii din Republica Letonă sunt protejați împotriva violenței sexuale, fizice și emoționale prin Legea pentru protecția drepturilor copiilor. Legea
Educației prevede, de asemenea, că directorul școlii este responsabil pentru siguranța copiilor în ea și că elevii au dreptul la un mediu sigur în școală
și în activitățile sale. Reglementările referitoare la siguranță sunt stabilite
de către Cabinetul de Miniștri (Regulamentul nr. 1338) și în cadrul fiecărei
școli. Reglementările școlare definesc regulile de comportament în cadrul
instituției de educație și responsabilitățile care trebuie să le urmeze, precum și acțiunile sugerate pentru maniera în care trebuie să reacționeze
dacă elevii observă o amenințare la adresa siguranței sale sau a unui alt
elev. Reglementările Cabinetului de Miniștri prevăd, de asemenea, activități preventive și educație împotriva violenței în școli. În Letonia, începând
cu vârsta de 14 ani, copiii au întreaga responsabilitate penală și administrativă pentru faptele lor. Măsurile coercitive cu caracter corecțional pot
fi aplicate copiilor de la vârsta de 11 ani. Legea stabilește, de asemenea,
responsabilitatea părinților pentru comportamentul copiilor lor în public.
Părinții pot fi amendați cu o pedeapsă administrativă (cel mai adesea bănească). Municipalitățile sunt, de asemenea, responsabile pentru siguranța copiilor pe teritoriul său. Municipalitățile dezvoltă și realizează
programe de corecție socială pentru copiii care au comis două sau mai
multe infracțiuni administrative. Cu toate acestea, primii pași pentru soluționarea violenței între colegi și a hărțuirii sunt, de obicei, întreprinși în
școală. Acțiunea poate fi a unui profesor sau asistent social care vorbește
cu hărțuitorul, mediază conversația între hărțuitor și victimă, sau poate fi
mustrarea venită din partea directorului sau a consiliului administrativ al
școlii care poate decide dacă implică poliția municipală sau nu. Consiliul
administrativ poate da un avertisment, poate determina datoria de a-și
cere scuze sau poate pune restricții de comportament - pentru a participa
la programe de corecție socială și ajutor social sau pentru a se consulta
cu psihologul, medicul sau alt specialist. Părinții victimelor pot acționa în
judecată atât școala, cât și pe părinții hărțuitorului, solicitând ajutorul instanței administrative.

2.5. Experiențe ale unor tineri din Croația, Grecia, Letonia și România, cu inițiativele împotriva hărțuirii sau cu alte inițiative preventive
Într-o lucrare de cercetare dezvoltată în cadrul prezentului proiect, intitulată Studiu Comprehensiv pentru cele mai bune practici împotriva hărțuirii41 am rezumat experiențele tinerilor din Croația, Grecia, Letonia și România, cu inițiativele împotriva hărțuirii sau cu alte inițiative preventive
la care au fost martori.
Persoanele care lucrează cu tineri care au participat la studiul proiectului (44 de intervievați) au raportat că au avut o experiență pozitivă cu
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Auto-reflecție::
Cum este asemănătoare
sau diferită experiența dvs.
personală de rezultatele
prezentate în cercetarea
noastră?

programele destinate combaterii hărțuirii ori de câte ori elevii/ cursanții
lor au folosit metodele și materialele și s-au „distrat” cu toții. Persoanele care lucrează cu tineri, precum și tinerii, preferă dialogul și interacțiunea la prelegeri. Uneori au fost împiedicați de probleme disciplinare,
pentru că uneori tinerii și-au pierdut atenția sau interesul și le-a fost
greu să le recapteze.
Deși succesul programelor constă în cea mai mare parte în calitatea relației dintre persoanele care lucrează cu tineri și elevi, și instrumentele
și materialele de educație împotriva hărțuirii ar trebui să fie selectate cu
atenție. Persoanele care lucrează cu tineri preferă instrumente simple
și adaptabile, materiale prietenoase care sunt bine organizate, cu o orientare pas cu pas clară, care nu necesită ore suplimentare de pregătire
sau de lucru. Elevii au exprimat atitudini pozitive față de mijloacele tehnologice și sunt pozitivi față de tehnologia VR în multe feluri.

Tinerii pe care i-am întrebat (86 de tineri cu vârste între 13 și 18 ani) au avut
experiențe pozitive cu inițiativele împotriva hărțuirii care au folosit metode interactive (joc de rol, conversații bazate
pe videoclipuri scurte, jocuri, teatru de
forum, psihodrama, folosind instrumente tehnologice precum videoclipuri,
internet, vlog-uri, jocuri online, crearea
propriilor videoclipuri), care implicau
muzică și povestiri și care a fost conduse de specialiști pricepuți, bine pregătiți
și siguri de sine.

Aceiași tineri au menționat unele capcane ale unor astfel de inițiative, cum
ar fi utilizarea unor metode non-interactive (prelegeri, scriere, lectură), prezentarea unor videoclipuri cu subtitrare dificil de citit, realizarea unui poster
(care este „plictisitor” pentru unii tineri)
sau folosirea unor materiale „prea copilărești” sau „prea didactice”. Unii tineri au menționat, de asemenea, că nu
este obligatoriu să „joace jocuri online
anti-bullying”.

Ca o concluzie, Studiul Comprehensiv pentru cele mai bune practici
împotriva hărțuirii identifică doi factori-cheie de succes în programele
pentru combaterea hărțuirii: (1) Activitățile experimentale și interactive
ar trebui să fie cele preferate, deoarece s-au dovedit că sunt procedee
de învățare pozitive. Au efecte de durată și încurajează legăturile dintre grup. (2) Metodele și procedura în sine nu sunt suficiente, persoana
care lucrează cu tinerii trebuie să stabilească o relație, să aibă anumite
calități și să se simtă confortabil cu ceea ce este pus în aplicare și să nu
o experimenteze ca pe o povară sau să nu se simtă sigur în acest sens
Pe baza experienței persoanelor care lucrează cu tineri, o inițiativă împotriva hărțuirii de succes are câteva componente necesare în ceea ce
privește reglementările/ abordarea școlară și cu privire la obiectivele
percepute ale unei inițiative împotriva hărțuirii. În ceea ce privește obiectivele inițiativelor, acestea ar trebui să se concentreze atât pe prevenție,
cât și pe intervenție. Prevenirea ar trebui să se concentreze pe creșterea
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rezilienței, empatie și respectul de sine al elevilor, promovarea anumitor
valori (precum demnitatea, solidaritatea, incluziunea), îmbunătățirea
relațiilor, cooperarea și legăturile dintre elevi și îmbunătățirea climatului
școlar general. De asemenea, ar putea exista o evaluare a riscurilor la
începutul anului școlar pentru a planifica intervențiile adecvate.

În fiecare școală ar trebui să existe o abordare școlară împotriva hărțuirii specifică care să demonstreze toleranță zero pentru comportamentele violente, să încurajeze elevii să denunțe
incidentele de hărțuire, să ofere elevilor implicați în hărțuire ajutor adecvat și, în general, să
vorbească deschis despre astfel de probleme. Ca parte a acestei abordări pe tot parcursul
școlii, pe termen lung, ar trebui să existe un efort continuu pentru a consolida alianța școală-familie și întreaga școală ar trebui să fie implicată în conturarea, îmbunătățirea acestei
abordări.

Toate intervențiile împotriva hărțuirii ar trebui să aibă o structură clară,
să implice activități interactive, trebuie să fie ușor de implementat, să
utilizeze metode atrăgătoare și distractive și instrumente tehnologice,
folosind canalele preferate de tineri. Limbajul și concentrarea adoptate
ar trebui să fie pozitive (adică ce ar trebui să facă elevii, cum ar trebui să
fie o școală sigură). Creșterea empatiei prin proiectarea experiențelor
unei victime și a unui hărțuitor și încurajarea persoanelor care ar trebui
să participe ar trebui să facă parte din intervenție. Aceasta ar trebui să
ofere elevilor instrumente și metode specifice pentru a rezista agresiunii și presiunii colegilor. Toate intervențiile ar trebui să fie adecvate grupului-țintă (instrumente și mesaje adecvate) și bazate pe nevoile reale
ale elevilor (nu numai ceea ce presupunem că este necesar), iar, dacă
este posibil, ar trebui să folosească povești reale/ realiste sau mărturii
ale persoanelor care au „supraviețuit” hărțuirii. Toate intervențiile trebuie evaluate. Aceste rezultate ale studiului sunt în conformitate cu recomandările literaturii de specialitate.
Răspunsurile tinerilor care au completat chestionarul online al incidentelor de hărțuire a proiectului par să respecte majoritatea datelor de
cercetare, subliniind necesitatea unor intervenții mai eficiente. Conform
IO1, 79% dintre participanții noștri au avut cel puțin o dată, o experiență
de hărțuire fizică în ultimul an, 73% dintre participanții noștri au avut cel
puțin o dată, o experiență de amenințări pentru hărțuire fizică în ultimul
an, 85% din participanții au avut cel puțin o dată, o experiență de hărțuire verbală sau socială în ultimul an, 39% dintre participanții noștri au
avut cel puțin o dată, o experiență de hărțuire sexuală în ultimul an, 53%
dintre participanții noștri au avut cel puțin o dată, o experiență de a fi
forțat să facă ceva nedorit prin hărțuire verbală sau fizică în ultimul an,
63% dintre participanții noștri au avut cel puțin o dată, o experiență de
hărțuire cibernetică în ultimul an.
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Răspunsurile persoanelor intervievate care lucrează cu tineri (în total
44) arată că aproape toți utilizează frecvent tehnologia modernă, dar
puțini menționează VR. Experiențele lor sunt în mare parte pozitive,
menționând și câteva sentimente negative.
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3. ABORDĂREA SUGERATĂ DE NOI PENTRU
COMBATEREA EFICIENTĂ A HĂRȚUIRII

3.1. Liniile de bază ale abordării noastre
Așa cum am prezentat în Liniile directoare ale secțiunii pentru intervenții împotriva hărțuirii ale acestei
cărți (paginile 18-20) există inițiative de succes și de impact care pot fi adaptate de fiecare organizație
pentru a combate hărțuirii. Proiectul „VR nu hărțuiește” - pe lângă faptul că sugerează utilizarea tehnologiei VR - este de acord cu inițiativele de bune practici prezentate care servesc drept temei pentru abordarea
sugerată de noi. Liniile de bază ale abordării noastre sunt:
- Gestionați informal incidentele mai mici, folosind o abordare de recuperare și comunicare non-violentă (a se vedea paginile 22-27)
- Mențineți/ asigurați un climat școlar pozitiv, respectuos și sigur. Cercetările efectuate asupra climatului școlar și a hărțuirii subliniază faptul că conflictele între colegi apar mai rar într-un climat școlar
pozitiv. Profesorii trebuie să demonstreze o atmosferă caldă și grijulie, cu un accent puternic pe învățare și care încurajează o stimă de sine sănătoasă.
- Creați un mediu în care toți tinerii se simt confortabil să vorbească cu adulții despre probleme și se
simt încrezători că adulții vor face tot posibilul pentru a găsi o soluție, un mediu cu respect și integritate pentru toți membrii comunității.
- Aplicați o abordare la nivelul întregii școli și implicați cât mai mulți actori (copii, părinți, educatori,
consilieri, lideri ai tinerilor, forțe de ordine, companii de social media, comunități locale).
- Preveniți hărțuirea prin educarea continuă a comunității școlare despre hărțuire, despre comunitate
și responsabilități în diverse domenii ale curriculumului. Acest lucru este deosebit de important să
fie subliniat în sălile de clasă care utilizează tehnologia, pentru a preveni cât mai mult posibil hărțuirea
cibernetică.
- Avizierul trebuie să fie pus în jurul școlii pentru a le aminti elevilor de regulile comportamentului
acceptabil.
- Administrația școlară ar trebui să aibă și să examineze regulat politica de hărțuire.
- Condamnați orice comportament de hărțuire fără a condamna copilul și trimiteți întregii comunități
mesajul că hărțuirea nu va fi tolerată. Fiți explicit că există toleranță zero la hărțuire și că toate aceste
acțiuni vor avea în mod necesar consecințe. Asigurați-vă că aceste consecințe nu sunt doar pedepse
pentru făptuitori, ci oferă șansa participanților de a restabili relațiile distruse. Nu folosiți niciodată
măsuri punitive, pentru că ele doar încurajează hărțuirea. Toleranța zero cu pedepse are efecte adverse pe termen lung, creând un comportament deviant.
- În cazul în care incidentele de hărțuire continuă după încercările informale, ar putea fi luat în
considerare răspunsul formal (detenție, suspendare sau chiar exmatriculare), în conformitate cu politica împotriva hărțuirii a școlii.
- Toți copiii trebuie monitorizați pentru a identifica orice comportament care nu este în concordanță cu
comportamentul lor obișnuit.
Proiectul nostru „VR nu hărțuiește - Realitatea virtuală ca instrument de combatere a hărțuirii în rândul
tinerilor” își propune să abordeze eficient hărțuirea în rândul tinerilor. Patru țări partenere, Croația, Grecia,
Letonia și România, contribuie la crearea unui instrument eficient de realitate virtuală și la sprijinirea instrumentelor educaționale (programa pentru atelierele de lucru și acest material de instruire), cu scopul de
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a îmbunătăți practicile în activitatea tinerilor în domeniul combaterii hărțuirii. Proiectul oferă instrumente
inovatoare care ajută persoanele care lucrează cu tineri să transmită mai ușor mesajele către copii și tineri.
Majoritatea școlilor europene, în special școlile din țările fost-comuniste, sunt obișnuite să lucreze în metode tradiționale, care sunt centrate pe lider și profesor și sunt autoritare. Prin urmare, nu sunt obișnuite
cu auto-disciplina și motivația necesară pentru a lucra într-un mod mai independent, orientat spre proiect,
ci sunt guvernate de dinamici autoritare în care frica de autoritate este un factor dominant. Acesta este
motivul pentru care problemele de asertivitate, comunicare nonviolentă, disciplină socială și proces echitabil sunt sugerate ca teorii și practici suplimentare în acest material.

3.2. Începeți cu câștigarea încrederii – de ce și cum?
Nu există relații sănătoase fără încredere. Asigurarea bunăstării copilului implică, în primul rând, dezvoltarea unor relații cu copiii în care aceștia se simt în siguranță. Același lucru este valabil și pentru munca cu
adulții.
Câștigarea încrederii este un proces care înseamnă un angajament zilnic al persoanelor care lucrează cu
tineri și depinde în mare măsură de autenticitatea și onestitatea lor. Persoanele care lucrează cu tineri
oferă șanse copiilor numai dacă folosesc un limbaj de susținere și separă fapta și făptuitorul fără a ataca
persoana și se referă strict la comportamentul său actual. Toate aceste comportamente creează încredere.
Fiecare copil trebuie să se simtă în siguranță și protejat în timpul atelierelor de lucru. Dacă se simt în siguranță, pot profita de ocazie pentru a-și exprima opiniile.
Obiceiurile de comunicare nonviolente și abordarea practicii de recuperare se concentrează în primul rând
pe construirea de relații sănătoase cu elevii pentru a-i face să se simtă în siguranță. Persoanele care
lucrează cu tineri ating obiectivele și rezultatele învățării descrise în curriculum dacă lucrează într-o manieră „CU” așa cum este descris anterior, creează cercuri cu elevii, precum și cu părinții și îi implică în decizii.
Existența unor reguli clare în atelierele de lucru și în școală este, de asemenea, un instrument puternic
pentru câștigarea încrederii. Conform procesului corect, trebuie să fie clar ceea ce este permis și ceea
ce nu este tolerat în școală. Se creează confuzie și sunt lacune, reducându-se astfel eficiența atelierelor
de lucru, dacă școala nu susține atelierele cu reguli clare cu privire la hărțuire.
Explicarea motivului pentru lupta împotriva hărțuirii, respectând astfel principiile unui proces echitabil,
înseamnă, de asemenea, crearea de încredere.
Dacă o persoană care lucrează cu tineri oprește imediat hărțuirea, va avea un impact imens asupra câștigării încrederii. Creează autenticitate și siguranță. Siguranța în situații critice precum hărțuirea trebuie
asigurată prin răspunsuri rapide cu un control ridicat, iar adultul este cel care poate oferi un control
ridicat fără a fi agresiv.
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3.3. Implicați aliați adulți din interiorul și din exteriorul școlii
După cum subliniază cele mai bune practici, orice intervenție ar trebui să înceapă cu contactarea celor responsabili pentru funcționarea școlii (directorul sau inspectoratul sau ministerul, dacă este necesar) pentru
a asigura acceptarea proiectului și pentru a furniza informații despre obiectivele și activitățile proiectului
(vezi: proces corect). Durabilitatea activității pentru combaterea hărțuirii depinde de încadrarea activității
în comunitatea mai largă și mai restrânsă, de aprobarea conducerii școlii și de înțelegerea și acordul întregului personal școlar, inclusiv al directorului, personalului administrativ și al cadrelor didactice. O schimbare semnificativă nu va veni decât din sprijinul și angajamentul responsabililor școlari.
Câștigarea încrederii este la fel de importantă când se lucrează atât cu adulții, cât și cu copiii. Pentru a
asigura această înțelegere și acord, persoanele care lucrează cu tineri trebuie să asculte cu atenție preocupările sau dezacordurile exprimate de adulți și să nu încerce să își convingă cu orice preț partenerul actual
de comunicare.
Obțineți permisiunile necesare de la minister sau agenții de formare și, bineînțeles, de la directori și diriginți. Pentru depășirea rezistenței, este bine să știți că inițiativele pentru combaterea hărțuirii vor aduce
beneficii nu numai elevilor, ci tuturor: atmosfera școlii va deveni mai prietenoasă și cu mai puțin stres. Pe
de altă parte, implicați școli și profesori motivați în proiect, care nu sunt supraîncărcați cu alte proiecte și
explicați în detaliu ce ar trebui să facă.
Este recomandat ca școlile să aibă protocoale/politici42 pentru prevenirea și combaterea hărțuirii. Persoana care lucrează cu tineri poate dezvolta reguli clare în atelierele sale numai dacă este sprijinit de
existența unor reguli clare în întreaga școală. Astfel de protocoale sunt rareori întâlnite în școlile din țările
fost-comuniste, dar ele trebuie create.
Părinții trebuie, de asemenea, tratați ca potențiali aliați în activitățile pentru combaterea hărțuirii. Și colaborarea cu părinții ar trebui să înceapă prin câștigarea încrederii. Părinții trebuie tratați cu același respect
ca și copiii lor și personalul școlar, chiar dacă nu sunt conștienți de comportamentul copiilor lor. Aceștia ar
trebui ajutați în același mod nonviolent să înțeleagă comportamentul copiilor lor și să prevină comportamentul lor nedorit.
Adesea, părinții sunt ultimii care știu că ai lor copii sunt hărțuiți, hărțuiesc sau sunt martori ai hărțuirii.
În cele mai multe cazuri, copiii neagă dacă sunt întrebați, deoarece se tem să nu fie pedepsiți. Părinților
trebuie să li se spună că incidentele de hărțuire pot fi raportate anonim și cum se poate face acest lucru.
În același timp, persoanele care lucrează cu tineri ar trebui să respecte decizia părinților dacă aceștia nu
doresc ca al lor copil să participe la atelierele de lucru.

3.4. Cum să gestionăm reacțiile copiilor
Scopul abordării noastre este de a folosi la maximum dispozitivele și videoclipurile VR pentru a stimula și
modifica discuțiile în rândul tinerilor, chiar dacă în general este acceptat faptul că dispozitivele electronice
izolează oamenii și reduc comunicarea între ei. Știm că tehnologia modernă este media pentru tineretul
„nativ digital”, dar ne putem aștepta și la unele obstacole din partea copiilor.
•
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plina necesară pentru conectarea rapidă a dispozitivelor tehnice și trebuie să fie învățați acest lucru.
•

Persoanele care lucrează cu tineri ar trebui să observe și să se oprească în cazul în care copiii încep
să utilizeze dispozitive VR ca instrumente de luptă, stabilind o serie de obiective pozitive în locul
jocurilor de rivalitate și de putere. Hărțuirea este o demonstrație de putere.

•

În cazul în care copiii acordă prea multă atenție jocului sau doresc ca întregul atelier să urmărească
videoclipul, este bine să aveți o parolă unică pentru fiecare videoclip care se schimbă la fiecare câteva minute și pe care doar personalul o știe.

•

Copiii pot începe să folosească dispozitive VR doar pentru distracție sau se pot distra pe seama videoclipurilor. Unii încep să le folosească doar pentru că sunt considerate mișto. Deci trebuie învățați
să utilizeze dispozitive VR pentru bunăstarea lor în relații. Videoclipurile sunt de înaltă calitate, cu un
mesaj clar și pot avea un impact emoțional profund asupra copiilor.

Persoanele care lucrează cu tineri trebuie să știe ce fel de sentimente și nevoi sunt ascunse în unele reacții
ale copiilor (vezi capitolul despre roluri) și când pot avea nevoie de sprijin suplimentar. De exemplu, victimele hărțuirii ar putea avea nevoie de sprijin suplimentar, deoarece se poate teme că vor fi și mai hărțuite
după discuții și, astfel, pot avea tendința de a se ascunde. În acest caz, ei își ascund temerile, deoarece nu
sunt capabili să-și protejeze nevoile astfel încât acestea să fie tratate cu respect. Pe de altă parte, autorii
hărțuirii se pot simți amenințați, deoarece videoclipurile arată sensibilitatea lor, precum și faptul că au tendința de a ascunde această sensibilitate prin agresiune. Unii făptuitori pot avea contact mai întâi cu rolul
de victimă și aceasta este o altă sursă de sentimente amenințate. De aceea, pot reacționa cu râsul sau
batjocura sau pot arăta pur și simplu furie. Acestea pot fi citite ca semne de confuzie, jenă sau o tendință
de a evita a fi descoperit. Contribuția copiilor la atelierele de lucru ar trebui apreciată, chiar dacă nu sunt de
acord cu conținutul împărtășit. Cu toate acestea, participanții se pot simți rău sau pot avea remușcări după
ce au înțeles sentimentele victimei, deoarece nu au reacționat în unele dintre relațiile lor.
Deoarece impactul jocului asupra unor copii poate fi aversiv sau alarmant, copiii ar trebui să fie pregătiți
să nu mai participe imediat ce se simt nesiguri, anxioși sau speriați. Victimele și făptuitorii pot fi cei mai
afectați. Persoanele care lucrează cu tinerii ar trebui să ofere sprijin celor care au nevoie de ei și să informeze copiii despre cum pot obține sprijin suplimentar. Astfel, persoanele care lucrează cu tineri trebuie
să fie conștienți de învățarea socio-emoțională și de gestionarea furiei. Inițiatorii hărțuirii, exact la fel ca
victimele lor, au nevoie în primul rând de ajutor în gestionarea furiei. O modalitate bună de a oferi învățare
socio-emoțională este respectarea autentică a procedurilor de recuperare și de comunicare nonviolentă.
În timpul atelierelor de lucru, copiii au nevoie de ajutor pentru a se gândi la cine să apeleze când au probleme: o persoană care le oferă siguranță, o persoană în care pot avea încredere. Este un mijloc eficient de
combatere a hărțuirii pentru a ajuta copiii să identifice astfel de persoane.
Pe de altă parte, trebuie să li se spună toate persoanelor la care pot apela și cum să le contacteze dacă au
nevoie de ajutor. Cel mai bine este să aibă oportunități de ajutor în propria școală sau în familie. Cu toate
acestea, este important pentru ei să știe că incidentele de hărțuire pot fi raportate anonim.
Nu ne putem aștepta ca șase ateliere de lucru să schimbe atmosfera școlii. Dar putem contribui eficient
la educarea copiilor pentru a opri imediat hărțuirea și pentru a înțelege mai bine emoțiile celorlalți. Toți cei
implicați în atelier trebuie să fie tratați ca persoane valoroase și trebuie să fie conștienți că și ei pot contribui la a fi tratați în acest fel.
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3.5. Cum se poate primi sprijin?
3.5.1. Linii telefonice dedicate în Croația, România, Grecia și Letonia:
În Croația liniile telefonice dedicate gratuite sunt oferite de două organizații nonprofit:
•

Telefonul Curajos: Tel: pentru copii și adolescenți: 116 111; pentru mame, tați și asociații profesionale: 0800 0800. E-mail: savjet@hrabritelefon.hr, web: https://hrabritelefon.hr

•

Telefonul albastru: Tel: 01/48 33 888. E-mail: plavi-telefon@zg.t-com.hr, web: www.plavi-telefon.hr

Linii dedicate în România pentru a raporta hărțuirea și pentru a solicita asistență:
•

Linia Verde pentru Copii: 0800 800 303 (serviciu public coordonat de regional Direcțiile de Asistență
Socială și Protecție a Copilului regionale)

•

S.O.S. Suport Helpline: 0800-800-808 (serviciu civil, apeluri gratuite zilnic între orele 19.00 – 24.00:,
apeluri cu tarif standard prin intermediul serviciilor mobile: 0754-800808 și 0723-800808, apelurilor li se va răspunde în limbile maghiară și română)

•

hallgatlak.lelkisegely@gmail.com (serviciu civil de linie dedicată condusă de voluntari pregătiți de
S.O.S. Suport Helpline, cu răspunsuri în limbile maghiară și română)

•

Linia dedicată a Asociației Salvați Copiii!: 021 321 00 50, consiliere@salvaticopiii.ro (serviciu civil)

•

Linie dedicată pentru hărțuirea cibernetică: 031 – 80 80 000 (Asociația „Ora de Net”, de luni până
vineri între orele 10.00-17.00, e-mail: ajutor@oradenet.ro, Facebook Messenger: Ora de net (https://
www.messenger.com/t/SigurPeNet)

•

Fereastră Chat pentru raportarea anonimă a abuzurilor (Serviciu oferit de Asociația „Ora de Net”:
https://oradenet.salvaticopiii.ro/esc-abuz)

În Grecia: Pentru orice copil, părinte/ tutore sau profesionist, implicat într-un incident de hărțuire, îndrumarea și ajutorul pot fi găsite la Linia de asistență națională pentru copii SOS 1056, care este operată de
„Zâmbetul copilului”. Linia dedicată 1056 este asigurată exclusiv de asistenți sociali și psihologi specializați
și este disponibilă în toată Grecia 24/24, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Apelurile către Helpline
1056 sunt gratuite de la telefoane fixe și mobile, nu este necesară nicio cartelă pentru apelurile de la cabinele telefonice, în timp ce apelurile de pe telefoanele cu card nu necesită credit.
În Letonia: Copiii își pot spune poveștile și pot cere ajutor apelând linia de ajutor 24 de ore pe zi: VBTAI
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis (visu diennakti) 116111.

3.5.2. Asistență tehnică
Atunci când profesorii sau persoanele care lucrează cu tineri se confruntă cu cazuri de hărțuire care implică
instrumente digitale, tehnologii informaționale, social media (hărțuire cibernetică), ar putea fi nevoie și de
sprijin tehnic. Furnizorul de servicii de internet și personalul tehnic al școlilor ar trebui să poată ajuta, dar
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profesorii pot căuta ajutor suplimentar pe site-urile „Internet mai sigur” (mai multe pe: https://www.betterinternetforkids.eu/) care sunt disponibile în fiecare țară europeană , precum și pe site-ul Asociației Internaționale a Liniilor Directe de Internet (https://www.inhope.org/). Având în vedere problemele aplicabile la
nivel mondial în hărțuirea cibernetică, merită să consultați și resurse din afara Europei. Site-ul web https://
cyberbullying.org/, din SUA, oferă asistență tehnică în identificarea și raportarea hărțuirii cibernetice, oferind o listă actualizată constant de informații de contact pentru aplicații de social media, rețele de jocuri și
companii conexe - astfel încât să știți de unde puteți primi ajutor pentru intimidare, hărțuire, amenințări și
alte forme de folosire greșită a internetului43.

3.5.3. Lucrați în echipe și căutați supervizare
Lucrul în echipă oferă un sprijin suplimentar având un fond solid în aceste echipe dacă membrii echipei
sunt deschiși pentru munca în echipă, relațiile din interiorul unei echipe se bazează pe încredere, membrii
se respectă reciproc ca persoane și pot face diferența între colegii lor ca persoane și un anumit comportament al unei persoane. Cu alte cuvinte: dacă și pun în practică ceea ce învață în munca lor în echipă. Aceasta implică intervenții și discuții despre cele mai bune practici ale acestora, precum și despre provocările
lor. Persoanele care lucrează cu tineri din interiorul unei țări ar trebui să lucreze în echipe care să acopere
toate persoanele care lucrează cu tineri, instruite în această metodă și/ sau în legătură cu aceasta, pentru
ca toți să lucreze împotriva hărțuirii.
Un alt mod de a obține sprijin este supervizarea legată de practica lor ca profesioniști. Supervizarea are
o tradiție în discipline precum munca socială, educație, psihologie, psihoterapie, medicină și înseamnă a
solicita sprijin din partea persoanelor cu mai multă experiență (supervizori) pentru a obține un punct de
vedere din exterior. Supervizarea este o reflecție asupra propriei practici pentru a vedea ce s-a obținut, ce
a mers greșit și ce s-ar putea face diferit. Aceasta nu înseamnă că supervizorul absolvă supervizatul de
responsabilitatea propriilor soluții, ci că supervizatul reușește să devină independent în soluțiile practice
pe care le-a ales, fiind ajutat de un supervizor să obțină această independență. Acest lucru face posibilă
obținerea unui meta-nivel, pentru care toți specialiștii (persoane care lucrează cu tineri în cazul nostru)
trebuie să fie nevoiți să păstreze cadrul DE CE și CUM lucrează. Supervizarea nu este un substitut pentru o
educație bună de bază, care permite să se știe ce să se facă atunci când un copil are o reacție emoțională.
Disponibilitatea supervizării profesionale este diferită de la țară la țară. Persoanele care lucrează cu tineri
ar trebui să caute forme de supervizare individuală, legate de echipă sau de grup, disponibile pentru ei la
nivel local. Este important ca supervizorii pe care îi solicită să cunoască cadrele și principiile de bază ale
acestui proiect. Persoanele care lucrează cu tineri din cadrul proiectului ar trebui să recunoască situațiile
critice și când este util să solicite supervizare, în loc să lase situația să se repete, sau când apar conflicte în
munca lor sau în echipa în care lucrează.
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