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deporta i în locurile deport rii; 3) relevan a istoric  a acestor memorii 
a deporta ilor este validat  i prin similitudinile identificate în 
m rturiile deporta ilor. Citind materialele de istorie oral , identific m 
un scenariu comun în memoria deporta ilor. Acest scenariu include o 
atât o similitudine factual , cât i una afectiv , realitate important  
pentru validarea memoriei traumatizante a deporta ilor.  

Consider m c  încerc rile de a anula veridicitatea m rturiilor, 
ob inute retrospectiv, in de specificul traumei antropogene, în care 
Cel lalt este întotdeauna actorul traumatogen – reprezentat de 

personaje concrete din comunitate, de grupurile de func ionari i 
militari ce reprezentau sistemul represiv sau însu i sistemul represiv 
ca realitate gândit  i elaborat  de o fiin  uman . În acest sens, 
Celorlalți le este dificil s  reflecteze asupra disponibilit ii naturii 
umane pentru distructivitate. 
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PROGRAME DE PREVENIRE A FENOMENULUI BULLYING 
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În ultimii ani, se atest  o cre tere a aten iei mediului educa ional 
fa  de fenomenul bullying-ului existent în coal . i acest lucru se 
datoreaz  sensibiliz rii i inform rii popula iei referitor la necesitatea 

protec iei copiilor de orice form  de violen . Comportamentul de tip 
bullying nu este o noutate, ci un fenomen care era perceput ca ceva 

obi nuit, f r  a fi luate în seam  consecin ele asupra s n t ii mintale 
i fizice a copiilor. Bullying se refer  la comportamentul de h rţuire 

constant  şi de durat  a unui elev sau grup de elevi, de c tre un alt 
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elev sau grup de elevi, prin folosirea forţei, ameninţ rii cu forţa, 
intimid rii, cu scopul menţinerii acestui dezechilibru de forţe.  

Este considerat fenomen, deoarece, pe de o parte, implic  suferinţa 
altora datorat  h rţuirii verbale, asaltului fizic sau altor metode subtile 
de coerciţie cum ar fi manipularea, pe de alt  parte, implic  un num r 
mai mare de participan i, cum ar fi: victima, agresorul, ap r torul/ii 
victimei, sus in torii agresorului, observatorii activi i observatorii 
pasivi. Conform lui Olweus i altor oameni de tiin , într-un „cerc de 
bullying” tipic sunt implica i o gam  întreag  de protagoni ti. 
Important de notat este c  distribu ia rolurilor nu este static , rolurile 
se pot schimba în mod dinamic între elevii care interac ioneaz . [3] 

Acest comportament este social prin natura sa, şi are loc în aproape 
fiecare grup social, în care exist  cel pu in o persoan  victim , care are 

şanse reduse de a evita suferinţa produs , timp în care agresorul este 

susţinut de alţi membri ai grupului. Fenomenul bullying se 
diferen iaz  de alte ac iuni agresive prin caracteristicile: (a) exist  
elementul r ului intenţionat; (b) este repetat în timp; (c) relaţiile 
interpersonale se caracterizeaz  printr-un dezechilibru de putere.  

De men ionat este i faptul c  fenomenul bullying nu presupune 

existen a unui conflict bazat pe o problem  real . 
Bulliyng-ul în şcoli reprezint  o problem  relaţionat  cu vârsta 

copiilor şi pân  nu demult adulţii (p rinţi şi profesori) priveau aceast  
problem  cu o atitudine relaxat  de tipul „aşa sunt copiii” sau „copiii 
sunt copii”. Tachinarea, poreclirea sunt comportamente circumscrise 

fenomenului de bullying care, de cele mai multe ori, trec neobservate, 

considerându-se c  fac parte dintr-un aşa-numit obişnuit 
comportament de fiecare zi. În realitate, aceste forme uşoare 
reprezint  stadiile incipiente ale formelor mai grave. Cazurile de 
violenţ  din şcoal , inluzând şi formele extreme de atac armat 
înregistrate în şcolile americane, relev  consecinţele grave şi uneori 
mortale ale comportamentului de bullying. Rezultatele mai multor 

studii denot  c  în jur de 60 la sut  din cazuri de bullying au loc în 
coal  (în clas , pe coridor, în curte, pe terenul de sport, în grupul 

sanitar). coala este mediul cel mai potrivit pentru vitalitatea 
comportamentelor de tip bullying. Deloc surprinz tor, dup  cum 
eviden iaz  Olweus (2002), expecta iile i presiunile adul ilor (cadre 
diadctice i p rin i), pe de o parte, mediul mai pu in prietenos copiilor, 
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de alt  parte, sunt factori importan i care faciliteaz  bullying-ul în 
coal .  

În func ie de resursele personalit ii lor, de mediul de provenien  
cultural i social i de circumstan ele vie ii, elevii sunt echipa i în mod 
diferit s  fac  fa  provoc rilor personale i sociale din partea colii. 
Totu i, este vital s  înve e s  fac  fa  cerin elor i provoc rilor, 
pentru c  este o competen  cheie i o condi ie obligatorie pentru o 
via  împlinit  ca adult [3]. 

Din aceste considerente, coala devine primul spa iu potrivit pentru 
desf urarea programelor de preven ie a fenomenului bullying. Au 
fost elaborate numeroase planuri de interven ie pentru prevenirea 

i gestionarea situa iilor de victimizare în coli. În unele dintre aceste 
programe, focusul interven iei este pe individ, respectiv se acord  un 
mare credit activit ii psihologului colar. Alte programe con in mai 
degrab  strategii de prevenire i control al violen ei colare din 

institu ie, care se adreseaz  managementului colii i subliniaz  factori 
precum prevenirea, disciplina sever  i asigurarea securit ii prin 
asisten  specializat . O a treia categorie este reprezentat  de 
programele de interven ie complex , care au ca obiectiv principal 

restabilirea echilibrului social, interven ia ecologic , implicarea 
tuturor instan elor responsabile, utilizarea majorit ii tehnicilor 
cunoscute i mobilizarea pe scar  larg  a resurselor umane 
disponibile. De obicei, programele proactive împotriva violen ei în 
coal  sunt recomandate mai mult, decât programele reactive [1]. 

Programele recomandate în prevenirea fenomenului bullying în 
coal  sunt: 

1. Programul anti-bullying dezvoltat de psihologul norvegian 

Dan Olweus (2002), construit pe patru principii-cheie, care implic  
crearea la nivelul şcolii a unui mediu caracterizat prin: (a) c ldur , 
interes pozitiv şi implicarea adulţilor; (b) stabilirea de limite ferme cu 
privire la comportamentul inacceptabil; (c) aplicarea consecvent  a 
unor sancţiuni nonpunitive pentru comportament inacceptabil sau de 

înc lcare a regulilor; (d) oferirea, de c tre adulţii investiţi cu 
autoritate, a unor modele pozitive de comportament. Programul 

funcţioneaz  atât la nivel de şcoal , la nivel de clas  şi la nivel 

individual. Pentru elevii în rolul de victime se ofer  un training de 
dezvoltare a abilit ţilor de gestionare a situaţiilor de expunere la 



247 

comportamentele agresive ale colegilor. Elevii-agresori sunt antrena i 
la managementul furiei, dezvoltarea asertivit ii şi alte abilit ţi de 
autogestionare. Comportamentul lor are nevoie s  fie monitorizat cu 
atenţie şi s  primeasc  cât mai frecvent recompense pentru comporta-

mentele adecvate, aplicându-se consecinţe clare pentru actele de 
bullying. P rinţii la fel, sunt implica i înprogram de parenting pentru 
gestionarea comportamentului agresiv. Cel mai important şi eficient 
rol de prevenire a comportamentelor agresive îl are profesorul [3]. 

2. Programul Steps to Respect (Pa ii Respectului) (2005), de ine 
dou  componente: (a) crearea comunit ii pozitive în coal ; (b) for-
marea competen elor sociale i emo ionale ale elevilor. Programul are 
un dublu focus – bullying i prietenie. Este conceput pentru a reduce 
bullying-ul în coal  i pentru a ajuta elevii s  construiasc  mai rela ii 
pozitive bazate pe sus inere reciproc . Sunt abordate rolurile 
participative din bullying. Programul se concentreaz  pe dezvoltarea 
abilit ilor profesorilor, p rin ilor i altor adul i pentru a elabora o 
politic  colar  privind prevenirea bullying-ului. Pentru elevi focusul 

este pe dezvoltarea competen elor de formare i men inere a 
prieteniilor, precum i s  recunoasc , s  reziste i s  raporteze 
comportamentele de tip bullying [2]. 

3. Modelul Win-Win Classroom (Clasa câ tig-câ tig) propus de 

Jane Bluestein (2008). Modelul dat porne te de la premiza c  
provoc rile de comportament în clas , practicile conven ionale i 
codurile de disciplin  bazate pe pedepse de multe ori e ueaz  în a-i 

motiva pe elevi s - i schimbe atitudinile i comportamentul. 

Strategiile de interven ie recomandate sunt: construirea 
responsabilit ii elevilor i diminuarea luptei pentru putere în 

dezamorsarea conflictului i opozi iei; construirea unui climat pozitiv, 
grijuliu, de securitate emo ional ; încurajarea cooper rii elevilor, 
motivarea, autocontrolul i comportamentul de concentrare asupra 
sarcinii; înglobarea variet ii stilurilor de înv are i preferin e într-o 

atmosfer  prietenoas ; minimizarea e ecului academic i frustrar rii; 
eliminarea sfid rii, dependen elor i a dezinteresului etc. [4]. 

Modelul win-win peomoveaz  formularea pozitiv  a limitelor, ca 
instrument de management. Limitele sunt formulate mai mult ca 

promisiuni, decât ca amenin ri. De asemenea, limitele ofer  o 
schimbare reconfortant , de la strategiile orientate spre pedeaps  spre 
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strategii care abordeaz  managementul comportamentului orientate 
spre recompense. Limitele ne permit s  ne gândim la consecin ele 
lucrurilor bune pe care elevii le ob in (sau ajung s  le fac ) ca rezultat 
al cooper rii lor, schimbând conota ia predominant  a cuvântului 
„consecin e” de la negativ la pozitiv. Limitele, pe de alt  parte, iau în 
considera ie dorin ele i nevoile elevilor pe care încearc  s -i 

motiveze. Limitele sunt pro-active, încercând s  previn  problemele în 
moduri pozitive. Regulile de obicei se concentreaz  pe reac iile 
negative i de pedepsire ale profesorului (sau sistemului) atunci când 
un elev este prins. Atât regulile cât i limitele pot preveni 
comportamentele nepotrivite, dar deoarece cu regulile r splata elevilor 
pentru ascultare este pur i simplu s  evite consecin ele negative, 
procesul de înt rire al acestora devine inevitabil reactiv [4]. 
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