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GHID PENTRU PREVENIREA, INTERVENȚIA ȘI COMBATEREA BULLYING-ULUI 

DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

   

 CJRAE IALOMIȚA  

Titlul programului Trusa mea anti-bullying! 

Tipul de program  
Program de consilere școlară, de prevenire și 

combatere a bullying-ului 

Grup ţintă Elevii de liceu (clasele IX-XII) 

Profesori 

Pismiș Lucica, Răduță Georgeta, Vasile Elena, 

Tudora Daniela Gheorghița, Lungu Mariana, 

Tudor Nicoleta Iuliana. 

Scop 

 

Informarea, formarea și dezvoltarea la elevii de 

liceu a unor competențe și abilități socio-

emoționale care să le permită acestora, să facă 

față unor comportamente de tip bullying. 

Obiective 

 

Informarea și sensibilizarea elevilor privind 

problematica  bullying-ului școlar și în general. 

Conștientizarea principalelor surse de bullying 

în randul elevilor. 

Recunoașterea de către elevi a 

comportamentelor de tip bullying. 

Dezvoltarea de abilități legate de prevenirea 

acestui fenomen, prin activități specifice de 

grup și activități de consiliere psihopedagogică. 

Dezvoltarea de către elevi a unor modalități de 

gestionare a comportamentelor de tip bullying. 

Resurse procedurale 

Metode și tehnici utilizate: explicația, 

observația, brainstorming, dezbaterea, turul 

galeriei, problematizarea, jocul de rol, studiul 

de caz, desenul, exercițiul de dezvoltare 

personală, lucrul pe grupe și individual, 

metafora, posterul.  
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Mijloace utilizate: fișe de lucru, prezentări 

PPT, filmulețe și fotografii sugestive, 

chestionar de evaluare, post-it-uri, materiale 

informative, foi flipchart, laptop, conexiune 

internet, videoproiector, tablă SMART, 

aplicații google (google classroom, google 

meet, google docs, jamboard), aplicații 

multimedia, imprimantă, alte consumabile. 

Bibliografie: Neamțu, C (2003) – Devianța 

școlară. Ghid de intervenție în cazul 

probelemelor de comportament ale elevilor, 

Iași, Editura Polirom. 

Băban, A, Petrovai, D, Lemeni, G  (2002) – 

Consiliere și orientare, ghidul profesorului, 

București, Editura Humanitas Educațional. 

Enea, V (2019) – Intervenții psihologice în 

școală, manualul consilierului școlar, Iași, 

Editura Polirom. 

Lemeni, G, Porumb, M (2004) – Consiliere și 

orientare, ghid de educație pentru carieră 

(activități pentru clasele IX-XII), Cluj Napoca, 

Editura ASCR. 

Băban, A (2011) – Consiliere educațională, 

ghid metodologic pentru orele de dirigenție și 

consiliere, Cluj Napoca, Editura ASCR. 

Resurse de timp 8 activități lunare, an școlar 2020-2021 (8 luni) 

 

Descrierea programului: Programul de consiliere vizează următoarele domenii socio-emoționale: 

auto-conștientizarea, managementul personal, conștientizare socială, abilități de relaționare și 

comunicare. Activitățile din cadrul programului, asigură elevilor dezvoltarea cognitivă, menținerea 

sănătații mintale și emoționale a acestora. 
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    Prezentarea activităților: 

Nr. 

crt 
Tema/denumirea activității Obiective 

1 
Prezentare program și informare 

în domeniul anti-bullying-lui 

Să  informeze beneficiarii direcți despre scopul 

programului, calendarul activităților de 

consiliere. 

Să cunoască cauzele bullying-ului în mediul 

școlar. 

Să dea exemple de atitudini anti-bullying în 

mediul școlar și social. 

2 La început au fost emoțiile.... 

Să cunoască cauzele bullying-ului în mediul 

școlar. 

Să dea exemple de atitudini antibullying în 

mediul școlar și social. 

3 De mine depinde să mă simt bine! 

Să identifice componentele stresului. 

Să identifice principalele gânduri ce au la bază 

factorii stresanţi,. 

Să recunoască principalele comportamente 

asociate stresului. 

4 
Armonie în cuvinte, bullying-ul în 

școala de azi! 

Să dezvolte relații de colegialitate pozitive și să 

manifeste interes față de puterea cuvintelor. 

Să conștientizeze efectele bullying-lui individual 

și colectiv. 

Să exprime ceea ce simt atunci când relaționează 

și comunică deschis în interiorul grupului. 

Să dezvolte abilități de comunicare, abilități 

emoționale, abilități sociale. 

5 
Arăt că îmi pasă, comunic 

asertiv! 

Să identifice abilitățile de care au nevoie pentru 

a comunica eficient. 

Să folosească abilitățile de comunicare asertivă 

pentru  a nu genera un conflict. 

Să identifice diferența dintre comportamentele 
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Nr. 

crt 
Tema/denumirea activității Obiective 

asertiv, pasiv și agresiv. 

6 Trusa mea anti-bullying 

Să definească termenul de bullying. 

Să identifice rolurile de agresor, victimă și 

martor într-o situație prezentată. 

Să conștientizeze relația dintre motivația pentru 

învățare și prevenirea comportamentelor de 

bullying. 

Să-și exprime opinia referitor la felul în care 

motivația crescută în învățare poate contribui la 

prevenirea bullying-ului. 

Să cunoască tehnici eficiente de învățare. 

Să numească componentele trusei personale anti-

bullying. 

7 Alternative anti-bullying 

Să dea exemplu de comportamente prosociale, în 

mediul școlar și social. 

Să manifeste relații pozitive între elevi-elevi, 

elevi-profesori. 

8 
Evaluarea programului de 

consiliere 

Să se identifice gradul de satisfacție privind 

acoperirea nevoilor de consiliere ale 

beneficiarilor direcți, în urma derulării 

activităților din program. 

 

Activități în cadrul programului: 

Numărul 1. Titlul activității: Prezentare program și informare în domeniul antibullying-lui 

Titlul/denumirea activității 
Prezentare program și informare în 

domeniul antibullying-lui 

Tipul de activitate Informare 

Grup ţintă Elevii de liceu (clasele IX-XII) 

Profesor Răduță Georgeta 
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Scop 

 

Informarea elevilor despre activitățile 

programului, despre cauzele și efectele 

bullying-ului în rândul elevilor. 

Obiective  

 

Să  informeze beneficiarii direcți despre scopul 

programului și calendarul activităților de 

consiliere. 

Să cunoască cauzele bullying-ului în mediul 

școlar. 

Să dea exemple de atitudini antibullying în 

mediul școlar și social. 

Resurse procedurale 

Metode și mijloace utilizate: laptop, conexiune 

internet, videoproiector, PPT cu prezentare 

program și cu informare despre fenomenul de 

bullying. 

Resurse de timp 50 minute 

 

Anexă la activitatea nr 1. - Prezentare program și informare în domeniul antibullying-lui 

PPT-ul – ȘCOALA – UN MEDIU EDUCAȚIONAL SIGUR ȘI POZITIV, FĂRĂ 

BULLYING! 
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Numărul 2. Titlul activității: La început au fost emoțiile.... 

 

Tema:  La început au fost emoțiile.... 

Tipul de activitate:  Informare, prevenire 

Grupul țintă: Elevi de liceu (Clasele IX-XII) 

Profesor:  Pismiș Lucica 

Scop: Promovarea unor metode eficiente de gestionare a emoțiilor 

negative, în vederea educării socio-emoționale a elevilor și 

adoptării unor mecanisme de prevenire și intervenție în 

diminuarea fenomenului de bullying.  
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Desfășurarea activității 

Activitatea 1: Exercițiu de spargere a gheții “ Știați că?” - 10 min 

Profesorul consilier școlar prezintă elevilor planșe cu principalele tipuri de emoții. (vezi anexa 1)  

După ce vor analiza imaginile, elevii primesc provocarea de a identifica fiecare emoție în parte, dar 

și contexte de viață în care oamenii ar putea să experimenteze astfel de emoții. La sfârșitul primei 

activități cu rol de spargere a gheții, profesorul va prezenta elevilor câteva curiozități despre 

emoții. (Anexa 2) 

Activitate 2: Scurtă prezentare a emoțiilor negative/ disfuncționale - 5 min 

Profesorul consilier școlar va realiza o scurtă prezentare a emoțiilor, clasificându-le în emoții 

pozitive și negative, și emoții funcționale și disfuncționale (Anexa 3). Profesorul își va concentra 

atenția asupra emoţiilor negative/ disfuncționale întrucât acestea blochează și dezorganizează 

conduita elevului, fapt ce conduce, printre altele, și la fenomene de tip bullying.  

Activitatea 3: Tehnica Iceberg-ului pornind de la un exemplu - 10 min 

Obiective: 

 

Să identifice componentele non- verbale ale emoțiilor 

disfuncționale/negative; 

Să identifice principalele gânduri sabotoare ce stau la baza 

emoțiilor disfuncționale; 

Să recunoască principalele comportamente asociate emoțiilor 

disfuncționale; 

Să elaboreze un plan de îmbunătățire a autocontrolului 

emoțional. 

Să prezinte metode pozitive și eficiente de intervenție în 

contextul în care elevul asistă la situații de bullying 

Resurse procedurale:  Exercițiu facilitator, dezbaterea, liste de emoții și de 

modalități de autocontrol emoțional 

Webografie: https://ro.pinterest.com/ 

https://www.csid.ro/lifestyle/psihologie-si-cariera/curiozitati-

din-domeniul-psihologiei-tu-le-stiai-16090809/ 

Resurse de timp:  50 minute    

https://ro.pinterest.com/
https://www.csid.ro/lifestyle/psihologie-si-cariera/curiozitati-din-domeniul-psihologiei-tu-le-stiai-16090809/
https://www.csid.ro/lifestyle/psihologie-si-cariera/curiozitati-din-domeniul-psihologiei-tu-le-stiai-16090809/
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Ponind de la o situație concretă în care se manifestă o emoție negativă/disfuncțională-furia, elevii 

sunt provocați să identifice principalii indicatori ai acesteia, așa cum reies din limbajul mimico-

gestual, voce, respirație, postura corpului. Ulterior, după identificarea principalilor indicatori 

vizibili ai furiei, elevii sunt provocați să găsească acele gânduri ce se află în spatele emoției 

respective. În tot acest timp, pe tablă se va desena un iceberg (analogie cu inconștientul), aspectele 

vizibile ale furiei vor fi consemnate spre vârful icebergului iar aspectele ce țin de cogniții și 

gânduri sabotoare sunt trecute la baza acestuia. Pornind de la exemplul dat, elevii vor încerca să 

identifice principalele modalități de gestionare a furiei (Anexa 4). 

Activitatea 4 : Elaborarea unui plan personalizat de management al emoțiilor - 20 min 

Pentru acest tip de activitate elevii vor lucra individual. Fiecare elev va elabora un plan de 

management al propriilor emoții disfuncționale, după modeulul dat de profesorul consilier școlar  

(Anexa 5).  

Prima etapă a planului de îmbunatatire a autocontrolului emotional presupune identificarea acelor 

emoții greu de gestionat și a manifestărilor emoționale, comportamentale și a cognițiilor asociate 

acestora. Așadar, fiecare elev va identifica cel puțin două emoții disfuncționale pe care le-a 

experimentat la un anumit moment pentru ca mai apoi să răspundă la întrebările  

Ce simt atunci când experimentez o emoție puternică? 

Ce gândesc atunci când experimentez o emoție puternică? 

Ce fac? Cum mă comport în acea situație? 

Cum aș putea să acționez diferit?  

După finalizarea planului, elevii care își doresc să împărtășească și colegilor ceea ce au lucrat,  își 

prezintă planul de management al emoțiilor.  Colegii sau profesorul consilier școlar oferă sugestii 

pentru îmbunătățirea acestuia.   

 Evaluarea activității - 5 min 

 Elevii  oferă feedback despre activitate, încercând să răspundă la întrebarea: Ce am învățat 

nou din această experiență?  
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Anexe la activitatea nr. 2 - La început au fost emoțiile.... 

Anexa 1 

Principalele tipuri de emoții 

Fericirea 

 

 

Furia 
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Mirarea/uimirea 

 

 

Tristețea 
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Dezgustul 

 

 

Anexa 2 

Știați că? 

 Fericirea, tristeţea, furia,  frica, repulsia şi uimirea sunt singurele şase emoţii care se pot exprima 

universal, peste tot în lume; 

Oamenii îşi modifică faţa în mii de moduri pentru a își exprima emoţiile și doar 35 sunt 

recunoscute la nivel cultural, arată un studiu recent;(cauta studiu) 

Fericirea poate fi exprimată în 17 forme diferite, de la bucurie, încântare, mulţumire şi altele, în 

timp ce dezgustul, de pildă, necesită o singură expresie facială pentru a fi înţeles în  întreaga lume; 

Emoţiile umane pot fi exprimate doar ca urmare a faptului că faţa este compusă din 4 grupuri 

principale de muşchi. Cei mai numeroşi se află în zona gurii, astfel încât pentru un simplu zâmbet 

avem nevoie de punerea în acţiune a 17 muşchi, pe când pentru a exprima emoţiile negative se vor 

activa în jur de 43 de muşchi. 

 

 

 

 

   

 

https://www.descopera.ro/dnews/12384596-computerul-care-citeste-emotiile-mai-bine-decat-oamenii-poate-detecta-21-de-expresii-faciale-distincte
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Anexa 4 

Iceberg-ul emoțiilor 
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Anexa 5 

Structură - Plan de management al emoțiilor 

 

 

Emoția 

Ce simt când 

experimentez o 

emoție puternică? 

 

Ce gândesc când 

experimentez o 

emoție puternică? 

 

Ce fac? Cum mă 

comport în acea 

situație? 

 

Cum aș putea să 

acționez diferit? 

 

     

     

 

 

Numărul 3. Titlul activității: De mine depinde să mă simt bine! 

Tema/denumirea 

activității 
De mine depinde să mă simt bine!  

Tipul de 

activitate 
Informare 

Grup ţintă Elevii de liceu (clasele IX-XII) 

Profesor Tudor Nicoleta-Iuliana  

Scop 
De a-i ajuta pe adolescenţi să identifice şi cum să administreze 

stresul, astfel încât să nu devină copleşiţi şi să recurgă la 

modalităţi de coping nesănătoase.   

Obiective 

Să identifice componentele stresului. 

Să identifice principalele gânduri ce au la bază factorii stresanţi. 

Să recunoască principalele comportamente asociate stresului. 

Resurse Exercițiul, dezbaterea, realizarea unei liste de factori stresanți. 
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procedurale 

Resurse de timp 50 minute 

 

Descrierea activității:  

Activitatea 1: Exercitiul de spargere a gheții – Completare frază - “Îmi place de mine atunci 

când…” - 5 min. 

Fiecare elev va spune ce îi place cel mai mult la propria persoană. Este foarte important ca fiecare 

propoziție de început să fie completată de elev ținând cont de sugestia de început “Îmi place de 

mine atunci când…”.  Elevii vor completa această afirmație cu ceea ce li se potrivește.  

 

Activitatea 2: Stresul de zi cu zi – 10 min 

Profesorul consilier școlar va realiza o scurtă prezentare despre stres și factorii stresanți (Anexa -

Fișa nr.1, Check list), explicându-le astfel că stresul ,,epuizează și distruge corpul". Elevii sunt 

rugați să identifice câteva semne comune ale stresului ce vor fi notate de consilier pe foaia de 

flipchart (pierderea apetitului sau apetit exagerat, diminuarea performanțelor școlare, o schimbare 

de atitudine caracterizată prin închiderea în sine, caracter schimbător, dureri de cap, de stomac, 

crampe musculare, dificultăți de concentrare, pesimism, oboseală excesivă și inexplicabilă, refuzul 

de a mai merge la școală sau la activități pe care le făceau cu plăcere).  

 

Activitatea 3: Surse de stres în situații diferite. Lucrul pe grupe – 15 min. 

Elevii vor fi împărțiți în 3 grupe, de câte 7 elevi. Fiecare grupă își alege un lider, iar acesta va 

împărtăși celorlalți colegi concluziile grupului. Elevii au ca sarcină de lucru să depisteze sursele de 

stres pentru fiecare categorie în parte.  

1. Grupa 1 – Identificarea surselor de stres acasă. 

2. Grupa 2 – Identificarea surselor de stres la școală.  

3. Grupa 3 – Identificarea surselor de stres cu prietenii.  

 

 Activitatea 4: Gestionarea eficientă a stresului -15 min 

Pornind de la un exemplu care produce starea de stres, elevii sunt rugați să lucreze în echipe pentru 

următoarea situație și să identifice principalele modalități de gestionare a stresului din situația dată 

(Anexa - Fișa nr.2 - Studiu de caz).  
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Elevii răspund la următoarele întrebări adresate de consilier:  

- Credeți că procedează corect elevul X?  

- Cum ar trebui să procedeze?  

- V-ați confruntat vreodată cu această situație?  

- Cum ați reușit să depășiți momentul?  

- Ați simțit nevoia să fiți sprijiniți pentru a depăși momentul?  

- Cine v-a ajutat să depășiți momentul?  

 

 Evaluarea activității: 5 min. 

 Elevii sunt încurajați să-și exprime verbal părerea despre activitatea realizată acordând note de la 

1 la 5. 

 

Anexe la activitatea nr. 3 -   De mine depinde să mă simt bine! 

Fișa de lucru 1 

Check list 

- un examen greu care se apropie la şcoală, în asimilarea materiei şcolare,  

- probleme de integrare într-un grup, de a fi popular/de a evita etichetări neadecvate,  

- probleme sentimentale,  

- insatisfacţia cu privire la aspectul fizic,  

- hărţuire în lumea reală sau online,  

- relaţia cu familia,  

- schimbarea mediului de viaţă (schimbarea şcolii sau a domiciliului),  

- abuzul fizic sau emoţional,  

- divorţul părinţilor,  

- moartea unor persoane dragi,  

- boala fizică, 

-situaţia financiară. 
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Fișa de lucru 2 

Studiu de caz 

  „Elevul X este mutat la o altă unitate şcolară, în urma divorţului apărut în familie. Acesta 

locuieşte cu mama iar situaţia financiară este precară. Elevul este o persoană timorată, retrasă, din 

această cauză, câţiva colegi de clasă îl umilesc, îl hărţuiesc, însă el preferă să nu comunice nimănui 

despre situaţiile stresante prin care trece. Astfel, se gândeşte că evită să îşi streseze mama, care 

deja are probleme financiare, dar nici nu vrea să afle  dirigintele clasei, pentru ca mai apoi să fie 

marginalizat de către toţi colegii pentru faptul că i-a demascat.”  

  

 

Numărul 4. Titlul activității: Armonie în cuvinte, bullying-ul în școala de azi ! 

Tema/denumirea 

activității 
Armonie în cuvinte, bullying-ul în școala de azi ! 

Tipul de 

activitate 
Informare, prevenire 

Grup ţintă Elevii de liceu (clasele IX-XII) 

Profesor Vasile Elena 

Scop Formarea unui stil pozitiv de relaționare interpersonală 

Obiective 

Să dezvolte relații de colegialitate pozitive și să manifeste interes 

față de puterea cuvintelor. 

Să conștientizeze efectele bullying-lui individual și colectiv. 

Să exprime ceea ce simt atunci când relaționează și comunică 

deschis în interiorul grupului. 

Să dezvolte abilități de comunicare, abilități emoționale, abilități 

sociale. 

Resurse 

procedurale 

Metode și mijloace utilizate: dezbaterea, argumentarea, 

conversația, comunicarea activă, exercițiul, explicația, exemplul, 

jocul, fișe de lucru, PPT, videoproiector, laptop, flipchart, post-it-

uri. 

Bibliografie: Băban, A, Petrovai, D, Lemeni, G.  (2002) – 

Consiliere și orientare, ghidul profesorului, București, Editura 
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Humanitas Educațional. 

 Filmul ”Minunea” (Wonder), 2017 - 

https://youtu.be/ASAGdtAJPnU 

Resurse de timp 
 50 de minute 

 

 

Descrierea activității: 

 Exercițiu de energizare – ,,Mesajul zilei și …hârtia mototolită!” - 7 minute 

     Profesorul consilier îi invită pe elevi să scoată o foaie de hârtie. După ce fiecare elev a scos o 

foaie de hârtie din caiet,este rugat să noteze un mesaj al zilei pe care să-l adreseze clasei de elevi. 

Câțiva elevi adresează mesajele notate, apoi sunt invitați să mototolească cât mai mult foaia de 

hârtie, să-i facă orice cu o singură condiție, să nu se rupă. 

    Odată ce toți elevii au făcut tot posibilul să mototolească foaia de hârtie, profesorul le cere să o 

întindă cât mai bine, să o aducă cât mai aproape de forma inițială, să fie cât mai netedă posibil. Se 

fac discuții care conduc spre concluzia că este imposibil să devină din nou netedă. Foaia rămâne cu 

urme ce nu mai pot dispărea. 

     Elevii sunt conduși către idea că indiferent câte scuze ceri unei persoane căreia i-ai adresat o 

jignire etc, indiferent ce eforturi faci, tot rămân urme care nu-și mai revin. 

     Profesorul subliniază că exact asta se întâmplă și cu bullying-ul, urmele umei violențe de orice 

natură, rămân. La rândul lui transmite un mesaj al zilei –,,Cel mai frumos dar făcut cuiva este 

speranța!” (Anatole France), concluzionând că este bine șă credem cu tărie că lucrurile pe care le 

putem face cu toții ,pot ajuta să creăm o lume mai bună. Cu această reflecție, anunță tema și 

obiectivele activității. 

 

        Activitatea 1 - ,,Gândul bun…baghetă magică!”– 20 de minute 

      Profesorul prezintă elevilor câteva informații despre ,,bullying” în prezentarea PPT, subliniând 

că nu există o traducere exactă, dar vorbim despre violență verbal sau nonverbal, abuz emoțional, 

excludere, comportament ostil, ironizare, batjocorire, umilire.Nu este doar un cuvânt este un 

fenomen.Sunt copii care-I fac pe alții să sufere.Se manifestă acut în școli iar noi putem să 

informăm și să prevenim pregătind elevii pentru depășirea unor asfel de situații. 

    Se propune activitatea ,,Gândul bun…baghetă magică!”.O practică de a ne îmbunătății propria 

viață, cariera, educația, relațiile, sănătatea etc., prin efort propriu este dezvoltarea personală,un 

proces desfășurat de-a lungul vieții. Dezvoltarea personală depinde de resursele de care dispunem 
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(timp,bani,cunoștințe,abilități,motivație,relații positive etc.). Se poartă discuții libere și se oferă 

elevilor posibilitatea să-și exprime punctele de vedere despre fenomenul de ,,bullying” dar și să 

răspundă la întrebarea ,,Cât de important este să comunicăm eficient,să relaționăm pozitiv și să 

acordăm putere cuvintelor?”. Elevii se exprimă liber și își argumentează punctele de vedere.  

      Se propune Fișa de lucru nr.1 ,,Să plantăm gânduri pozitive!” (Anexa). Se împart elevii în patru 

grupe după criteriul numărătorii,fiecare grupă își alege un lider. Se explică în ce constă sarcina de 

lucru, și anume, folosindu-și imaginația, să identifice câte cinci gânduri pozitive de fiecare 

grupă,să planteze gânduri, fiind creativi, precum se plantează semințele, gânduri ce ne pot conduce 

către depășirea obstacolelor, ne permit accesul la o stare de bine ce ne sporește încrederea în 

propria persoană.Se prezintă exemplul ,,Oricând imposibilul poate să devină posibil!”. Timp de 

lucru 10 minute. La finalul sarcinii de lucru, fiecare lider prezintă produsul activității și se fac 

discuții la nivel frontal despre încredere în sine,calități personale și importanța lor pentru depășirea 

obstacolelor. Concluzionăm prin a reaminti elevilor cît de important este să gîndească pozitiv ,să 

aibă dorințe și să le transforme în realitate prin efort personal.Se subliniază faptul că este important 

să știm că nu suntem singuri și că este bines să solicite ajutor. Să asociem gândul pozitiv cu 

bucuria și să culegem roadele.Să controlăm gândurile și emoțiile pentru a ne putea controla 

manifestările. 

        La finalul discuțiilor fiecare elev este provocat să asocieze un gând bun cu o floare. 

 

       Activitatea 2 - ,,Grupul – Puterea discuțiilor!”- 20 de minute 

      Profesorul reamintește că atunci când vorbim despre bulying, vorbim despre copii care-l fac pe 

alți copii să sufere și nu numai.Se manifestă diferit, dar fiecare manifestare este la fel de 

periculoasă. Mai exact, vorbim despre excluderea din grup, izolarea social, amenințarea cu 

violența fizică și umilirea, interdicția de a vorbi,interacționa cu un alt coleg, răspândirea unor 

zvonuri cu caracter denigrator etc. La prima vedere, poate părea o joacă. 

      Elevii fac discuții, frontal, pe marginea celor prezentate. 

      Se propune Fișa de lucru nr. 2- ,,Puterea discuțiilor!” 

Elevii revin la împărțirea pe grupe după criteriul numărătorii.Fiecare grupă își alege un lider care 

prezintă,la finalul sarcinii de lucru,produsele activității.Se explică sarcina de lucru care constă în 

argumentarea opiniilor cu privire la mesaje pozitive menite să conducă la creșterea stimei de 

sine.Grupa1-”Alege să fii bun!”,Grupa 2-”Vorbele pot să rănească tare!”,Grupa3-”Niciodată să nu 

renunți!Să ai încredere în tine!”,Grupa 4- ”Să te porți frunos și să vorbești cu bunătate nu te costă 

nimic!”.Fiecare grupă primește un mesaj pe marginea căruia trebuie să discute și să desprindă 

câteva idei.Timp de lucru 10 minute. 

      La finalul sarcinii de lucru fiecare lider prezintă produsele activității și se fac discuții la nivel 

frontal. 
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      Elevii primesc câte un post-it și sunt rugați să noteze un cuvânt prin care să exprime starea 

emoțională prin care trec în momentul dat. Post-it-urile se strâng într-o cărticică și se 

concluzionează cu metafora ,,Vorba dulce mult aduce!” 

      

     Evaluarea activității – 3 minute 

     După ce se reamintesc tema și obiectivele propuse ,elevii sunt invitați să noteze pe foaia de flip-

chart,într-un cuvânt, impresia pe care o au la sfârșitul activității. De exemplu – mulțumire, interes, 

dezinteres etc. 

     Încheiem activitatea cu îndemnul ,,Lasă-ți zâmbetul să schimbe lumea, dar nu lăsa lumea să-ți 

schimbe zâmbetul!” și fac recomandarea elevilor să vizioneze filmul ”Minunea” (Wonder) – 2017. 

 

Anexe la activitatea nr 4. - Armonie în cuvinte, bullying-ul în școala de azi ! 

PPT-ul activității: Armonie în cuvinte, bullying-ul în școala de azi ! 

   

 

  

 



22 
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                                                    FIȘA DE LUCRU NR.1 

 

,,Să plantăm gânduri pozitive!” -  Activitate pe grupe 

   Făcând apel la imaginație ,identificați cinci gânduri pozitive ,plantați gânduri,fiind creativi 

precum se plantează semințele,gânduri ce vă pot conduce către depășirea obstacolelor,gânduri ce 

vă permit accesul la o stare de bine care sporește încrederea în propria persoană. 

Exemplu – ”Oricând imposibilul poate să devină posibil!” 

Timp de lucru 10 minute 

Elevii se împart în patru grupe după criteriul numărătorii.Fiecare grupă are de  identificat câte cinci 

gânduri pozitive . Se alege un lider care,la sfârșitul sarcinii de lucru,prezintă produsele activității. 
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                                                FIȘA DE LUCRU NR. 2 

”Puterea discuțiilor! ” -   Activitate pe grupe 

 

Timp de lucru – 10 minute 

  Argumentează opinia cu privire la următoarele mesaje pozitive, mesaje menite să conducă la 

creșterea stimei de sine. 

1.”Alege să fii bun !” 

2.”Vorbele pot răni foarte tare!” 

3.”Niciodată să nu renunți!Să ai încredere în tine!” 

4.”Să te porți frumos și să vorbești cu bunătate nu costă nimic!” 

Elevii se împart în patru grupe după criteriul numărătorii.Fiecare grupă analizează câte un mesaj- 

Gr.1- Mesaj 1, Gr.2- Mesaj 2, Gr.3-Mesaj 3, Gr.4-Mesaj 4. 

Fiecare grupă alege un lider care, la finalul sarcinii de lucru, prezintă produsele activității. 

 

 

Numărul 5. Titlul activității: Arăt că îmi pasă, comunic asertiv! 

Tema Arăt că îmi pasă, comunic asertiv! 

Tipul de activitate Prevenire, combatere 

Grup țintă Elevii de liceu (clasele IX-XII) 

Profesor Lungu Mariana 

Scop Înțelegerea de către elevi a faptului că ar trebui să fie asertivi în 

relațiile sociale pentru a nu deveni victime ale violenței. 

Obiective Să identifice abilitățile de care au nevoie pentru a comunica 

eficient. 

Să folosească abilitățile de comunicare asertivă pentru  a nu 

genera un conflict. 

Să observe diferența dintre comportamentele asertiv, pasiv și 

agresiv. 
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Resurse procedurale Metode și tehnici utilizate: brainstorming-ul, explicația, jocul 

de rol. 

Mijloace utilizate: flip-chart, instrumente de scris, cartonașe 

colorate. 

Bibliografie: Lemeni, G, Porumb, M (2004) – Consiliere și 

orientare, ghid de educație pentru carieră (activități pentru 

clasele IX-XII), Cluj Napoca, Editura ASCR. 

Băban, A (2011) – Consiliere educațională, ghid metodologic 

pentru orele de dirigenție și consiliere, Cluj Napoca, Editura 

ASCR. 

Resurse de timp 50 minute 

 

 

Desfășurarea activității: 

Activitatea 1- Joc de spargere a gheții- ,,Complimentul” -  5 minute 

    Câte un elev, pe rând, se va ridica în picioare. Ceilalți elevi din clasă vor face câteva 

complimente acestuia. Exercițiul se va repeta, astfel încât fiecare să primească complimente de la 

colegi. 

 

Activitatea 2- Despre comunicare - 5 minute 

  Propun afirmația: ,,Când aud cuvântul comunicare mă gândesc la...,,  

  Timp de 5 minute, elevii vor spune toate cuvintele care le trec prin minte, știind că nu vor fi 

criticați, fără teama de a greși. Toate ideile se vor nota pe  pe flip-chart. Acestea se discută pentru a 

fi conștientizate notele definitorii ale comunicării. Fac precizări teoretice.(Anexa 1) 

 

Activitatea 3- Tipuri de comportamente - 15 minute 

  Introduc termenul ,,asertivitate”, explicându-le elevilor care sunt cele trei modalități de răspuns la 

un conflict și ce avantaje avem dacă alegem să fim asertivi. (Anexa 2). Apoi aceștia lucrează  în 

perechi pentru a scrie o definiție a asertivității, urmând ca apoi acestea să fie scrise pe tablă , până 

când clasa găsește o definiție comună  cu care să fie toți de acord. Le explic acestora că învățarea 

deprinderilor de asertivitate este facilitată de contrastarea ei cu cele două modele comportamentale 

opuse, pasivitatea și agresivitatea. 
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Activitatea 4- Joc de rol - ,,Pune-te în locul meu!” - 15 minute 

      Joc de rol- Prezint elevilor o situație pe o coală de flip-chart și le solicit să lucreze în perechi , 

notând pe o fișă de lucru (Anexa 3) cum ar răspunde într-un mod  pasiv, agresiv și asertiv.   

      Scenariul este următorul: ,,Ai stabilit că mergi cu colegii la film la o anumită oră și zi, dar ei au 

modificat între timp ziua, fără să te anunțe și pe tine. Tu ai fost la data stabilită inițial și ai așteptat 

degeaba. Ce faci?,, 

 

Evaluare activitate -10 minute 

          Fiecare elev va primi un chestionar cu 6 afirmații, la care va trebui să răspundă cu una din 

cele două variante de răspuns. (Anexa 4)    

          Răspunsurile se discută cu tot colectivul. Cu căt numărul răspunsurilor ,,DA,, este mai mare, 

cu atât elevul se apropie de un stil de comunicare și comportament predominant asertiv.   

   

Anexe la activitatea nr. 5 -  Arăt că îmi pasă, comunic asertiv! 

 

Anexa 1 

Despre comunicare 

    Comunicarea eficientă este un proces care presupune disponiblitatea de a folosi, printre 

altele,  empatia ca modalitate de stabilire a relației de comunicare.  

    Ascultarea empatică înseamnă o înţelegere deplină, profundă a partenerului de comunicare 

care se manifestă la nivel intelectual şi afectiv.  

    Comunicarea eficientă presupune dezvoltarea unor abilităţi de comunicare, iar dezvoltarea 

acestora presupune execițiu de comunicare. Căutăm să înţelegem intenţia partenerului de 

comunicare fără prejudecăți şi cu răbdare. Încercăm să ne exprimăm propriul punct de vedere și 

să  demonstrăm că înţelegem punctul de vedere al celorlați parteneri de comunicare.  

    Prin urmare, pentru crearea unei situaţii de comunicare eficiente, începem prin a înţelege 

exigențele, preocupările, emoțiile, tensiunile şi contextul partenerilor de comunicare și continuăm 

prin a căuta și oferi soluţii care să creeze relații stabile de comunicare. 
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Anexa 2 

 

MODALITĂȚI DE RĂSPUNS LA CONFLICT 

ASERTIV PASIV AGRESIV 

-exprimă deschis gândurile 

și emoțiile, fără însă a jigni 

pe ceilalți 

-au dificultăți în a se 

exprima deschis în fața altor 

persoane 

-își impun propriile puncte 

de vedere prin intimidare 

-își susțin cu diplomație 

drepturile 

-de obicei evită să se 

confrunte cu situații 

inconfortabile 

-își susțin cu înfocare 

drepturile 

-exprimă clar ceea ce doresc -atunci când își exprimă 

nemulțumirile o fac într-o 

manieră neclară 

-pun presiune pe ceilalți 

-respectă gândurile, 

sentimentele, nevoile 

celorlalți 

-pun sentimentele altora în 

fața propriilor sentimente 

-nu respectă punctul de 

vedere al celorlalți 

 

Anexa 3 

 

Fișa de lucru 

 

 Situație: ,,Ai stabilit că mergi cu colegii la film la o anumită oră și zi, dar ei au modificat între 

timp ziua, fără să te anunțe și pe tine. Tu ai fost la data stabilită inițial și ai așteptat degeaba. Ce  

faci?,, 

Prezintă trei forme de răspuns  la situația de mai sus. 

Răspunsul asertiv............................................................................................................ .......... 

Răspunsul pasiv........................................................................................................................ 

Răspunsul agresiv..................................................................................................................... 

 

 



28 
 

 

Anexa 4 

CHESTIONAR DE ASERTIVITATE 

Când nu sunt de acord cu cineva, nu folosesc agresiuni verbale DA NU 

Aștept să cunosc toate faptele înainte de a lua o decizie DA NU 

Când spun cum mă simt, nu-i jignesc pe ceilalți DA NU 

Pot să spun NU fără să mă simt vinovată DA NU 

Respect drepturile celorlalți când mi le exprim pe ale mele DA NU 

Îmi asum responsabilitatea pentru sentimentele mele DA NU 

  

 

Numărul 6. Titlul activității: Trusa mea anti-bullying 

 

Tema/denumireaactivității Trusa mea anti-bullying 

Tipul de activitate Prevenire, combatere 

Grup ţintă Elevii de liceu (clasele IX-XII) 

Profesor Tudora Daniela Gheorghița 

Scop 
Formarea atitudinii de respingere a comportamentelor de bullying 

și creșterea motivației pentru învațare la adolescent. 
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Obiective 

Să definească termenul de bullying. 

Să identifice rolurile de agresor, victimă și martor într-o situație 

prezentată. 

Să conștientizeze relația dintre motivația pentru învățare și 

prevenirea comportamentelor de bullying. 

Să-și exprime opinia referitor la felul în care motivația crescută în 

învățare poate contribui la prevenirea bullying-ului. 

Să cunoască tehnici eficiente de învățare. 

Să numească componentele trusei personale anti-bullying. 

Resurse procedurale 

Metode și tehnici de lucru: conversația, expunerea, dezbaterea. 

Resurse materiale: videoproiector, instrumente de scris, fișe. 

Bibliografie: Popa, S. (2017) - "Consiliere și dezvoltare 

personală", București, editura Uniscan Grup Educațional. 

 Drumeș, M. (2019) - "Elevul Dima dintr-a șaptea", București,  

editura Grupul Editorial Art. 

Resurse de timp 
90 de minute 

 

 

Descrierea activității: 

Activitatea 1: Exercițiu de spargere a gheții "Problemele Rianei I" - 10 minute 

Profesorul consilier școlar prezintă elevilor un clip video(Anexa 1) și le cere să numească 

comportamentele prezentate în acesta, să spună în ce alte contexte de viață pot apărea astfel de 

comportamente și care sunt persoanele la care putem apela pentru suport și susținere. La finalul 

primei activități cu rol de spargere a gheții, profesorul le va comunica elevilor că în această oră vor 

învăța cum să-și creeze propria trusă anti-bullying și le va prezenta succint caracteristicile rolurilor 

de agresor, victimă și martor, implicate în comportamentele de bullying. 

 

Activitatea 2: Să definim bullying-ul! -15 minute 

Profesorul le prezintă elevilor o definiție a bullying-ului (Anexa 2) și le cere să rescrie aceeași 

definiție într-o frază ce are cuvinte lipsă (Anexa 3). Elevii vor alege cuvintele potrivite dintr-o listă 

alăturată pentru a completa fraza. La final, elevii citesc definiția bullying-ului. 
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Activitatea 3: Cum identificăm agresorul, victima și martorul într-o situație în care apare bullying-

ul ?  - 15 minute 

Profesorul consilier școlar le citește elevilor un fragment dintr-un text (Anexa 4) și le cere să spună 

dacă observă comportamentul de bullying în situația prezentată în text. Apoi le cere să identifice 

cine are rol de agresor, cine are rol de victimă și cine are rol de martor în situația prezentată în text. 

 

Activitatea 4:  Ce și de ce învăț? Planul meu de reușită - 20 minute 

Profesorul consilier școlar le vorbește elevilor despre rolul pe care îl are dorința de a învăța și de a 

avea succes școlar în prevenirea comportamentelor de bullying și le cere să realizeze o listă cu 

lucrurile pe care le-au învățat până în prezent și să completeze fișa de lucru "Planul meu de 

reușită"(Anexa 5). Profesorul le explică faptul că și comportamentele de bullying pot apărea prin 

învățare/imitație. Elevii citesc ce au completat în fișă și își exprimă părerea referitor la relația 

dintre succesul în învățare și prevenirea comportamentelor de bullying.  

 

Activitatea 5: ,,Trusa mea anti-bullying " -20 minute 

Profesorul consilier școlar le explică elevilor că există mai mulți factori ce pot preveni bullying-ul, 

între care se află și motivația pentru învățare și succes școlar. Profesorul realizează o listă cu 

factorii care contribuie la prevenirea bullying-ului, le menționează că acești factori pot fi priviți ca 

instrumentele dintr-o trusă și îi invită pe elevi să-și realizeze propria trusă anti- bullying prin 

completarea unei fișe de lucru (Anexa 6). 

 

Activitatea 6: Evaluare – 10 minute 

Elevii vor citii ce au completat în fișa "Trusa mea anti-bullying" vor alege un instrument pe care l-

au menționat și vor încerca să explice cum cred ei că îi pot ajuta în prevenirea bullying-ului. 
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Anexe la activitatea nr 6 - Trusa mea anti-bullying 

Anexa 1:  http://www.dezvpers5u.soft4kids.ro/ 

Consiliere și dezvoltare personală, autor Simona Popa, Editura Uniscan, pag. 55, Video 

"Problemele Rianei I".  

 

 

 

Anexa 2: http://www.dezvpers5u.soft4kids.ro/ 

Definiție Bullying- Consiliere și dezvoltare personală, autor Simona Popa, Editura Uniscan, 

pagina 55. 

 

 

 

 

http://www.dezvpers5u.soft4kids.ro/
http://www.dezvpers5u.soft4kids.ro/
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Anexa 3  

Să definim Bullying-ul! 

 

Alegeți din lista de mai jos, cuvintele potrivite și completați spațiile libere pentru a obține definiția 

"bullying-ului". Se vor folosi toate cuvintele din listă.  

Bullying-ul este un ..................................... ostil de .............................., amenințare, 

........................, și ........................... în derâdere a unor elevi de către alți elevi, ...... ales în timpul 

...................... la școală sau ....... drumul spre .............. . 

Listă cuvinte:  

luare, excludere, mai, pe, casă, pauzelor, comportament, intimidare. 

 

Anexa 4 

Cum identificăm agresorul, victima și martorul într-o situație în care apare bullying-ul ? 

 

Cerință: Citiți textul și spuneți dacă observați existența comportamentului de bullying. Îdentificați 

verbal cine are rol de agresor, cine are rol de victimă și cine are rol de martor în situația prezentată 

în text. 

 

,,Încep să mă conving că nu e frumoasă. Are gura prea mare. Si merge nu știu cum, cu pași 

mărunti, legănându-se. N-are, orice s-ar spune, un mers grațios, care să încante ochiul. Am văzut-o 

odată, la Comedia Franceza, în  Les Romanesques, pe actrița Denise Laugier. Dumnezeule, mersul 

ei era o poemă; nu-i vorbă, avea picioare atât de fine și de subțiri... Dar de ce stau la discuție? Ar fi 

ridicol s-o compar cu Lotte. 

La urma urmei, nici n-o cheamă Lotte. Aflu că are trei nume: Cristina, Constanța, Charlotte. Îi 

place să i se spună Lotte, ca iubitei lui Werther. Se vede că o bat gândurile și pe ea să  ajungă 

eroină de roman. Are si mutră! 

Mă hotărăsc să nu-i mai dau nicio atenție acestei fete mofturoase, care habar n-are pe unde curge 

Tamisa ori dacă există Turnul Eiffel." 

Fragment din cartea "Elevul Dima dintr-a șaptea" de Mihail Drumeș 
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Anexa 5 

Fișă de lucru 

 

Imaginează-ți că ai vrea să înveți un lucru nou. Scrie un plan pentru a reuși să înveți acel lucru, 

folosind modelul de mai jos:  

 

Planul meu de reușită școlară 

Vreau să învăț .............................................................................................................. 

Acțiunile necesare ........................................................................................................ 

Timpul necesar ................................................................................................................. 

Ce m-ar ajuta să învăț ....................................................................................................... 

Calități necesare care m-ar ajuta ....................................................................................... 

Ce m-ar împiedica să învăț .............................................................................................. 

Persoane care mă pot susține să învăț ............................................................................... 

 

Anexa 6  

Fișă de lucru 

Trusa mea anti-bullying 

 

anti-bullying 
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   În lista de mai jos sunt cuprinși factorii care contribuie la prevenirea bullying-ului, alege-i pe cei 

care crezi că te pot ajuta să previi acest comportament. Adaugă și alți factori/alte instrumente care 

n-au fost cuprinși/n-au fost cuprinse în această listă și alcătuiește propria trusă anti-bullying.  

    Listă orientativă: abilități de comunicare, capacitatea de înțelegere a emoțiilor și exprimarea 

adecvată a acestora, abilitățile de învățare, motivația pentru succesul școlar, toleranța la frustrare, 

empatia, respectul de sine, respectul pentru ceilalți, stilul de viață sănătos, cunoașterea calităților și 

a limitelor personale, autocontrolul, asertivitatea, prietenia. 

 

 

Numărul 7. Titlul activității: Alternative anti-bullying  

Titlul/denumirea activității Alternative anti-bullying 

Tipul de activitate Prevenire, combatere  

Grup ţintă Elevii de liceu (clasele IX-XII) 

Profesor Răduță Georgeta 

Scop 

 

Conștinetinzarea efectelor bullying-ului școlar 

asupra calității vieții și orientarea către 

alternative sănătoase. 

Obiective  

 

Să dea exemplu de comportamente prosociale, 

în mediul școlar și social. 

Să manifeste relații pozitive între elevi-elevi, 

elevi-profesori. 

Resurse procedurale 

Metode utilizate: dezbaterea, problematizarea, 

explicația.  

Mijloace utilizate: Post-it-uri, imagini foto 

sugestive, foaie de flipchart, jamboard, laptop, 

conexiune internet, videoproiector. 

Bibliografie:Țeculescu, D, Pătrana, G. 

P.(2014) - Consilierea psihologică a școlarului 

prin exerciții și tehnici de lucru, Târgu Mureș, 

editura Media Image. 

Webografie: https://ro.pinterest.com/ 

https://giftededu.ro/bullying-ce-avem-de-facut/ 

https://ro.pinterest.com/
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Resurse de timp 50 minute 

 

Descrierea activității: 

 

Activitatea 1: Intercunoaștere și interrelaționare – Oglinda fermecată - 5 minute 

Profesorul, le cere elevilor să verbalizeze despre aceștia câte o calitate care îi recomandă într-o 

relație de colegialitate (în clasă), câte o calitate identificată la colegul aflat în stânga lui și o altă 

calitate a colegului aflat în partea dreaptă a lui. Toți elevii vor fi așezați în semicerc, participând la 

acest joculeț de consiliere și energizare. 

 

Actvitatea 2: Formularea de principii de comunicare și comportare anti-bullying – 20 minute 

Profesorul le prezintă elevilor câteva exemple de principii, adaptate la nivel de liceu. 

Timpul este foarte important pentru toțti cei implicați în perioada de cursuri. Nu este cazul să le 

ocupăm timpul cu investigarea cazurilor de violență. 

Când se raporteaza un caz de bullying, acesta e necesar să fie tratat cu rapiditate, fermitate și într-o 

maniera corectă, de către Consiliul profesoral al clasei și dirigintele clasei. 

Fenomenele de bully-ing nu trebuie niciodată ignorate de catre adulți (cadrele didactice, 

conducerea liceului, personalul liceului), fie că li se raportează despre ele sau sunt ei inșiși martori. 

Cei implicați trebuie să aibă șansa de a explica evenimentele individual. 

Fiecare caz este unic și merită abordat și luat în considerare, individual. 

Este nevoie de aplicarea constantă și corectă a regulilor în liceu și aplicarea Regulamentului de 

ordine interioară de către dirigintele clasei. 

Dacă cineva are îndoieli în legatură cu felul în care să abordeze un caz de bullying, poate cere 

îndrumări de la Responsabilul Antibullying din liceu.  

   După dezbatere, elevii vor formula și alte principii antibullying (minim 4 principii) aplicabile la 

nivel de clasă. Elevii rămași în semicerc, vor fi lucra în perechi. 

   Rezultatul activității în perechi, se va verbaliza, în timpul activității, la solicitarea profesorului. 

 

Activitatea 3 – Alternative anti-bullying – 20 minute 
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     Profesorul împreună cu elevii, dezbat posibile alternative de activități individuale și de grup la 

școală și în comunitate. Se dau exemple de activități diverse pentru a fi oferite drept model de 

rutina zilnică. Profesorul, le proiectează elevilor o tablă Jamboard (Anexa 1) cu fotografii care 

conțin exemple de activități ce încurajează relaționarea pozitivă între elevi-elevi și elevi-profesori. 

 

Evaluarea activității: 5 minute 

   

   Profesorul le cere elevilor să închidă activitatea printr-un cuvânt și un simbol de apreciere, 

nemulţumire sau atitudine neutră faţă de activitatea desfăşurată împreună cu aceştia, scrise și 

desenate pe un post-it. Post-it-ul, va fi lipit de ficeare elev  pe o foaie de flipchart în fața clasei/pe 

tabla Jamboard proiectată, la tema Evaluare activitate. 

   Profesorul citește și comentează cu elevii, post-it-urile completate de aceștia (Anexa 2).  

 

Anexe la activitatea nr. 7 - Alternative anti-bullying 

Anexa 1 

Alternative anti-bullying 
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Anexa 2 

Evaluarea activității de consiliere 

 

 

 

Numărul 8. Titlul activității: Evaluarea programului de consiliere 

 

 Titlul/denumirea activității Evaluarea programului de consiliere 

Tipul de activitate Evaluare 

Grup ţintă Elevii de liceu (clasele IX-XII) 

Profesor Răduță Georgeta 

Scop 

 

Măsurarea nivelului de satisfacție al 

beneficiarilor direcți, participanți în activitățile 

programului. 

Obiective  

 

Să se indentifice gradul de satisfacție privind 

acoperirea nevoilor de consiliere ale 

beneficiarilor direcți, în urma derulării 

activităților din program. 

Resurse procedurale Metode utilizate: centralizare chestionare, 
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analiză statistică, chestionar (Anexă). 

Resurse de timp 30 minute 

 

   Descrierea activității: Profesorul coordonator de program, aplică tuturor elevilor participanți la 

activitățile programului, un chestionar, pentru feedback-ul oferit la adresa implementării 

programului de consiliere, în școală. În funcție de scenariul în care se află școala la momentul 

programării acestei activități, se va aplica fie în format hârtie, fie în format on-line (formular 

google docs). Chestionarul este prezentat la Anexă la această activitate. 

 

Anexă la activitatea nr. 8 - Evaluarea programului de consiliere 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa 

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică  

Numele şi prenumele (opţional de trecut) ________________________     

Clasa: __________                         Data completării: _____________ 

 

CHESTIONAR DE SATISFACŢIE BENEFICIARI DIRECŢI 

Program consiliere - ,,Trusa mea anti-bullying!” 

 

1.Dacă ai vorbi altui coleg, din altă clasă despre acest program de consiliere, ce ai spune? 

Răspuns: ______________________________________________________________ 

 

2. Cum au fost activităţile desfăşurate pe grupe şi ca activităţi comune? 

a) foarte frumoase şi utile     b) activităţi normale, obişnuite         c) nu mi-au plăcut 

 

3.Care au/a fost  activităţile/activitatea care ţi-au plăcut cel mai mult? Marchează cu un X, în 

căsuța corespunzătoare activității. 

Prezentare program și informare în domeniul anti-bullying-lui  

La început au fost emoțiile....  
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Armonie în cuvinte, bullying-ul în școala de azi !  

Trusa mea anti-bullying  

De mine depinde să mă simt bine!  

Arăt că îmi pasă, comunic asertiv!  

Alternative anti-bullying  

Evaluarea programului de consiliere  

 

4. Cum apreciezi materiale utilizate în activităţi: filmuleţele educative şi PPT-urile, fişele de lucru, 

jocuri de consiliere, mijloace online moderne,  alte materiale educaţionale utilizate,  etc? 

a) foarte utile    b) utile  c) interesante şi atractive   d) nu mi-au trezit interesul, neatractive   e) 

relaxante    f) motivaţionale 

 

5. Fă propuneri de alte teme de discuţie pentru îmbunătăţirea acestui Program de consiliere, pentru 

anul următor şcolar. 

Răspuns: ____________________________________________________ 

 

6. Doreşti să participi în anul următor şcolar la activitățile altui program de consiliere? Dacă 

răspunzi cu Da, la punctual a), te rog să faci o propunere de activitate sau program pe o temă nouă. 

Răspuns: a) Da, doresc să particip. Propun activitatea sau programul ……        b) Da, doresc să 

particip. Nu am propuneri.       c) Da, doresc să particip la același program.            d) Nu doresc să 

mai particip. 

 

7. Ce ai schimbat și dezvoltat la tine, în urma participării la activitățile programului? 

Răspuns: __________________________________________________________ 

 

Părerea ta contează! Îţi multumim! 

 

 


