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Conţinuturi-cheie

• Ziua 1 Introducere în tematica proiectului. Introducere în
managementul conflictelor

• Ziua 2 Introducere în managementul conflictelor- continuare

• Ziua 3 Atenuarea conflictelor

• Ziua 4 Strategii practice folosite la clasă

• Ziua 5 Privire de ansamblu

• Ziua 6 Excursie şi cuvântul de închidere



Obiectivele cursului

Cursul va ajuta participanţii să înţeleagă:
• Noţiunea de conflict – cauze, manifestări şi cum să folosească o situaţie

conflictuală pentru a genera o experienţă de învăţare;
• Metode practice de incorporare în curriculum a managementului

conflictelor;
• Modalităţi practice efective utilizate pentru a clădi relaţii mai bune cu 

şcoala şi comunitatea;
• Inteligenţa emoţională şi socială: cum se dobândesc şi se dezvoltă astfel

de abilităţi în educator şi în celelalte persoane implicate;
• Agresiunea şi bullying- ul: metode de observare şi prevenţie;
• Tehnici practice care favorizează starea de bine, coeziunea grupului şi

sensul de apartenenţă la comunitatea şcolară.



Introducere în tematica proiectului

Temă de 
interes
european

12 participanţi din 5 ţări: Italia, 
Spania, Cipru, Slovacia, România



Atenuarea conflictelor. Bullying-ul 

Piramida
necesităţilor
a lui Maslow

Nevoia de 
prestigiu sta la 
baza bullying-ului



Atenuarea conflictelor. Bullying-ul

Diferenţa dintre bullying şi comportamentul
răutăcios constă în

Diferenţa (mare!) de putere

Existenţa intenţiei de a răni (cu scop precis!)

Repetarea comportamentului care răneşte



Atenuarea conflictelor. Bullying-ul

Cauzele
bullyingului



Atenuarea conflictelor. Bullying-ul

Situaţie
tipică de 
bullying



Atenuarea conflictelor. Bullying-ul

• Roluri in bullying

Agresorul

Victima

Observatorii

Fiecare actor trebuie tratat diferit deci profesorul trebuie să posede diferite
abilităţi pentru o intervenţie specifică



Atenuarea conflictelor - Tipuri de bullying

Fizic
Orice
contact 
fizic care 
raneste
ex lovirea
cu pumnii, 
picioarele

Verbal
Ex porecle, 
remarci
jignitoare despre
genul, religia, 
etnicitatea, 
statutul socio-
economic al unei
persoane

Indirect
Excluderea
persoanelor
din grup, 
colportarea
de barfe sau
calomnii

Alienarea
sociala
Evidentierea
diferentelor, 
excluderea
persoanelor din 
grup, 
colportarea de 
zvonuri

Intimidarea
Utilizarea
amenintarilor
pentru a-I 
inspaimanta
pe ceilalti

Cibernetic
Trimiterea de 
mesaje, 
fotografii etc 
folosind
calculatoare sau
telefoane mobile



Atenuarea conflictelor. Bullyingul

Semne de 
bullying care 
pot fi 
identificate
ACASĂ



Ziua 3 Atenuarea conflictelor. Bullyingul

Semne de 
bullying care 
pot fi 
identificate
LA ŞCOALĂ



Introducere în managementul conflictelor. 
Inteligenţa emoţională

Inteligenţa emoţională (EQ, emotional quotient) descrie abilitatea de a 

• monitoriza propriile emoţii şi pe cele ale celor din jur

• distinge şi denumi corect diferite emoţii

• utiliza informaţiile astfel obţinute pentru a ghida gândirea şi
comportamentul şi a-I influenţa pe cei din jur

• Inteligenţa emoţională poate fi învăţată şi aprofundată

• În contrast cu inteligenţa statică (IQ), inteligenţa emoţională este
flexibilă

• Are un impact masiv asupra activităţilor de grup (învăţare)



Strategii practice folosite la clasă. Metode anti-
bullying

Jocul de rol: Cum raspundeti la 
bullying

– Ce s-a intamplat?
– Ce credeai in momentul acela? Ce 

simţeai? 
– Te-ai mai gândit la asta de atunci? 
– Cine a suferit din cauza

comportamentului tau? În ce fel? 
– Ce crezi ca ar trebui sa faci sa

îndrepţi lucrurile? 

Jocul de rol: Cum pot fi ajutate
victimele bullyingului

– La ce te-ai gândit când ai realizat
ce s-a întâmplat? 

– Ce impact a avut acest incident 
asupra ta sau asupra celorlalţi?

– Care a fost cel mai greu lucru
pentru tine?

– Ce crezi ca ar trebui făcut pentru a 
îndrepta lucrurile? 



Strategii practice folosite la clasă. Negocierea

Dorinţa de a negocia

Stabilirea regulilor de 
bază

Colectarea
argumentelor

Fiecare participant îşi
foloseşte propriul punct

de vedere pentru a 
argumenta (EU)

Fiecare participant 
identifică necesitaţile şi

interesele celorlalti
participanti

Găsirea intereselor
comune

Crearea unei situaţii în
care fiecare are de 

caştigat

Evaluarea opţiunilor

Obţinera acordului
tuturor



Privire de ansamblu. Metoda celor 6 pălării



Excursie şi cuvânt de încheiere

• Evaluarea cursului: competenţe
obţinute, feedback, discuţii;

• Excursie şi activităţi culturale.



Cursul- experienţă educaţională, 
profesională şi culturală



Potsdam



Între trecut şi viitor totul e posibil


