
  

• Intimidarea verbală: poreclire, batjocorire, ameninţare, ironie, replici ofensatoare, comentarii 
sexuale etc. 

• Intimidarea socială: excluderea intenţionată dintr-un grup sau colectiv, punerea intenţionată într-o 
situaţie jenantă în public, răspândirea de zvonuri jignitoare etc. 

• Intimidarea fizică: bruscare, lovire, scuipare, daune aduse bunurilor persoanei intimidate etc. 
• Cyberbullying se referă la comportamentul de intimidare prin intermediul tehnologiilor de 

informare şi comunicare: SMS-uri sau e-mailuri jignitoare, răutăcioase, zvonuri sau comentarii 
răspândite pe site-uri de socializare, distribuirea de imagini jenante sau ofensatoare cu persoana 
hărţuită etc. 

Cine poate fi victimă ale bullying-ului? 

Oricine! De cele mai multe ori, nu caracteristicile personale sau comportamentul unei persoane o determină 
pe aceasta să devină victimă a bullying-ului!  

Cine sunt agresorii?  

• Unii dintre agresori sunt bine priviţi în grup, sunt populari, au influenţă în rândul celor de aceeaşi 
vârstă şi le place să domine sau să conducă pe alţii; 

• Alţii sunt agresivi deoarece aceștia au fost izolați și simt o nevoie puternică de a aparține unui grup, 
ȋnsă nu posedă abilitățile sociale de a-și păstra prietenii; 

• Mulți copii nu pot evalua violența școlară ca fiind negativă sau inacceptabilă, așa cum fac adulții, și 
pot interpreta actele de agresiune ca amuzament sau distracție; 

• Chiar dacă am putea avea impresia că agresorul este o persoană puternică şi încrezătoare, lucrurile 
stau uneori altfel – aceşti copii au de multe ori o stimă de sine scăzută, simţindu-se superiori doar 
dacă îi lezează pe alţii; 

• De multe ori agresorii sunt ei înşişi victime ale fenomenului de bullying, pe care îl „învaţă” de la 
părinţi sau fraţi mai mari. 

 

 

 

 

Bullying înseamnă folosirea unei forțe superioare 
pentru a influența sau intimida pe cineva. 

Este un comportament repetat si intenționat prin care 
agresorul își persecută, rănește, intimidează victima 
verbal, relațional și/sau fizic. 

Fenomenul bullying apare atunci când un copil este 
etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de 
cunoștințe sau de colegi. Uneori, aceste tachinări se 
transformă în îmbrânciri sau, în unele cazuri, în 
atacuri fizice. 



Semne care pot indica faptul că un copil este hărţuit 
 Vânătăi, răni neexplicate 
 Haine sau obiecte personale pierdute sau distruse  
 Dureri de cap sau de stomac frecvente, rău real sau prefăcut înainte de a merge la şcoală  
 Schimbări în tabieturile alimentare, cum ar fi mâncatul în exces sau săritul peste mese (copiii pot 

veni flămânzi de la şcoală pentru că nu şi-au mâncat sandviciul) 
 Dificultăţi la somn sau coşmaruri frecvente 
 Scăderea notelor, scăderea interesului pentru şcoală, fobie şcolară 

 Pierderea prietenilor sau evitarea situaţiilor sociale 
 Sentimente de neajutorare şi scăderea stimei de sine 
 Comportamente de risc, fuga de acasă, auto-mutilare sau preocupare legată de suicid. 

Ce puteţi face: 
 Interveniţi imediat şi opriţi comportamentul.  
 Asiguraţi-vă că toată lumea este în siguranţă  
 Staţi calm, liniştiţi copiii implicaţi şi martorii; modelaţi un comportament respectuos când interveniţi. 

Ce este bine să nu faceţi:  
 Nu ignoraţi comportamentul, în ideea că cei implicaţi vor rezolva singuri problema; 
 Nu obligaţi copiii să spună în public ce au văzut sau ce s-a întâmplat; nu vorbiţi cu cei implicaţi 

împreună, ci doar separat; 
 Nu-i forţaţi pe copiii implicaţi să se împace sau să-şi ceară scuze pe loc. 

Cum îl ajutăm pe copilul care a fost hărţuit? 
Ascultaţi şi acordaţi atenţie  copilului; nu spune niciodată copilului să ignore bullying-ul; 
Asiguraţi copilul că bullying-ul nu este din vina lui, chiar dacă la un moment dat l-a provocat în vreun fel pe 
agresor; 
Luaţi în considerare faptul că de multe ori copiii care sunt hărţiuţi au dificultăţi în a vorbi despre acest lucru. 
Recomandaţi consultarea consilierului şcolar sau a unui alt specialist; 
Căutaţi împreună cu copilul posibile soluţii. Încercaţi să identificaţi posibilile reacţii ale celor implicaţi, 
folosind de exemplu jocul de rol; 
Întrebaţi copilul ce anume l-ar face să se simtă în siguranţă, fără a produce schimbări majore în rutina 
copilului care să îl separe sau să îl diferenţieze de ceilalţi; 
Fiţi insistent. Este foarte posibil ca situaţia să nu se rezolve peste noapte, fiind nevoie de constanţă şi 
implicare pentru rezolvarea ei. 
Cum procedăm cu cel care a iniţiat comportamentul de bullying? 

 Asiguraţi-vă că respectivul copil ştie care este comportamentul problematic. Nu întotdeauna copiii 
înţeleg cât de dăunător poate fi comportamentul lor pentru alţii; 

 Arătaţi copiilor că bullying-ul este grav şi este luat în serios;  
 Manipulaţi consecinţele comportamentului astfel încât acestea să constituie o experienţă de învăţare. 

De exemplu, copilul agresor poate să scrie o poveste sau eseu despre efectele bullying-ului, să 
realizeze postere pentru prevenirea cyberbullying-ului etc. 

Implicaţi copilul agresor în rezolvarea situaţiei. De exemplu, copilul poate să: scrie o scrisoare prin care să 

îşi ceară scuze de la cel agresat, să facă un serviciu sau o faptă bună pentru acesta sau pentru alţii, să repare 

sau să plătească pentru bunurile distruse etc. 


