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Împreuna putem combate 
fenomenul BULLYING

în 2 pasi

(
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   Ghidul răspunsurilor la întrebările legate de bullying:
 
 Ce este? 

 Cum se manifestă?

 Cine sunt victimele/agresorii/spectatorii?

 Care sunt consecinţele?

 Cum putem ajuta elevii?

 Cum putem spune STOP fenomenului bullying? 

Ce este fenomenul bullying? 

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. Comportamentul poate fi învățat în 
familie sau în alte medii și este favorizat de diferențele sociale, de etnie, religie, gen, 
comportament, putere, caracteristici fizice etc.

Efectele asupra victimei sunt adesea devastatoare din punct de vedere emoțional și 
comportamental.

„O călătorie de 1.000 de pași începe cu primul pas” - proverb chinezesc

Fenomenul bullying este întâlnit cel mai frecvent în mediul școlar. Elevii au nevoie să 
trăiască într-un mediu în care se simt în siguranță și să învețe să rezolve situațiile dificile 
într-un mod corect. Pentru a reuși, este nevoie să  începem o călătorie lungă, să parcurgem 
un drum presărat cu obstacole, la sfârșitul căruia vom ieși învingători. Această călătorie 
începe cu:

PASUL 1: să înțelegem mai bine fenomenul bullying

PASUL 2: să putem determina schimbarea. Vrem să combatem acest fenomen!
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Pasul 1: să înțelegem mai bine fenomenul bullying 

 
 În perioada octombrie 2011 - octombrie 2013,  Asociaţia Telefonul Copilului a 
înregistrat un număr de 2.907 de cazuri de bullying în Romania. Conform informaţiilor 
obținute prin intermediul Telefonului Copilului 116 111, fenomenul bullying este asociat 
următoarelor forme: 

 • bullying fizic - 45.72%,
 • bullying verbal - 22.86%, 
 • bullying emoţional - 15.24%, 
 • bullying relaţional - 14.28%
 • bullying online - 1.90%.

 Printre efectele fenomenului bullying, s-au înregistrat: depresii și tulburări de 
comportament (33.15%), excludere şi dificultate în relaţionare (29.78%), gânduri 
suicidale (15.17%), frică şi anxietate (12.92%), criză de identitate (4.49%) şi criză de 
singurătate (4.49%).

 Victimele fenomenului bullying au fost în principal adolescenţi (fete 12 - 17 ani - 
28.58%, băieţi 12 - 17 ani - 57.14%), dar şi preadolescenţi (fete 8 - 11 ani - 6.67%, băieţi 
8 - 11 ani - 7.61%).

 La nivel global, în ultimii 2 ani, serviciile Telefonul Copilului de pretutindeni au 
înregistrat un număr de 251.640 de cazuri de bullying. Mai mult, 9 din 10 cazuri de 
bullying au avut loc în școală, conform analizei realizată de Child Helpline International, 
în urma apelurilor efectuate la Telefonul Copilului la nivel global, în ultimul deceniu.

Definiţie  fenomen 

În limba engleză se numeste scurt si cuprinzator bullying, dar în limba română - 
comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Un copil 
este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe sau de către colegi care îl 
strigă într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau probleme de ordin medical/
familial). Uneori aceste tachinări se transformă în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în 
atacuri fizice.

Bullying reprezintă o formă de abuz emoțional şi fizic, care are trei caracteristici: 

	 •	Intenționat – agresorul are intenția să rănească pe cineva;
	 •	Repetat – aceeași persoană este rănită mereu ;
	 •	Dezechilibrul de forțe – agresorul își alege victima care este percepută ca fiind   
   vulnerabilă, slabă și nu se poate apăra singură.
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Acest fenomen afectează copiii și adolescenții, atât din punct de vedere emoțional, cât și 
fizic și social. De asemenea, fenomenul are efecte negative asupra victimei, dar și asupra 
agresorului și a celor ce asistă, spectatorii. Se creează un climat de frică, asprime și lipsă 
de respect pentru toți cei implicați.

Cuvinte care dor și rănesc: 
“Când trec pe lângă tine să te uiți în jos, ca altfel ți-o iei!”

 Adevăruri despre bullying:
	 •	Fenomenul	bullying	NU	este	inofesiv	sau	inevitabil.
	 •	Fenomenul	bullying	ESTE	învățat,	rănește	și	poate	fi	controlat.
	 •	Fenomenul	bullying	SE	DEZVOLTĂ	dacă	este	susținut	și	lăsat	nesupravegheat.
	 •	Fenomenul	bullying	IMPLICĂ	pe	oricine.	
	 •	Fenomenul	bullying	POATE	fi	stopat	și	prevenit.
 

În timpul unei ore, circulă un bileţel prin clasă, pe care scrie: „Maria miroase urât, nu vă mai apropiaţi de ea”. 
Bileţelul trece pe la toţi elevii, aceştia încep să chicotească, privind în direcţia Mariei. Profesorul se opreşte 
şi solicită citirea biletului cu voce tare, moment în care clasa izbucneşte în râs, iar Maria începe să plângă. 
–   caz înregistrat de Asociația Telefonul Copilului la 116 111 – caz editat

PROBLEME 
FAMILIALE

PROBLEME 
PERSONALE

PROBLEME
ȘCOLARE

BULLYING

FIZIC VERBAL RELAȚIONAL SOCIAL CYBER 
BULLYING MOBBING

EFECTE

- palme
- loviri
- îmbrânciri

- țipete, critici
- porecle,
jigniri
- sarcasm,
zvon
- insulte
- amenințări
- minciuni

- intimidare
- izolare
- denigrare
- manipulare

- excludere
- insulte
- marginalizare

- mesaje 
supărătoare
- imagini 
denigratoare 
pe telefon,
pe internet

- discreditare
- izolare
- intimidare
- zvonuri: grup 
- individ

- vulnerabilitate
- stimă de sine scăzută
- depresii
- eșec școlar
- gânduri suicidale
- tulburări de comportament
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Cuvinte care dor și rănesc: 
 „Să vorbești doar atunci când îți dau eu voie de acum încolo, ai înțeles?”

Învăţăm împreună cu elevii

1. Ce este fenomenul bullying?

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.

Scop:  elevii vor putea identifica și exemplifica ceea ce văd, simt, aud și experimentează. 
Este mult mai ușor să vorbiţi despre bullying cu elevii atunci când folosiți un vocabular 
comun. 

Obiectiv: la sfârșitul activității, elevii vor putea enumera cel putin 3 forme de 
manifestare a acestui fenomen.

Activitate: 

	 •	Prezentați	elevilor	formele	de	manifestare	ale	fenomenului	bullying
	 •	Organizați	elevii	în	grupe:
	 	 •	Fiecare	grupă	va	defini	o	anume	formă	de	bullying	prin	exemple,	când
    și unde se manifestă, ce pot simți cei implicați. 
	 	 •	Ideile	vor	fi	scrise	de	un	elev	pe	o	foaie.
	 	 •	Durata:	15	minute.

	 •	Discuție	interactivă.	După	timpul	de	lucru	în	echipe	fiecare	grupă	va	prezenta		 	
      pe scurt rezultatul muncii sale și va discuta despre:
	 	 •	Care	sunt	formele	de	bullying	mai	ușor	de	observat?
	 	 •	Care	dintre	formele	de	bullying	este	mai	greu	de	observat?
	 	 •	Care	formă	de	bullying	are	efectele	cele	mai	dăunătoare?
	 	 •	Cum	evaluăm	afirmațiile	de	genul	„am	glumit”?	Este	sau	nu	este	bullying?
	 	 •	Durata:	20	minute.

	 •	Activitate suplimentară – atelier de creație 
	 	 •	Pe	cartoane	duplex	elevii	vor	reprezenta	grafic	formele	de	bullying		într-un		 	
    mod cât mai creativ. 
	 	 •	Cartoanele	vor	fi	expuse	în	clasă	sau	pe	holul	școlii.
	 	 •	Materiale	necesare:	cartoane	duplex,	lipici,	markere,	culori,	ziare,	foarfecă.	
	 	 •	Durata:	45	min.

Cuvinte care dor și rănesc: 
„Ești cel mai nașpa din școală!”
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2. Fenomenul bullying - mit sau realitate

Care sunt miturile despre bullying?

Mitul #1 – „Elevii au nevoie de intervenția adulților în fiecare conflict pe care îl au.”

Realitate – Elevii au nevoie să învețe să rezolve conflictele pe care le au într-un mod 
corect. Însă, pentru a face acest lucru, au nevoie de îndrumarea părinților și a profesorilor 
privind modul în care pot rezolva  în mod corect conflictele.

Atenție! Sunt situații în care integritatea fizică și emoțională ale elevului sunt puse în 
pericol, iar acestea necesită intervenția imediată din partea adulților.

Mitul #2 – „Elevii trebuie să se răzbune pe cei care i-au agresat.”

Realitatea – Răzbunarea cauzează răni serioase. Persoanele care agresează, de cele mai 
multe ori, sunt mai mari și mai puternice în comparație cu victimele lor. De asemenea, 
răzbunarea transmite ideea că violența este un mod normal de a rezolva conflictele. 

De multe ori, copiii învață să agreseze pentru că văd comportamentul agresiv al adulților 
sau provin dintr-o familie unde violența este prezentă în relaționarea dintre membrii 
acesteia.

Mitul #3 -  „Fenomenul bullying dezvoltă caracterul.”

Realitatea – Copiii care sunt agresați în mod repetat au o stimă de sine scăzută și nu 
au încredere în ceilalți. Pe de altă parte,  fenomenul bullying nu dezvoltă caracterul 
agresorului, acesta învăţând  că orice se poate obține prin agresiune și supunerea 
celorlalți.   

Mitul #4 – „Bâtele și pietrele te pot răni, dar cuvintele nu te rănesc niciodată.”

Realitatea -  Poreclele și insultele pot lăsa urme dureroase pentru tot restul vieții.

Mitul #5 – „Acesta nu este bullying, este doar tachinare.”

Realitatea – Batjocura, indiferent de forma pe care o îmbracă, rănește și trebuie oprită.

Mitul #6 -  „Întotdeauna au fost agresori și întotdeauna vor fi.”

Realitatea – Prin colaborarea părinților, profesorilor și elevilor, avem puterea de a 
schimba lucrurile și de a crea un viitor mai bun pentru copiii noștri. Este important pentru 
copii să fie învățați să își rezolve problemele prin comunicare non-agresivă. 
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Mitul #7 – „Copiii sunt copii, astfel de conflicte sunt normale între ei.”

Realitatea – Formele de bullying reprezintă un comportament învățat. Copiii pot 
imita un comportament agresiv pe care îl văd la televizor sau acasă. Conștientizarea 
comportamenului agresiv, chiar și de către copii, conduce la dezvoltarea unor caractere 
armonioase. 

Recomandare – Oricare ar fi forma de bullying care apare în mediul şcolar, aceasta 
trebuie remediată imediat pentru a restabili confortul emoțional al tuturor copiilor 
implicați: agresori, victime sau martori.  

Cuvinte care dor și rănesc: 
“Ești cel mai prost din clasă, de asta stai în ultima bancă!”

Indentificarea rolurilor şi consecințelor fenomenului bullying
De cele mai multe ori, acest fenomen are loc în cadrul unui grup sau al unui context 
social. El implică diferite roluri jucate de diferiți „actori”: agresorul, victima și spectatorul.

Agresorul  
Printre agresorii indicaţi de victime s-au numărat: alţi copii 57.14%, adulţi - 25% și 
cadre didactice - 17.86% (date oferite de Asociația Telefonul Copilului prin intermediul 
serviciului 116 111)

Profilul agresorului  
Acesta își selectează și învață victima să se conformeze cerințelor lui. Caută încurajarea 
activă, acceptarea pasivă sau tăcerea din partea spectatorilor.

AGRESORUL ABUZEAZĂ DE PUTERE PENTRU A-I RĂNI PE CEILALȚI, DELIBERAT ȘI ÎN 
MOD REPETAT. 

	 Temperamental,	 inflexibil,	 încrezător,	 nu	 îi	 place	 să	 accepte	 regulile.	Nu	manifestă	
empatie și chiar se bucură atunci când  produce durere celorlalți. Dorește să domine.
 Prima categorie de agresori sunt elevii, care agresează pentru că vor să impresioneze 
„lider-ul” grupului sau pentru că se tem ca ei să nu fie agresați.

Cuvinte care dor și rănesc: 
 “Dacă nu îmi dai temele în fiecare zi, o să-ți rup toate caietele!”

 A doua categorie de agresori sunt cei care, din dorința lor de a câștiga atenție, 
de a fi populari și a avea putere, agresează victima, însă nu fizic. Comportamentul lor 
este încurajat de reacția victimelor. Agresorul vrea să se distreze și o face încercând 
să enerveze victima care, de fiecare dată, răspunde într-un mod pe care agresorul îl 
așteaptă: se supară, se enervează, începe să plângă.
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Învăţăm împreună cu elevii: 

Convingerile tale promovează sau previn fenomenul bullying?

Modul în care gândim determină acțiunile noastre.  

 1. Multiplicati chestionarul „Convingerile tale promovează sau previn fenomenul   
      bullying?”  și oferiți fiecărui elev câte unul.
 
 2. Parcurgeți afirmațiile pe rând și întrebați-i pe elevi dacă sunt sau nu de acord. 
	 				Pot	răspunde	cu	Da,	Nu	sau	Uneori.
 
 3. După ce au completat formularul, purtați o discuție interactivă în care elevii pot   
      discuta cu privire la alegerile lor.

 4. Explicaţi elevilor că modul în care gândim afectează modul în care acționăm.   
      Convingerile lor pot promova sau preveni bullying-ul.

ÎNCURAJARE ACTIVĂ

ACCEPTARE 
PASIVĂ

TĂCEREA 
MARTORILOR

își dorește să 
obțină de la 

copilul martor al 
fenomenului 

bullying

își dorește să 
obțină de la 

copilul victimă 
al fenomenului 

bullying

AGRESORUL
prin BULLYING rănește alți copii,

dar și pe el însuși

EFECTE

- agresiune
- comportament anti-social
- abandon școlar
- di�cultăți în a-și controla 
emoțiile
- cinism
- consum de droguri
- depresie
- sinucidere

- temperamental, in�exibil, cinic
- încrezător, dominator, lider
- popular, detașat emoțional
- fără reguli
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Chestionar 

EȘTI	DE	ACORD?

1. Este distractiv să fii șeful copiilor din jur.   Da Nu Uneori

2. Este în regulă să profiți de pe urma copiilor care  Da Nu Uneori                                                    
     care nu sunt la fel de puternici ca tine.

3. Unii copii merită să fie umiliţi sau porecliți.              Da Nu Uneori            

4. Cei care îi domină pe ceilalți copii merită respect.    Da Nu Uneori                

5.	Nu	este	treaba	ta	când	alți	copii	sunt	aleși	iar	alții		 			 Da Nu Uneori                   
     sunt lăsați în afara grupului.                                                              

6. Este nevoie de curaj să iei partea unui copil care a   Da Nu Uneori               
     fost umilit sau exclus.              
    
Victima – persoana agresată
 
VICTIMELE FENOMENULUI BULLYING SUNT FETE ȘI BĂIEȚI DE TOATE VÂRSTELE, 
ASPECTE FIZICE DIFERITE ȘI CU TRECUT DIVERS.

Cuvinte care dor și rănesc: 
 „Uite, plouă! Nu te duci să faci baie?” 

 Victimele fenomenului bullying,  conform datelor înregistrate de Asociația Telefonul 
Copilului, prin intermediul serviciului Telefonul Copilului 116 111, au fost în principal 
adolescenţi (fete 12 - 17 ani - 28.58%, băieţi 12 - 17 ani - 57.14%), dar şi preadolescenţi 
(fete 8 - 11 ani - 6.67%, băieţi 8 - 11 ani - 7.61%).	 	 La	 nivel	 internațional,	 victimele	
fenomenului bullying sunt 43% băieţi și 57% fete, iar în Europa 42% băieţi și 58% fete.

Printre efectele fenomenului bullying, 
conform acelorași date oferite de 
Asociația Telefonul Copilului, s-au 
înregistrat: depresii și tulburări de 
comportament - 33.15%, excludere 
şi dificultate în relaţionare - 29.78%, 
gânduri suicidale - 15.17%, frică şi 

anxietate - 12.92%, criză de identitate (4.49%) şi criză de singurătate (4.49%). 

Copiii cu riscul cel mai mare de a fi abuzați aparțin unui grup etnic minoritar, au dizabilități, sunt supra-
ponderali, nou veniți în comunitate, școală, nu se „potrivesc” grupului.
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Copiii pot avea multe motive care îi împiedică să le spună adulților despre situațiile de 
bullying:
 •	Le	este	rușine	că	au	fost	agresați;
 •	Se tem de răzbunare;
 •	Nu	cred	că	adulții	îi	pot	ajuta;
 •	Au fost abuzați de adulți și cred că este ceva normal să fii abuzat;
 •	Nu	vor	să	fie	etichetați	ca	„turnători”	sau	„trădători”.

ÎNCURAJARE ACTIVĂ

STOPAREA 
ABUZULUI

SPRIJINUL 
MARTORILOR

își dorește să 
obțină de la 

copilul martor al 
fenomenului 

bullying

își dorește să 
obțină de la 

copilul victimă
al fenomenului 

bullying

VICTIMA
 individualitatea �ecărui copil trebuie să �e apreciată 

pentru valoarea pe care o aduce grupului

EFECTE

- abilități sociale scăzute, puțini prieteni sau fără 
prieteni
- simț al umorului puțin dezvoltat
- supraponderali sau subponderali
- supuși, pasivi, inteligenți, talentați, slabe abilități 
sportive
- provin din familii sărace, familii monoparentale
- provin din centre de plasament
- nou-veniți în comunitate/școală 

TERMEN SCURT

- arată un dezinteres cu privire la școală sau 
refuză să meargă la școală
- situația școlară se înrăutățește, nu se poate 
concentra
- este trist, speriat, face ceva nepotrivit
- are urme pe corp pe care nu le poate explica
- este obosit, are dureri de cap, de stomac și nu 
se poate odihni

TERMEN LUNG

- încredere de sine scăzută
- teamă
- abandon școlar
- di�cultăți în a-și controla emoțiile
- tulburări de comportament
- depresie
- gânduri suicidale
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În aceste situații, adulții trebuie să intervină pentru că multe dintre cazurile de bullying 
pot degenera în evenimente care nu mai pot fi gestionate și au nevoie de intervenția 
specialiștilor. Prin decodificarea semnalelor, adultul trebuie să răspundă nevoii copilului 
de	apărare/susţinere.	O	problemă	nerezolvată	poate	conduce	la	un	lanț	de	probleme	din	
ce în ce mai greu de gestionat sau la gesturi extreme.

Pentru a învăța cum să facă față experiențelor neplăcute, elevii au nevoie de o îndrumare 
corectă și clară din partea profesorilor și părinților. 

Învăţăm împreună cu elevii

„Alege corect” 

Scop: elevii vor învăța care sunt alegerile corecte pe care le pot face în situațiile în care 
ar putea fi agresați.

Activitate: Citiți acțiunile agresorului și cele două alegeri greșite ale persoanei agresate. 
Apoi, provocați-i pe elevi să găsească alegerea corectă pentru situația specifică. Elevii 
pot discuta pentru fiecare răspuns în grupe de 2 sau 4 persoane. 

Situația de agresiune Răspunsul de 
supunere Răspunsul agresiv Răspunsul corect

Agresorul îți ia cu forța 
dulciurile.

Victima intimidată i le dă 
agresorului.

Victima îl împinge pe 
agresor și îl jignește: „Ești 
un măgar.”

Victima stă dreaptă și 
spune: „Îmi aparțin, nu îți 
permit.”

Agresorul râde și, aratând 
către victimă, spune: 
„Fraier! Fraier!”.

Victima se uită suparată și 
începe să plângă.

Victima țipă și îl lovește pe 
agresor.

Victima îl privește calm 
pe agresor și îi spune: „Îți 
irosești timpul încercând 
să mă faci să mă supăr.”

Agresorul le șoptește 
prietenilor victimei: „Dacă 
vrei să fii prietenul meu 
nu mai vorbi cu ...”

Victima află și se 
gândește:	„O	sa	fiu	singur”.

Victima află și lanseză 
zvonuri urâte despre 
agresor.

Victima vorbește în privat 
cu agresorul: „Știu că mă 
vorbești	pe	la	spate.	Nu-
mi place.”

Agresorul îi spune 
victimei: „Din cauza ta am 
luat gol, prostule. Data 
viitoare nu mai joci”.

Victima spune: „Îmi pare 
rău că am greșit.”

Victima strigă: „Pe cine faci 
tu	prost,	cretinule?”

Victima îi spune calm 
agresorului:	„Nu	ești	tu	cel	
care decide asta.”

Agresorul trece pe lângă 
victimă și o îmbrâncește.

Victima nu spune nimic, 
pune capul jos și pleacă.

Victima se întoarce 
spre agresor și îi spune 
acestuia: „Ești un nesimțit!”

Victima îi spune foarte 
calm	agresorului:	„Nu-mi	
place să fiu tratat așa și te 
rog să încetezi.”

Deși mulți dintre elevi pot alege să nu vorbească despre experiențele neplăcute pe care le  trăiesc, 
faptele și comportamentele lor pot exprima ceea ce cuvintele lor nu pot. 1.Urmăriţi  cu atenție dacă 
arată	dezinteres	cu	privire	la	școală	sau	refuză	să	meargă	la	școală.	2.	Situația	școlară	se	înrăutățește.	Nu	
se poate concentra. 3. Este trist, speriat. 4. Face ceva nepotrivit. 5. Are urme pe corp pe care nu le poate 
explica. 6. Este obosit, are dureri de cap, de stomac. și nu se poate odihni.
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Spectatorul / Martorul

Cei mai mulți dintre elevi nu sunt nici agresori și nici victime. Ei sunt spectatori. 

Un rol important în prevenirea fenomenului bullying îl are spectatorul. În funcție de 
modul în care el reacționează, poate contribui la problemă sau la soluție. 

Unii spectatori instigă agresorul să abuzeze victima.

Majoritatea spectatorilor acceptă în mod pasiv privind și nefăcând nimic. Poate fără 
să conștientizeze, spectatorii încurajează agresorul să continue, prin simpla prezenţă și 
acceptare tacită.

Spectatorul, însă, poate avea un rol important în oprirea agresiunii. El trebuie să intervină 
sau să apeleze la ajutorul unui adult.

COPIII VOR INTERVENI ȘI VOR AJUTA PENTRU A PRODUCE O SCHIMBARE DACĂ ADULȚII 
ÎI PREGĂTESC, ÎNCURAJEAZĂ ȘI SUNT ALĂTURI DE EI ÎN ACESTE SITUAȚII NEPLĂCUTE.

LIPSA ATITUDINII

EMPATIEPRESIUNEA 
AGRESORULUI

simte din partea 
copilului agresor 
al fenomenului 

bullying

simte din partea 
copilului victimă 
al fenomenului 

bullying

MARTOR
poate contribui la problemă sau la soluție

EFECTE

- lipsa de reacție
- teamă
- di�cultăți în a-și controla 
emoțiile
- di�cultăți în relaționare

- teama de a nu � asociați cu victima, iar în 
acest mod statutul lor să se piardă sau
devină ei înșiși victime
- teama de a raporta incidentele pentru că 
nu vor să �e numiți trădători, informatori,
turnători
- vinovăție și neputință pentru că nu au luat 
atitudine față de agresor. Nu și-au apărat 
prietenii, colegii
- nesiguranță, incapabili de a acționa, lipsa 
controlului
-presiunea de a participa la fenomenul 
bullying
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Învăţăm împreună cu elevii 

Adevărat sau Fals? 

Scop: elevii să înțeleagă cât de important este rolul spectatorilor în a interveni și opri 
cazurile de bullying.

Activitate:	fiecare	elev	va	primi	câte	o	 foaie	cu	testul	Adevărat	sau	fals?	și	 timp	de	10	
minute va alege pentru fiecare afirmație dacă răspunsul este adevărat sau fals. 
Profesorul va invita elevii să-și argumenteze punctele de vedere într-o discuție interactivă  
iar apoi va citi concluziile cercetărilor privind rolul spectatorului.  

Adevărat	sau	fals?	

1. De obicei, spectatorii doar asistă când ceilalți   Adevărat sau Fals
    elevi sunt abuzați.  

2. Cei mai mulți dintre cei care privesc situații de          Adevărat sau Fals
    bullying se simt inconfortabil.

3. Cei mai multi dintre cei care sunt spectatori nu        Adevărat sau Fals
    fac nimic pentru a opri astfel de situații. 

4. Elevii care privesc și nu vorbesc despre fenomenul               Adevărat sau Fals
    bullying înrăutățesc lucrurile.

5. Elevii care râd și încurajează agresorul înrăutațesc  Adevărat sau Fals
    lucrurile.

6. Elevii care încearcă să oprească fenomenul bullying Adevărat sau Fals
    schimbă situația de cele mai multe ori. 

7. Uneori adulții nu opresc fenomenul bullying             Adevărat sau Fals
    pentru că nu îl recunosc, ori nu înțeleg că rănește.
 
8. Atât copiii, cât și adulții pot învăța să devină   Adevărat sau Fals
    spectatori care ajută  la stoparea fenomenului bullying.

Concluziile cercetărilor (informații prezentate în ghidul „Eyes on bullying”, realizat de 
către Education Development Center, Inc, în anul 2013)

-  Între 80% și 90% dintre spectatori au afirmat că nu a fost plăcut să privească cazurile de 
bullying și nu s-au simțit confortabil.
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- Când spectatorii privesc fără a interveni, înrăutățesc lucrurile pentru că oferă audiență 
agresorului. 

- Dacă spectatorii râd, îl încurajează pe agresor să continue.

-  Adulții, de obicei, nu observă fenomenul bullying pentru că de cele mai multe ori se 
întâmplă	 în	 zonele	 unde	 nu	 există	 supraveghere	 din	 partea	 adulților.	 Oricum,	 atunci	
când adulții sunt martori, de multe ori trec cu vederea și minimizează efectele dureroase. 

Pasul 2: Putem determina schimbarea.
Vrem să combatem fenomenul bullying!

Cum putem ajuta?

După părerea psihologului Izzy Kaleman, cel mai eficient mod de a combate și preveni 
fenomenul bullying este să oferim elevilor „înțelepciunea” de a ști cum să reacționeze 
față de agresori fără ajutorul unui adult. Atunci fenomenul bullying va dispărea repede, 
copiii vor fi mai fericiți și mai încrezători în ei înșiși. Pentru a-și dezvolta abilitățile sociale, 
copiii au nevoie să experimenteze interacțiuni sociale negative fără a fi supervizați de 
adulți. 

PREVENIREA FENOMENULUI 
BULLYING ÎN ȘCOALĂ

la nivelul ȘCOLII la nivelul CLASEI

crearea unui sistem 
integrat de 

supraveghere a elevilor 
în școală

crearea unei rețele de 
instituții suport

întâmplări periodice 
între cadre didactice 

pentru dezvoltarea unor 
proceduri de intervenție 

în situații de bullying

întâlniri periodice 
conducerea școlii - 

părinți reprezentanți ai 
claselor

realizarea unor 
materiale de prevenire a 

fenomenului bullying

întâmplări periodice 
cadru didactic - părinți  -  

elevi

reguli împotriva 
fenomenului bullying

activități / discuții  
despre bullying

identi�carea 
potențialelor victime

identi�carea 
potențialilor agresori

cunoașterea elevilor
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Majoritatea campaniilor anti-bullying aplică 2 principii pentru combaterea fenomenului: 
1. Elevii trebuie să informeze profesorii atunci când au loc situații de bullying.
2. Pedepsirea agresorilor.

Deși cele două principii au la bază motivații bune, acestea pot avea efect advers. Dacă 
fiecare caz de bullying este raportat profesorilor, va transmite elevilor ideea că nu pot 
face față situațiilor neplăcute. Încrederea și respectul de sine ale elevilor vor fi afectate. 
Elevii care informează profesorii pot fi văzuți ca trădători.

Studiile au arătat că a pedepsi un copil nu are rezultate pe termen lung în a-l determina 
să se poarte frumos. În multe situații, agresorul se poate răzbuna pe cei care au informat 
profesorii și conflictele pot escalada.

Cum putem  face față acestui fenomen? 

Foarte mulți profesori au parte de agresiuni verbale și uneori fizice din partea elevilor. 
Modul în care profesorii reacționează la aceste incidente este extrem de important din 
două motive:

1. Reacția profesorilor va fi oglindită în modul în care mulți elevi vor reacționa în astfel 
de cazuri.

2. Dacă profesorul va reacționa greșit, elevul va urî și mai mult școala/profesorii și va 
primi atenția pe care o dorește și va fi încurajat să continue comportamentul anti-social.

Însă, dacă va reacționa în mod corect, agresorul îl va respecta, elevii martori îl vor 
respecta  pentru că vor simți că îi pasă de ei și nu de reputația sa. Dacă se concentrează 
asupra cuvintelor jignitoare și ofensatoare, profesorul va oferi elevilor o armă pe care să 
o folosească împotriva sa.

E important ca profesorul să înțeleagă de ce elevul reacționează așa și, mai important, care 
este scopul său, ce obține prin comportamentul afișat. Vrea atenție, putere, răzbunare, 
vrea	să	se	distreze?	Ar	putea	fi	ajutat	să-și	atingă	scopul	într-un	mod	util?

Cuvinte care dor și rănesc: 
 „Nu îl mai băgați în seamă pe sărăntocul ăla!”

Intervenție

Copiii au nevoie să învețe cum să facă față situațiilor dificile atât la școală, cât și în afara 
ei. Vor fi însă cazuri care necesită intervenția unui adult pentru că victima nu poate face 
față și situația poate degenera. În astfel de cazuri, iată ce puteți face:



© Asociaţia Telefonul Copilului 2014
17

Nu	confundați	acest	fenomen	cu	un	conflict	între	elevi.

Nu	folosiți	medierea	făcută	de	elevi	între	ei.	Victimei	îi	poate	fi	foarte	greu	să	se	susțină	
în fața abuzatorului.

Cuvinte care dor și rănesc: 
 „Prietene, uită-te pe cer, îți pleacă familia în străinătate”

Principii pentru elevi – ce ar trebui  să știe pentru a combate acest fenomen.

1. Învățați-i să-şi transforme adversarii în prieteni. 

Cea mai eficientă metodă pentru a combate și preveni fenomenul bullying este Regula 
de Aur. Izzy Kalman aplică această regulă în soluțiile pe care le recomandă profesorilor 
pentru a combate eficient fenomenul.

Regula de Aur înseamnă „să-i tratezi pe ceilalți așa cum vrei să fii tu tratat”, înseamnă să-ți 
transformi dușmanii (agresorii) în prieteni. Este o soluție oferită copiilor pentru a învăța 
cum să nu mai fie victime și cum să facă în mod corect față situațiilor neplăcute.

INTERVENȚIE

CINE ESTE IMPLICAT?

TELEFONUL COPILULUI 
116 111

CADRU DIDACTIC
acțiune fermă, însă calmă -
separarea agresorului de 

victimă

PĂRINȚILOR CONSILIER ȘCOLAR

COPILUL AGRESOR COPILUL VICTIMĂ COPILUL MARTOR

- nu răspundeți agresiv
- nu manifestați un 
comportament agresiv
- evitați să-l certați pe agresor 
în fața celorlalți morala îi va 
oferi atenția pe care o caută
- analizați incidentul, 
nu stabiliți consecințe repede
- nu le spuneți copiilor să-și 
rezolve problemele
- rămâneți în preajma celor 
implicați pentru a vă asigura că 
lucrurile s-au calmat

INTERVENȚIA DE URGENȚĂ 
A CADRULUI DIDACTIC
 - acțiune fermă, însă calmă
 - separarea agresorului de 

victimă

Încurajare activă
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Adevăratul motiv pentru care acest fenomen are loc:
Adesea motivul pentru care agresorii își agresează victimele este dat de dorința lor                     
de a fi populari, de a avea putere și de a fi respectați. 

Ce își doresc agresorii cel mai mult?

Atunci când victima este afectată de comportamentul agresorilor, 
aceștia se bucură de reacția victimei. Cu cât se supără mai mult, cu 
atât agresorii vor continua să se comporte la fel și vor avea parte 
de mai multă distracție. Punctul slab al victimei va fi atacat de 
fiecare dată. 

Cum pot victimele să întoarcă situația în favoarea lor? 

Regula	de	aur	înseamnă	să-ți	tratezi	adversarii	așa	cum	ai	vrea	să	fii	tu	tratat.	Oamenii	
se poartă după principiul oglinzii. Dacă cineva se poartă frumos cu ei, reacția va fi să 
oglindească comportamentul plăcut, să răspundă în același mod. Dacă cineva se poartă 
urât, atunci reacția va fi pe măsură. 

Făcându-i pe oameni să se simtă bine, aceștia vor deveni prieteni, însă făcându-i să se 
simtă rău, vor deveni adversari. Cu cât vei avea mai mulți prieteni, cu atât mai multă 
putere vei avea. A fi furios înseamnă a te transforma într-o victimă. 

Dacă elevii vor învăța să nu reacționeze cu furie, vor câștiga. Dacă se vor supăra, vor 
pierde „jocul puterii” cu agresorii. Arătându-le respect agresorilor, aceștia vor răspunde 
cu respect.  În general, oamenii sunt surprinși de o schimbare a atitudinii și pot forța 
limitele. Astfel situația poate deveni mai rea până să devină mai bună.

2. Predaţi-le lecţiile de viață prin jocuri, activități şi discuții

a. Jocuri 
Un principiu pe care elevii trebuie să-l învețe este acesta: cei din jur sunt liberi să-mi 
adreseze orice fel de cuvinte doresc, eu sunt liber să nu reacționez în același fel. 

Un joc care îi va învăța pe elevi să nu se supere atunci când sunt porecliți, ba mai mult, să 
râdă de porecle fără a se simți ofensați este următorul:

- timp de o săptămână elevii își pot adresa porecle unii altora, însă regula este: nimeni nu 
are voie să se supere. 

- profesorul are un rol important în această activitate. El oferă modelul de reacție pe care 
elevii îl vor urma. Poate cere elevilor să îi spună care sunt poreclele lui. Deși mulți ar crede 
că elevii nu îi vor acorda respect profesorului, efectul va fi total diferit. Dacă profesorul 
se amuză la aceste porecle, elevii vor urma modelul lui pentru că această atitutine arată 
respect și încredere de sine.

Agresorii își doresc...
 atenție, putere, 

răzbunare,  
distracție 
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- pentru ca acest joc să se desfășoare bine, sunt necesare și discuții libere cu elevii pe 
baza unor întrebări de genul: Cum te-ai simțit când ai auzit care este porecla ta? Faptul că 
nu ai răspuns în același fel te-a ajutat să te simți mai încrezător? Dacă nu îi poți opri pe ceilalți 
să-ți adreseze porecle, cum te simți alegând să te distrezi pe seama lor?

De ce timp de o săptămână?

- cu siguranță, la începutul acestui joc elevii se vor supăra auzind poreclele care le sunt 
adresate. Este nevoie de timp ca ei să poată să-și dezvolte o nouă atitudine. Regula 
trebuie amintită zilnic: nimeni nu are voie să se supere.  

De ce acest joc va avea rezultate?

Învățându-i să râdă pe seama poreclelor care le sunt adresate, elevii vor învăța un 
principiu sănătos, pe care îl vor putea aplica de-a lungul vieții ori de câte ori vor avea 
de-a face cu astfel de situații: cei din jur sunt liberi să-mi adreseze orice fel de cuvinte, eu 
sunt liber să nu reacționez în același fel. A-și dezvolta capacitatea de a râde de ei înșisi 
implică dezvoltarea încrederii în sine. Mai mult, poreclele își vor pierde puterea de a jigni, 
vor fi peste tot.

b. Activități 
 
“Un	copil	rău	este	un	copil	descurajat”	-	Rudolf	Dreikurs

Mare parte dintre comportamentele nedorite ale elevilor pot fi prevenite dacă se dezvoltă 
între ei o atmosferă prietenoasă, dacă se simt încurajați,  apreciaţi  și nu comparați, 
criticați, umiliți.

Un exercițiu rapid de încurajare este următorul: Vorbiți-le elevilor despre calități (niciodată 
despre defecte, pentru că nu putem construi nimic pe slăbiciuni), dați-le exemple. Cereți-
le să scrie pe o foaie de hârtie numele tuturor colegilor. Apoi, în dreptul fiecărui nume 
câte	o	calitate	sau	mai	multe.	La	final	veți	realiza	câte	o	foaie	cu	numele	fiecăruia	și	veți	
scrie toate calităţile menționate de colegi. Va fi o experiență memorabilă pentru ei atât la 
nivel individual cât și de grup.

Exemple de caracteristici:

atletic, responsabil, creativ, vesel, activ, hotărât, prietenos, săritor, protector, priceput cu 
mâinile, are inițiativă, bun organizator, darnic, afectuos, capacități artistice, perseverent, 
ambițios, curios, de ajutor, atent cu ceilalți, bun coechipier, deschis, respectă regulile 
grupului, caută soluții, nu-i plac conflictele, valorizează atmosfera de bună înțelegere, 
relaxat, cooperant, adaptabil, își susține punctul de vedere, de încredere, sincer etc.
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c. Discuții - Consiliul clasei

Avantaje:

1. Permite integrarea tuturor copiilor pentru că pot participa, își pot exprima opinia, pot    
    fi ascultați.

2. Elevul se simte apreciat și responsabil pentru că fiecare poate să-și exprime opinia și 
    are datoria  de a-i asculta pe alții.

3. Copiii împart cu profesorul responsabilitatea de a găsi soluții.

Sugestii organizatorice:

- formați un cerc (astfel elevii se pot vedea și au sentimentul de egalitate și apartenență. 
De asemenea, nu sunt distrași de bănci sau materiale didactice și se concentrează doar 
pe membrii cercului)

- încurajare -- astfel fiecare simte că aveți încredere în el și în plus va dori să confirme 
calitatea care i se atribuie

- agenda clasei - între consilii, problemele sunt notate de elevi și se lasă spațiu pentru 
soluțiile ce vor fi propuse. Toate ideile, sugestiile sunt acceptate. În același timp, în 
formularea soluțiilor unele vor fi respinse, iar elevii vor experimenta faptul că odată cu 
ele nu sunt respinși și ei ca persoane. Multe probleme se rezolvă doar pentru că au fost 
scrise în agendă și se știe că vor fi discutate. Și profesorul poate scrie în agendă subiectele 
pe care vrea să le discute.

Regulile conversației:

- toți pot participa, își pot exprima opiniile;
- copiii împart cu profesorul responsabilitatea de a găsi soluții;
- fiecare învață să-l asculte pe celălalt;
- copiii sunt ajutați să se înțeleagă mai bine unul pe celălalt;
- vrem să ajutăm;
- ne tratăm cu respect;
-	încercăm	să	acceptăm	opiniile	celorlalți	(Rudolf	Dreikurs:	“Fiecare	persoană	care	are	o			
  opinie, are dreptate din punctul ei de vedere”);
- ne dăm seama că există soluții diferite la o problemă.

Conducerea ședinței:

Odată	 ce	 elevii	 au	 învățat	 cum	 decurge	 consiliul	 clasei,	 profesorul	 îi	 lasă	 pe	 rând	 să	
conducă ședința. Unul va lua notițe, celălat va facilita conversația. Copiii învață astfel 
tehnica moderării și medierii.
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Organizarea	timpului

Dacă unii elevi sunt dominanți, se pot folosi cronometre pentru ca toți să aibă timp să se 
exprime.

Durata ar trebui să fie între 20 și 45 de minute, iar consiliile să fie organizate săptămânal 
sau	 în	orice	caz	 la	un	 interval	fix	de	timp.	Nu	e	nevoie	să	se	rezolve	mereu	probleme,	
ci să se păstreze ritualul comunicării. De altfel, e preferabil să se înceapă cu încurajări, 
punctarea unor lucruri pozitive.

A fi sau a nu fi acceptat! 
Studii de caz preluate din activitatea de consiliere a Asociației Telefonul Copilului, 
la 116 111

 1.  „Nu mai vreau să merg la școală. Am niște colegi care mă fac să mă simt groaznic...” 
- acestea sunt vorbele unui elev în clasa a IV-a care a apelat 116 111, serviciul oferit de 
Asociația Telefonul Copilului. 

“Cel mai greu îmi este la orele de sport, pentru că eu nu pot sa alerg... Toți îmi spun că sunt un 
gras, că arăt ca o piftie și că sunt un aragaz cu patru ochi. Aș vrea ca ei sa simtă măcar pentru 
5 minute ceea ce simt eu în fiecare zi... Nu știu dacă voi avea un prieten adevărat. Mama îmi 
spune ca există și oameni buni, dar că trebuie sa am răbdare și să mă port frumos cu cei din 
jurul meu. Fac asta, dar parcă am obosit...”

Activități cu elevii:

Discutați în clasă despre faptul că fiecare copil are puncte forte. Unul e bun la sport, 
altul	la	calcule,	altul	vorbește	frumos,	altul	este	bun	prieten.	Oferiți	fiecăruia	o	foaie	cu	
5 lucruri pozitive despre el, foaie ce poate fi completată de prieteni sau alte persoane 
semnificative. 

De asemenea, propuneți-le un joc în care fiecare să aleagă dintre 4 animale cu care cred 
că	se	aseamănă	mai	mult.	Animalele	sunt:	leu,	vultur,	broasca	țestoasă,	cameleon.	La	final	
puteți spune că avem toți caracteristici ale acestor 4 animale, doar ca unele predomină. 

Împărțiți elevii pe grupuri în funcție de animalul ales și fiecare grup face o listă cu 
caracteristicile animalului.  

Exemple:

Leul	este	cel	care	e	mândru	de	ce	face	și	de	cum	face,	este	familist,	sociabil	etc.	Vulturul	
are spirit de observație, acționează rapid etc. Broasca țestoasă duce cursa până la capăt, 
apreciază ghidarea, inteligentă etc. Cameleonul este adaptabil, își exprimă emoțiile 
(atunci când își schimbă culoarea) etc. 
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 2. Răzvan, un băiat în vârstă de 13 ani, a aflat de existența serviciului Telefonul 
Copilului 116 111 la școală… scoala fiind, însă, și locul de unde provenea toată suferința 
lui:

„În școală sunt 3 băieți mai mari ca mine, care mă lovesc in fiecare zi și îmi vorbesc urât dacă 
nu le dau banii de buzunar pe care îi am de la mama. Știu că nici mama nu are bani, pentru 
că mă crește singură… de aceea nici nu vreau să o supăr și să îi povestesc ce mi se întâmplă, 
dar nu mai suport. Voi ce ați face în locul meu?

Am încercat să discut cu acei băieți și să îi rog să mă lase în pace, dar nu am reușit… nu pot 
singur. Am încercat să vorbesc și cu diriginta mea, însă mi s-a răspuns că este normal ca la 
vârsta noastră să ne șicanăm… am crezut că mă va înțelege. Uneori simt ca ar trebui să 
renunț la școală.” 

Cum puteți ajuta un elev care trece printr-o situație asemănătoare?

Când un elev vă vorbește despre o situație asemănătoare, faceţi-vă timp să-l ascultați. 
Luați-l	 într-un	 spațiu	 unde	 puteți	 vorbi.	 Întâi	 ascultați,	 uneori	 durează	 până	 elevul	
reușește să formuleze, dați-i timp. Apoi întrebați-l ce ar putea face, ce ar avea nevoie să 
faceți dvs etc. De cele mai multe ori o astfel de discuție îl face să simtă că și el contează.

 3.  Maria, o fetiță în vârstă de 11 ani: „În ultimul timp a început să nu-mi mai placă la 
școală. În clasa mea am colegi care se poartă urât cu mine și cu alți colegi, pentru că suntem 
din alt sat. Sunt răutăcioși, mă împing, mă ciupesc, mă trag de păr, aruncă cu hârtie în mine, 
îmi spun vorbe urâte și nu înțeleg de ce. Noi i-am spus doamnei dirigintă, însă chiar dacă i-a 
certat, ei se poartă la fel”.

Adesea, copiii își șicanează colegii din plictiseală. Încercați o perioadă să petreceți pauzele 
cu ei învățându-i jocuri, solicitați-le și lor idei, apoi, pe rând, fiecare va fi responsabil cu 
distracția în pauze și va propune activități.

Întrebări pentru discuția cu elevii:

	 -	Ați	observat	situații	asemănătoare	în	școala	noastră?
	 -	Ați	încercați	să	interveniți?	Care	a	fost	reacția	voastră?	
	 -	Care	credeți	că	sunt	sentimentele	Mariei	ori	de	câte	ori	vine	la	școală?
	 -	Voi	v-ați	simțit	în	felul	acesta?
	 -	Dacă	ați	fi	în	locul	Mariei,	ce	ați	alege	să	faceți?

 4. Ioana, 12 ani, elevă în clasa a VI-a.
„V-am sunat pentru că nu am cu cine să vorbesc despre problemele mele. Aș putea să discut 
cu mama, însă și așa are destule probleme, de ceva timp este șomeră. Pe tatăl meu nu l-am 
cunoscut. Am în clasă două colege care fac tot timpul comentarii răutăcioase despre aspectul 
meu fizic. Îmi spun că „sunt grasă ca o vacă” sau „aprindeți lumina că s-a făcut întuneric 
în clasă, a intrat cioara”, acum din „săraca clasei” nu mă scot. Uneori, în pauze, când mai 
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stăteam de vorbă cu un coleg, imediat interveneau ele si spuneau: „Ce stai, mă, de vorbă cu 
sărăntoaca asta?”. Așa că acum stau singură în ultima bancă, însă ele tot nu sunt mulțumite. 
M-au amenințat că mă vor face ele să renunț la școală dacă nu plec de bună voie.”
  
Elevii cu situații financiare sau sociale dificile, cei de etnii diferite sunt mult mai expuși 
fenomenului bullying. E nevoie de prevenire pentru că atunci când se ajunge la abandon 
școlar e mult mai greu de intervenit. Dacă aveți în clasă astfel de copii încercați să urmăriți 
cum	se	integrează.	Participă	la	ore?	Vorbesc	în	pauze	cu	colegii?	Se	izolează?	Încearcă	să	
pară	invizibili?

Recomandări şi soluții pentru cazuri asemănătoare:

Dacă observați un elev care se izolează, devine pe zi ce trece tot mai puțin vizibil, vorbiți 
separat cu el. Încercați să aflați cum se simte la școală, ce ar vrea să fie diferit. Probabil va 
avea tendința să nege pentru a se proteja, aveți răbdare, propuneți-i și alte discuții. Iar 
în clasă propuneți-le elevilor un studiu experimental. Fiecare să stea pe rând cu ceilalți 
colegi în bancă, câte o zi, și să poată să spună ceva nou, pozitiv, ce a aflat despre coleg 
sau ce a învățat de la el.  

 5. „Alo! Bună ziua! Nu știu dacă mă puteți ajuta deoarece nu mai sunt copil, am 15 ani, 
dar am o problemă și nu am cu cine să o discut. Sunt elev în clasa a IX-a și de când am început 
anul școlar am probleme cu doi dintre colegii mei de clasă și doi din altă clasă. Sunt un băiat 
mai retras și mai fricos, iar de când sunt la liceu se tot iau copiii de mine. Mă jignesc și caută 
mereu să se bată cu mine. Eu sunt mai solid și, ca să mă provoace, îmi dau pumni în burtă și 
mă ciupesc de brațe până se înroșesc. Evit activitățile în care sunt implicați și ei. Uneori, când 
se iau de mine, încep să tremur și parcă mai am puțin și îmi pierd conștiența. Mâinile îmi 
devin două sloiuri de gheață.”

Recomandări şi soluții pentru cazuri asemănătoare:

Pentru mulți elevi, clasa a IX-a este foarte dificilă. Trebuie să se adapteze noilor profesori, 
dar mai ales colegilor, să fie remarcați într-un mod pozitiv. Mulți nu reușesc și atunci 
dezvoltă o relație dificilă cu școala. Puteți preveni astfel de situații facilitând o mai bună 
cunoaștere între ei. Puteți cere fiecăruia să spună ceva despre el, despre activitățile sale 
extrașcolare sau diverse pasiuni. De exemplu, la 116 111, psihologul Asociației Telefonul 
Copilului a aflat despre băiatul de 15 ani că e campion la ciclism.

Mulţumim că aţi parcurs prima parte din călătorie alături de noi. Mai departe sperăm că 
veţi parcurge drumul spre stoparea fenomenului bullying, alături de elevi și de părinţii 
acestora. 

Dacă apar obstacole, nu ezitaţi să ne sunaţi la Telefonul Copilului 116 111! 
Împreună putem spune STOP acestui fenomen care afectează copilăria și adolescenţa 
adulţilor de mâine. 
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Fiecare gest face cât o mie de cuvinte.
Fiecare cuvânt  are consecinţe.

Alege-le pe cele potrivite!
Spune STOP fenomenului bullying, cu un apel la 116 111*!

*Apel gratuit, disponibil exclusiv în rețelele Romtelecom și Cosmote
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Acest ghid a fost realizat de ASOCIAȚIA TELEFONUL COPILULUI, în cadrul 
proiectului „BULLYING – DE LA HĂRȚUIREA VERBALĂ LA HĂRȚUIREA FIZICĂ ÎN 
RÂNDUL COPIILOR”, proiect câștigător în cadrul competiției IDEI DIN ȚARA LUI 
ANDREI, proiect finanțat de PETROM.

ASOCIAŢIA	 TELEFONUL	 COPILULUI	 este	 singura	 organizaţie	 neguvernamentală	 din	
România, care pune la dispoziţia copiilor și părinţilor, 16 ore / zi, 7 zile din 7, o linie 
telefonică gratuită de asistenţă la nivel naţional - 116 111 (disponibilă în reţelele 
Romtelecom & Cosmote). 

În cei peste 12 ani de existenţă, Telefonul Copilului 116 111 a sunat de mai mult de 
1.900.000 de ori.

Pentru mai multe informații, puteți să vizitați website-ul www.telefonulcopilului.ro 
sau să scrieți la telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro. 

Proiect câștigâtor în competiția de proiecte,
 „Idei din țara lui Andrei“. 

Un proiect de responsabilitate socială Petrom.
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