
Bullying  

Bullying-ul este definit ca fiind un 

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. 





• De multe ori, bullying-ul este confundat cu un act 

izolat de agresiune sau violență. Spre deosebire 

de acestea însă, bullying-ul are mereu la bază 

intenția de a provoca suferință, în mod repetat.  





Episoadele singulare de excludere socială: 

– Un copil care nu este invitat la petrecerea de 

acasă a unui alt coleg, nu este victima unui 

comportament de bullying. 

– Un copil care nu este niciodată inclus în 

proiectele de grup ale clasei sau niciodată ales 

în echipele de fotbal la ora de sport este victimă 

a bullying-ului. 

 



Episoadele singulare de agresiune și/sau 

intimidare: 

– A amenința un coleg cu bătaia, urmare a unei situații 

neplăcute în grup, este un comportament violent 

negativ, indezirabil, dar nu este bullying. 

– A cere unui copil zilnic taxa de protecție în curtea 

școlii, cu amenințarea că, în cazul unui refuz, orice i se 

poate întâmpla, reprezintă un comportament de 

bullying. 

 



Episoadele singulare de comportament ironic: 

– O remarcă ironică la adresa unui coleg, realizată într-un 

context în care se amuză tot grupul, inclusiv ținta ironiei, nu 

reprezintă un comportament de bullying. 

– Umilirea repetată a unui coleg în fața clasei, prin 

folosirea de cuvinte jignitoare sau invocarea unor aspecte 

fizice sau comportamentale, într-o manieră negativă, cu 

intenția de a răni colegul respectiv, este un comportament 

de bullying. 

 



Conflictele/situațiile de bătaie între copii, 

caracterizate prin reciprocitate la nivelul intenției: 

– Doi copii care au ceva de împărțit în curtea școlii și își 

«reglează conturile», cu furie, limbaj nepotrivit și pumni 

împărțiți cu generozitate, de ambele părți, nu sunt 

protagoniștii unei situații de bullying. 

– Un copil care este zilnic îmbrâncit, i se pun piedici sau 

primește «capace» peste cap, spre amuzamentul altor 

colegi, este victima unei situații de bullying. 

 



CYBERBULLYING 
• Agresiunea pe Internet, numită și agresiune 

online sau cyberbullying, este hărțuirea cu 

ajutorul calculatorului sau a telefonului mobil. 

Hărțuirea are loc pe bloguri, pagini 

personale, forumuri, e-mail, SMS, MMS, agresiunea 

având uneori loc prin încărcarea unor poze sau 

imagini video pe Internet fără a ține cont de dreptul 

la viața privată a victimei. 



Ce trebuie să facă copiii 

 
 

Spune profesorilor, învățătorilor, părinților sau altor 

adulți în care ai încredere! 

Adulții te pot ajuta să stopezi bullying-ul! 

 



Semaforul emoțiilor 

 Verde: Ce ar trebui ceilalți 

(elevi sau profesori) să 

facă să mă simt bine și în 

siguranță la școală sau în 

relațiile mele cu ceilalți? 

Galben: Ce activități mă 

fac să mă simt bine la 

școală? 

 

Roșu: Ce nu-mi place în 

relațiile cu ceilați, un 

”respinge” pentru mine? 

 


