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„Nu!“

Autor: băiat, 6, Bulgaria

ASCULTAȚI!
Ce ne spun copiii despre 

bullying și siguranța 
la școala



4

„Adulții nu înțeleg niciodată ceva singuri, 
și este obositor pentru copii să tot explice 
lucrurile mereu.“

Antoine de Saint-Exupéry

Autori: 1) băiat, 10, Olanda
2) fată, 11, Bulgaria3) fată, 12, Marea Britanie

4) fată, 10, Bulgaria
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„Le-aș spune să gândească, dacă ai fi în locul meu…“

A s c u l t a ț i !  /  C e  f a c e m  n o i ?
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INTRODUCERE
Toți adulții au fost copii la un moment dat, înainte de a crește și de a uita cum este să 
simți, să exprimi și să te uiți la lume din perspectiva unui copil. Adulții trăiesc într-o 
lume a regulilor și urmează normele societății care sunt rezultatul unor secole de 
formări culturale, istorice și politice.
Școala îi învață pe copii cum să folosească aceste norme și cum să crească... Dar adesea 
uită să acorde atenție modului în care copiii văd lumea și sentimentelor acestora față de 
ea. De aceea proiectul nostru reunește șapte țări europene - Bulgaria, Germania, Olanda, 
România, Slovacia, Suedia, Marea Britanie - pentru a furniza un spațiu deschis și de a 
asculta vocile copiilor. Toate țările participante diferă multe între ele când vine vorba 
de istoricul lor, de diversitate și de contexte etnice, nivel de trai, sistem educațional și 
tradiții ale implicării copiilor și drepturilor copiilor în sistemele educaționale. 
Am vizitat 16 școli și ne-am întâlnit cu peste 514 elevi. Contextele școlare diferă mult 
de la o țară la alta. Unii dintre profesorii noștri care ne-au găzduit au fost profesioniști 
care și-au început cariera ca profesori în timpul regimurilor totalitare, alții sunt tineri cu 
multă experiență multiculturală. Unele școli sunt școli cu un istoric puternic de bullying 
și vandalism, iar altele sunt școli cu un mediu ce promovează diversitatea și toleranța.

Cu toate acestea, toți copii au arătat o perspectivă similară asupra lumii, indiferent de 
locul în care trăiesc și studiază. Ei au împărtășit povestiri similare despre modul în care 
înțeleg bullying-ul și problemele pe care le au la școală.

Răspunsurile din partea copiilor și lucrurile pe care le-am identificat noi sunt 
prezentate în următoarele pagini. Am încercat să ne punem în locul lor și să le ascultăm 
sentimentele, problemele și așteptările cu privire la bullying și violență. Haideți să 
auzim ce vor copiii să ne spună.

Lectură plăcută și succes!

„N
u e 

co
re

ct!
“
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Autori: 1) fată, 10, Olanda
2) băiat, 13, Bulgaria; 3) fată, 12, Suedia
4) băiat, 10, Olanda
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CE FACEM NOI?

4.

3.

De ce
Bullying-ul în școli este o experiență dureroasă și afectează în 
mod inevitabil dezvoltarea deplină a tinerilor. Bullyingul în școală 
compromite însăși natura procesului academic și afectează negativ 
capacitatea de învățare a elevilor, care este obiectivul principal al 
școlii, ca instituție. În funcție de capacitatea lor de a gestiona aceste 
probleme, copiii vor contura viitoarele lor relații cu oamenii, modul 
în care se vor dezvolta ca adulti, și dac aceștia vor avea o părere bună 
despre ei înșiși sau dacă vor păstra o rană dureroasă în interior care 
le-ar putea afecta stima de sine, relațiile, comportamentul și emoțiile. 
În final, școala joacă un rol major în viața de zi cu zi a copiilor.

Noi am creat proiectul, pentru că, fiind la rândul nostru părinți și 
fiind în domeniu, ne pasă de viitorul copiilor și credem că violența în 
școală poate fi eliminată pentru o dezvoltare emoțională sănătoasă 
și plină de încredere a copiilor noștri. În final, școala joacă un rol 
crucial în dezvoltarea mintală, cognitivă și a sănătății emotionale a 
copiilor. Proiectul este încercarea noastră de a fi mai aproape de copii, 
în primul rând ca profesori, apoi ca părinți, pentru a încerca să le 
înțelegem emoțiile și temerile, spuse și nespuse.

Comunicarea cu copii, părinții, profesorii și alți adulți preocupați de 
bunăstarea și siguranța elevilor, ne-a indicat necesitatea unei cercetări 
mai aprofundate a problemelor cu care se confruntă la școală, văzute 
în special din punctul lor de vedere. De aceea am dezvoltat o abordare 
bazată pe experiențele copiilor, pentru a-i ajuta pe profesori și pe 
ceilalți adulți să înțeleagă preocupările copiilor cu privire la violența 
în școală.
Sperăm că adulții vor învăța să îi susțină și să le răspundă copiilor fără 
reproș. Sperăm că profesorii și ceilalți adulți vor învăța să identifice, 
să gestioneze și să oprească din timp agresiunea în sălile de clasă.

7A s c u l t a ț i !  /  C e  f a c e m  n o i ?
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Ce
Perspectiva pe care o au copiii asupra bullying-ului stă 
la baza proiectului nostru.
Obiectivul nostru general este implicarea copiilor în 
prevenirea bullying-ului și în crearea unui mediu sigur 
la școală, într-un mod participativ și care să le acorde 
putere.
Primul pas este să-i abordăm pe copiii din diferite țări 
europene și să le cerem să-și împărtășească punctele de 
vedere, ce simt și ce cred; care sunt temerile și așteptările 
lor privind siguranța la școală.

Apoi ne vom întâlni cu profesorii și vom discuta părerile 
și ideile copiilor. Încercăm să ne punem în locul copiilor 
împreună cu profesorii lor, printr-o serie de seminarii și 
ateliere de lucru, pentru a dobândi experiența care ne va 

motiva să ne uităm la problemele copiilor. Următorul pas 
este acordarea de putere atât copiilor cât și profesorilor 
pentru a participa împreună la crearea unui mediul 
școlar sigur. Fiecare școală este liberă să aplice tot ce a 
învățat din program, într-o manieră flexibilă, și să creeze 
un program și o abordare unică pentru a lupta împotriva 
bullying-ului în școli, adaptate contextului ei specific. Am 
observat anumite diferențe, dar există și soluții generale 
care se repetă - deja le-am observat în desenele copiilor 
din diferite țări, cu origini diferite și cu un trecut cultural 
diferit și provenind din sisteme educaționale diferite.
Împreună cu copiii și cu ajutorul profesorilor lor, țintim 
să creăm o abordare durabilă, aplicabilă muncii de zi cu 
zi împotriva violenței în școli, după cum au spus și copiii 
„pentru a avea instrumentele cu care putem să reparăm”.
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Noi credem că adulții sunt responsabili de crearea unui 
mediu sigur și protector pentru copii și multe dintre 
activitățile noastre îi au ca țintă pe adulți. Pentru a aborda 
această responsabilitate, adulții trebuie să fie îndeajuns 
de curajoși și deschiși pentru a auzi punctele de vedere 
ale copiilor. Este important ca adulților să nu le fie frică 
să se apropie de copii, să îi înțeleagă și să îi sprijine în 
momentele de conflict, dificultate sau suferință. Atunci 
când adulții înțeleg punctul de vedere al copiilor și își 
folosesc experiența de viață și cunoștințele profesionale, 
ei îi pot ajuta într-adevăr pe copii să se simtă protejați, 
rezistenți, în siguranță și să simtă că au putere.

În perioada între 7 și 18 ani, atunci când copiii sunt foarte 
sensibili și când au loc multe schimbări, adulții care sunt 
cei mai apropiați de ei sunt părinții și profesorii, precum și 
ceilalți profesioniștii care sunt implicați în dezvoltarea și 
protejarea lor. Și acestor adulți le sunt adresate activitățile 
noastre.

În cadrul proiectului, personalul școlar trebuie sensibilizat 
și instruit cu privire la identificarea timpurie a bullying-
ului precum și privind intervențiile, deferirea și cooperarea 
interdisciplinară cu alți profesioniști, sisteme de protecție 

a copilului, familie, etc., folosind opiniile exprimate de 
copii ca punct de plecare al acțiunilor lor.
Copiii din școală și-au exprimat părerile și emoțiile, 
asociate cu bullying-ul din școli pentru a-i ajuta pe adulți 
să-i înțeleagă mai bine. Mai târziu în proiect, copiii 
vor lua parte la activități interactive (ateliere de lucru 
pentru prevenirea bullying-ului în școli). Se va acorda o 
atenție specială victimelor și agresorilor, care, împreună 
cu părinții lor vor avea acces la consiliere psihologică/
programe de consiliere furnizate de două dintre 
organizații - Animus Association Foundation și Salvați 
Copiii România.
Pentru părințiam pregătit o broșură care furnizează 
informații cu privire la semnele timpurii ale bullying-ului 
și la modul în care își pot proteja copiii.
Decidenții politici vor fi abordați cu ajutorul mesajelor 
copiilor.
În cadrul proiectului, vom disemina tot ce am învățat 
către un public mai larg de specialiști responsabili de 
bunăstarea copiilor – direcori de școli, profesori, asistenți 
sociali, ofițeri de poliție, alți actori cheie. Considerăm 
că acesta este un mod eficient de a crește nivelul de 
conștientizare în rândul profesioniștilor cu privire la 
nevoile emoționale ale copiilor.

„Au, doare!“

Cine

Autori: 2) fată, 10, Germania; 3) fată, 7, Olanda; 4) băiat, 6, Bulgaria 

3.

A s c u l t a ț i !  /  C e  f a c e m  n o i ? 9
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CUM PROCEDĂM
„Fiecare copil este o persoană 
unică și special.“ (George Morrison)

Părerile copiilor cu privire la bullying, violență și siguranță 
sunt exprimate liber în capitolele următoare. Copiii au fost 
invitați să-și exprime viziunile, ideile, preocupările, atitudinile 
și sentimentele cu privire la violență și neglijență, lucru care 
le-a permis să-și exercite dreptul fundamental la participare.

Copilul este în centru
Idea unei abordări care are în centru copilul este de a acorda 
libertate și de a responsabiliza copilul pentru a îi da puterea 
de a lucra individual și de a-și folosi perspectiva de a lucra 
pentru a găsi o soluție. 
Copiii și tinerii sunt participanți activi în propriile vieți și în 
propria dezvoltare. Acest lucru înseamnă ca ar trebui să fie 
implicați mintal și fizic în toate aspectele vieții lor. Copiii și 
tinerii, ca toți oamenii, sunt personalități distincte definite de 
propriile lor stadii de dezvoltare, cu o percepție originală și 
subiectivă a realității și a propriei lor stări.

1 2
3

4

5

6

10
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1: „Ajută victima bullying-ului.“
2: „Bullying-ul este greșit.“
3: „Ești urât și gras!!!“
4: „Hei! Nu o ataca“
5: „Nu o insulta!“
6: „Oprește-te, acum!“
Autor: fată, 11, Slovacia

A s c u l t a ț i !  /  C e  f a c e m  n o i ?
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„Dar, tu ești urât!“

„Ești rău!“

Autori: 1) fată, 6, Bulgaria; 2) fată, 12, Suedia; 3) fată, 6, Bulgaria; 4) băiat, 12, 
Bugaria; 5) băiat, 10, Olanda 

5.
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Cum să aplici abordarea 
centrată pe copil în 
gestionarea bullying-ului?

Abordarea centrată pe copil se concentrează pe a-i permite 
copilului să-și dezvolte propria atitudine de a găsi o soluție, 
într-o manieră sigură și respectuoasă, încurajând astfel 
cooperare, și să-și dezvolte abilitățile necesare în viață, 
capacitatea de a se organiza, în concluzie - să le acorde putere. 
Acordarea de putere este văzută ca procesul prin care oamenii 
învață să obțină controlul asupra propriilor vieți și resurse 
prin auto-organizare. Respectiv, copiii se simt în siguranță, 
încurajați, fericiți, independenți în comunitate, iar bunăstarea 
lor crește semnificativ.

Institutul de Studii pentru Protecția Copilului (2015) a 
subliniat următoarele patru subiecte care sunt relevante 
practicii centrate pe copil:
• recunoașterea stadiilor de dezvoltare și a posibilelor etape 
problematice ale copilăriei și adolescenței, incusiv ajutarea 
copiilor și tinerilor cât mai devreme posibil – devreme în viața 
copilului și în stadiul incipient al problemei;
• luarea în considerare, în timpul intervenției, a nevoilor de 
dezvoltare ale copiilor și tinerilor;
• să li se ofere copiilor și tinerilor șanse adecvate de a participa 
la toate aspectele privind intervențiile de protecție a copilului 
care îi afectează; și
• promovarea unei abordări colaborative la protecția și 
îngrijirea copilului, inclusiv consolidarea rețelelor care sunt 
esențiale bunăstării lor. 

4.

3.

„Nu este deloc.“

A s c u l t a ț i !  /  C e  f a c e m  n o i ?
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Cine a participat 

În cele șapte țări partenere în proiect 
au fost organizate 34 de ateliere de 
lucru în 16 școli și licee însumând 514 
de elevi participanți (cu vârste între  
7 și 18 ani)

ATELIERELE DE LUCRU

Autori: 1) fată, 10, Olanda; 2) fată, 10, Bulgaria; 3) fată, 9, Bulgaria; 4) 
băiat, 13, Bulgaria; 5) băiat, 9, Bulgaria; 6) băiat, 6, Bulgaria 1.
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Bulgaria: 7 ateliere de lucru, 3 școli și un grup de 
monitorizare și consiliere pentru copii, 94 de elevi cu vârste 
între 7 și 18 ani
Germania: 4 ateliere de lucru, 4 școli, 73 de elevi cu vârste 
între 8 și 16 ani
Olanda: 3 ateliere de lucru, 2 școli, 39 de elevi cu vârste 
între 10 și 11 ani
România: 5 ateliere de lucru, 1 școală și în cadrul Forumului 
Național pentru Copii, 114 de elevi cu vârste între 10 și 11 ani
Slovacia: 6 ateliere de lucru, 2 școli, 50 de elevi cu vârste 
între 10 și 17 ani
Suedia: 5 ateliere de lucru, 2 școli, 84 de elevi cu vârste între 
10 și 16 ani
Marea Britanie : 4 ateliere de lucru, 2 școli, 
60 de elevi cu vârste între 8 și 10 ani

La ce au participat 
copiii?
UMetodologia noastră a avut un punct de plecare comun: 
perspectiva copiilor și adolescenților! Participarea nu este 
un simplu act de a participa la un anumit proces, ci mai 
degrabă de a împărtăși, de a-ți asuma responsabilitatea și 
de a avea șansa de a decide și schimba. Abordarea noastră 
se ghidează pe ideea centrală că participarea ar trebui să 
acorde putere. De aceea, facilitatorii nu i-au întrebat pur 
și simplu pe copii care ar fi nevoile lor privind siguranța 
și bunăstarea la școală. Metodele atelierelor de lucru 
reflectând abordarea concentrată pe copil le-au permis 
copiilor să vină activ cu idei, să-și imagineze, să reflecteze, 
să viseze, să-și exprime părerile, punctele de vedere și 
perspectiva: „Asculați-mă! Am multe să vă spun!“.
Așa, adulții nu pot să le audă vocile fără intenție. 
Atelierele de lucru nu au fost doar o evaluare a nevoilor 
lor legat de experiențele pe care le-au avut cu bullying-ul, 
ci au necesitat pregătire și implicare din partea copiilor 
pentru a explora și recrea realitățile sociale ale vieții 
școlare. Copiii au reflectat nu numai la “ce îi face să se 
simtă triști, supărați sau mânioși legat de bullying?”, 
dar s-au implicat proactiv imaginându-și “cum ar arăta 
o lume și o școală fără bullying”, cu idei despre “ce ar 
trebui să schimbe ceilalți, ca să se simtă în siguranță la 
școală?” și “ce pot face ca să nu mai aibă loc bullying-ul?”

A s c u l t a ț i !  /  A t e l i e r e l e  d e  l u c r u
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 „Ha! Ha!“

3.

5.

4.

Autori: fete și băieți, 8, Olanda

13

6.

Cum au 
participat?
Exercițiile oferite de facilitatori s-au bazat în totalitate 
pe gradul de pregătire al copiilor de a participa și de a-și 
împărtăși punctele de vedere. S-a folosit o combinație de 
metode:
Tehnici grafice creative
• Desen, modelare, lucru manual (modelare cu lut, 
PlayMais) legat de cazuri de bullying
• Colaje din reviste exprimând sentimentele celor care 
sunt victime ale bullying-ului sau agresori
• Creare de imagini: “o lume cu bullying, o lume fără 
bullying”
• Crearea de postere cu tema “școala mea super”
• Crearea de steaguri anti-bullying cu mesaje către adulți.
Tehnici vizuale creative
• Photo-voice Creare de imagini cu idei, asocieri și mesaje 
ale copiilor despre bullying și nevoile copiilor de a fi 
protejați.
Tehnici interactive de lucrat în echipă
Tehnicile interactive de lucru în echipă constau în diverse 
exerciții, care cresc stima de sine și crează un climat 
pozitiv în grup, unde empatia și încrederea se află în 
centrul activităților prin construirea relațiilor, promovarea 
conștientizării și respectul pentru protejarea limitelor 
personale: „ce înseamnă pentru mine bullying-ul”.
 
Ce am învățat
Am învățat că trebuie să avem răbdare. Răspunsurile la 
unele dintre întrebările noastre nu au venit de la prima 
întâlnire, ci uneori în timpul întâlnirilor următoare pe 
care le-am avut cu copiii. Este nevoie de timp pentru a 
răspunde la o întrebare, iar răspunsul vine ca un proces, 
nu este un final în sine.

A s c u l t a ț i !  /  A t e l i e r e l e  d e  l u c r u
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(fată, 14, Suedia) 

„Singurul lucru mai puternic 
decât frica este speranța“
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DREPTURILE COPILULUI

15

Odată cu adoptarea Convenției ONU pentru drepturile 
copilului în 1989, tuturor copiilor din lume li s-au promis 
aceleași drepturi. Convenția a schimbat modul în care 
sunt priviți copiii - cu alte cuvinte, aceștea sunt acum 
priviți și tratați ca ființe umane cu un set distinctiv de 
drepturi în lod de obiecte pasive ale îngrijirii și carității.

Copiii au dreptul la protecție. Acest consens există 
de mult timp. Cu toate acestea, pentru o dezvoltare 
sănătoasă a copilului, este important ca acesta nu numai 
să fie protejat, ci să se simtă și valoros și să aibă șansa de 
a participa: în a învăța cum să-și formeze o părere, să aibă 
încredere să-și exprime părerile și, mai presus de toate, să 
fie luat în serios.

În centrul unei abordări orientate către copil se află 
dreptul copilului la dezvoltare fizică și mintală, 
emoțională, cognitivă, socială și culturală1. Pentru orice 
decizie care afectează copilul ar trebui să se determine 
ce rezultat servește cel mai bine interesului acestuia și 
protejează astfel dezvoltarea copilului pe cât de mult 
posibil2. Pentru a determina acest lucru este foarte 
important să se ia în considerare părerea copilului, 
conform vârstei și maturității acestuia3.

Conform Conventiei ONU pentru drepturile copilului, 
asigurarea și promovarea drepturilor fundamentale 
ale copilului pentru respectarea demnității umane și 
a integrității fizice și psihice, prin prevenirea tuturor 

formelor de violenţă, sunt esențiale pentru promovarea 
întregului set de drepturi ale copilului din Convenția 
pentru drepturile copilului4.

Experimentarea bullying-ului și a violenței scade în mod 
inerent autoritatea pe care copilul simte că o are, atunci 
când drepturile sale sunt încălcate la școală, locul unde 
copilul petrece cel mai mult timp timp de peste 10 ani 
și unde ar trebui să se simtă în siguranță. Aici, copiii 
fac primii pași către independență, unde se întâlnesc cu 
primele situații în care trebuie să se conformeze cu alții și 
cu regulile generale ale comportamentului uman.

De aceea este esențial ca educația, ca parte a sistemului 
de servicii, să fie deschisă să răspundă nevoilor și 
dificultăților copiilor în perioada cea mai sensibilă a 
dezvoltării umane. Copiii care experimentează abuzul au 
dreptul de a fi sprijiniți în timpul recuperării lor fizice și 
psihice și a reintăgrării sociale5.

1 Art. 6 al Convenției pentru drepturile copilului 
2 Art. 3 al Convenției pentru drepturile copilului 
3 Art. 12 al Convenției pentru drepturile copilului 
4 Comentariul general nr. 13 (2011), Dreptul copilului la protecție 
împotriva tuturor formelor de violență, Comitetul pentru drepturile 
copilului, ONU
5 Art. 39 al Convenției pentru drepturile copilului 

A s c u l t a ț i !  /  D r e p t u r i l e  c o p i l u l u i
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CE ESTE BULLYING-UL?

Autori: 1) fată, 10, Bulgaria; 2) fată, 10, România;
3) fată, 14, Bulgaria; 4) băiat, 10, Germania

2.

3.

4.

1.

16

„Bullying este una dintre cele mai variate forme de 
violenţă. Bullying înseamnă violență, dar nu fiecare 
act de violenţă este o acțiune de bullying. Atunci când 
vorbim de bullying, poate cea mai cunoscută deginiție 
este cea a doctorului Dan Olweus PhD, un cercetător 
suedez profesor de psihologie afiliat Institutului de 
Cercetare pentru Promovarea Sănătății (HEMIL) al 
Universității din Bergen din Norvegia. În cartea sa 
publicată în 1978 și intitulată Aggression in the Schools: 
Bullies and Whipping Boys, Olweus a spus:

„O persoană este agresată atunci când el/ea este 
expusă, în mod repetat și în timp, unor acțiuni 
negative din partea unei sau a mai multor persoane. 
O acțiune negativă este situația în care o persoană 
provoacă intenționat durere fizică sau discomfort unei 
alte persoane, prin contact fizic, cuvinte sau în alte 
moduri.”

De unde vine cuvântul bully? Mijlocul secolului XVI: 
probabil din olandeza medievală boele - iubit. Sensul 
inițial era de a indica afecțiune către sexul opus; mai 
târziu a devenit o formă familiară de a te adresa unui 
prieten de sex masculin. Sensul actual datează de la 
sfârșitul secolului XVII.
Conform Dicționarului Oxford pentru avansați

A s c u l t a ț i !
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!
Următoarele situații exemplifică comporamente de 

bullying. Țineți minte, bullying-ul este 
un tipar comportamental care se repetă în timp 
împotriva aceleași persoane/acelorași persoane cu  
o diferență evidentă de putere:

  1. A spune lucruri care dor și sunt neplăcute
  2. A râde de altcineva
  3. A folosi porecle răutăcioase și dureroase
  4. A trece total cu vederea , a ignora  pe cineva
  5. A exclude în mod deliberat pe cineva dintr-un       
       grup de prieteni
  6. A lovi, a trage de păr, a împinge sau a închide  
       pe cineva într-un spațiu  
  7. A minți
  8. A împrăștia zvonuri false
  9. A trimite bilețele răutăcioase
10. A încerca să îi faci pe alți elevi să nu placă o            
       persoană „Nu mai 

agresa copilul“

Autor: fată, 14, Suedia

17A s c u l t a ț i !  /  C e  e s t e  b u l l y i n g - u l ?
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VOCILE COPIILOR 
ÎN CUVINTE ȘI IMAGINI

„Bullying-ul începe deja din clasa a doua și a treia; 
în clasele a cincea și a șasea bullying-ul deja există; 
devine oficial.“ (fată, 11, Olanda)

„Țipă la mine – ieri, alaltăieri, astăzi de asemenea! 
Sunt copii care se dau mari în fața altora, să pară 
“cool” atunci când îmi spun mie că sunt infantilă.” 
(fată, 11, Bulgaria)

„Poți fi agresat pentru culoarea pielii sau a părului. 
Poți fi agresat pentru hainele pe care le porți sau 
pentru că nu ai destui bani.“ (băiat, 15, Suedia)

Autori: 1) fată, 10, Bulgaria; 2) fată, 13, Germania;
3) băiat, 10, Olanda; 4) băiat, 10, Olanda;
5) fată, 11, România

„Stop!!!!“

„Loser“Schule

1.

2.

3.
4.

5.

18 A s c u l t a ț i !  /  V o c i l e  c o p i i l o r
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FEȚELE BULLYING-ULUI
„...Agresorul lovește cu pumnul și în timp ce o parte din el 
simte bucurie, totuși cealaltă parte nu este mulțumită. Pentru 
că în acest mod el își varsă nervii, dar în același timp își dă 
seama că face ceva greșit.“

COMENTARIU: Oamenii 
nu sunt nici buni, nici răi. 
Lumea nu este colorată doar 
în alb și negru. Bullying-ul 
este, în primul rând, o formă 
de comunicare care le costă 
foarte mult pe ambele părți.

Autor: băiat, 11, Bulgaria 

19A s c u l t a ț i !  /  V o c i l e  c o p i i l o r 
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„Este atunci când intimidezi pe cineva.“
„Se repetă iar și iar, în fiecare zi.“
„Da, oamenii se pot uni împotriva ta la școală și un grup 
de persoane te poate face să te simți prins în capcană.“
„Da, am fost agresat. Nu este drăguț și simți că ești într-un 
labirint din care nu poți ieși. Agresorii se pot uni împotriva 
ta. Am fost amenințat că voi fi lovit dacă spun cuiva.“
(grup focus cu fete și băieți, 8 – 10, Marea Britanie)

„Mă simt expusă.“ (fată, 14, Suedia)

„Bullying poate fi și atunci când prietenii tăi se întorc 
împotriva ta și nu mai vrei să te duci la școală.“ 
(copil, 9, Marea Britanie)
„Bullying-ul înseamnă rănirea fizică sau psihică frecventă 
a cuiva.“ (băiat, 15, Slovacia)

CE ÎNSEAMNĂ BULLYING-UL ȘI 
VIOLENȚA PENTRU MINE?

„Fiecare situație de bullying este diferită. O persoană poate 
agresa un grup. Un grup poate agresa o persoană. O persoană 
poate agresa o altă persoană.“ (băiat, 11, Suedia)

Authors: girls and boys, 10, Netherlands

Autori: 1.) băiat, 7, Bulgaria; 2) copii, 10, Olanda; 3) băiat, 7, Bulgaria; 
4) băiat, 10, Olanda; 5) copil, 12, Suedia; 6) copil, 10, Marea Britanie

„Bang!“

„Ha-ha, porți ochelari…
Ești tocilar!“

1.

2.

„A împinge sau a lovi pe cineva în fiecare zi.“
„A tachina des oamenii – a-i lovi și a-i înconjura.“
„A spune lucruri oribile cum ar fi că părul lor arată 
urât, mai degrabă decât a-i lovi. E atunci când faci 
lucruri rele în mod repetat, nu doar o dată.“
(grup focus cu fete și băieți, 8-10, Marea Britanie)

„Să fi tachinat și ridiculizat de alții.“
„A bate un coleg nou!“
„Când colegii tăi îți distrug lucrurile.“
„Când toți dau vina pe mine pentru ceva ce nu am 
făcut.“ 
(grup focus cu fete și băieți, 8 – 10, Germania)

„Să fii bătut de mai mulți copii și să nu te ajute 
nimeni.“ (băiat, 8, Germania)
„La școală, fetele își spun des: „nu mai ești 
prietena mea.“(băiat, 9, Germania)
„Să fi înjurat. Să se strige la tine, să fii hărțuit și 
împins.“ (fată, 14, Germania)

20 A s c u l t a ț i !  /  V o c i l e  c o p i i l o r
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Autor: băiat, 9, Olanda

„Rănile fizice se 
vindecă, dar cuvintele 
lasă urme adânci chiar 
și după ce trec anii“ 
(băiat, 15, România)

„Pleacă, prostule.“

agresorul: 
„Ha-ha-ha“ victima

5.

4.

3.

Cu bullying

21A s c u l t a ț i !  /  V o c i l e  c o p i i l o r 
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COMENTARIU: În ultimele trei 
decenii, evoluția tehnologică a 
schimbat modul în care oamenii 
comunică între ei. De aceea, 
comunicarea virtuală reprezintă 
încă o platformă de dezvoltare 
a relațiilor interpersonale, iar 
bullying-ul s-a transferat într-un 
tărâm al bullying-ului cibernetic.

Autori: 1) fată, 11, Olanda;
2) băiat, 12, Marea Britanie;
3) fată, 6, Bulgaria 

 Autor: băiat, 12, Bulgaria

 Autor: băiat, 12, Suedia

1.

2.

agresorul

agresorul

victima

victima
victima

agresorul

22

agresorul

victima

„...Folosești telefonul pentru a 
le trimite mesaje prietenilor tăi, 
dar telefonul poate fi folosit și 
împotriva ta.“ (copil, 10, Marea Britanie)
 
„Adolescenții le pot trimite mesaje răutăcioase prietenilor 
pe telefoanele lor mobile.“ (copil, 10, Marea Britanie)

„Bullying-ul cibernetic este mai frecvent la copiii 
mai mri și este cel mai des întâlnit comportament; 
dacă cineva începe agresiunea, alții se vor alătura 
pentru a ridiculiza victima.“ (copil, 11, România)

„Există bullying cibernetic.“ (copil, 12, Suedia)

A s c u l t a ț i !  /  V o c i l e  c o p i i l o r
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COMENTARIU: Am observat că în 
ciuda numeroaselor referiri vizuale 
la hărțuirea sexuală, nu a fost niciun 
copil care să discute subiectul 
în mesajele lor vocale. Vedem că 
acest subiect este unul dificil și 
dureros, care este greu de exprimat 
verbal de către copii. Considerăm 
că acest lucru se datorează lipsei 
de context în mediul școlar care 
ar putea oferi baza de discutare a 
aspectelor privind relațiile sexuale.

„Fetele trimit o scrisoare anonimă de dragoste unui 
băiar și râd de el după ce a citit-o și se rușinează.“ 
(băiat, 10, Germania)

3.

„Du-te acasă!”

comentarii:
„Ești urât și gras.
Du-te și mori.
P*****l d******i.
Să mori tu și cu 
familia ta.“

23A s c u l t a ț i !  /  V o c i l e  c o p i i l o r 
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„Am fost hărțuită de un băiat timp de 2 ani. 
Un prieten a încercat să mă ajute și a fost și el 
hărțuit. Hărțuirea încă are loc! Profesorii nu 
ascultă și agresorul nu-i ascultă pe profesori.”
(grup focus cu fete și băieți, 11 – 12, Marea Britanie)

„Bullying-ul nu este drăguț, te poți răni foarte 
tare; te poate face să plângi și să nu ai prieteni.“ 
„Pentru că ei sunt căpitanii (la fotbal) cred că pot 
decide totul și pentru toată lumea. Dacă cineva 
nu îi urmează, aceștia vor fi bătuți.“ 
(grup focus cu fete și băieți, 9 – 10, Germania)

„Dacă nu-mi dai banii tăi, nu o să mai fiu 
prietena ta.“ (fată, 9, Germania)

„Orice detalia, indiferent cât 
de mic, poate fi transformat 
într-un motiv de bullying.“ 
(fată, 15, România)

„Ce vrei, piticule?“

„Ha, ha, idiotule!“

„..
.T

e b
at

 
da
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 n

u 
îm
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da
i m
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ta
!“

Autori: 1) băiat, 10, Olanda; 2) băiat, 8, Bulgaria; 
3) fată, 11, Slovacia; 4) băiat, 8, Germania; 
5) fată, 12, Marea Britanie; 6) băiat, 10, România; 
7) fată, 6, Bulgaria; 8) băiat, 12, Bulgaria; 
9) băiat, 13, Bulgaria

„Ha-ha-ha“

„Ha-ha“

„Du hässliche 
f******g 
w****!“

1.

2.
3. 4.

24 A s c u l t a ț i !  /  V o c i l e  c o p i i l o r
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COMENTARIU: Copiii nu pot 
regla singuri relațiile cu alți 
copii și au nevoie de o structură 
externă  cu reguli bine stabilite 
care să se opună „legii junglei“. 
Dacă școala nu furnizează o 
astfel de structură, violenţa și 
frica inevitabil vor înflori.

„Celor mici le e frică 
de cei mai mari.“
(băiat, 8, Germania)

„Ha-ha!“

„Nu agresa“

5.

6.

7. 8. 9.

25A s c u l t a ț i !  /  V o c i l e  c o p i i l o r 



26

„Cei care agresează rănesc sentimentele celorlalți 
fără să-și dea seama că acel rău va dăinui în timp. 
Răul nu va fi uitat.“ (fată, 12, Bulgaria)

„Agresorul poate simți că ești o muscă pe care 
trebuie să calce până pleci din școală.“ 
(copil, 10, Marea Britanie)

Cum te-ai simți dacă 
ai fi agresat?

COMENTARIU: Există un risc mare ca, în 
viitor, copiii care sunt victime ale bullying-
ului la școală să nu reușească să se simtă 
reabilitați, să încerce să repete aceeași 
situație traumatică pe viitor în încercarea de a 
o repara și de a crea un final fericit pentru ei.

„Sentimente ciudate în interior...“
„M-aș simți trist.“
„M-aș simți exclus.“
„Simt durere în stomac, dacă trebuie să mă duc la școală."
„Simt că nu mă ajută nimeni.“
(grup focus cu fete și băieți, 8 – 10, Olanda)

„Te întrebi cu ce ai greșit de ești agresat?“
„Te poți simți marginalizat.“
(grup focus cu fete și băieți, 8 – 10, Marea Britanie)

Autori: 1) băiat, 10, Olanda; 2) băiat, 10, Olanda; 3) băiat, 15, 
Slovacia; 4) băiat, 11, Suedia; 5) fată, 14, Germania; 
6) fete, 13, 14, Bulgaria

„Ești gras!“

4.

2.

3.

„Copiii nu pot dormi.“
(fată, 10, Olanda)

“Neagresat”

1.

„ Nu, nu pot, nu vreau să vorbesc 
despre asta...“ (fată, 12, Bulgaria)

26 A s c u l t a ț i !  /  V o c i l e  c o p i i l o r
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„Se satură pentru că stau în colțul lor și plâng și nu mai 
vor să mănânce… se satură pentru că sunt triști.“ 
(copil, 11, Olanda)

„Nu vreau să văd niciun bullying…“

„Bullying-ul tacit doare.“
(fată, 10, Suedia)
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Ce le face bullying-ul 
agresorilor?

Sunt agresorii eroi?
„Sunt lași, nicidecum eroi. Le este frică să nu li se opună 
cineva. Dacă cineva îi sperie, vor fi blânzi ca o pisicuță. Ei 
abuză, ca să nu se simtă mai puțin importanți decât ceilalți. Nu 
am văzut niciun agresor care să se ia de cineva mai mare fizic și 
de vârstă decât el/ea.“
„Sunt mândri de ei înșiși. De cele mai multe ori ei doar încearcă 
să scape de propriile complexe. Se iau de cineva care este 
diferit.“
„Ei vor ca tuturor să le fie frică de ei și să nu îi deranjeze, să 
simtă că ei sunt “șefii cei mari” și că nimeni nu se va lua de ei.“ 
(grup focus cu fete și băieți, 13 – 15, Olanda)

„Ei se cred mai buni decât restul lumii; cred că sunt mai buni/
superiori victimelor lor.“ (copil, 11, Olanda)

Autor: fată, 10, Bulgaria

COMENTARIU: Atât 
adulților cât și copiilor nu 
le place să se simtă slabi și 
mici. Un mod de a scăpa de 
durerea psihică este de o 
provoca altcuiva. A face pe 
cineva să se simtă vulnerabil 
și să plângă te ajută să 
scapi de copilul din tine.

„De ce ai făcut 

asta?“

„De aia.“

„Niciun copil nu merită să fie agresat.“
(fată, 7, Bulgaria)

1.

2.

28 A s c u l t a ț i !  /  V o c i l e  c o p i i l o r
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De ce îi agresează pe alții?  

„Uneori agresezi pentru că ești furioasă și faci ceva greșit 
și te simți vinovată și nu vrei să te duci la școală.“ 
(fată, 10, Olanda)

„Vor să aparțină unui grup: sau le este frică să nu aparțină.“ 
(fată, 10, Olanda)

„Nu ar simți nimic pentru că nu știu că sunt agresori.“ 
„S-ar putea simți puternici.“
(grup focus cu fete și băieți, 8 – 10, Marea Britanie)

„Cineva care a fost agresat devine un agresor mai târziu!“ 
„Agresează pentru că poate li se întâmplă ceva rău acasă.“
„Încearcă să fie amuzanți, dar nu sunt.“
„Vor să-i înfurie sau să-i sperie pe alții.“
(grup focus cu fete și băieți, 10 – 11, Olanda)

„Au o problemă pe care nu o pot rezolva sau împărtăși 
altora.“ (fată, 15, Bulgaria)

„Vreau să simtă ce am simțit eu...“
(copil, Marea Britanie)

Autori: 1) fată, 8, Olanda; 2) băiat, 12, Marea Britanie; 
3) fată, 14, Germania; 4) fată, 10, Bulgaria

3.

4.
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COMENTARIU: Copiii care agresează 
alți copii sunt de obicei nesiguri, se 
tem și suferă de traume interne, care 
nu sunt gestionate adecvat de familiile 
lor. Aceste sentimente sunt greu de 
suportat și dureroase, și încearcă să 
scape de ele făcând pe altcineva să 
sufere. Totuși, prețul pe care îl plătesc 
pentru această refulare temporară este 
foarte mare. Îndepărtând aceste emoții 
și sentimente greu de suportat, ei rup 
părți din ei înșiși. Și asta duce, în mod 
inevitabil, la golirea personalității lor și 
le împiedică dezvoltarea ulterioară.

Ce simt martorii bullying-ului? 
Ce pot face aceștia?
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„Oprește-te!“„Ești slab!“

„Animalul d******i“„Să se ajute Unul pe altul!“

Autor: băiat, 12, Suedia

Autori: 1) fată, 10, Bulgaria; 2) fată, 6, Bulgaria

◀  
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„Există unii care doar stau pasivi și râd.“
„Atunci când încerci să ajuți, încep să se ia 
de tine.“
„Trebuie să apelăm la un profesor sau la un 
părinte, atunci când suntem martorii unui 
astfel de eveniment.“
(grup focus cu fete și băieți, 11 – 12, Bulgaria)

„Când eram la școală, plângeam pentru 
orice cuvânt care mă jignea, iar ceilalți se 
simțeau bine când se luau de mine.” 

(fată, 10, Bulgaria) 

„Dacă i-aș pune tatălui meu, m-ar pedepsi 
pentru că sunt slab.” (băiat, 11, Bulgaria) 

„Furioasă! Am vrut să spun stop dar mi-a fost 
teamă că se vor lua și de mine...”

„Ei chiar își doresc să ajute (sau cel puțin unii dintre 
ei) dar le este frică să nu fie agresați și ei. Le este 
frică de agresor/agresori. Dar sunt și copii care 
nu vor să ajute. Și sunt și copii care ajută; ei sar în 
ajutorul victimelor și nu le este frică să îi apere.”
(grup focus cu fete și băieți, 10 – 11, Olanda)

„Îmi e frică că dacă îi spun profesorului, agresorul o 
să mă și lovească.”
„Folosesc autoapărarea – îi întreb: Cum te-ai simți 
dacă ai fi agresat?”
„Împotriviți-vă agresorilor, spuneți imediat cuiva.”
„Obișnuiam să agresez pe cineva din al treilea an. 
Când i-am văzut pe alții că îl agresează, mi-am 
dat seama că nu e bine.  M-am oprit și acum sunt 
prietenul lui.”
(grup focus cu fete și băieți, 8 – 10, Marea Britanie)

„Copiii se întreabă: de ce cei-
lalți doar stau și privesc și nu 
mă ajută?“
(fată, 11, Olanda) 

 Autor: fată, 10, Germania

1.

2.
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DE CE FEL DE SPRIJIN AM NEVOIE 
DIN PARTEA ADULȚILOR?

„Să ne întrebe des cum merg lucrurile și 
ce mai facem.“ (băiat, 10, Suedia)

„Este important ca părinții să fie informați de către 
profesor sau de directorul școlii despre ce se întâmplă. 
Când directorul, care conduce întreaga școală, se implică 
totul se schimbă.“ (fată, 15, Bulgaria)

„Nu cred - nu sunt elevii mei. Altcineva poate să o 
rezolve.“ (copil, Suedia)

„I-aș sfătui pe părinți să ia problema în serios. Uneori trec 
cu vederea această problemă, când, în realitate, aceasta 
este una serioasă." (fată, 15, Bulgaria)

Autor: fată, 12, România

„Profesorii trebuie să vorbească mai mult și să câștige 
încrederea elevilor. Elevii pot căuta să se ajute unul pe 
altul și să le spună împreună părinților.“ (copil, Suedia)

„N-am știut ce să fac să ajut, așa că i-am spus unui 
profesor.“; 
„Copiii pot avea nevoie de un consilier cu care să 
vorbească.“ (copil, Marea Britanie)

„Vrem ca profesorii să arate clar când lucrurile nu 
merg bine. În clasele mai mici este mai ușor să pârăști 
un prieten sau să vorbești cu profesorul. Și așa este 
mai ușor să depistezi bullying-ul. Profesorii trebuie să 
acțiuneze devreme pentru a preveni bullying-ul din 
clasele superioare.“ (copil, Suedia)

32

„Adulții trebuie să vadă mai 
mult și mai repede.“

(băiat, 13, Suedia)
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COMENTARIU: Acei copii care sunt 
victime ale bullying-ului pot deveni 
centrul atenției și se simt “speciali” din 
cauza întregii atenții care li se acordă de 
către profesori, părinți și de către ceilalți 
elevi. Acest lucru i-ar putea împiedica să 
scape de rolul de persoană vulnerabilă. 

Autor: băiat, 6,  Bulgaria „Magicianule, pot 
să-ți văd magia?“

    „Nu, nu poți, puști urât ce ești.“

3.

1.

2.
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„Să ne respectăm unii pe alții!“

Autori: 1) fată, 12, Bulgaria 2) fată, 10, Olanda 3) băiat, 11, Bulgaria
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„În loc de a sta pasiv și de a privi 
bullying-ul, ia poziție și ajută-l 
pe cel slab!“ (fată, 12, Slovacia)

Autor: Autor: băiat, 14, Bulgaria

1.
2.

„Tati, mă 
hărțuiesc tot 
timpul“

„Nu-ți face griji, 
Dean, o să vorbesc eu 
cu elevii“

„Ajută-l pe cel 

care are nevoie 

de ajutor!“

„Atunci când avem nevoie de ajutorul lor și ne ducem 
să-l cerem, profesorii sau educatorii ne spun adesea: 
„Știi că nu îmi plac pârâcioșii. Ești destul de mare să 
ieși singur din această situație.” Dar poate nu putem 
să facem față singuri, pentru că poate fi o chestiune 
dificilă, și atunci avem nevoie de ei ca adulți. Și apoi 
ei nu vin [să ne ajute], pentru că ei cred că am pârî, 
și apoi agresorii și ceilalți râd de noi. Și apoi încep să 
bată pentru că știu că profesorii/educatorii oricum nu 
o să vină.” (fată, 10, Germania) 

Autori:
1) băiat, 10, Olanda
2) fată, 12, Bulgaria

34

„H*m*“
„H*m*“

Ich

A s c u l t a ț i !  /  V o c i l e  c o p i i l o r



35

„Ce contează cu adevărat este 
ca profesorilor să le pese... 
Ar trebui să le pese.“ (băiat, 15, România)

Autori: 3) fată, 6, Bulgaria; 4) desen băiat, 10, 
în imagine: un profesor, Olanda; 
5) băiat, 14, Bulgaria

4.

3.

5.

COMENTARIU: Fiecare 
copil vine șa școală cu istoria 
familiei lui și cu problemele 
personale, care se reflectă în 
interacțiunile cu ceilalți copii. 
Pentru a opri comportamentul 
dăunător, trebuie să se 
investească în capacitatea 
profesorilor de a înțelege și de 
a aborda corect fiecare copil 
și dinamica de grup din clasă.
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„Hei, dă-mi 
căciula înapoi!“
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„Avem nevoie de 
reguli în școală 
și de ajutor din 
partea profesorilor 
pentru a ne simți în 
siguranță.“
(copil, 10, Marea Britanie)

DE CE AM NEVOIE PENTRU A MĂ 
SIMȚI ÎN SIGURANȚĂ LA ȘCOALĂ?

„„Uneori nu îndrăznești să vorbești cu profesorii, așa 
că e bine dacă profesorii știu să facă primul pas.“  
(copil, Suedia) 

„Am nevoie de cineva care să mă ajute pentru că am o 
problemă.“
„M-aș duce să-i spun unui profesor, dar nu m-aș întoarce la 
agresor cu profesorul, pentru că uneori agresorii mint și ar 
putea încerca și ți-ar crea ție probleme. Trebuie să ai grijă să 
fii în siguranță.“ (copil, 9, Marea Britanie)

„În școala noastră este un elev care are sarcina de a fi foarte 
atent la tot felul de incidente din școală și din afara ei. Și 
funcționează!“ (copil, 10, Olanda)

„Când am venit la școala asta pentru prima dată, doream să 
îmi fac prieteni și să mă simt în siguranță.“ (băiat, 13, Slovacia)

COMENTARIU: Este mai ușor pentru copii să 
dea un sfat altui copil decât să se ajute între ei.

„Poți suna la Linia pentru Copii; sunt postere puse în școala 
noastră.“
„Trebuie să poți avea încredere în persoana la care te duci. 
Nu vrei ca persoanele acestea să se ducă la agresor.“ 

(copil, Marea Britanie)

„Se vorbește prea puțin despre bullying; dacă se întâmplă 
este - o reacție la un anumit incident. Trebuie să vorbim iar 
și iar.“ (băiat, 10, Olanda)

„Avem prieteni de joacă la școală; ei te pot ajuta și te pot 
face să te simți în siguranță.“ (copil, 8, Marea Britanie)
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Autor: fată, 11, Slovacia

„Billy
, ța

pul!“

„... Îl tachinează!“

„Nu face asta!“

„Ha! H
a! Dinții t

ăi 

sunt strâmbi!“

„Ai nevoie de prieteni buni.“

(fată, 12, Bulgaria)

Autor: băiat, 10, Olanda◀  
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- Să ai profesori buni!
- Să fi respectat!
- Să fi tratat bine!
- Să fii plăcut de alții!
- Să nu fi jignit de cineva!
- Să nu râdă de tine în pauze!
- Să nu  fi lovit de alții!
- Să nu fi mințit!
- Să nu fi plictisit!
- Să nu fi forțat! 
   (grup focus cu fete și băieți, 9 – 10, Germania)
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„„Agresorul trebuie să înțeleagă ce 
simte victima și care sunt consecințele 
unor astfel de acțiuni.“ (fată, 12, Suedia)

„Aș încerca atunci să mediez conflictul. Ei [victimele] 
trebuie să meargă la școală, să învețe, trebuie să se simtă 
bine. Pentru că nu ar trebui să simtă: „Trebuie să mă duc 
la școală”, dar trebuie să simtă că își doresc să meargă la 
școală: „De abia aștept să merg la școală.“ (băiat, 9, Germania)

„[Profesorul de încredere] mi se pare o idee bună, pentru 
că uneori am probleme, pe care nu îmi place să le spun 
prietenilor, și atunci aș putea merge la el... Dar mă întreb 
de ce există doar un profesor de încredere. Toți profesorii 
pot fi profesori de încredere.“ (băiat, 9, Germania)

„Urmărește. Este important să urmărești cum decurge 
situația. Victima trebuie să știe că este luată în serios, iar 
agresorul trebuie să știe și să înțeleagă că școala nu ia cu 
ușurință astfel de situații.“ (copii, 12, Suedia)

„Cel mai important este să-i informezi pe profesori și pe 
director cu privire la ce se întâmplă. Ar trebui mai multe 
camere de supraveghere.“
„Trebuie să existe pedepse pentru o opri bullying-ul.“
(grup focus cu fete și băieți, 12 – 15, Bulgaria)

“Este grav, pentru că unii copiii chiar au probleme pe care 
nu pot să le rezolve și nici nu pot vorbi despre asta.“ 
(fată, 15, Bulgaria) 

„Trebuie să ne asigurăm că bullying-ul este 
adus la suprafață.“ (copil, Suedia) 
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Autor: fată, 12, Bulgaria 

Prieteni

Copii răi 

Nevinovați

Casa care plânge

Această problemă se 
va sfârși pentru că 
nu este corect față de 
tine. Nu ar trebui să-i 
acorzi atâta atenție.

1

2

3
4

5
6

7 8

1: „Taci!“

2: „Las-o în 
pace!“

3: „Ești fraier.“

4: „Taci sau te 
voi lovi!“

5: „Ești cea mai 
proastă și mai 
urătă persoană 
pe care o știu. 
Ha-haha!“

6: „Nu ai de 
gând să taci? 
Mă deranjezi!“

7: „Taci, nu faci 
decât să plângi.“

8: „Ești urâtă!“

„Așa mă simt.“
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„M-aș simți mult mai în siguranță, în cazul în 
care copiii de la școală nu s-ar ascunde în spatele 
măștiilor lor de agresori.“
(băiat, 14, Bulgaria)

COMENTARIU: Adesea, atât 
agresorii cât și victimele au 
peisaje interne similare. Unii 
copii pun o „armură de agresor" 
pentru a-și ascunde slăbiciunile 
și pentru a evita să devină 
victime. Masca unui agresor 
este un scut care îi ascunde 
interiorul vulnerabil. Majoritatea 
agresorilor altor persoane au fost 
victime ale violenței în copilărie.

Autor: băiat, 12, Bulgaria
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CHILDREN'S 
STORIES
  
POVESTIRILE COPIILOR

Autor: băiat, 10, Olanda

Neagresat
„N

e jucăm îm
preună 

după ore.“

„Vrei să te joci cu mine?“

„B
un

ă,
 ne

 
ju

că
m

?“
„Bună dimineața.“

„Mie îmi pare rău.“

„Bine!“

1.

3.

2.

5.

4.

6.

40

„îm
i pare rău.“
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Autori: fete și băieți, 12, Marea Britanie

„W
enn Du nicht 

aufhört sage ich es 

m
einem

 Vater!“

„Hör auf 

zu mobben!!!!!!!!“

„Ich kriege D
ich!“

De ce îi agresează pe alții?

Un copi de nouă ani din Germania își descrie colegii de 
clasă care adesea obișnuiau să-l supere și să-l hărțuiască 
în mod repetat și pe el și alți copii. „Cei care agresează 
cred că pot face tot ce vor. Vor să fie cei mai buni și cei 
mai șmecheri. Deși nu știu dacă sunt cei mai buni și cei 
mai șmecheri. Pentru că nu contează felul în care arăți, 
ci lumea ta interioară. Agresorii cred că a fi șmecher 
înseamnă să fi asocial, să-i lovești și să-i bruschezi pe 
ceilalți. Sunt interesați doar să câștige și să domnească 
peste ceilalți. Dacă nu li te supui, o să te bruscheze. O 
dată m-am plâns unui profesor de intimidarea lor, iar 
apoi ei au spus imediat „Nu, nu am făcut asta, minte”. 
Și după aceea m-au lovit și mai tare.“Autori: 1) băiat, 12, Olanda; 2) băiat, 11, Olanda; 3) fată, 

Olanda; 4) băiat, Olanda; 5) băiat, 11, Olanda; 6) băiat, 12, 
Olanda; 7) băiat, 10, Olanda; 8) băiat, 10, Olanda

8.

7.

Să fie smecheri 

O fată în vârstă de nouă ani din Germania conchide: 
„Agresorii cred că își pot atinge scopul de a fi șmecheri și 
de a provoca probleme, dar se poate ca ei să aibă probleme 
acasă și de aceea, ei cred că pot obține ceva mai bun; poate 
nu au o copilărie frumoasă și, astfel, se simt așa la școală. 
Ei speră să poată obține multe, pentru că sunt șmecheri 
și arată bine. Dar acest lucru se poate schimba mai târziu, 
pentru că pot să aibă o “inimă rea” acționând asocial și 
gândindu-se doar la ei înșiși. Și vreau să vă spun că a fi 
șmecher înseamnă de fapt: să ai mulți prieteni, să fii foarte 
sociabil, să nu îi agresezi pe alții și se te placă ceilalți.“
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1.

3.

Trucul e să râzi

Africă să meargă la școală - unii din colegii săi de 
clasă îl tachinau, pentru că nu citea bine cu voce tare 
și din cauza telefonului său mobil. Andrei a început 
să aibă dureri de burtă în fiecare dimineață înainte 
de școală. Uneori durerile erau atât de intense, încât 
trebuia să nu meargă la școală și să rămână acasă. 
Dar acest lucru nu a rezolvat problema lui, pentru 
că a trebuit să dea ochii din nou cu colegii lui de 
clasă, atunci când s-a întors la școală. Andrei a decis 
să le spună părinților lui despre problema lui și 
s-au dus împreună la consilierul școlar. Consilierul 
i-a sugerat ceva: atunci când cineva îl hărțuia pe 
Andrei, trebuia să-și imagineze că agresorul avea 
cele mai ridicole haine, așa că în loc să se supere 
și să plângă, Andrei putea să-l ignore pe agresor. 
Andrei s-a alăturat unui grup de suport unde 
împreună cu alți copii a învățat să schimbe modul 
în care reacționa în preajma agresorilor. El a reușit 
să râdă de fiecare dată când cineva se lua de el. 
Agresorii, surprinși de zâmbetul său, îl lăsau în 
pace. Andrei a început să se simtă din ce în ce mai 
încrezător. Durerile de burtă au dispărut și ele.

Găsește curajul să le 
spui și altora

Un băiat de 13 ani din Slovacia și-a scris povestea 
într-un context imaginar cu un final fericit imaginar: 
Chang Jang este vietnamez. El a trăit într-o mahala 
până când s-a mutat cu familia lui în Anglia. Mama 
lui l-a înscris la o școală de prestigiu din Oxford. 
Problema lui a început atunci când a luat autobuzul 
școlii pentru prima oară. Toată lumea s-a uitat la el 
ca și cum era evident că venea dintr-o altă țară. Nu 
l-au lăsat să stea jos. La școală au început să-i spună 
că e „nebun”, “dus cu capul”, “nenorocit”, “porc 
galben”, etc... La prânz, se așezau pe lucrurile lui, îi 
lua mâncarea și îi turnau limonadă în cap. Acest lucru 
a continuat timp de câteva luni, iar lui Chang Jang îi 
era frică pentru că ceilalți copii îl amenințaseră că-l bat 
dacă spune cuiva ce se întâmplă. Într-o zi, și-a depășit 
frica și le-a spus părinților despre bullying. El a sunat 
la un număr pentru protecția copilului și le-a spus și 
profesorilor din școală.

2.

Răspunde la bullying

O fată de 13 ani din Bulgaria ne-a povestit:
„În general violența fizică nu este un lucru foarte 
des întâlnit în școala mea, pentru că toți copiii știu că 
există un set de reguli pentru agresori. Spre exemplu, 
toată lumea știe că cei care se luptă unii cu alții vor 
fi obligați să facă muncă în folosul comunității după 
aceea. Vor trebui să facă ceva cum ar fi să gătească sau 
să servească la cantină și vor trebui să poarte pălării 
cu flori și alte designuri amuzante. Sau vor trebui să 
grădinărească. În acest fel, agresorii sunt obligați să 
aibă grijă de ceilalți si să se simtă responsabili.

„Nu-i așa că e grozav aici?“

1.
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5.

6.

COMENTARIU: Depresia 
și agresiune sunt două 
fețe ale aceleași monezi. 
Victimele bullying-ului 
nu simt doar durere și 
suferință, și frustrare și 
neputința lor crează ură și 
furie. Dacă situația nu este 
rezolvată rapid, aceasta 
poate duce la acumularea 
unei cantități mari de furie 
și fantezii brutale.  

4.

„Nu mai agresa.“

„Bullying“
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„Adulților le plac cifrele. Atunci când le spui 
că ți-ai făcut un prieten nou, ei nu te întreabă 
niciodată despre aspectele esențiale. Nu te 
întreabă niciodată, „Cum sună vocea lui? 
Ce jocuri îi plac cel mai mult? Colecționează 
fluturi?” În loc de aceasta, ei te întreabă: „Câți 
ani are? Ce greutate are? Câți bani câștigă 
tatăl lui? Din cifrele acestea ei cred că au aflat 
totul despre el.“

Antoine de Saint-Exupéry


