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BULLYING-UL RĂNEŞTE

https://schoolsigns4u.co.uk/school-products-sign-shop/anti-bullying-sign

Hărțuirea este nedorită în rândul copiilor 

de vârstă școlară, deoarece are efecte pe 

termen lung:

- un dezechilibru de putere real sau 

perceput

-comportamentul se repetă sau are 

potențialul de a se repeta în timp

-ambii copii care sunt hărțuiți și care îi 

hărțuiesc pe alții pot avea probleme grave 

și de durată.

Cercetările sugerează că hărțuirea în 

adolescență și copilărie poate avea efecte 

mai grave pe termen lung asupra sănătății 
mintale a tinerilor decât a fi abuzat în 
copilărie.



CAUZELE BULLZING-ULUI

 Bullyingul are multe fețe este legat de 
aspectul fizic, statutul social sau rasial.

 Hărțuirea poate fi despre:

 ce este diferit în legătură cu identitatea 
cuiva,

 religia ta,

 cultură,

 origine etnică,

 nevoile sau dizabilitățile tale

 cum te comporti etc.

!!! Vă rog să-mi dați 
un exemplu de 
hărțuire pentru fiecare 
cauză de agresiune 



Comportament inadecvat

 ● este o luptă care se întâmplă o 

dată

 ● dacă se face o glumă proastă o 

dată

 ● este o problemă într-o prietenie

 ● cineva nu vrea să fie prietenul tău.

Bullying

 ● cineva se simte în mod repetat 
jignit sau umilit de aceeași persoană

 ● una sau mai multe persoane își bat 

joc de identitatea cuiva de mai multe 

ori

 ● cineva se simte exclus

 ● cineva nu se simte

în siguranță

Bullying sau comportament inadecvat? 
Cum facem diferența?



Nu este vina ta dacă ești abuzat fizic sau mental:

Nu crede lucrurile urâte care se spun despre tine.

Ești o persoană apreciată.

Ai dreptul să fii în siguranță.

Nu trebuie să schimbi modul în care arăți sau cine ești.

Bullying este vina mea?!



Legea mă protejează de bullying?

 . ●Dacă ești agresat la școală, pe stradă, într-un grup de 

prieteni sau pe internet, prima linie de apărare este legea 

anti-agresiune a statului tău. Toate statele au legi anti-

agresiune. Aceste legi au adesea cele mai puternice 
protecții pentru studenți și pot ajuta la oprirea imediată a 

agresiunii.

●Legile pot varia foarte mult de la o țară la alta. Puteți 
căuta legea anti-agresiune a statului dvs. prin 

departamentul său de educație de stat



Sunt victima agresiunii!
Cum mă apăr?

Pașii de urmat pentru a face o 

reclamație

Spune cuiva în care ai 

încredere
Raportează autorităților

Solicitați ajutor specializat

Ai putea spune 

unui profesor, 

unui consilier 
școlar sau al 

unui director
şcoală.

Scrie pe hârtie ce s-a întâmplat. A mai văzut-o cineva

cand s-a intamplat?
Notați cât de des se întâmplă, unde și când.

Păstrați probe Puteți:
● faceți fotografii cu ceea ce a fost deteriorat

● salvați mesaje online sau mesaje sms care sunt rele sau 

abuzive
● faceți fotografii cu rănile dvs. dacă ați fost rănit fizic.

Când păstrați dovezile,

● puteți raporta agresiunea online pe paginile de 

socializare, acolo unde se întâmplă.

Cere ajutorul unei 

asociatii de profil



LEGISLAŢIA EUROPENĂ PRIVIND BULLYING-UL

Consiliul Europei promovează și protejează drepturile a peste 150 de milioane de copii din Europa pe baza

documentelor internaționale.

Violența și hărțuirea școlară este una dintre prioritățile strategice ale Consiliului Europei. Prevenirea agresiunii

începe prin educarea copiilor despre efectele nocive ale agresiunii
Prin urmare, Consiliul Europei promovează programe de educație pentru cetățenie democratică pentru

combaterea agresivității și violenței în școli.

Aceste programe de educație pentru cetățenie și drepturile omului se bazează pe principiile documentelor

internaționale privind drepturile copilului.

Direcția pentru cetățenie democratică și participare, care colaborează cu Consiliul Europei pentru combaterea

agresiunii, a creat o multitudine de instrumente care pot fi utilizate în lupta împotriva agresiunii. Acestea includ
materiale adecvate copiilor și materiale educaționale pentru profesioniștii din educație care pot fi utilizate în

școli, cum ar fi Manualul Compasito privind educația pentru drepturile omului pentru copii.

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile 

copilului

Declarația drepturilor copilului emisă de 

UNICEF la 20 noiembrie 1959

Tratatul de la Lisabona

Carta privind educația pentru cetățenie 

democratică și drepturile omului

Convenția europeană privind exercitarea 

drepturilor copilului

Convenția europeană a drepturilor omului

DOCUMENTELE INTERNAŢIONALE ÎN CARE SUNT PREVĂZUTE DREPTURILE COPILULUI


