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BULLYINGUL – ALEGE SĂ TE OPUI!
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L’INTIMIDATION – CHOISISSEZ DE VOUS Y OPPOSER!
RÉSUMÉ: Le travail que j’ai développé met en évidence un sujet d’actua‑
lité: l’intimidation, défini comme un comportement hostile/d’exclusion 
et de se moquer de quelqu’un, d’humiliation. Le phénomène de l’inti‑
midation peut être présent dans n’importe quel type de communauté, 
dans les groupes sociaux, où les gens interagissent les uns avec les autres. 
Il s’agit d’une action qui produit des insultes aux autres effectuées à 
plusieurs reprises, qui peuvent se manifester physiquement, par agres‑
sivité physique ou psychologique, par des dommages émotionnels. Les 
instruments de ce phénomène sont les paroles, les actions ou l’exclusion 
sociale. Le phénomène de l’intimidation peut être initié par une per‑
sonne ou un groupe de personnes, impliquant une relation de pouvoir 
inégale, car la victime, dans le cas de ce phénomène, n’a pas les res‑
sources (physiques, psychologiques, sociales) pour se défendre.
MOTS CLÉS: exclusion, dommages, communauté, un phénomène, les 
actions.

Omul este fiinţă biologică și socială, iar creșterea și dezvoltarea lui nu 
se poate realiza în afara familiei, școlii, societăţii, deși aceasta din urmă 
impune legi care nu întotdeauna ne mulţumesc. Acesta se naște, trăiește și 
la un moment dat existenţa lui se încheie. Între naștere și trecerea în eter‑
nitate, individul cunoaște diferite etape de vârstă: copilăria, pubertatea, 
adolescenţa, tinereţea, maturitatea, bătrâneţea. Succesiunea acestor etape 
are importanţă pentru noi ca să înţelegem cum am fost și să ne pregătim 
pentru ce va urma, pentru a ne putea adapta noilor cerinţe ale etapelor 
viitoare. 

În dezvoltarea formaţiei umane, un rol important îl are mediul, ere‑
ditatea, familia, școala, societatea. Mediul natural cu noile sale valenţe 
ce presupun apariţia de factori nocivi cum ar fi poluarea, tehnologizarea, 
digitalizarea poate avea uneori implicaţii negative în dezvoltarea indivi‑
dului. Individul, prin natura sa programată genetic, are câmp limitat de 
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manifestare și dezvoltare, de aceea trebuie să existe o legătură indestructi‑
bilă cu un mediu curat. 

Familia – leagăn al dezvoltării copilului – are influenţe pozitive în 
dezvoltarea acestuia dacă este o familie normală, educată, cultă și știe să 
ghideze formarea noului vlăstar nu numai prin transfer genetic dat prin 
naștere urmașului, ci și prin transferul tuturor valorilor morale specifice 
fiinţei umane înzestrate cu memorie, judecată, psihic și beneficiară a celui 
de‑al doilea sistem de semnalizare – limbajul. Părinţii pot deveni primele 
modele de viaţă ale copilului, iar transferul valorilor se face prin impli‑
care, joc, limbaj adecvat. Rolul familiei este primordial, iar bazele formării 
copilului sunt aici. În familiile în care părinţii nu sunt muncitori, edu‑
caţi, corecţi și au vicii (alcoolul, drogurile, lenea, hoţia, violenţa verbala, 
fizică, șantajul) dezvoltarea formaţiei umane este negativă, nocivă. Copilul 
din astfel de familii încă de la primii pași și de la primele etape de vârstă 
practică modelul văzut la părinţi, devenind un posibil factor agresor, com‑
ponent al bullyingului, opus total copilului provenit din familii normale, 
educate, acesta din urmă devenit victimă a celui dintâi. 

Școala este unul dintre factorii principali ce poate contribui la pre‑
venirea și stoparea bullyingului în rândul elevilor la orice vârstă. Aceasta 
se poate realiza prin observarea comportamentului elevului, implicare în 
combaterea agresiunii verbale sau fizice, discutând particular cu elevul, cu 
părinţii și implicând adesea psihologul prezent în forma respectivă de învă‑
ţământ. În același timp, cadrul didactic trebuie să manifeste perseverenţă 
și consecvenţă în munca sa pentru combaterea unor astfel de fapte agre‑
sive, dezvoltând calităţile psihice la elevi, la orice oră de curs, stimulând 
supleţea în gândire, dezvoltând imagini creatoare, dorinţa de autoper‑
fecţionare, raţionamente logice, deprinderi practice, voinţa continuă de 
autodepășire, acordarea de stimulente verbale, diplome, prezentarea exem‑
plelor pozitive în cadrul grupului, dar nu în ultimul rând crearea empatiei 
în rândul elevilor proveniţi din orice categorie socială, indiferent de starea 
lor materială, de felul în care se îmbracă, de aspectul lor fizic, profesorul 
însuși trebuie să fie model, să poată empatiza cu elevul și să fie lipsit de 
ironii. De asemenea, implicarea în combaterea bullyingului un rol impor‑
tant îl are renunţarea profesorului la supraîncărcarea elevului în predarea 
cunoștinţelor teoretice, să se pună accent pe latura practic‑creativă pentru 
a implica corespunzător elevul și pentru a vedea că are rol pozitiv în actul 
educaţional, el fiind centrul acestui act. 
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Societatea are, de asemenea, devine esenţială în dezvoltarea copilului. 
Strada, localurile, panourile publicitare pot influenţa în mod negativ și 
predispune elevul spre a deveni agresiv. Un rol fundamental îl are mass‑
media prin programele prezentate, cu agresiune verbală, fizică, psihică, 
chiar și în desene animate. Trebuie o mare implicare a ministerului care în 
colaborare cu consiliul audio‑vizualului să elimine astfel de acte de violenţă 
din programele TV. 

La nivel european, România se află pe locul trei în rândul a 42 de ţări 
în care a fost cercetat bullyingul: 17% dintre copiii de 11 ani au recunoscut 
că au agresat alţi elevi, iar cei de 13–15 ani au agresat într‑un procent de 
23%. Trei din zece copii au fost excluși din grup, trei din zece ameninţaţi cu 
bătaia, unul din patru umilit. Violenţa verbală se manifestă prin ameninţări, 
injurii, tachinări; violenţa fizică prin a împinge, a lovi, a distruge bunurile 
altui elev, gesturi obscene etc.; violenţa socială, atunci când se răspândesc 
imagini răutăcioase despre un elev, când este exclus din grup un elev, aban‑
donat cu rea intenţie sau se simte jenat în grup. Toate aceste forme aduc 
răni asupra persoanei agresate, răni fizice, vizibile, dar și răni ale sufletului, 
adânci care nu se văd și care nu se pot vindeca. Astfel de comportament se 
întâlnește la orice etapă de dezvoltare a fiinţei umane: în grădiniţă, la școală, 
loc de joacă, stradă, teren de sport, transport în comun, dar mai nou și la fel 
de nociv, pe reţelele de socializare, acolo unde bullyingul a luat amploare 
mai ales în pandemie. Adesea, tinerii se implică în schimb de mesaje, jocuri 
cu persoane fără chip, care îi pot afecta emoţional și dacă continuă se pot 
speria sau pot fi umiliţi, devin anxioși, retrași, nu mai dau randament școlar 
și dacă nu sunt observaţi de familie, de scoală, de cei apropiaţi, pot ajunge 
chiar la suicid. Este necesară reţinerea amprentelor digitale, a înregistrări‑
lor, a mesajelor pentru a deveni dovezi prezentate părinţilor, profesorilor, 
celor în măsură ce pot stopa acest tip de bullying. Spun acest lucru pentru 
că toţi merităm respect atât în viaţa reală, cât și în online. 

În concluzie, trebuie să nu devenim precum măgarul Buritan care a 
murit înaintea izvorului și a căpiţei de fân căci era și însetat și flămând și 
nu a știut ce să facă mai întâi, căci omul poate învinge și trebuie să aleagă 
empatia și să învingă bullyingul. Așadar, trebuie să fim sănătoși fizic și 
psihic, avem nevoie unii de alţii căci empatia nu este o slăbiciune, ci o 
binecuvântare și este necesar să aruncăm masca prietenilor online și să 
înţelegem că „spiritul copilului nu e un vas pe care vrem să‑l umplem, ci o 
vatră pe care vrem să o încălzim” (O. Gerard).
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