
Cyberbullying-ul
Ce poți face împotriva agresiuniii online? Sursa informațiilor: 

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cyberbullying-ce-este-

%C8%99i-cum-%C3%AEi-punem-cap%C4%83t#6

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cyberbullying-ce-este-%C8%99i-cum-%C3%AEi-punem-cap%C4%83t#6


Ce este cyberbullying-ul?

 Cyberbullyingul înseamnă bullying prin folosirea tehnologiilor digitale. Se 
poate întâmpla pe rețelele de socializare, pe platformele de schimb de 

mesaje, platformele de jocuri și pe telefoanele mobile. Este vorba despre 

un comportament repetat cu scopul de a-i speria, înfuria sau umili pe cei 
vizați. Printre exemple se numără:

 răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe 
rețelele de socializare;

 transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări prin platformele de 

schimb de mesaje;

 copierea identității unei persoane și transmiterea în numele acesteia de 

mesaje răuvoitoare cuiva.



Cum facem diferența dintre o glumă și 
bullying?

 Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar, uneori, e greu să îți dai seama 

dacă cineva doar se amuză sau vrea să te rănească, mai ales în mediul 
online. Câteodată iau chestiunea în glumă și îți spun “glumeam doar,” sau 

“ nu o lua prea în serios.”

 Dar dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu cu tine, 

atunci gluma a mers prea departe. Dacă continuă chiar și după ce ai 

rugat persoana respectivă să se oprească și încă te frământă cele 

întâmplate, atunci ar putea fi vorba de bullying.



Efecte ale cyberbullying-ului

 Când agresiunea de tip bullying are loc în mediul online, simți că ești 
atacat oriunde te-ai afla, chiar și în propria casă. Poate părea o situație 

fără scăpare. Efectele pot fi de lungă durată și pot afecta o persoană în 

multe feluri:

 Psihic- te simți supărat, stânjenit, prost, chiar furios.

 Emoțional- te simți rușinat sau îți pierzi interesul pentru lucrurile care îți plac.

 Fizic- te simți obosit (ai insomnii) sau ai simptome precum dureri de stomac 

sau de cap.



Raportarea cyberbullying-ului. 

Contactează un adult de încredere.

 Strângerea dovezilor, precum mesaje text și capturi de ecran ale postărilor 

de pe rețelele de socializare, poate fi utilă, pentru a arăta ce se întâmplă.

 Pentru a pune capăt bullying-ului, agresiunea trebuie identificată, iar 
raportarea situațiilor este esențială. De asemenea, poate fi de ajutor și să îi 

arăți agresorului că acțiunile sale sunt inacceptabile.



Demascarea agresorilor

 Dacă ai de-a face cu agresiuni online, este indicat să ștergi unele aplicații 
sau să rămâi offline o perioadă pentru a-ți da timp să îți revii. Dar a nu folosi 

Internetul nu este o soluție pe termen lung. Nu ai făcut nimic rău, deci de 

ce să fii pus tu într-o poziție dezavantajată? Chiar le poate transmite 

agresorilor un semnal greșit, încurajându-le astfel comportamentul 

inacceptabil.

 Cu toții ne dorim să punem capăt agresiunilor online, de aceea raportarea 

cyberbullyingului este atât de importantă. Dar crearea Internetului pe care 

ni-l dorim presupune mai mult decât demascarea agresorilor. Trebuie să ne 
gândim la faptul că ceea ce distribuim sau spunem îi poate răni pe ceilalți. 
Trebuie să fim binevoitori unii cu ceilalți în mediul online și în viața reală. 

Depinde de noi toți!



Ai grijă la informațiile personale!

 Gândește-te de două ori înainte de a posta sau distribui ceva online- acea 

postare rămâne online și poate fi folosită de cineva mai târziu pentru a-ți 
face rău. Nu divulga detaliile personale precum adresa ta, numărul tău de 
telefon sau numele școlii tale.

 Află mai multe despre setările de confidențialitate ale aplicației tale 

preferate de socializare.



Se pedepsește bullying-ul?

 Majoritatea școlilor tratează cu seriozitate bullyingul și iau măsuri împotriva 

acestuia. Dacă ești victima cyberbullyingului de către colegi, semnalează 

situația școlii tale.

 Persoanele care sunt victimele oricărei forme de violență, inclusiv bullying și 
cyberbullying trebuie să fie îndreptățite, iar agresorul trebuie tras la 

răspundere.



Filmulețe

 https://www.youtube.com/watch?v=asTti6y39xI

 https://www.youtube.com/watch?v=GsE6spm-gyI

Resurse pentru părinți

https://www.suntparinte.ro/agresiunea-virtuala-la-copii-fenomentul-

cyberbullying-

https://www.noi-orizonturi.ro/2020/04/23/cyberbullying-pentru-parinti/

https://www.youtube.com/watch?v=asTti6y39xI
https://www.youtube.com/watch?v=GsE6spm-gyI
https://www.suntparinte.ro/agresiunea-virtuala-la-copii-fenomentul-cyberbullying-
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/04/23/cyberbullying-pentru-parinti/


TELEFONUL COPILULUI

 http://www.116111.ro/explore/cyberbullying

http://www.116111.ro/explore/cyberbullying

