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Informațiile din cadrul acestui toolkit au fost preluate 
de pe site-urile:  

www.farafrica.ro  
www.scolifarabullying.ro  

ale Organizaţiei Salvați Copiii România 
 

Dacă tu sau un coleg pe care-l cunoşti sunteţi  victima 
hărţuirii, ameninţării ori violenţei fizice la şcoală, cere 

ajutorul intrând pe www.scolifarabullying.ro 
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● atitudine și 
comportament agresiv 
intenționat cu scopul 
de a provoca suferință 

● prezintă un 
dezechilibru de putere 
între agresor și victimă 

● se manifestă regulat 
într-un grup de copii 

 
 
 
   
    

   
      Fenomen repetat ca                        Un act spontan 
      urmare a unei traume                    manifestat în   
      sau emoție, o reacție                     mai multe feluri, 
      a schimbărilor                              care nu are ca scop  
                                                          de a provoca suferință 
                                                   pe o durată lungă de timp. 
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Consiliul Județean al Elevilor Timiș este unica 

structură de reprezentare a elevilor la nivelul județului 
Timiș, luptându-se astfel pentru drepturile actorilor 
principali implicați în actul educațional. 

Rolul Consiliului Județean al Elevilor Timiș este 
atât cel de a consulta permanent elevii, dar și pentru a 
comunica cu autoritățile publice pentru asigurarea 
respectării drepturilor pe care tu, ca elev, le ai în cadrul 
școlii, unde până la urmă îți petreci o treime din zi. Ne 
luptăm pentru ca fiecare elev să învețe într-o școală 
curată, incluzivă și unde primește o educație de 
calitate. 

Toolkit Anti Bullying este un proiect al CJE 
Timiș care vrea să dea niște soluții clare, de la elevi, 
pentru elevi, aceste soluții fiind folosite pentru 
combaterea fenomenului des întâlnit în cadrul 
sistemului educațional, anume bullying-ul.  

Un alt scop pe care acest toolkit îl are este să îți 
prezinte cazuri concrete, povestite de către colegii tăi 
care au trecut prin acest fenomen și care ne inspiră să 
trecem mai departe, să ne vindecăm după astfel de 
întâmplări, să luăm atitudine și să ne ridicăm din 
bancă. 
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Promovează auto-educarea tinerilor. Susține 
artiștii din România care au curajul să își urmeze 
pasiunile. Oferă diverse sfaturi benefice prin 
intermediul tehnologiei. Implică în articolele lor mai 
mulți doritori cu idei inovatoare, care au ceva de spus 
pentru a-i ajuta pe ceilalți participanți ai societății. 

Ză Scoolărz susține ideea unei comunități unite, 
cu spirit civic, în care există o dispoziție către ajutarea 
reciprocă. 

Sunt o comunitate deschisă, prietenoasă, care 
nu își dorește nimic mai mult decât binele tuturor, atât 
individual, cât și la nivel de societate. Nu fac 
discriminări și nu țin cont de așa-zisa inteligență care 
se referă strict la numărul de cărți citite sau de lecții 
tocite.  

Se adresează în special artistului din fiecare, 
acelora care au un vis pe care trebuie să îl urmeze, dar 
nu știu cum. 

În cadrul acestui toolkit au avut grijă de partea 
inteligenței emoționale, oferind sfaturi de la tineri, 
pentru tineri, pe care tu, cititorule, să le folosești în 
situațiile de bullying. 

 
 
 

5 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Florin Alexandru este analist comportamental și 

autor de bestseller, specializat în inteligența 
emoțională, analiza credibilății, recunoașterea 
expresiilor faciale (Facial Action Coding System), 
singurul român acreditat de Paul Ekman International. 

Florin Alexandru este co-autor, împreună cu 
prof. dr. Florian Colceag, la cartea „Copilul tău este un 
geniu”, o carte ce a schimbat viețile a 70.000 de familii 
din România. Efectele au condus la demararea unui 
studiu despre importanța notelor școlare în viețile 
părinților și copiilor din România. 

Florin Alexandru a publicat patru cărți, patru 
instrumente educaționale de tip board game, un 
program de dezvoltare a inteligenței emoționale.  
Nu în ultimul rând, este fondatorul comunității 
Tikaboo, care a strâns laolaltă 150.000 de părinți din 
România. 

Pasionat de comportamentul uman și studierea 
emoțiilor ce generează acest comportament, Florin 
Alexandru a creat o metodă proprie pentru dezvoltarea 
inteligenței emoționale și schimbarea scenariului de 
viață, format în copilărie,  cu rezultate imediate în 
viețile oamenilor.  
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Este cea mai vizibilă și 
evidentă formă de bullying 
și constă în lovire, pus 
piedică, îmbrâncire, 
plesnit, 
distrugerea/deposedarea de obiecte personale sau 
chiar bătăi, fenomene care nu trebuie neglijate, acestea 
putând deveni foarte grave, cu accidente de 
neremediat. 
 
 
 
 

Se manifestă prin jigniri 
de orice fel, de la 

poreclire, insultare, 
tachinare, umilire și 

intimidare, până la 
transmiterea de mesaje 

cu conținut homofob 
sau rasist. 
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Acest tip de bullying este 
cumva cel mai ascuns și 
are ca scop excluderea 
unui individ dintr-o 
societate și provocarea 
unei stări neplăcute 
într-un anume grup. Se manifestă prin: minciună 
și/sau răspândire de zvonuri negative/umilitoare, 
realizarea de farse cu obiectivul de a umili/crea situații 
stânjenitoare, încurajarea excluderii/izolării sociale, 
bârfa, umilirea publică a 
cuiva. 

Cyberbullying-ul este cea mai 
periculoasă formă a bullying-ului, 
deoarece informația circulă foarte 
repede în mediul online și are un 

impact foarte mare. Caracteristici 
ale sale sunt: mailuri, postări, 

mesaje, imagini, filme cu conținut 
abuziv/jignitor/ofensator; 

excluderea deliberată a unui copil 
în spațiul online; spargerea de 

parole ale unor conturi personale (de e-mail, Facebook 
etc.) 
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3 din 10 
copii sunt amenințați cu bătaia 
sau lovirea de către coleg 

 
 

 
 
 

3 din 10  
copii sunt excluși din 

grupul de colegi 
 
 

 
1 din 4 
copii a fost umilit în fața colegilor 

73% dintre copii afirmă că au fost 
martorii unei situații de bullying în 
mediul școlar 

 
31% din copii au declarat că au fost în mod frecvent 

excluși din activitățile de grup din cadrul școlii și 23% 
au fost amenințați cu excluderea din grup 
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24% din copii au raportat că au fost în mod constant 
umiliți în fața altor copii și 37% au fost victime ale 
zvonurilor negative împrăștiate în comunitatea școlară 
 

68% din copiii români au confirmat că bullying-ul 
cibernetic are loc pe rețelele sociale 

 
 

 
Conform unui studiu realizat de către 

Organizația Mondială a Sănătății, România este pe locul 
3 în Europa în cadrul fenomenului de bullying. Acest 
fenomen este unul des întâlnit în mediul școlar 
românesc, iar singura soluție este o atitudine mai 
tolerantă, dar și curajul de a ieși în față și de a spune 
stop. 
 
PROGRAMUL OLWEUS DE PREVENIRE A 
BULLYING-ULUI  

 
Este un program elaborat de profesorul și 

cercetătorul norvegian Olweus Dan și testat în mii de 
școli la nivel mondial, principalele obiective ale 
programului fiind: reducerea comportamentelor de 
bullying existente în rândul elevilor, prevenirea noilor 
comportamente de bullying și construirea unor mai 
bune relații între elevi în școală. 
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“Bullying-ul s-a manifestat prin 
bătăi și foarte multă batjocură și 
umilință în fața colegilor și 
prietenilor și a cadrelor 
didactice. Acea perioadă din 
clasele gimnaziale m-a marcat 
enorm și nu am reușit încă să 
trec peste. Fiind cea mai înaltă 
din clasa și cea mai slabă, atât 
moral cât și fizic, nu reușeam să 
trec peste și nici să ignor și 
puneam la suflet tot ce mi se 
spunea. Până și acum (după o 
perioada destul de lungă) am 
frica de a ieși în public așa cum 
îmi place. Mai pe scurt mi-e frică 
de ce spun ceilalți și de cum o sa 
fiu catalogată.” 
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“Am acționat foarte greșit, ținând totul ascuns în mine 
și am început să mă izolez și să renunț sa lupt.” 

 
 
 

“Ca urmare este frica de părere altora.” 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

“Dintotdeauna am fost criticată și arătată cu degetul 
datorită felului în care arăt. 16 ani, 1.70 înălțime și nu la 
fel de plinuță ca și colegele mele care, bineînțeles, au 
forme, arată bine. Doare să auzi mereu "uite-o și pe 
scobitoarea asta, cine s-ar uita la ea?", "oricine preferă 
femeile mai plinuțe", "nu ai sâni, nu ai fund, cum de ieși 
așa din casă?", "ești urâtă" și multe altele. Și mai rău 
doare când ajungi să auzi lucrurile astea ani de zile.” 
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“Mereu am mers pe ideea că indiferența 
față de cei care îmi spuneau lucrurile astea 
e mai bună decât oricare alt răspuns, însă 
nu înseamnă că dacă de față cu ei nu 
spuneam nimic, nu mă lăsam afectată. Din 
contră, nu mai țin minte câte zile și nopți 
stăteam închisă în casă, plângeam, uneori 
nu mă ridicam din pat și nu mâncăm cu 
zilele, ajungând la un moment dat să nu 
mai vreau să mă văd în oglindă.” 

 
 
 

“Una dintre urmări, și cred că cea mai 
importantă, e că și după 2-3 ani, eu încă nu 
pot fi în totalitate mulțumită de corpul 
meu, având încă momente în care mă uit în 
oglindă și îmi doresc să văd altceva, însă cu 
timp și răbdare, cu dragostea pe care mi-o 
ofer, și cu pași mici, sunt 100% sigură de 
faptul că voi învăța să mă accept exact așa 
cum sunt.” 
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“Am fost judecat după aparență, am 
fost numit poponar, gay, tâmpit, 
retardat, prost (chiar și de către 
profesori) și am fost agresat și fizic, 
împins, aproape bătut.” 

 
 
 

“Am vorbit cu părinții. Aș fi mers la 
școală, deoarece aceste lucruri se 
întâmplau în incinta școlii, dar erau și 
unii profesori care mă agresau.” 
 

 
 
 

“Am devenit mai închis în mine, 
părinții mă întreabau mereu de ce nu 
mai râd așa de mult, de ce nu mai 
zâmbesc.” 
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“Mutându-mă în diferite școli, tot 
timpul fiind colega cea nouă, asta 
era de ajuns încât să fiu tema 
tuturor glumelor, a jignirilor și 
când am fost mai mică, a unei bătăi 
cu o fată mult mai mare decât mine 
pe motivul că n-am salutat-o, deși 
nu o cunoșteam. Eram tratată cu 
indiferență și nu vorbea absolut 
nimeni cu mine, eram fericită, 
pentru că scăpam ieftin și mă 
gândeam că este o zi în care nu  o 
sa mă duc plângând acasă.” 

“Nicicum, doar înduram și 
așteptam să se plictisească de făcut 
mișto de mine și să mă lase în pace, 
practicând această metodă în 
fiecare școală la care am fost.” 
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“Urmările au fost de a mă închide în mine, dar pot 
spune că m-au făcut mai rezistentă la jignirile sau 
răutățile spuse ale oamenilor, sa nu-i mai bag în seamă, 
să mă apăr singură, nu să aștept pe cineva s-o facă în 
locul meu, să am o voce, una atât de puternică încât ei 
(prin "ei" mă refer la agresori), să nu-mi facă față. Să le 
fie "frică" de mine, dar nu acea frică la care se gândește 
toată lumea, frica aceea de a-mi vorbi inadecvat, de a se 
comporta urât. Am învățat să impun respect, să mă 
respecte fiecare prieten, vecin, cei mai mici decât mine, 
cei mai mari, să nu-mi fie frică de nimeni. Dintr-o 
anumită perspectivă, le mulțumesc acestor persoane, 
agresori/agresoare, pentru că fără ei, chiar dacă 4 ani 
din viață doar am îndurat tot felul, nu aș fi ajuns ceea ce 
sunt astăzi, nu aș fi știut niciodată că pot fi atat de 
neînfricată, de autoritară, de "dură" (cum sunt 
caracterizată de prieteni), dar nu dură în sensul că am 
devenit o persoană care inspiră frică, ci una foarte 
puternică emoțional care nu pune la suflet, sau care, 
după atâția ani, nu le mai pune.” 
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“Persoanele respective făceau 
mișto de îmbrăcămintea mea 
sau că sunt plinuță, mă făceau 
urâtă, râdeau de orice mișcare 
pe care o făceam efectiv și nu mi 
se pare normal. Cred că fiecare 
are dreptul să se îmbrace cum 
vrea.” 

 

“Nicicum. Pur și simplu am 
învățat să nu îmi mai pese de 
părerea oamenilor.” 

 

“Am suferit, am plâns, zi de zi, 
am început să mă urăsc și să îmi 
fac o părere foarte proastă 
despre mine.” 
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“Fie eu, fie acel om va fi călcat 
în picioare. Dacă mă 
enervează, merită.” 

“Nu era genul de persoană 
căreia să îi placă glumele.” 
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“Faptul că m-a înjurat de mamă, aceasta fiind o 
persoană cu handicap (nu se poate mișca și are 
probleme în vorbire) cu care eu nu am crescut.” 

 
 
 
 

“Am fost și eu la rândul meu bullied și am zis că nu e 
fain.” 
 

 
 
 

 
“Anturajul, am vrut să par șmecher în fața prietenilor.” 

 
 
 
 

“M-am pus în locul acelor persoane și nu e plăcut să își 
bată cineva joc de tine.” 
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● găsește-ți oameni în care ai încredere și roagă-i 
să te ajute; 

● treci de frică, îți vei salva prietenul; 
● cere ajutor; 
● nu riposta și ia măsuri imediat ce vezi cele mai 

mici semne ale bullying-ului; 
● amintește-ți că nu ești singur; 
● apelează la adulți. 
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De ce bullying? 

O persoană care este abuzată emoțional sau 
fizic, va abuza și ea la rândul ei. Asta se datorează 
frustrării acumulate, o frustrare 
care se transformă în furie 
(adesea). Acesta este momentul 
când se declanșează abuzul prin 
agresivitate.  

Dar, ceea ce ar trebui să 
știm este faptul că agresivitatea se 
naște din frică. Frica de a nu fi 
îndeajuns de bun, frica de 
judecată, frica de respingere, frica 
de nedreptate, frica de a fi umilit, 
frica de a pierde etc. Să ne uităm 
la o trăire emoțională ce se naște 
din frică pentru a înțelege emoțiile 
persoanei ce abuzează. 

O trăire emoțională este o 
înșiruire de emoții ce cresc în 
intensitate până în punctul în care corpul emoțional 
este prea încărcat și apare furia, care se manifestă 
printr-o izbucnire nervoasă, transformându-se în 
agresivitate. Acțiunile sunt generate de gânduri ce au în 
spate emoții care se mișcă mai tot timpul, formând un 
flux continuu de senzații cu intensitate mai scăzută sau 
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mai ridicată. Emoțiile funcționează în tipare emoționale 
ce sunt construite din trăiri. Acestea formează un dans 
care ne influențează comportamentul în cele mai mici 
detalii. Un exemplu în acest sens este și această trăire: 
 
Observând notele colegilor mei, în mine se naște o frică: 
nu sunt îndeajuns de bun și asta se manifestă printr-un 
gând sub forma - dacă ei sunt mai inteligenți? 

 
Acest gând continuă să accentueze frica atunci când ei au 

note mai bune și asta mă determină să mă ascund și să 
încerc să excelez la alte capitole. 

 
Sunt competitiv, mă întrec cu ei ori de câte ori am ocazia 
și uneori pierd, iar asta mă face să nu am încredere în 
mine. Datorită fricii că ei vor vedea că nu sunt la fel de 
bun ca ei, port o mască și mă prefac că nu sunt afectat. 
 

Rezultatele colegilor îmi stârnesc invidie, o emoție ce mă 
face să fiu înverșunat, arțăgos, ostil, iritat, nervos și 

furios, moment în care totul mi se pare aiurea și devin 
agresiv, lovind alte persoane. 

 
Observi cum cresc emoțiile în intensitate? 
Același lucru se întâmplă și în cazul fetelor, doar 

că de cele mai multe ori, fetele nu ajung la violență 
fizică. În schimb, abuzul emoțional este mult mai 
susținut și mai acid, ceea ce determină un impact mai 
puternic asupra persoanei agresate datorită emoției de 
neputință și panică uneori. 
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Trăirea emoțională a victimei: 

Simte neîncredere, neputință, panică, frustrare, supărare, 
încrâncenare, tristețe, furie, ură, apatie. 
 
Neîncrederea generează o stare de încordare ce se observă 
ușor în comportament, generând poziționarea în victimă. 

 
Neputința se instalează atunci când victima simte că nu 
mai are ce face, nu are soluții și nu este ajutată. 
 

Apare panica în momentul abuzului, iar imediat după ce 
trece punctul culminant, apare frustrarea însoțită de 

emoții în contradictoriu, de exemplu încrâncenare, 
tristețe, furie, supărare, ură și în cele din urmă apatie și 

fuga de situație. 
 
Fuga se va manifesta mai târziu și în viața adultului, ori 
de câte ori va ajunge într-o situație în care simte 
neputință. 
 

Abuzul emoțional de lungă durată influențează 
întreaga viață dacă persoana în cauză nu vorbește și nu 
exteriorizează ceea ce simte, consumând emoțiile 
reprimate. Comunicarea este cea care are cel mai mult 
de suferit și asta se datorează interiorizării și celor 
două emoții prezente în trăirea emoțională: 
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● Neputința  
Această emoție/stare ne face să ne simțim mici 

și nesemnificativi, un sentiment de care fugim ori de 
câte ori avem ocazia. A le spune părinților despre 
conflict ne face să simțim din nou emoțiile resimțite în 
timpul conflictului, iar noi nu vrem să mai trecem încă 
o dată prin ce am trecut, așa că vom căuta să nu 
vorbim, să nu povestim părinților. 

● Apatia 
Apatia este o emoție/stare ce ia locul oricăror 

emoții și intrăm într-un fel de transă în care nu ne mai 
pasă de nimic și mintea își îndreaptă atenția spre o 
activitate care nu implică emoții. Este modul perfect în 
care creierul nostru este adaptat pentru a face față unui 
șoc emoțional. Practic, este cea care ne ajută să uităm 
conflictul, pentru că altfel am sta în acele amintiri 
provocând multă suferință și durere, iar a vorbi despre 
conflict contravine cu această metodă fiziologică de a 
rezista șocurilor emoționale. 

 
Pe deasupra, mai sunt și alte probleme de 

comunicare în familie prezente datorită modului în 
care se oferea educație în trecut, iar acestea susțin 
neputința și apatia. 

Comunicarea deficitară sau inexistentă între 
adolescent și părinte: 

● Nu vrea să deranjeze 
Pentru că adulții „nu au timp”,  sunt prea 

ocupați sau se plâng prea mult și adolescentul nu vrea 
să îi deranjeze cu „alte” probleme. 
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● Nu are cu cine vorbi 
Pentru că de câte ori vorbește despre propria 

persoană, unul dintre părinți critică personalitatea 
adolescentului. 

● Nu se simte înțeles/înțeleasă. 
Nu se simte înțeles/înțeleasă pentru că nu este 

acceptată personalitatea adolescentului. Comunicarea 
este foarte importantă pentru că aceasta delimitează 
zona de încredere a adolescentului. Cu cât acesta este 
mai deschis, cu atât mai mult își dezvoltă încrederea în 
propria persoană. Doar că în această situație, 
comunicarea este inexistentă, iar asta se va reflecta în 
comportamentul adolescentului. 

● De ce? 
O persoană care nu vorbește cu părinții va 

manifesta un comportament de neîncredere și asta se 
va vedea în limbajul nonverbal și tocmai acest gen de 
comportament atrage agresorul, pentru că 
neîncrederea în propria persoană va genera 
poziționarea de victimă. Prima persoană care își 
însușește rolul este tocmai victima și aceste două 
extreme se atrag: agresorul ce poartă masca de frică (să 
nu fie văzut) devine agresiv cu o persoană 
neîncrezătoare. 

● Neîncrederea atrage agresorul. 
Agresorul caută victima pentru a fugi de propria 

frică, iar victima își menține sau chiar crește propria 
neîncredere prin acest schimb invizibil. 
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Soluția la acest 
comportament 

este înțelegerea emoțiilor, 
atât de partea agresorului, 

cât și a victimei. 
Inteligența emoțională ne 

determină să ne observăm 
emoțiile în fiecare clipă și 

simpla acțiune de observare 
determină emoțiile negative 
să scadă în intensitate și pe 

cele pozitive să crească. 
Atunci când observăm 

invidia, emoția scade în 
intensitate, ceea ce 
presupune că nu se 

manifestă restul emoțiilor care o însoțesc. În schimb, 
dacă realizăm că suntem siguri pe acțiunile noastre, 
observarea va face să simțim încrederea mai intens.  

 
Dacă vom reuși să ne observăm propriile emoții, 

vom reuși să le și recunoaștem la celelalte persoane, 
ceea ce va determina poziționarea noastră corectă, de 
la egal la egal. Înfruntarea propriei frici reprezintă 
vindecarea, iar pentru asta este nevoie de curaj. Curajul 
de a începe să vorbim despre ce s-a întâmplat este 
necesar și nu e nevoie să vorbim despre toată povestea, 
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ci doar despre o parte, până vom reuși să vorbim tot. 
Important este să vorbim acasă, cu părinții, în zona de 
confort, de așa natură încât să ne putem deschide fără 
să simțim niciun fel de presiune asupra noastră. 

Atunci când vorbim despre o amintire 
neplăcută, consumăm emoțiile ce au fost reprimate, 
suprimate și practic scoatem ceva din emoțiile ascunse 
în noi. Atunci când vorbim despre fricile noastre, o să 
observăm că după ce o facem, ne simțim ușurați. Asta 
se întâmplă pentru că noi consumăm emoțiile ascunse 
în corpul nostru emoțional, iar a consuma emoțiile 
reprezintă vindecarea oricărui abuz, indiferent de 
vârstă și de condiția socială. 

Consumul de emoții „negative” îl putem face în 
mai multe feluri: 

1. Comunicarea - de preferat cu proprii părinți în 
prima fază și ulterior cu alte persoane 
competente; 

2. Muzica - muzica pozitivă și calmă ajută pentru 
că ne dă voie să ne apropiem încet de amintirile 
neplăcute și astfel vom avea ocazia să le scoatem 
la suprafață; 

3. Sportul - prin sport reușim cel mai simplu și 
mai eficient să scoatem emoțiile, pentru că ne 
permite să exteriorizăm emoțiile „de acțiune” 
așa cum sunt: furia, frustrarea, înverșunarea, 
ostilitatea etc.; 

4. Viața socială- atunci când vorbim cu alte 
persoane despre problemele noastre 
emoționale, vom constata că și acestea au 
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probleme asemănătoare și ne determină să 
privim problemele mai detașați, mai încrezători. 

 
În schimb, nu recomand să: 

● nu vorbim despre problemele noastre 
emoționale; 

● nu petrecem prea mult timp singuri; 
● devenim rebeli; 
● căutăm răzbunare. 

 
Încrederea se învață ca orice altă calitate. Ea se 

construiește pe mici victorii, pe înțelegerea modului în 
care funcționăm, pe a ști, pe a comunica eficient. Sunt 
necesari pași mici și constanți, iar încrederea va apărea 
și va crește în timp. 

 
Uite o provocare zilnică, care îți va crește 

repede și eficient încrederea în propria persoană: 
- să îți observi emoțiile 30 de minute; 
- să faci sport 30 de minute; 
- să citești timp de 30 de minute; 
- să înveți ceva nou; 
- să nu vorbești și să stai cu ochii închiși timp de 

30 de minute; 
- să scrii 300 de cuvinte; 
- să asculți fără să întrerupi absolut deloc, dar să 

participi activ la discuție. 
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Dacă nu reușești 30 de minute, poți să practici 
aceste exerciții timp de 20 minute sau 10 minute, doar 
fă exercițiile și o să vezi o schimbare rapidă în viața ta. 
 
Eu cred în tine. 
 
Cu drag,  
Florin Alexandru 
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“Mi s-a făcut poză sub fustă, apoi 
poza a fost răspândită.” 

 

“Toată lumea te poate agresa, 
până și adulții care ar trebui să 
te educe.” 

“Eram marginalizată, îmi 
spuneau că sunt satanistă și 

vrăjitoare.” 

 

“Am fost victimă 4 ani unei clase 
de 21 de agresori.” 

“Am fost batjocorit și luat la 
mișto de colegi din cauza 
sărăciei și a faptului ca părinții 
nu mă lăsau niciodată cu părul 
mai lung.” 
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“În cazul meu, a fost pe 
parcursul a 7 ani, până în 
momentul în care m-am 

decis să mă mut. S-a 
manifestat prin agresiune 

verbală, nu și fizică. Cuvinte 
aruncate, expresii precum 
”sinucide-te”, care erau la 

ordinea zilei.” 
 
“Am fost jignită de faptul că 
am tenul mai închis la 
culoare.” 

 

“Mereu se luau de greutatea 
mea și că nu purtam haine de 

firmă.” 

 

“Mă simt respinsă de toți 
colegii mei, simt că nu am 
niciun prieten.” 

“Cum se întâmplă de obicei, 
lumea vorbește fără a cunoaște 

persoana respectivă.” 
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Mulțumim în primul rând celor de la Salvați 
Copiii România, Ză Scoolărz și lui Florin Alexandru 
pentru că ne-au lăsat să luăm aceste informații 
importante de la ei. 

 
Le mulțumim ilustratorilor: Raluca Pricop, 

Clara Panainte, Emilia Furduiu, Ruth Bilauca și George 
Roșu pentru munca depusă și pentru că au adus acest 
toolkit la viață și pentru că i-au dat culoare, l-a adus 
mai aproape de copii. 

 
Le mulțumim celor de la Print Tech Timișoara 

că au făcut acest toolkit ceva palpabil, ceva de care 
fiecare copil se poate bucura. 

 
Cei care ne-au impresionat cel mai mult au fost 

elevii curajoși care și-au spus povestea și care au 
împărtășit cu noi experiențele lor. Le mulțumim că au 
făcut acest material unul autentic și sincer. 

 
În ultimul rând îți mulțumim ție, cel care citești 

acum, că ți-ai luat din timp să înveți ceva nou și că ai 
dorința de a face o schimbare și de a-ți ajuta colegii. 
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