
Protecţia datelor

personale

 

 

 

Nu da nimănui

informaţii

despre adresa

ta de email,

numărul de

telefon sau

adresa

personală.

 

 

Austėja

 



Atitudine prietenoasă

 

 

 

 

 

Fii prietenos cu

un copil care a

fost hărţuit.

Arată-I că

înţelegi şi îţi

pasă de ceea ce I

s-a întâmplat.

Dacă poţi, fii

alături de el mai

des – va fi mai

greu pentru

agresori să-şi

bată joc de el

pentru că nu

este singur.

 

 

 

 

Alina

 



Ascultă

 

 

 

 

 

 

 

Ascultă-ţi

prietenii când

vorbesc despre

bullying şi cum se

simt. Ascultându-I

pe ceilalţi, îi poţi

ajuta pe cei care

au fost hărţuiţi

să se simtă mai

bine.

 

 

 

 

 

 
Sandra



Comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fii un

exemplu

pentru

ceilalţi –
comunică

prietenos

fără

bullying.

 

 

 

 

 

Austėja

 



Cere ajutorul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cere ajutorul

părinţilor sau a

altor adulţi în

care ai

încredere în

situaţii de

bullying.

 

 

 

 

 

 
Alina

 



Devino un membru al

organizaţiei pentru elevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alina

 

Susţine

organizaţiile de

elevi care luptă

împotriva

bullyingului la

şcoală şi devino

membru al

acestora.

 

 

 

 

 

 



Între colegi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sandra

 

Participipă la

progame de

prevenţie a

bullyingului, cum

ar fi “Între
colegi”.

 

 

 

 

 

 

 



 Informează un adult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laima

 

 Informează-ţi

profsorul,

educatorul sau

un al membru al

şcolii dacă eşti

victimă a

bulyingului.

 

 

 

 

 

 

 



Sună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laima

 

În situaţii

critice, sună la

Telefonul

copilului,

vorbeşte cu ei

şi îţi va fi mai

uşor.

 

 

 

 

 

 

 



Schimbă-ţi numărul de

telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina

 

Dacă eşti

hărţuit,

schimbă-ţi

numărul de

telefon şi

nimeni nu te va

mai suna din

nou. 

 

 

 

 

 

 



Întâlnire

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laima

 

Nu cred că

merită să

mergi la o

întâlnire cu

un prieten pe

care îl ştii

doar de pe

Facebook.

 

 

 

 

 

 

 



Laş

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terėsė

Prin această

fotografie, am vrut

să arătăm că

deseori oamenii care

experimentează

bullyingul se ascund

după o mască,

pretinzând că totul

este bine pentru ei.

Dar, în realitate,

bullyingul este

precum un parazit,

distrugându-i în

interior şi lăsând în

urmă răni pentru

mult timp.

 

 

 

 

 

 

 

 



Râma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neringa

Ea nu vede,

este oarbă,

iar bullyingul

vine din

ignoranță,

neînțelegere.
 

 

 

 

 

 

 



Intimidare

 

 

 

 

 

 

 

 

Dainius

Bullying-ul provoacă

sentimente

neplăcute, o emoție
de tristețe care

rămâne în noi mult

timp și când o vezi

undeva sau te afli

într-un loc de care

te leagă amintiri

dureroase este

foarte neplăcut și
eviţi acele locuri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ochi inchisi

 

 

 

 

Karina

De foarte multe ori,

agresorii își bat joc
de aspect sau dacă

cineva arată mai

rău sau dacă există

copii lăsați în urmă

și dacă copiii sunt

lăsați
nesupravegheați. Ei

experimentează o

mulțime de agresiuni

și aici văd un copil

care a fost hărţuit

și închide ochii
pentru că îl doare.

 

 

 

 

 

 

 



Agresorul - bătăuşul

Mėlynasis

riteris

Acesta este un joc de tobe. Îmi

amintește când un prieten m-a

calomniat, a scris mesaje şi a

întors şi alți copii împotriva

mea. Nu mai sunt prieten cu el.

Bilele din această fotografie

sunt cuvinte, acțiuni care jignesc
și rănesc inima. Iar soarele din

mijlocul tobei este un

comportament prietenos al

celorlalți – te ajută să trăiești
și salvează o persoană. În

această fotografie, toba este

ruptă prin lovirea bilelor, ceea

ce înseamnă că persoana este

deja rănită. Această fotografie

mi-a amintit de tristețe.
Aș vrea să le spun copiilor că

prietenii ar trebui să se ajute,

să se apere când cineva își bate
joc de ei. Copiii pot fi ca un

soare, unul pentru celălalt.

 

.

 

 

 

 

 

 

 



Catastrofă

Martynas

Mazvydas

CAcesta este penarul meu. O

rămăşiţă din experiențele
dificile de la școală când acest

penar a fost aruncat în clasă

din mână în mână. Nu a fost un

joc pentru mine. În mod clar,

nesigur, în clasă. Învățarea la
distanță este, de asemenea,

îngrijorătoare, dar știu că
există întotdeauna părinții în
jurul meu care mă vor proteja.

Această fotografie îmi

amintește de durerea pe care
am trăit-o, de hărţuirea la care

am fost supusă şi care a lăsat

urme adânci. Liniile mai

întunecate ale creionului

marchează eșecurile, deși au
existat şi zile albe și luminoase.

„Ceea ce le doresc tuturor”,
astfel încât să nu trebuiască

să suferiți o intimidare atât de

severă când bunurile voastre

sunt deteriorate. Le doresc

tuturor să aibă prieteni

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 



Mai scump

A.Š.

În fotografie văd partea

întunecată a internetului.

Internetul ocupă o mare parte

din viața noastră în aceste zile,

este o invenție minunată, fără

de care nu-mi mai pot imagina

viața de zi cu zi, dar tot mai des

trebuie să fac față focarelor

de agresiune și ură. Deseori ne

punem măști online, nu ne
arătăm adevărata față, așa că
ne simțim curajoși, invulnerabili.
Comunicarea online în aceste

zile reprezintă o comunicare

reală cu oamenii pentru mulți,
motiv pentru care oamenii își

revarsă adesea ura și
agresivitatea în acest spațiu.
Cred că oamenii trebuie să

vorbească mai multe despre

acest lucru, să nu se teamă să-

și împărtășească unii altora

experiențele lor negative, doar
așa putem evita bullyingul și

împreună vom crea un mediu mai

prietenos pe Internet.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 



Viata de scoala

Akvilė

Urmulevičiūtė

Cred că această

fotografie are

ochii unui chip

supărat, plin de

ură. Există

agresiune online,

la școală, pentru

diverse lucruri

din viață și doare
foarte mult.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copilărie

Pijus Šiaulys

Copilăria este o perioadă

atât de minunată a vieții la
care cu toții parem să ne

dorim să ne întoarcem, dar

este păcat că înșiși copiii
(sau alte persoane care au

crescut) nu se mai pot

bucura de ea. Distruge,

distruge, sparge și își
demonstrează ura asupra

obiectelor foarte valoroase

și care vor rămâne în

amintire o viață întreagă.

Bullying-ul în spațiul online,
la fel ca în aceste

fotografii, este ascuns,

uneori invizibil, are loc în

secret, distructiv, dăunător,

îl simțim ca întunericul. De

aceea trebuie să vorbim

despre asta.

 
 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJUTOR

X. X.

Când nu mai știți
unde se va

termina și cine va
mai fi agresat

online, trebuie să

solicitați ajutor de
la oricine vă poate

ajuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cel mai bun

prieten

X. X.

 

Când experimentez

o mulțime de

sentimente rele și
sunt hărţuit online,

atunci mereu cred

că un câine este

cel mai loial și cel
mai bun prieten

care nu va face

asta niciodată,

care simte când

sunt trist și mă

înțelege
 

 

 

 

 

 

 



Cyber – Protection
 

Alina

 

Există o cale prin

care noi, Copiii,

putem fi protejaţi

de “marile

furtuni” şi
“vremea rea”

precum

cyberbullyingul.

Cred că marele

cuvânt este

Prevenţia

 

 

 

 

 

 

 



Emoţii contrare

 

 

 

Stefania

 

Cyberbullyingul

provoacă emoţii

contrare. Tristeţe,

ruşine şi chiar

disperare pentru

victim şi satisfacţie,

bucurie şi o senzaţie

de putere pentru cei

care îşi bat joc de

cineva. Nu este

amuzant deloc! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Singurătatea este

cel mai bun prieten

 

 

 

 

Ioana

 

Singurătatea este

cel mai urât

sentiment atunci

când colegii şi

prietenii fac din

internet un loc în

care eşti hărţuit şi

umilit. Nu-ţi poţi găsi

deloc locul.

Singurătatea devine

cel mai bun prieten

al tău.

 

 

 

 

 

 

 

 



Un mix de emoţii

 

 

 

Roxana

 

Să fii hărţuită în

spaţii online te

face să simţi

sentimente şi

emoţii puternice.

Pe cele mai multe

dintre ele nu le

vrea nimeni.

 

 

 

 

 

 

 



Cine e în spatele

ecranului?

Karina

 

Câteodată s-ar

putea să afli că

unul dintre

prietenii tăi nu e

cine pare a fi.

Este mai uşor să

porţi o mască în

spatele ecranului.

 

 

 

 

 

 



Mesajul se trimite…
 

 

Andreea

 

Să umileşti pe

cineva este la un

buton distanţă.

Doar dă click pe

“trimitere” şi cu
toţii râd şi îşi

bat joc de fata

cea “grasă”
 

 

 

 

 

 

 



“ Acum doar praful se pune

pe mine”
 

 

 

Ioana

 

Înainte să fiu

hărţuită pe

internet, mă

bucuram să-mi

petrec timpul cu

prietenii mei online şi

offline. Luam o

pauză de la

internet şi ne

plăcea să mergem

cu bicicleta. Acum

nimic nu mai pare să

aibă sens. Nici

măcar o plimbare cu

bicicleta.

 

 

 

 

 



Izolată şi umilită

 

 

Ana

 

Atunci când eşti

prinsă în

“ghearele”
cyberbullingului,

izolarea şi

umilinţa devin o

stare de a fi

 

 

 

 

 

 

 



Un strigăt de ajutor

Miruna

 

Câteodată un strigăt

de ajutor este cel

mai bun mod de a ieşi

din starea de

neajutorare şi de

mare tristeţe când

colegii te hărţuiesc

online. Sunt sigură că

cineva te va auzi şi

te va ajuta!

 

 

 

 

 

 

 



Lumea se prăbuseşte

 

 

 

 

Elena

 

Acum, cu

internetul,

bullyingul se

răspândeşte

rapid. Şi într-o

secundă lumea

ta devine ca un

castel de cărţi

de joc…
prăbuşindu-se.

.

 

 

 

 

 



MI-E GREU SĂ MĂ DE

UNUL DINTRE

HOBBYURILE MELE

 

Există oameni ca

mine cărora le

place să joace

jocuri, dar

uneori trebuie să

fim atenți,
deoarece unii

dintre ei ne pot

hărţui, spunând

cuvinte precum

„otakus”
(obsedat de

computer),

cuvânt care nu e

deloc frumos.

 

Adrián

Rosendo Ruiz

 



DEPARTE DE ASTA

 

Am vrut să

reprezint copiii

care au

experimentat

cyberbullyingul.

Sunt din ce în

ce mai mulţi

oameni trişti şi

supăraţi din

acest motiv.

TREBUIE SÁ

OPRIM ACEST

LUCRU!

 

 

Adrián Medina

Fernández



PIERDUT

 
Am ales această

fotografie

deoarece cred

că, în zilele

noastre, oamenii

îi pot hărţui

foarte uşor pe

ceilalţi pe

internet, iar

singurătatea

poate fi unul

dintre cele mai

importante

sentimente

resimţite.

 

 

Alejandro

Muñoz Morillo 



ATACAT

 
A fi atacat în

mod constant pe

paginile tale de

socializare sau

prin mesaje îţi

poate afecta

viața enorm.

Oamenii aceia nu

vor renunța să
te “vâneze” și

situația
respectivă poate

schimba felul în

care eşti,

făcându-te să te

simți mic.

 

Ángel Nolasco

Benitez 

 



CU

SINGURĂTATEA 

 
Prin această

fotografie vreau

să explic faptul

că o persoană

care se simte

singură, îşi

doreşte să-şi

steargă toate

aplicaţiile, să fie

singură fără să

vorbească cu

nimeni sau să se

uite pe youtube

sau pe tik tok la

ceva.

 

 

Miguel

Bermudo

Fernández



INCLUZIUNE

 Cu această fotografie am vrut

să recreez unul dintre cele

mai grave sentimente pe care

copiii și adolescenții le simt în

mediul lor școlar. Acest lucru

nu ar trebui permis, deoarece

acești copii cresc împovărați
de faptul că nu sunt acceptați
de societate (între colegii lor).

Atât în curtea școlii, cât și în
clasă cu niște profesori care
permit acest lucru sau care

cred că este o chestiune de

copii mici. Înainte de a studia

profilul victimei (pe care îl

consider important), ar trebui

să se studieze cel al

agresorului și să se știe de ce
o face. De asemenea, vreau să

spun că poți fi agresat mai

întâi prin intermediul

rețelelor sociale și apoi te fac
să te simți separat de mediul

școlar, de exemplu.

Gema Muñoz

López



NU EŞTI

SINGUR

 Cyberbullingul te

face să te simţi

depresiv şi

câteodată familia

ta şi prietenii tăi

nu-şi dau seama de

ceea ce ţi se

întâmplă. Din

acest motiv, este

important să

vorbeşti cu ei şi să

le ceri ajutorul.

 

Daynor

Suárez



A TE SIMŢI

SUSŢINUT

 Ceea ce vreau să

arăt cu această

fotografie este că

de multe ori ne

păstrăm

problemele pentru

noi înșine, iar
acele probleme

devin mai mari

până în punctul în

care nu le mai

putem suporta,

fără să ne dăm

seama că nu

suntem singuri, că

există oameni care

ne susțin.
 

Paola Pérez

Villa

 



PERSOANA CEA

MAI “COOL” 
 

Am ales această

fotografie

pentru că

reprezintă cum

se simte să fii

agresor/

urmăritor, care

se simte foarte

cool pentru că

vrea să fie lider,

făcând persoana

hărţuită să se

simtă tristă și
singură.

 

 

Iván

Rodríguez

 



 ÎN SPATELE

ECRANULUI

 Am încercat să

creez o

fotografie care

să reflecte

foarte bine

această

problemă. În

zilele noastre,

oamenilor nu le

pasă de acest tip

de hărțuire, care
este foarte grav

și se întâmplă

tot timpul în

jurul nostru.

 

Susana

Sánchez

Maqueda



 

Știu cât de greu îți este să
mă privești în ochi în viața
reală, în timp ce mă umileşti

și mă rănești în spatele
ecranului. Arată doar că ești
slab. Acesta este un semn al

singurătății tale. S-ar putea să
ai capacitatea de a provoca

dureri emoționale atât mie, cât

și celorlalți. Dar această

singurătate a ta nu mai este

fizică, e online. Nu poți vedea
frica reală în ochii cuiva. Nici

nu trebuie să-ți arăți fața
atunci când interacționezi cu

ceilalți pentru că tu ești cel
slab și speriat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poate că îmi poți trimite

amenințări urâte din

spatele tastaturii, mai

degrabă decât față în

față. Nu mă vezi pe mine

în spatele tastaturii.

Este doar o poză. S-ar

putea să te simți mai

puțin constrâns și mai

puțin responsabil în
spatele tastaturii decât

poți fi în lumea reală,

dar empatizează cu

persoana din fața ta.
Acesta ai putea fi chiar

tu.

 

 

 

 

 

 



 

Nu poţi vedea vânătăile

și cicatricile lăsate de

agresiunea online asupra

mea sau a altora, dar

daunele emoționale și
cicatricile psihice sunt

foarte rele. În mod

ironic, deși acest abuz pe

care îl faci poate fi

invizibil, acesta poate fi,

de asemenea, foarte

evident și dureros pentru
mine și pentru cei din

jurul meu.

 

 

 

 

 
 

 



 

Poţi folosi

cyberbullyingul pentru a

mă intimida și a-mi face

rău intenționat mie sau

altora pe care nu îi

cunoşti. Fără să mă

cunoşti, poţi să mă faci

să mă simt speriat,

îngrijorat și trist,
trimiţând e-mailuri,

imagini dureroase,

videoclipuri, pornind

zvonuri și conversații
online care îmi fac rău.

Nu sunt ceea ce vezi pe

ecran, sunt doar o iluzie

pentru tine

 

 

 

 
 

 



 

Beţele și pietrele mi-ar

putea rupe oasele, dar

cuvintele tale mă dor și
mă pot răni îngrozitor.

Bullyingul poate avea un

impact negativ asupra

mea și este foart dureros
și, de asemenea, tu,

agresorul, din spatele

tastaturilor, ai propriile

probleme profunde legate

de stima de sine. Știu că
ești o persoană săracă și
slabă, chiar dacă te arăți

puternic în spatele

tastaturii.

 

 

 

 
 

 



 

Cred că cyberbullyingul

este o problemă pe care

trebuie să o schimbăm.

Acum, această intimidare

cibernetică este adânc

înrădăcinată în societate,

în special în generația „Z”.
Pentru că am crescut cu

internetul. Internetul a

devenit domeniul nostru. Am

contribuit la dezvoltarea lui

și acum este momentul să

acționăm. Și este nevoie să
înțelegem că trebuie să-l

folosim nu ca un instrument

de răspândire a urii, ci ca

un instrument de conectare

a oamenilor.

 

 

 
 

 



 

Poţi fi la ambele capete

ale spectrului și poţi
spune lucruri rele. Poți fi
un agresor pe Internet și
mă întristează atât de

tare. Este foarte ușor
pentru tine să scrii ceva

pe tastatură sau să spui

ceva nepoliticos. Mulți
dintre noi am devenit

desensibilizați la asta,
dar are un impact uriaș și
oamenii își amintesc. Acum

am trecut peste asta și
mă simt bine, dar mă

doare și m-a durut mult

mai mult atunci când s-a

întâmplat.

 

 



 

Este mult mai ușor să
insulţi pe cineva prin text

sau pe Facebook, deoarece

nu vezi resentimentul și
frica pe fața lor. Dacă

hărțuim pe cineva din clasă,

vedem cât sunt de supărați
sau de necăjiți, în timp ce

atunci când hărţuirea este

online, pierdem aceste

informații. Avem multă

putere atunci când suntem

online. Văd mulți tineri care
abuzează de această

putere și o folosesc doar
pentru a face rău altora.



 

Cei mai mulți dintre
voi mă priviți pe

ecran și mă judecați
pe mine și imaginile

pe care le priviți,
dar nu sunt EU ceea

ce vedeţi pe ecran

și NU MĂ

CUNOAŞTEŢI.

 
 

 



 

Cuvintele sunt

fragile și au
puterea de a

distruge sau de a

aprecia și când
fiecare ecran se

stinge, ele ne

reflectă pe noi. Nu

uita! Cel la care te

uiţi ești TU! Nu sunt

Eu!

 

 

 

 
 

 


