
O poveste pe înțelesul tuturor de 

Mechthild Schäfer și Klaus Starch, 

cu ilustrații de Dorothea Tust

ȘTȘT!E-TOT !E-TOT 

Stop Bullying!
Pentru co p i i  i n te l ig en ț i
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Ce este hărțuirea (bullying-ul)? 
Paula este amuzantă și ingenioasă – și  are 

mulți prieteni. Îi place să fie ea șefa. Lucian este 
un copil mai tăcut și mai sensibil, iar Paula îl 
necăjește mereu. Ea îi face pe ceilalți să râdă de 
Lucian, atunci când băiatul greșește ceva. De 
îndată ce Lucian face o greșeală, Paula pune 

la cale un nou atac. 

Lucian este foarte supărat din această cauză! El se întoarce 
și le spune Paulei și celorlalte fete să înceteze să mai râdă 
de el. Învățătoarea aude și ea discuția.
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Paula se tot ia de Lucian, pentru ca tot mai 
mulți copii să râdă de el. Comportându-se astfel, 
Paula vrea să le arate celorlalți copii că poate să 
domine pe cineva. Dominarea are loc mai ales 
atunci când celălalt nu se poate apăra. Paula îl 
pune pe Lucian într-o situație neplăcută în fața 
celorlalți colegi, fiindcă ea vrea să fie șefa. Asta 
înseamnă hărțuire și intimidare (în engl. bullying).

În pauză, ceilalți elevi 
îl jignesc pe Lucian, 
numindu-l „pârâcios“.

Lucian nu vrea să 
pară pârâcios, așa 
că el nu mai 
îndrăznește 
să se apere.

Nu, ar fi fost o ceartă dacă, de exemplu, Lucian i-ar 
fi zgâriat bicicleta Paulei, iar aceasta, supărată, 
ar fi râs de el pentru a se răzbuna. Însă lucrurile 
nu stau așa.

Este vorba de o simplă ceartă?
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În cluburile sportive, rar se întâmplă ca 
oamenii să fie hărțuiți, pentru că tu singur/ă poți 
să alegi la ce club mergi. Dacă cineva îți face viața 
grea acolo, nu trebuie să rămâi. Însă de la școală, 
de la serviciu sau de la închisoare nu e așa de ușor 
să pleci. De aceea, în astfel de locuri apare 
bullying-ul.

Cine sunt victimele bullying-ului?

Lui Lucian îi place să 
joace baschet la clubul 
sportiv. În echipa sa nu 

există bullying.
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În Germania, România și multe alte țări școala 
este obligatorie. Toți copiii trebuie să meargă un 
anumit număr de ani la școală. În România 
învățământul obligatoriu este de unsprezece ani. 
Copiii care au probleme la școală scapă cu greu 
de ele, căci trebuie să meargă la ore.

E obligatoriu să mergi la școală

Este important ca toți copiii să învețe să citească, să scrie 
și să socotească la școală. Școala poate fi un loc plăcut și 
distractiv. Niciun copil n-ar trebui să se simtă rău aici.


