


Cyberbullying: Ce este și cum îi punem capăt?
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.

Agresiunea de tip bullying față-în-față și cea în mediul online se pot 
petrece concomitent. Dar cyberbullying lasă amprente digitale-
înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi dovezile necesare 
pentru a putea pune capăt agresiunii.



Care este diferența dintre cyberbully și bully?

-pe internet
-o persoană anonimă
-în spații personale online și 
poate afecta o persoană 24/7.
-Unii agresori online își expun 
victimele în fața întregii lumi 
virtuale

-în viața reală
-o persoană cunoscută
-se limitează doar la anumite 
locuri și anumite ore.
-are loc în fața unui număr 
mic de martori

Cyberbullying Bullying



“Being a bully on the internet is a 
sign of insecurity and weakness”

-Rev Run



Cum să fiu mai bun cu cei din jur?

● Complimentează 
● Ajută când este nevoie
● Încurajează-le pasiunile
● Ascultă ce au de spus
● Pune-te în locul lor
● Ai răbdare
● Fii politicos
● Iartă
● Ascultă-i activ



Încearcă să 
înveti să fii 

altfel față de 
felul tău de a 

fi!!!





O poză cât o mie de cuvinte



● Organizația „Stop Cyberbullying” (2008) arată că,
printre altele, agresiunea online poate începe prin
faptul că agresorul se dă drept victimă. Accesând
ilegal contul victimei (accesarea contului nu poate
avea loc decât dacă agresorul cunoaște parola),
agresorul trimite mesaje injurioase celor de pe
lista de contacte ale victimei, creând probleme
între victimă și aceștia. Schimbând apoi parola,
agresorul împiedică victima de a mai intra pe cont
(Facebook). O altă metodă folosită de agresor este
de a deschide un cont în numele victimei și de a-l
folosi pretinzând că este victima. Păstrarea
secretă a parolei chiar și față de cei mai
apropriați prieteni este de aceea absolut
necesară.



Chiar dacă noi nu 
cunoaștem multe 
cazuri, acest tip 
de bully se 
folosește frecvent 
peste tot in lume.

Se mai practică 
cyberbullying în 

2020?

Știați că…?



Cazuri de cyberbullying în Romania

Cazuri la grădiniță

8,76%

Cazuri în școala 
gimnazială

48%

Cazuri în școala 
primară

40,29%

Cazuri la liceu

2,95%



Cele mai afectate tari de cyberbullying

India - 37%

Brazilia - 29%

SUA - 27%



Tipuri de agresiune

1. Agresiune pe rețele de socializare (publicarea unor poze sau videouri 

care arată victima în situații jenante),

2. Agresiune prin votare pe Internet (Cine este cel/cea mai frumo(a)s(ă) 

sau cel/cea mai urât(ă)?) 

3. Agresiune cu ajutorul telefonului mobil (mesaje cu conținut jignitor).



1. Fii onest și politicos

2. Gândește-te bine la ceea ce scrii

3. Respectă persoanele de altă etnie 

sau rasă și pe cei care au alt mod de 

viață

4. Respectă legea țării proprii și 

legea țării unde se află 

corespondentul

5. Respectă drepturile de autor, 

indiferent dacă este vorba de text, 

imagini, sunet sau software

10 reguli de comportament online 

6. Nu trimite materiale pornografice, 

cu conținut violent, rasist sau 

blasfemic

7. Respectă-i pe ceilalți utilizatori

8. Fii chibzuit în cheltuirea banilor 

online

9. Raportează ilegalitățile pe care le 

observi

10. Nu uita că și alți copii folosesc 

forumuri etc.




