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tare? Vreți să fie și priete-
nul vostru? A fi prieten cu 
Hristos înseamnă să-L as-
cultăm. Să-I știm porun-
ca: iubește-ți aproapele 
ca pe tine însuți! Dacă eu 
îmi iubesc aproapele ca 
pe mine, mai pot eu  să-l 
jignesc? Mai pot să râd 
de el? Mai pot să-i dau cu 
palma? Să-l fac să sufe-
re? Să-l ameninț? Să-i iau 
șapca din cap? Nu? Pen-
tru că abia acum am un 
prieten șmecher. Iar eu 
vreau să fiu ca El, ca prie-

tenul meu. El a fost chinu-
it de oameni, dar i-a ier-
tat. E foarte ușor atunci 
când te jignește cineva, 
să răspunzi la fel. Dar e 
foarte greu să reușești 
să te stăpânești. Cine 
are puterea să fie calm? 
Un șmecher! Da, asta în-
seamnă a fi șmecher. 
Să ai înțelegere față 
de aproapele tău, să-l 
iubești. A fi șmecher în-
seamnă să-ți vezi de trea-
ba ta! A fi șmecher în-
seamnă să înveți, să nu 

fi prost! Să nu ști doar să 
dai cu pumnul. Eu am fost 
prost. EU eram cel mai 
prost din curtea școlii. Dar 
în sinea mea credeam că 
sunt cel mai șmecher. Iar, 
la sfârșitul liceului, când 
m-am întâlnit cu priete-
nii mei pe care-i credeam 
proști, am văzut că ei au 
învățat, că sunt realizați, 
iar eu vindeam ziare. A 
fost un moment de răs-
cruce pentru mine. Ci-
ne a fost smecher și cine 
prost? Atenție mare, copii: 

cu cât vă pregătiți mai se-
rios pentru un sport, pen-
tru studierea unei materii, 
în final veți avea atât bani, 
cât și satisfacție sufleteas-
că. Cea mai mare valoare 
a unui om este în ceea ce 
poate să ofere celorlalți. 
Nu pierdeți timpul cu 
șmecherii false! Smeche-
rie e să ai bani în buzu-
nar, munciți! Să te apre-
cieze lumea. Să primești 
recunoștintă pentru fap-
tele tale. Căutați dragos-
tea și bunătatea! E cool, 
mișto, trendy, nu e cringe 
să-L asculți pe Iisus!” le-a 
spus Connect-R, copiilor.

Iubiți-vă și 
respectați-vă 
colegii!

Despre prevenirea fe-
nomenului de bullying le-a 
vorbit copiilor și comisarul 
de poliție Ionuț Harbuz, 
șeful Biroului Siguranță 
Școlară Ilfov. ”Impor-
tant, așadar, nu este ce 
prieteni ai - mai influenți 
sau mai puțin, ci impor-
tant este să-ți iubești și 
să-ți respecți colegul. 
Sper să ne vedem doar în 
situații frumoase, să fim 
prieteni, să fiți o școală 
fără probleme”, le-a spus 
polițistul.  Iar directorul 
CJRAE (Centrul Județean 
de Resurse și de Asistență 
Educațională) Ilfov - Mo-
nica Geambașu - a discu-
tat cu elevii despre con-
silierea școlară, despre 
diferența dintre violență și 
bullying, acesta din urmă 
reprezentând o formă de 
agresivitate și intimidare a 

unei persoane, spre deo-
sebire de violență - mani-
festată pe durată mai lun-
gă de timp. S-a amintit, 
în context, de cyber-bul-
lying, manifestat în me-
diul online, dar și despre 
efectele fenomenului de 
bullying asupra persoane-
lor - depresie și/sau an-
xietate. ”De fiecare da-
tă când acționăm față de 
o persoană așa cum no-
uă nu ne-ar plăcea să ni 
se întâmple, trebuie să ne 
gândim că nici noi, în lo-

cul celuilalt, nu am avea 
o stare de bine. Și, cum 
în fenomenul de bullying 
sunt, de obicei, implicați 
și alți participanți, în afara 
celui bullyinguit și a celui 
care provoacă fenomenul, 
recomand participanților 
(victime sau martori) 
să vorbească, să spună 
pro fesorilor, diriginților, 
părinților. Nu vă fie teamă 
să spuneți mai departe! 
Voi trebuie să fiți empatici, 
să vă ajutați reciproc”,  le-a 
spus Monica Geambașu.

Săptămâna trecută, 
în contextul derulării 
proiectului ”Stop 
violenței fizice și 
psihice în mediul 
școlar preuniversitar“, 
care se desfășoară 
în perioada februarie 
- iunie 2022, în mai 
multe unități de 
învățământ ilfovene, 
polițiștii Biroului 
Siguranță Școlară 
din cadrul IPJ Ilfov au 
continuat activitățile 
pe tema prevenirii 
și combaterii 
fenomenului de 
bullying, de această 
dată, în fața elevilor 
Școlii Gimnaziale Nr. 
3, Bălăceancă.

Invitatul de onoare a 
fost Ștefan Relu Mihala-
che, alias Connect-R, care 
a vorbit copiilor lejer și de-
gajat, despre cum a ajuns 
să se schimbe,  dintr-un 
puști cu un comporta-
ment urât, în ceea ce este 
acum, un om cu dragoste 
față de semenii lui, un ar-
tist extrem de îndrăgit.

”Eu am izbutit. Și 
spun asta pentru că, după 
cum știți, provin dintr-o 
familie de țigani. Dar, știu 
secretul reușitei și aș vrea 
să vi-l spun și vouă. Și, 
poate o să ajungeți mai 
mari decât am ajuns eu. 
Este un secret, o rețetă, 
iar cine îl/o știe, garantat 

va reuși.
Și eu am fost mic și 

am învățat într-o școală 
simplă. Și aveam un 
anturaj de prieteni și 
eram șmecheri. Atât de 
șmecheri, încât dacă ve-
deam un coleg cu o șapcă 
mișto, îi ziceam să ne-
o dea. Eram un șmecher 
căruia îi plăcea să scui-
pe pe jos, să mănânce 
semințe, să mestece gu-
mă cu gura într-o parte 
… eram foarte șmecher. 

Așa credeam eu că sunt. 
Îmi plăcea să verific cât 
de bine dau cu pumnul, 
în unii pe care îi credeam 
mai fraieri, normal. Până 
în momentul când m-am 
întâlnit cu viitorul cel mai 
bun prieten de-ai mei. Lui 
Alexandru  i-am dat o pal-
mă, iar el mi-a zis că nu 
s-a simțit bine - nici  fizic 
și nici sufletește când a 
primit-o, mai ales pen-
tru că el venise la mi-
ne pentru a mă invita 

să jucăm împreună fot-
bal. Am simțit atunci dra-
gostea lui, pe care nu o 
simțisem din partea pri-
etenilor mei, care consi-
derau că e șmecherie să-i 
bați pe alții. Atunci, m-am 
întrebat: ce minte pot să 
am, unde trăiesc, ce prin-
cipii am, dacă primul meu 
instinct a fost agresivita-
tea? Am realizat că tot ce 
făcusem până atunci erau 
prostii - să iau șapca cuiva 
din cap, să jignesc, să mă 

port urât. Apoi, mai târ-
ziu, am dat de un prieten 
și mai mare, care m-a cu-
cerit cu totul. Un prieten 
de la care am învățat cel 
mai mare secret, cel ca-
re m-a făcut ce sunt as-
tăzi, cel alături de care 
am reușit. Un om care a 
primit și el o palmă, dar 
nu a reproșat nimic. Din 
contră, a întors și celălalt 
obraz. Cine este? Este un 
prieten atât de mare, în-
cât a reușit să împartă is-

toria în două - înainte de 
El și după El. Iisus Hris-
tos! Acum o să comentați: 
hai mă …. și poate aveți 
dreptate, pentru că ați 
auzit asta de la preoți. Și 
majoritatea lor nu este 
cool. Ei nu sunt Selly. Dar 
eu sunt cool? Da? Atunci 
eu vă spun că Iisus Hris-
tos este prietenul meu și 
este cel mai cool. După 
2000 de ani, e tot în tren-
ding. Se vorbește despre 
El și astăzi. Nu-I așa că e 

actualitate actualitate

”A fi cool 
înseamnă 
a fi bun 
cu cei din 
jurul tău!”

O nouă acţiune antibullying, în 
şcoală, pe înţelesul elevilor

 Connect-R le-a vorbit copiilor din Școala Gimnazială Nr. 3, Bălăceanca, despre experiența lui de viață și modul 
în care a reușit să devină o vedetă apreciată și îndrăgită

O altă activitate similară a avut loc pe 24 martie, cu 
participarea elevilor claselor a VI-a și a VII-a din cadrul 
Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu”, din Domnești, 
invitatul special fiind atunci Dorian Popa. La fel, pe 
14 martie, la Casa de Cultură ”Antim Ivireanu” din 
Ghermănești, alături de polițiștii Biroului Siguranță 
Școlară Ilfov, polițiști de ordine publică din cadrul 
Poliției Stațiunii Snagov și reprezentanți ai Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Ilfov, s-au aflat Elisabeta Lipă, Doina Ignat, Veronica 
Cochelea, care au discutat cu elevii claselor a 
VI-a și a IX-a U1 din cadrul Liceului Teoretic ”Mihail 
Kogălniceanu”, din Snagov și clasele a VI-a și a 
VIII-a din Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din 
Ghermănești. Iar la evenimentul care a avut loc pe 21 
februarie la Măgurele, invitatul special a fost Cătălin 
Moroșanu. Acesta i-a vizitat pe elevii claselor a VII-a 
și a VIII-a din Liceul “Horia Hulubei”, Măgurele, iar de 
Dragobete, pe 24 februarie, polițiștii l-au invitat pe 
Dani Oțil, la Liceul ”Ioan Petruș”, Otopeni, unde s-a 
întâlnit cu elevi din clasele a VIII-a și cu mai multe cadre 
didactice.

Discuții despre bullying, între 
elevi și persoane publice
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