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 Bullying-ul este un proces de grup, în 
care fiecare elev din clasă are un rol activ sau 
pasiv în dinamica de grup care va influența în-  
tr-o manieră pozitivă sau negativă apariția, per-
sistența și frecvența actelor de bullying în interi-
orul unei clase și la nivelul școlii. Elevii, mai 
ales cei din clasele primare sau de gimnaziu, nu 
conștientizează că au un rol în cadrul unui grup 
și care este acest rol. Adultul, responsabil de  
educația copilului, este necesar  să îndrume ele-
vul ca  să perceapă poziția fiecărui elev în grup.  
    Pentru a fi mai eficienți în prevenirea 
universală, în calitate de cadre didactice, avem 
nevoie de ajutor din partea părinților și a co-
munității. Împreună trebuie să creăm un climat 
care să demonstreze respect, sprijin, grijă și in-
toleranță față de violență în comunitate și școli. 

Cadrele didactice pot realiza activități de 
informare a părinților despre importanța dez-
voltării abilităților socio-emoționale și psihoso-
ciale ale copiilor, despre influența propriului stil 
parental asupra copilului. 
    Conform lui Georgiou (2008), copiii vic-
timizați își văd părinții ca fiind hiperprotectivi, 
iar copiii care își agresează colegii tind să vină 
din medii cu un stil de parentaj autoritar, care au 
fost pedepsiți deseori. 
   Victimele pasive provin, în general, din 
familii care se implică în dezvoltarea copilului, 
așa cum au observat în cercetările lor Bowers 
(1992), Rigby și Slee 
(1993).Olweus (1994) 
observă în cercetările 
sale că aceaști elevi au 
o relație foarte apropi-
ată cu familia, sunt 
etichetați drept sensi-
bili de la o vârstă 
fragedă și au o relație 
apropiată cu mamele 
lor. Tendința de 
hiperprotectivitate a 
părinților și în special 
a mamelor poate fi 
considerată un factor 
cauzator al difi-
cultăților acestor elevi 
de a face față situ-
ațiilor de la școală și 
în relațiile cu grupul 
de egali. 

Un copil care 
crește într-un mediu 

sărac emoțional și cu o disciplină punitivă utili-
zată în mod frecvent de către părinți, are șanse 
mari să devină agresor. Pe de altă parte, acolo 
unde există înțelegere, relații apropiate ale mem-
brilor familiei, acest mediu va consolida abi-
litățile sociale ale copiilor, conducând spre com-
portamente pro-sociale. 

În procesul educational desfășurat în 
familie sau școală se are în vedere nivelul de 
dezvoltare a următoarelor caracteristici: 
1. conștiința de sine: 
- capacitatea de a ne recunoaște propriile emoții, 
gânduri și influența lor asupra comportamentului 
nostru; 
- cunoașterea punctelor forte și a limitărilor per-
sonale; 
2. managementul de sine 
- capacitatea de a gestiona emoțiile, gândurile și 
comportamentele în diferite moduri; 
- controlul instinctului; 
- stabilirea obiectivelor personale; 
- automotivarea; 
3. conștiința socială:  
- capacitatea de a vedea din perspective diferite; 
- rolul individual în cadrul unui grup. 
 Implicarea martorilor în procesul de bul-
lying devine crucială. Elevii și părinții sunt în-
curajați să vorbească despre actele de bullying.  
Exemple de activități:   

Agresor sau victimă? 

Parteneriatul cu părinții și elevii  în combaterea bullying-ului  
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1.„Porumbelul salvator aduce mesaje la poșta 
secretă” – în fiecare clasă se poate amenaja o 
cutie poștală cu lacăt în care pot fi puse bilete, 
scrisori, iar acestea vor fi luate de către cadrul 
didactic sau consilierul școlar cu precizarea 
păstrării secretului. Elevii sunt încurajați să scrie 

despre propriile emoții, dorințe, frământări, 
probleme etc. Este un mod de a încuraja elevii și 
părinții să spună chiar atunci când le este frică.  
2. joc de rol: Săptămânal se poate face o punere 
în scenă inspirată din povestea:   
 ”Într-un trib african, când cineva făcea o faptă 
rea, era pus în mijlocul tribului, ceilalți membri 
stăteau cerc în jurul lui și fiecare îi spunea câte o 
faptă bună pe care acea persoană 
o făcuse sau o calitate a sa. Ei 
credeau din tot sufletul că fiecare 
om este eminamente bun, iar o 
faptă rea e un strigăt de ajutor al 
acelei persoane, care s-a 
îndepărtat de fondul său bun, 
fondul său inițial. Ceilalți mem-
bri ai tribului se strâng în jurul lui 
și prin reamintirea calităților sale 
și a faptelor bune pe care le-a 
făcut, îl ajută să se regăseasca pe 
sine.” 
3. Propunerea și desfășurarea de 
către părinți a unor activități de 
relaționare cu elevii clasei  
Ex„Profesor pentru o oră”  
Ce pot profesorii și părinții face?  
    Pot împiedica un copil să 

devină victimă a violenței, pot ajuta copilul 
(agresorul) să-și schimbe comportamentul dacă 
în orice activitate, acțiune cu ei:  
- sunt un model, făcând mereu ceea ce de fapt 
cer de la elevi/copii, 
- câștigă încrederea prin a fi sinceri și iubitori cu 

ei; 
- sunt fermi nu agresivi; 
- se interesează sincer și 
investesc timp să-i cu-
noască; 
- ascultă atent chiar și 
aspectele „neinteresante” 
pentru adulți; 
- sunt atenți la nevoile 
lor exprimate nonverbal; 
- empatizează cu ei și le 
validează emoțiile; 
- pun reguli și limite 
clare însoțite de con-
secințe logice și aplica-
bile;  
- au răbdare și încredere. 
- își reamintesc adesea 
citatul  „Toți oamenii 
mari au fost mai întâi 
copii, dar puțini dintre 
ei își mai aduc aminte.” 
 

  
Bibliografie: 
 ”Preventing Bullying in Schools (Prevenirea 
fenomenului de bullying în școală)”  curs în ca-
drul proiectului PIECE 
Conferința „Educația fără bullying”-Asociația 
Părinților Isteți / ISJ Adjud 

(prof. Daniela Vîrvara, psihopedagog școlar) 
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Proiectul „Valentine’s Day Messages”, 
organizat de consiliul școlar al elevilor Școlii 
Gimnaziale Nr.10 Suceava, a reprezentat o mo-
dalitate inedită prin care elevii școlii noastre au 
putut să-și exprime aprecierea și, de ce nu, sim-
patia prin gânduri bune, pentru a face un coleg 
sau un profesor fericit.  

Între 10 -11 februarie, mesajele au fost 

scrise, iar mai apoi, depuse în cutia plasată la 
secretariat. Luni, 14 februarie, scrisorile au fost 
împărțite în fiecare clasă. Mulțumim foarte mult 

elevei noastre Cezara Tămaș, care s-a ocupat de 
distribuirea mesajelor jucând în acest fel, rolul 
unui poștaș al prieteniei și respectului, valori pe 

care cu atâta sârg ne străduim să le sădim în per-
sonalitatea elevilor noștri.  

(prof. Magdalena Ivan) 

„Valentine’s Day Messages” 

Mesajul Meu Antidrog 
este unul dintre proiectele de 

succes de prevenire a consumu-
lui de stupefiante în rândul po-
pulației școlare din învățămân-
tul gimnazial și liceal din toate 
județele țării, desfășurându-se 
anual încă de la înființarea 
Agenției Naționale Antidrog.  
 Școala noastră a răspuns 
afirmativ participării la acest 
proiect în cadrul căruia elevii 
claselor a VIII-a și a VII-a și-au 
putut exprima, într-o formă de 
comunicare originală, artistică, 
opiniile lor în legătură cu con-
sumul de droguri.  
 După o discuție liberă, 
elevii noștri au realizat mai 
multe afișe care le-au relevat 

interesul crescut în fața unei 
probleme contemporane acute. 
Morala? Alege să trăiești sănă-

tos, un tânăr responsabil este 
unul fără dependențe!  

(prof. Magdalena Ivan) 

Mesajul meu antidrog  
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"Fiecare carte pare să 
închidă în ea un suflet. Și, cum 
o atingi cu ochii și cu mintea, 
sufletul ți se deschide ca un 
prieten bun." (Maxim Gorki) 

Și elevii clasei I A 
(prof. înv. primar Rodica Dia-
conașu) sunt prieteni ai cărți-
lor. La data de 15 februarie, de 
Ziua Lecturii, chiar dacă sunt 
încă mici și abia au învățat să 
citească fluent, copiii au vrut 

să demonstreze că lectura este 
o activitate îndrăgită, de care 
nu se plictisesc niciodată și 
care dă valoare vieții. 

Fiecare și-a adus de 
acasă o carte preferată, a pre-
zentat-o colegilor, apoi a citit 
un fragment pentru a le stârni 
curiozitatea celorlalți. 

Li s-a prezentat un vi-
deoclip despre importanța citi-
tului în viața omului și mai 
ales pentru elevi. Copiii și-au 
exprimat opiniile referitoare la 
cele vizionate, întrecându-se 
între ei să aducă argumente în 
favoarea lecturii. 

Au fost încântați de 
activitate și au subliniat faptul 
că îi vor convinge și pe părinții 
lor să citească mai mult.  

(prof. Diaconașu Rodica ) 

Prietenii cărților 

 Proiectul de responsabi-
lizare socială R.E.S.P.E.C.T.     
s-a desfășurat în școala noastră 
între 24-31 ianuarie, marcând 
așadar Săptămână Județeană de 
prevenire a violenței în mediul 
școlar. Cu acest prilej, ne-am 
reamintit  importanța de a trăi 
într-un climat educațional sigur 

spre garantarea unei educații de 
calitate.  
          Campania R.E.S.P.E.C.T. 
a fost inițiată de Inspectoratul 
Școlar Județean Suceava în 
2005, prin grija inspectorului 
școlar prof. Tatiana Vîntur și 
reprezintă, după cum aceasta 
afirmă, „medierea conflictelor 
în mediul educațional, social și 
cultural.” Am concluzionat cu 
toții, cât de importantă este co-
municarea și toleranța și cât de 
important este ca respectul să 
nu plece niciodată dintre noi. 
„Fii bun ori de câte ori este po-
sibil. Întotdeauna este posibil.”  

(prof. Magdalena Ivan) 

Campania R.E.S.P.E.C.T 
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De peste 15 ani, Școala 

Gimnazială nr. 10 Suceava im-
plementează proiecte europene, 
Comenius, Lifelong Learning, 
Erasmus+. Anul trecut, a ex-
ploatat și oportunitatea de a de-
veni școală acreditată Eras-
mus+, fiind una din  instituțiile 
din primul eșalon al acestei 
oferte de finanțare din partea 
Comisiei Europene.  

Statutul de școală acre-
ditată Erasmus+ a oferit acestei 
instituții oportunitatea de a im-
plementa un proiect Erasmus în 
valoare de 101500 de euro, pen-
tru o perioadă de 15 luni, înce-

pând din septembrie 2021 până 
în noiembrie 2022. 

Proiectul pentru care 
școala a obținut acreditare Eras-
mus+ are obiective pe care tre-
buie să le urmărească pe toată 
durata proiectului, acestea vi-
zând pe de o parte dezvoltarea 
de competențe ale cadrelor di-
dactice de proiectare și de reali-
zare de lecții și activități de în-
vățare inovative, utilizând plat-
forme educaționale și programe 
de învățare on-line, a capacității 
acestora de predare colaborati-
vă, bazată pe proiecte inter și 
transdisciplinare, iar pe de altă 

parte, creșterea motivației învă-
țării la elevi, în vederea unei 
mai bune integrări nu doar șco-
lare, ci și sociale, în următoare-
le etape ale școlarității.  

În vederea realizării  
obiectivelor propuse, proiectul 
va facilita participarea unui nu-
măr de 45 de elevi la activități 
de învățare în instituții europe-
ne din Cipru, Italia, Slovacia și 
a unui număr de 24 de cadre 
didactice la cursuri de formare 
în Cipru, Portugalia, Italia, 
Olanda și Slovacia. 

 (prof. Rodica Zimbru) 

Acreditare Erasmus+ și un nou proiect 

 Proiectul Erasmus ”STEAM by STEAM” continuă 
 Proiectul Erasmus+ intitulat ”STEAM by STEAM”, adică 
”Strategii de predare și de educare a elevilor pentru stimularea 
învățării, folosind conceptul STEAM (știință, tehnologie, ingine-
rie, artă și matematică)”, proiect de parteneriat strategic, coordonat 
la nivel european de școala noastră, finanțat de Comisia Euro-
peană, își continuă activitățile. 
 Având ca scop creșterea motivației elevilor de a învăța și 
îmbunătățirea rezultatelor școlare ale acestora, proiectul are în ve-
dere implementarea unor concepte de predare integrată a obiec-

telor din sfera științelor exacte, dar și dezvoltarea unor competențe necesare elevilor în activitățile 
viitoare. Dintre activitățile STEAM desfășurate la nivelul școlii, menționăm: realizarea de către ele-
vii din ciclul primar a unor produse pentru a participa la expoziția de Mărțișor, activitățile integrate 
de la ciclul gimnazial, care combină fizica, chimia, matematica, biologia, proiectele realizate la ni-
velul școlii, care au tematică civică și se încadrează și în campanii de educație civică. 
 Proiectul se va finaliza în august 2022, nu înainte, însă, de schimbul de elevi ce va avea loc 
în Sliven, Grecia, în vacanța de Paște și de cel din Școala Ostra, care se va desfășura în luna mai. 
 
 Proiectul ”PLASTEAM” își derulează activitățile de realizare a aplicației Footprint 
Până acum, în cadrul acestui proiect s-a lucrat la crearea unei platforme în care pot fi inserate și se 
pot genera statistici referitoare la felul cum se raportează elevii și cadrele didactice la consumul de 
obiecte de plastic, în viața de zi cu zi. Aplicația este 
aproape finalizată, urmează o etapă de testare a 
acesteia, pentru ca apoi să poată fi utilizată și să 
producă efecte, atât în ceea ce privește consumul de 
plastic, cât și referitor la realizarea de statistici, ra-
poarte, grafice între țările partenere, care să evi-
dențieze, față de rezultatele consemnate în ches-
tionarul inițial, consumul de plastic și conștien-
tizarea nevoii de a se reduce, înlocuindu-se obiec-
tele de plastic cu altele, din materiale biodegrada-
bile, sau reciclându-se. (prof. Rodica Zimbru) 

Inițiativele Erasmus+ ale școlii 
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 “Minte sănătoasă în corp sănătos” preci-
zează un proverb românesc și cu siguranță acesta 
este adevărul. 

            PROMEHS este un proiect Erasmus +, 
Acțiunea Cheie 3, co-finanțat de Comisia Euro-
peană  (2019-2022), conceput pentru a dezvolta, 
implementa și evalua un curriculum de promova-
re a sănătății mintale în școli, fiind elaborat în 
colaborare de cercetători, factori decizionali și 
asociații științifice din 7 țări europene (Croația, 
Grecia, Italia, Letonia, Malta, România, Portuga-
lia). 
            Are ca scop promovarea stării de bine în 
cadrul căreia elevii își descoperă propriile abili-
tăți, pot face față provocărilor normale ale vieții, 
pot lucra productiv și eficient, implementarea 
învățării sociale și emoționale, prin care copiii și 
adulții înțeleg și gestionează emoțiile, își fixează 
și ating obiective pozitive, sunt și manifestă em-
patie față de ceilalți, stabilesc și mențin relații 
pozitive și iau decizii responsabile. Implicarea 
activă a familiei este foarte importantă deoarece 
numai prin cooperare, împărtășind aceleași pă-
reri și urmărind aceleași obiective putem dezvol-
ta sănătatea mintală a copiilor. 
 Elevii clasei a III-a D (înv. Viorica 

Ciupu) au desfășurat 
12 activități în 
cadrul acestui pro-
iect, din decembrie 
2020 și până în 
prezent.  
 Prin povești, 
joc, cooperare, vizi-
onare de videocli-
puri, discuții, expri-
mare de opinii, 
realizare de postere, 
activități împreună 
cu părinții (tema de 
acasă) am reușit cu 
toții: să identificăm și să exprimăm emoții com-
plexe; să dezvoltăm stima de sine; să dezvoltăm 
perseverența, motivația și angajamentul față de   
obiectivele personale și academice; să înțelegem 
cât de important este ajutorul în situații de agre-
siune; să dezvoltăm capacitatea de a gestiona 
tranziții și schimbări; fenomene de bullying și 

cyberbullying; presiunile negative din partea co-
legilor; izolarea/respingerea socială; pierderea și 
doliul; tristețea, anxietatea și fobia școlară; com-
portamentele de risc; dependența de internet și 
jocuri. 

           Copiii au fost impresionați și încântați 
de aceste activități, mai ales că “temele pentru 
acasă” rezolvate împreună cu părinții au reușit 
să-i apropie mai mult, să petreacă mai mult 
timp alături discutând, povestind sau vizionând 
filmulețe. Părinții au fost și ei de acord că tim-
pul petrecut cu micuții a fost în beneficiul tutu-
ror și întreaga activitate PROMEHS i-a ajutat 
să înțeleagă importanța sănătății mintale, la fel 
ca și a celei fizice.   

(înv. Ciupu Viorica) 

PROMEHS 
Promovarea sănătății mintale în școală 
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Ce este și cine este implicat în bullying? 

 Bullying-ul se află în structura umană, 
alături de alte note determinante ca gelozia, ura, 
invidia, spiritul competitiv (atunci când scapă 
din norma socială și duce la impulsuri și fapte 
ignobile) – desigur, echilibrate într-o anume 
măsură de corespondenți pozitivi precum tole-
ranța, compasiunea, altruismul, inteligența nati-
vă prinsă în zicerea „Trăiește și lasă și pe alții să 
trăiască.”  
 Orice formă dată de înregimentare – cla-

să de elevi (grupă de grădiniță), armată, inter-
nat, orfelinat, grup religios (vezi opțiunea lui W. 
Golding pentru un cor de băieți, evacuat în tota-
litatea sa, în romanul Împăratul muștelor), echi-
pă sportivă, formă de cantonament sportiv, inte-
riorul uman al oricărui penitenciar, pușcării, ca-
se de corecție, aproape orice grup de copii ceva 
mai coagulat din fața/spatele blocului, ca și ori-
ce grup de copii spontan format în fața sau în 
spatele blocului ș.a.m.d. – este structurată pe o 
formă știută sau nu mai puțin știută de bullying, 
uneori stihinic, de cele mai multe ori ascultând 
de norme și legi extrem de precise (așadar cu o 
reală contrapartidă de remedii, chiar dacă aproa-
pe niciodată funcționale). 
 Dacă fenomenul este atât de profund,  

etno-genetic și istoric vorbind, este oare bullyin-
gul un blestem despre care doar vorbim și co-
municăm în colocvii și comunicări, sau poate fi 
abordat în mod activ, realist-constructiv și, de 
ce nu, anihilat?  
 De prin 1990 și până azi, noi românii am 

putut vedea, cu mare bucurie, că habitudini și 
manifestări joase, aparent înfipte inexorabil în 
chiar ființa națională, s-au redus simțitor și par 
(latent) a nu mai avea viitor. Putem cita: forme 
de rasism, poate în primul rând jignirea firească, 
de zi cu zi, a țiganilor-cum-că-sunt-țigani 
(strigăte ,,prietenești” ca ,,Băi, țigane!”) idem 
manifestările anti-semite, diferitele forme de 
misoginism și, în sfârșit, de câțiva ani, punerea 
pe tapet, cu certe perspective de vindecare (atât 
cât omenește este posibil), a mai insidiosului 
fenomen numit bullying. 
 Țin neapărat să citez o aserțiune atribuită 

mai multor politicieni celebri, anume că „Nu 
există popoare civilizate, există doar popoare la 
timp amendate, sever amendate!” Nu intru defel 
în caracterizarea poliției de la noi, de fapt poate 
că trimit la sisteme de învățământ perfect stima-
bile, în care bullying-ul este tratat aproape la fel 
de serios ca drogurile (cu care, nu-i așa, e înfră-
țit), portul de armă, deviațiile sexuale agresive 

etc., unde măsurile se iau competent, științific, 
iar părinții sunt convocați încă din stadiile inci-
piente. Astfel, încetăm a vorbi de amendă, pen-
tru că părinții convocați de la locul de muncă 
(sau din șomaj prelungit, căci și acolo sunt for-
me de amendare administrativă) vor lua, totuși, 
măsuri pe care școala nu are cum să le contem-
ple. Școala militară, cu rigorile ei, nu poate fi 
numită încarcerare, nici armata de tip nou, în 
care te înscrii cu un contract, nu mai este obliga-
torie. Pe un plan mai uman, sunt încurajate for-
me mai înțelepte, dintre care se impun canaliza-
rea impulsurilor fizice, negative, de asertivitate 
tip mascul-alpha/femelă-alpha spre sport. 
 Despre bullying se vorbește încă din zori-

le internetului, prima etichetă fiind cea de online 
harassment /hărțuire online; ea a devenit azi cy-
ber-bullying și din nou cred că este în cea mai 
mare parte o atribuție de serviciu a poliției de 
specialitate. 

 Persoanele implicate în bullying 
 Pentru a se manifesta, bullyingul are ne-

voie de un generator, care este Agresorul, și o 
Victimă, care poate fi o victimă multiplă, mai 
ales în rândul copiilor, dar și al adolescenților. 
În celebrele găști numite redundant „de carti-
er” (ele pot exista și în „inima târgului”, cu o 
țesătură ceva mai scumpă), ierarhia se stabilește 
aproape întotdeauna prin bullying, prin intimi-
dare, persistentă amenințare „de tip mârâ-
it” (acea postare fizică amenințătoare a Agreso-
rului în fața mai slabei Victime, cu tot șirul de 
jigniri, amenințări, cereri de bani/țigări/servicii 
aparent mărunte).  
 Important este că un adolescent, mai cu 

seamă un băiat, nu are calvar mai mare decât să 
nu să fie acceptat în gașcă, sau să se afle în duș-
mănie cu o gașcă, sau măcar cu șeful ei, sau cu 
asistenții importanți ai șefului de gașcă. Trec 
uneori ani de zile și copilul/elevul nostru plăteș-
te tăcut și resemnat vamă la intrarea în bloc sau 
în cartier, posibil mai multor mici mafioți.  
 De regulă poliția și în orice caz agentul 

de proximitate nu „intervine”, cu argumentul că 
„noi nu putem să le interzicem adunarea în păr-
culeț, să discute sau să schimbe glume, ce să le 
facem?”  
 Dacă un părinte depune vreo plângere, va 

fi convocat la secție și i se va aminti că și ei, la 
vârsta adolescenței, trebuiau să cumpere țigări 
pentru șefii de gașcă de lângă blocul lor… 
 Evident, sunt de multe ori extrem de criti-

cați participanții pasivi (bystanders).  
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 Ei ar trebui să formeze o masă critică, 
adică o majoritate simplă care să se opună 
comportamental sau prin necunoscute fapte 
democratice dar și ferme și să creeze o atmos-
feră care să intimideze  ea pe intimidatori. Es-
te ca și cum noi ne-am reproșa că, după 1990, 
nu am creat o masă critică menită a zădărnici 
făurirea democrației în această țară. La un ni-
vel sentimental, o putem face. Dar e limpede 
că un real spirit democratic, o înțelegere fi-

rească a unui sistem de conviețuire care a luat 
secole întregi în alte țări, cu greu se poate aș-
tepta a se fi dezvoltat în câteva decenii pe sol 
românesc. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să 
abdicăm, să ne așteptăm să ne ,,învețe” alții.  
Tot astfel și în cazul fenomenului complex 
numit bullying. 
 Ilustrăm această temă prin câteva poste-
re create de elevii clasei a VI-a A. 

(prof. Guzu Mihaela) 



Pag. 10 

Măgarul i-a spus tigrului: 
– Iarba este albastră. 
Tigrul a răspuns: 
– Nu, iarba este verde.  
Discuția s-a încins, iar cei doi au decis  

să-l supună arbitrajului, iar pentru aceasta au 
mers în fața leului, regele junglei. 

Deja înainte de a ajunge la luminișul pă-
durii, unde leul stătea pe tronul său, măgarul a 
început să strige: 

– Înălțimea Sa, este adevărat că iarba este 
albastră?  

Leul a răspuns: 
– Adevărat, iarba este albastră.  
Măgarul s-a grăbit și a continuat: 
– Tigrul nu este de acord cu mine și mă 

contrazice și mă enervează, vă rog să-l pedepsiți.  
Regele a declarat atunci: 
– Tigrul va fi pedepsit cu 5 ani de tăcere.  
Măgarul a sărit vesel și și-a văzut de 

drum, mulțumit și repetând: 
– Iarba este albastră... 
Tigrul și-a acceptat pedeapsa, dar înainte 

l-a întrebat pe leu: 
– Majestatea Voastră, de ce m-ați pedep-

sit? La urma urmei, iarba e verde.  
Leul a răspuns: 
– De fapt, iarba este verde.  
Tigrul a întrebat: 
– Deci, de ce mă pedepsești?  
Leul a răspuns: 
– Asta nu are nimic de-a face cu întreba-

rea dacă iarba este albastră sau verde. Pedeapsa 
este pentru că nu este posibil ca o creatură cura-
joasă și inteligentă ca tine să piardă timpul cer-

tându-se cu un măgar, și pe deasupra să vină și 
să mă deranjeze cu întrebarea asta.  

Cea mai gravă pierdere de timp este să te 
cerți cu prostul și fanaticul căruia nu-i pasă de 
adevăr sau realitate, ci doar de victoria credințe-
lor și iluziilor sale. Nu pierde niciodată timpul cu 
argumente care nu au sens... Există oameni care, 
oricâte dovezi și dovezi le-am prezenta, nu sunt 
în capacitatea de a înțelege, iar alții sunt orbiți de 
ego, ură și resentimente, iar tot ce vor este să 
aibă dreptate chiar dacă nu au. 

Când ignoranța țipă, inteligența tace. Pa-
cea și liniștea ta valorează mai mult. 
 

Sursa: preluat "Schitul Sfântul Ilie" 
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 Povesștile lunii februarie 

            Nu te certa cu măgarii! 

 Bibi era un pui de leu foarte drăgălaş. Pe el nu-l interesau sfaturile tatălui său, care voia să-l 
înveţe tactica vânătorii, pescuitului şi a apărării de alte animale, pentru că jungla era periculoasă, fie 
şi numai dacă te rătăceai în ea. În timp ce fraţii săi învăţau aceste lecţii de viaţă, Bibi stătea toată 
ziua la soare, se bronza sau înota, se strâmba cu maimuţele şi se întrecea la înot cu broaştele. 
 Într-o zi, Bibi a fost atacat de un tigru şi cum el lipsise în ziua când tatăl său îi învăţase cum 
să facă faţă acestui pericol, nu a ştiut ce să facă. Speriat de moarte, şi-a strigat din toată puterea 

fraţii şi surorile care l-au salvat în ultima clipă. Bibi s-a hotărât 
atunci să-şi viziteze tatăl şi să-l roage să-l înveţe tot ce conside-
ra că i-ar fi necesar. El a promis că va munci de două ori mai 
mult pentru a recupera timpul pierdut. Tatăl a acceptat şi Bibi a 
făcut progrese foarte rapid. 
 După mai mulţi ani, i-a succedat tatălui său la tron. În 
calitate de rege al animalelor, le-a explicat copiilor importanţa 
cunoaşterii pentru învingerea greutăţilor vieţii. 

Povestea leului Bibi 


