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BULLYNGUL ȘI CYBERBULLYNGUL  ÎN  MEDIUL ȘCOLAR - MODALITĂȚI  

DE COMBATERE A ACESTUI  FENOMEN 

 

Prof. Alb Liliana – Maria - Colegiul Economic Hermes Petroșani 

 

 

Un fenomen negativ care a existat mereu în mediul școlar, dar nu numai aici, care s-a extins odată cu 

evoluția diferențiată a societății umane este Bullying-ul, în general caracterizat ca un comportament agresiv, 

intenționat, menit să provoace suferință și care implică întotdeauna un dezechilibru de putere și tărie între 

agresor și victimă și se manifestă repetitiv, regulat, într-un grup de copii. Spre deosebire de comportamentele 

de violență, care apar spontan între copii, urmare a trăirii unor emoții intense (ex. furie, frustrare, teamă etc.) 

și dispar de îndată ce intensitatea trăirilor emoționale se diminuează, iar situațiile punctuale sunt rezolvate, 

comportamentele de bullying nu dispar de la sine; este o problemă relațională care solicită întotdeauna o soluție 

și schimbări semnificative la nivelul relațiilor dintre copii și în dinamica grupului.  

În cazul apariției acestui fenomen la nivelul clasei de elevi sau în școală, trebuie să acționăm urgent 

pentru eliminarea comportamentelor de bullying. Astfel este necesară o intervenție directă din partea adulților, 

a cadrelor didactice, dar și a părinților. 

Ca profesor diriginte, dar și ca profesor la clasele la care predau, am observant că în general elevii se 

comportă agresiv uneori din diferite motive, cum ar fi: limbajul vulgar adresat colegilor fară un motiv anume, 

doar ca agresorul să iasă în evidență fată de ceilalți colegi; 

1. invidia față de colegii care sunt atenți la lecții și obțin rezultate bune la învățătură sau care captează în 

totalitate atenția profesorului la oră; 

2. conflicte care apar din diferite motive în afara orelor de curs , dar ele continuă și în clasă sau pur și 

simplu comportament pe care unii elevi îl practică acasă și încearcă să îl aplice și la școală.  

 Oricare ar fi motivul frustrărilor unor elevi, noi ca profesori avem menirea de a lua măsuri, de a lua 

atitudine și de a încerca să explicăm elevilor că educația, bunul simț, toleranța, nondiscriminarea, empatia, 

ajutorul reciproc sunt valori care ne ajută să evoluăm ca societate, pentru starea de bine și toleranță prin educație 

a celor din jurul nostru, dar și al întregii societăți umane. 
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 Legătura permanent dintre profesori – elevi, profesori – părinți ai elevilor, dar și între profesori – elevi 

– părinți, contribuie la cunoașterea personalității elevilor, a problemelor care îi neliniștesc sau îi nemulțumesc, 

iar pentru toate situațiile care apar există soluții prin comunicare, adică cunoașterea reală a problemelor și 

găsirea unor soluții amiabile pentru toți cei implicați. 

 Cyberbullyingul elev - elev - tipul de bullying cel mai dezvoltat în ultima perioadă, datorită interacțiunii 

virtuale care a devenit mai puțin restricționată decât interacțiunea față în față datorită pandemiei, se manifestă 

cu ajutorul dispozitivelor tehnologice, prin șantajarea victimei cu publicarea în mediul online a diverse 

fotografii, mesaje private sau trucarea unor fotografii ale victimei. 

Elevii ajung tot mai des în perioada aceasta să prezinte probleme la învățătură; de asemenea absentismul școlar 

s-a dezvoltat chiar și în sistemul de școlarizare online; datorită îndepărtării elevilor unul de celălalt prin lipsa 

de interacțiune reală din sistemul online, temperamentul acestora s-a schimbat, aceștia dezvoltând relații 

conflictuale și ajungând la cyberbullying.  

Relațiile sociale ale elevilor care practică bullyingul: Familie - uneori poate fi vorba despre o familie 

monoparentală, copilul exercitând bullyingul asupra altor colegi cu familii complete, acesta simțind nevoia să 

îi facă pe cei din jur să sufere la fel ca el. Alteori poate fi vorba despre o familie în care există relații încordate 

și comportamente violente. Frații / surorile mai mari - aceștia pot face parte din grupuri de adolescenți cu 

comportament rebel, anarhist, frații mai mici ajungând să practice bullyingul pentru a impresiona aceste grupuri 

și a se simți ca un membru al lor. 

Grupul de prieteni - de obicei în acest grup există același comportament prin care se recurge la bullying, 

toți membrii acestuia dezvoltând limbaje și acțiuni violente față de persoanele diferite de ei. Colegii de clasă - 

cei care au o situație mai bună decât a agresorului, devin victimele bullyingului și sunt persecutați. Colegii care 

se alătură agresorului, devin prieteni cu acesta și încep să dezvolte același comportament.  

Ce măsuri concrete de acțiune trebuie să luăm: La nivelul personal se realizează stimularea motivației 

pentru activitățile școlare, cu accent pe activitățile de lucru în echipă pentru îmbunătățirea și apropierea în 

relația colegială. Construirea încrederii elevului în propriile forțe și capacități, realizând activități propuse de 

acesta și sprijinind elevul în participarea la ședințe cu psihologul școlar. La nivelul de colectiv al elevilor, se 

realizează valorificarea fiecărui copil și potențialele acestora, aprecierea verbală, implicarea tuturor elevilor 

clasei în diferite activități extrașcolare pentru a lega relații mai bune și apropiate cu fiecare în parte. La nivelul 

de comunitate locală, se colaborează cu membrii familiilor elevilor prin ședințe cu părinții și cu consilierul 

școlii și diferite acțiuni educative prin pare se implică familiile în viața școlară a copiilor, cum ar fi vizita la 

locul de muncă a elevilor pentru cunoașterea meseriilor. de asemenea, implicarea în proiecte educative cu 

comunitatea locală, reprezentanți ai poliției sau a diferitelor organizații, pentru dezvoltarea simțului civic al 

elevilor și pentru conștientizarea atribuțiilor acestora în societate. Rezultatele finale sunt: Dezvoltarea 
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respectului față de sine și față de cei din jur; Dezvoltarea simșului civic și simțului responsabilității; Rezolvarea 

ieșirilor nervoase și a temperamentului negativ; Integrarea în grupuri pozitive și îmbunătățirea relaționării cu 

colegii; Buna colaborare în diferitele sarcini solicitate în școală; Îmbunătățirea și pozitivarea relației cu familia; 

Rezolvarea și stabilirea unor măsuri pentru situații de criză care pot intervenii.  
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CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ A ELEVILOR  

 

Prof. Andrei Beatrice-Mirela - Școala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila 

 

Orientarea şcolară şi profesională se referă la ansamblul activităţilor educaţional -formative prin care se 

acordă sprijin, ajutor şi îndrumare în alegerea studiilor şi a profesiilor care se potrivesc, în cea mai mare măsură, 

cu structura personalităţii fiecăruia şi răspund cerinţelor societăţii. 

Orientarea şcolară şi profesională se focalizează, cu precădere, pe îndrumarea elevului pentru a obţine 

o calificare (o profesie) necesară exercitării unei ocupaţii/slujbe, aceeaşi pe tot parcursul vieţii sale active. 

Lumea muncii, a profesiilor şi ocupaţiilor a cunoscut, în ultimul timp, o dinamică accentuată, fără 

precedent. Factorii care au determinat o astfel de dinamică sunt de natură social -economică şi psihologică. 

Societatea evoluează, cerinţele ei sunt tot mai diverse şi mai schimbătoare, astfel încât se impune o pregătire 

adecvată pentru ca tinerii să se adapteze acestor solicitări. 

În condiţiile transformărilor economice şi sociale ce caracterizează societatea românească în prezent, 

s-a impus ca necesară o amplă reformă educaţională ce aduce ca noutate, alături de multe alte aspecte, 

activitatea de consiliere şi orientare şcolară privind cariera, începând chiar din ciclul primar. În acest mod, 

elevul nu mai este doar un simplu receptor de informaţie, ci este format pentru o societate dinamică, o societate 

aflată în schimbare, conform idealului educaţional care doreşte să dezvolte personalităţi libere, creatoare, 

întreprinzătoare. În acest sens, consilierea şi orientarea în carieră devine un instrument principal în dezvoltarea 
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şi afirmarea personalităţii fiecărui tânăr şi alegerea corectă a profesiei conform aspiraţiilor, dorinţelor şi 

cunoştinţelor sale. 

În etapa preadolescenţei şi adolescenţei, elevii, aflaţi în perioada căutării identităţii lor şi a locului lor 

în această lume, au nevoie nu de cineva care sa gândească pentru ei, ci de cineva cu multă experienţă care să -i 

ajute să se cunoască pe sine şi să releve multiplele căi ce pot fi urmate în viaţă. Acest cineva, teoretic, ar putea 

fi oricare adult, dar practic acest lucru nu-l poate realiza decât un specialist care să cunoască particularităţile 

de vârstă şi, nu în ultimul rând, tehnicile şi metodele de consiliere. 

Conform teoriei şi practicii consilierii, consilierul şcolar este interesat de acele aspecte  ale dezvoltării 

elevilor care conduc către definirea identităţii sale şi îl abilitează pentru a face opţiuni şi a lua decizii care vor 

conduce către integrarea armonioasă în lumea din care face parte. 

Cunoaşterea elevului presupune o activitate complexă, care constă în culegerea datelor despre elev din 

diverse medii (familie, şcoală, grupuri de prieteni, etc.) în realizarea unor interviuri şi utilizarea unor metode 

specifice de investigare a personalităţii. Această activitate constituie o condiţie fundamentală a organizării şi a 

desfăşurării eficiente a procesului de educaţie, dar şi o componentă esenţială a procesului de consiliere şi 

orientare şcolară. 

Există o serie de instrumente care pot fi utilizate doar de către psiholog în cunoaşterea personalităţii  

elevului, cel mai frecvent utilizate fiind testele în aplicarea cărora trebuie să se ţină seama de anumite condiţii 

precum şi anunţarea rezultatelor. 

Pe de altă parte, autocunoaşterea este o condiţie esenţială a orientării şcolare şi profesionale. Este un  

proces complex ce necesită un anumit nivel de dezvoltare a conştiinţei, un anumit nivel şi volum de cunoştinţe 

atât despre nivelul social înconjurător, cât şi despre propria persoană. Ea presupune un profund proces de 

autoanaliză, însoţit de înţelegerea şi aprecierea celor din jur, o autoapreciere a propriului comportament, a 

rezultatelor obţinute în muncă în comparaţie cu cei din jur. 

Pentru consilierea şi orientarea carierei elevilor, o importanţă deosebită o prezintă educarea intereselor 

cognitive şi profesionale, precum şi a aptitudinilor acestora, dirijarea aspiraţiilor în direcţia ofertei sociale 

privind necesarul forţei de muncă şi cultivarea unei motivaţii superioare, care stau la baza opţiunilor şcolare şi 

profesionale. Modalităţile cele mai eficiente de educare a acestor variabile de personalitate, care în procesul 

formării şi dezvoltării lor se intercondiţionează, sunt reprezentate de acele preocupări şcolare şi extraşcolare 

care au o puternică rezonanţă în personalitatea elevului, preocupări “în care elevul este angajat şi în care pe 

baza disponibilităţilor sale psihice şi fizice, copilul poate obţine satisfacţii” (pag. 78, Tomşa).  

Această pregătire psihologică a elevilor nu înseamnă grăbirea luării unei decizii şi nici constrângerea şi 

împingerea lor spre anumite tipuri de studii sau ramuri de activitate profesională. Ea constituie, în esenţă, o 

acţiune permanentă de dirijare a procesului de formare a personalităţii fiecărui elev în parte în direcţia realizării 
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unei concordanţe între ceea ce vrea (sistemul de preferinţe, aspiraţii şi dorinţe), ceea ce poate (cunoştinţe, 

abilităţile şi capacităţile de care dispun) şi ceea ce trebuie să facă elevul (oferta de muncă, cerinţele vieţii 

sociale). 

Unul din elementele importante pentru managementul carierei este, aşa am arătat deja, cunoaşterea de 

sine. În continuare voi detalia acele aspecte care au o relevanţă mai mare pentru deciziile de carieră, chiar dacă 

autocunoaşterea nu se opreşte doar la acestea. 

a) Interesele –reprezintăpreferinţele cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de 

cunoştinţe sau de activitate. El constituie unul din elementele importante de decizie în carieră. 

Preferinţele pentru anumite domenii de cunoaştere şi activităţi, favorizează alegerea ocupaţiilor în care aceste 

interese pot fi valorificate. 

Modalităţi de investigare a intereselor: 

1) reflectarea sistematică asupra alegerilor anterioare; 

2) inventarele de interese, instrumentele cele mai utilizate în intervenţiile de orientare.  

Inventarele de interese au adesea şi variante care se pot auto-administra şi pot fi utilizate în 

autocunoaştere, spre exemplu Chestionarul de interese bazat pe teoria lui Holland. 

b) Valorile – reprezintă convingerile bazale ale indivizilor. Ele sunt surse motivaţionale şi ale 

standardelor individuale de performanţăîntr-un anumit domeniu. 

Modalităţi de investigare a valorilor personale: 

1) Ierarhizarea unor valori date; 

2) Analiza alegerilor anterioare; 

3) Utilizarea discreţionară a timpului; 

4) Analiza fanteziilor personale legate de carieră; 

5) Identificarea modelelor. 

c) Caracteristicile de personalitate-reprezintă pattern-uri tipice de gândire, comportament, afectivitate 

şi relaţionare pe care le manifestăo persoană. Simţul comun spune că personalitatea este variabila centrală, 

determinantă în alegerea şi adaptarea la carieră.  

Persoane cu caracteristici de personalitate similare pot să aibă performanţe bune şi săfie mulţumiţi în 

ocupaţii diferite, aşa cum persoane cu caracteristici diferite pot prefera aceeaşi ocupaţie sau ocupaţii similare . 

Aceasta deoarece comportamentul nostru este determinat nu doar de caracteristicile noastre personale, ci şi de 

caracteristicile mediului în care se desfăşoară. 

d) Aptitudini şi deprinderi 
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Aptitudinea reprezintă potenţialul unei persoane de a învăţa şi a obţine performanţă într-un anumit 

domeniu. Dezvoltată prin învăţare şi exersare, aptitudinea devine abilitate, iar prin aplicare în practică şi 

automatizare, abilitatea devine deprindere. 

Modalităţi de identificare a aptitudinilor: 

1) Inventarierea activităţilor pe care o persoanăştie/poate să le facă, cel puţin la un nivel mediu şi fără 

un efort deosebit; 

2) Completarea unor chestionare special destinate identificării acestora. În majoritatea cazurilor 

chestionarele de aptitudini fac trimitere la domeniile ocupaţionale care se valorifică. 

Alegerea unei profesii şi construirea unei cariere sunt procese decizionale asemănătoare celor implicate 

în rezolvarea oricărui tip de probleme. Pe de altă parte, cariera este personală şi poate conduce la satisfacţii 

dacă este integrată în modul de viaţă pe care persoana îl practică sau doreşte să îl practice.  

Sarcina cea mai importantă a învăţământului este de a asigura o compatibilitate a absolvenţilor săi, cu 

a absolvenţilor formaţi în cadrul învăţământului european. Dar trebuie subliniat faptul că, mediul educațional 

nu poate fi singurul răspunzător în realizarea unui echilibru între fluxul absolvenţilor şi integrarea acestora pe 

piaţa muncii.  

Elevii ar trebui să-şi formeze un bagaj solid de cunoştinţe profesionale şi să-şi cultive abilităţi personale, 

precum responsabilitatea, spontaneitatea, adaptabilitatea, iniţiativă şi spirit managerial.  

Mediul educațional trebuie să asigure o pregătire a elevilor în concordanţă cu standardele naţionale şi 

internaţionale, prin înzestrarea lor cu un set de cunoştinţe şi capacităţi necesare integrării active şi eficiente în 

viaţa socială. Trebuie să realizeze o orientare profesională a acestora şi să-i formeze spre o atitudine creatoare, 

critică şi independentă, spre un comportament permanent adaptat la situaţii noi. Acest lucru implică o 

flexibilitate educațională care să permită adaptarea, la schimbările vieţii socio-economice. 

Şcoala trebuie să sprijine integrarea pe piaţa forţei de muncă a produselor sale, prin formarea acestora 

ca specialişti bine instruiţi, care pot fi direct angajabili şi imediat productivi. Practica demonstrează că, la 

terminarea studiilor, tinerii sunt puşi în faţa unor angajatori care au nevoie de rezultate imediate din partea 

acestora.  
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BULLYINGUL ÎN MEDIUL ȘCOLAR 
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ing. sistem Avram Georgiana- Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petroșani 

 

           

          

 Violența în școală a apărut încă de la începutul formării a unui sistem educațional, fiind o componentă 

negativă a firii umane care a evoluat împreună cu mintea și psihicul.  

În mediul școlar violența trebuie privită ca o subunitate a fenomenului de tip bullying, din punct de 

vedere al mediului unde se desfășoară, Violența de orice fel afectează sănătatea fizică și emoțională a copiilor, 

oferă unghiurile din care este privită această problematică la nivel național, respectiv la nivel internațional.  

Astfel că, fenomenul de tip bullying, în România, în mediul școlar, este privit ca „un comportament 

agresiv intenționat care  este menit să provoace disconfort sau durere, implică un dezechilibru de putere și tărie 

între agresor și victimă, și se manifestă repetitiv și regulat. 

La nivel internațional însă, comportamentul de tip bullying este privit ca o problemă de sănătate 

publică, deoarece afectează în mod direct sănătatea mentală a copiilor. 

Legătura dintre cele două perspective diametral opuse vizează problematica relațională, dar și efectele 

pe care le produce violența dintre copii, de aceea acest tip de comportament apare cel mai adesea în mediul 

școlar, iar intervenția trebuie să se desfășoare tot acolo unde apare pentru a nu schimba contextul apariției. 

Efectele unui astfel de comportament sunt negative atât la nivel național, cât și internațional și se evidențiază 

prin stimă de sine scăzută, nivel ridicat de depresie, anxietate, sentimente de singurătate, idei suicidale, dar și 

abandon școlar crescut. 

Conferința experților organizată la Utrecht, de către Consiliul Europei "Invalid source specified", trage 

un semnal de alarmă asupra violențelor petrecute în mediul școlar, fapt ce atrage după sine o implicare sporită 

din partea politicului. 

Jean – Marc Nollet, ministrul pentru copii din Comunitatea franceză din Belgia, stabilește modul în 

care trebuie văzut mediul școlar. ca un loc în care copiii iau contact cu „viața reală”, respectiv ca un loc în care 

copiii sunt emancipați și se emancipează. 
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Politicul începe să conlucreze cu celelalte instituții ale statului pentru a se stabili importanța problemei, 

dimensiunea fenomenului și ulterior pentru a stabilii strategii educaționale de combatere a  violenței tinerilor, 

violență tratată ca „delicvență juvenilă instituționalizată" Invalid source specified.  

În România, fenomenul violenței școlare este intens dezbătut, cu toate că societatea românească 

continuă să promoveze o imagine idealizată a climatului școlar pe care îl compară cu mediul unui cămin cald, 

protector, unde profesorii țin locul părinților, iar colegii devin un soi de frați și nu deține un sistem solid de 

monitorizare a violențelor din mediul școlar, iar informațiile care ajung să fie cunoscute la nivel național sunt 

aduse la cunoștință de către părinții care observă schimbări mari în comportamentul copiilor lor.  

În anul 2006, UNICEF, realizează o anchetă națională la nivelul unităților școlare de nivel gimnazial, 

liceal și profesional, pentru a se evalua fenomenul violenței în școală. conform căreia, din 1207 unități școlare, 

un procent de 75% înregistrează cazuri de violență în mediul școlar. 

Ancheta, scoate la iveală următorul aspect elevii devin violenți odată cu înaintarea în vârstă, astfel că 

elevii de liceu sunt mai violenți, comparativ cu cei de școală gimnazială ceea ce poate oferi o explicație și la 

discrepanța violențelor produse de mediul elevilor, deoarece, în România școlile liceale sunt situate 

preponderent la oraș, iar cele gimnaziale sunt mai multe în mediul rural.  

Mediul urban arată procentul de 81%, pentru elevii violenți comparativ cu 61% al violenței elevilor de 

la sate, iar cercetătorii extind aria anchetei pentru a evidenția cauzele pentru care elevii orășeni sunt mai  violenți 

decât elevii de la sate.  

Așadar, zonele periferice cumulează o serie de factori de risc, precum: rată ridicată a șomajului, statut 

socio-profesional, economic, educațional și cultural scăzut, nivel scăzut al veniturilor familiei, sărăcie, la care 

se adaugă influența „bandelor de cartier”. toate acestea având impact asupra comportamentului copiilor și 

tinerilor.  

Un alt criteriu care înclină balanța spre creșterea violenței în mediul școlar din partea elevilor îl 

reprezintă numărul crescut de elevi, deoarece controlul și monitorizarea elevilor se realizează mult mai greu 

din pricina resurselor scăzute de personal didactic și auxiliar . astfel că în școlile cu peste 1000 de elevi este 

semnalat un procent al fenomenului de violență de 85%, spre deosebire de 68%-70% în cadrul școlilor cu 

populație mai redusă. 

Fenomenul violenței școlare există și reprezintă o problemă actuală a societății trebuie cunoscute astfel 

și cauzele care conduc elevii spre abordarea unui comportament de tip bullying în mediul școlar. Cauzele 

abordării unui comportament violent față de grupul de egali în mediul școlar se datorează în primul rând laturii 

biologice dată de diferențele fizice. Cu alte cuvinte, ținta violenței în mediul școlar o reprezintă elevii fie prea 

slabi, fie prea grași, cei negrii sau cei albi, cei înalți sau cei prea scunzi. Copiii au această abordare, deoarece 
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ei cunosc un obiect sau un semen mai înainte prin prisma câmpului vizual, iar ceea ce este diferit tinde să nu 

fie accepta. 

O altă cauză a violenței elevilor în mediul școlar este reprezentată de latura sociologică, mai cu seamă 

este reprezentată de statutul socio-economic din care provin elevii, iar cea de-a treia cauză, cea psihologică, 

face trimitere la „afecțiuni psihice asociate și cu un nivel mai redus al dezvoltării psiho-intelectuale, respectiv 

trimite și la condițiile de mediu familial în care se dezvoltă copilul. 

Pe lângă cauzele prezentate, elevii devin violenți și din pricina materialului genetic pe care îl moștenesc, 

mai cu seamă elevii devin violenți involuntar, din pricina eredității. având repercusiuni pe termen lung, 

devenind un cerc vicios, atât pentru elevii agresați, cât și pentru elevii agresori,  

Strategiile de prevenire pot gravita în jurul creșterii numărului de consilieri școlari, a jutarea elevilor 

din medii defavorizate prin acordarea de rechizite și haine necesare frecventării școlii, precum și acordarea 

unei mese pe zi, astfel încât elevii să nu simtă că partea economică poate aduce decăderea pe scara socială a 

valorilor, realizarea unor proiecte în cadrul cărora să fie implicate direct părți precum: școala, biserica, 

primăria, asistența socială, medicul și poliția, proiecte prin intermediul cărora elevii pot observa că institușiile 

statului sunt interesate real de dezvoltarea lor armonioasă.  

De asemenea prevenirea cyberbullyngului se poate realiza printr-o strategie națională care să vizeze 

securizarea tuturor dispozitivelor utilizate de elevi, de minori, cu precădere, prin recunoașterea 

amprentei/recunoașterea facială, respectiv avest fenomen poate fi oprit prin educarea părinților în a recunoaște 

formele agresiuni, dar și prin modul în care aceștia ar trebui să acționeze. 
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BULLYING-UL - FENOMEN ALARMANT 

 

Prof. Barbu Mariana, Liceul Teoretic “Henri Coanda” Craiova 

 

     Școala românească  a cunoscut, în ultimele trei decenii, numeroase transformări , poate nu intotdeauna 

potrivite, prin care s-a încercat  o racordare la sistemul școlar european. Cât  de important este rolul școlii  ca 

instituție care oferă  cadrul necesar dezvoltării și integrării  sociale, pentru o largă categorie umană, de la 
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preșcolar la adolescentul aflat în pragul maturității  nu mai este cazul să  insistăm . Din păcate  nu s-a și dovedit 

întotdeauna  acest aspect, mai ales că perioada 6-18 ani este una dintre cele mai propice pentru dezvoltarea 

personală, adică achiziții cognitive, socio-emoționale, atitudinale. 

    Uneori, resursele personale, fie că  vorbim de familie, fie că  ne referim la prieteni, nu reusesc să  

atenueze impactul negativ al unor împrejurări  care se răsfrîng  asupra lor. Aici, a trebuit să  intervină  rolul 

școlii , prin educator, învățător , corpul profesoral, profesorul diriginte, grupul managerial. A ignora astfel de 

situații  este o atitudine greșită, căci  lucrurile nu se rezolva de la sine, ele devin premise pentru situații  

conflictuale, esec sau abandon școlar. 

Violența în  școală,  și  nu numai, a devenit un fenomen îngrijorător , din ce in ce mai frecvent, 

manifestându-se la vârsta  copilăriei și a adolescenței  cu premisa continuării chiar la maturitate. De aceea, un 

subiect intens mediatizat, atât  peste hotare, cât  și  în  țara noastră, este bullying-ul.  

Termenul a apărut în  anii '70, fiind introdus de prof. de știinte sociale, Dan Olweues de la Universitatea 

din Bergen. Acesta poate fi definit, în termeni largi, drept un comportament agresiv, în  care balanța  puterii 

este mereu în dezechilibru. Acesta cunoaște  diferite forme de manifestare, abuzul fizic sau verbal, transmiterea 

unor zvonuri cu tentă negativă, menite să lezeze demnitatea umană, tendințe  de excludere din grupurile de 

socializare, proferarea unor injurii sau amenințări  la adresa victimei. Este un tip de comportament care se 

explică prin dorința de exercitare a puterii unui elev, agresorul, care, de cele mai multe ori, a fost victima unui 

abuz sau a suferit o traumă, și, la polul opus, stima de sine sau încrederea în  sine scăzută, a victimei .  

Acest fenomen indezirabil este tot mai prezent în  jurul nostru, poate implica fie o singura persoană, fie 

un grup care declanșează comportamentul dăunător. S-a dovedit faptul că toți cei implicați în  acest fenomen, 

indiferent de rolul jucat, victimă, spectator, observator, agresor, sunt afectati de situație, chiar dacă nu în  

aceeași măsură. 

Potrivit studiilor, în mediul românesc, acest fenomen a ajuns deja la cote alarmante. Conform raportului 

Organizaței “Salvați  Copiii” din anul 2016, 7 din 10 copii au fost martorii unei situații  de bullying în  mediul 

școlar . Tocmai de aceea, este necesară introducerea unor măsuri  având  drept efect diminuarea frecvenței 

bullying-ului în școli . De altfel, la nivel național, prin intermediul factorilor responsab ili, s-au luat măsuri  

concrete. S-a dispus desfășurarea   unor activități  pentru conștientizarea fenomenului, participarea la cursuri 

privind lucrul în echipă, managementul conflictelor, conștientizarea emoțiilor. 

Considerăm  că și în  această situație, comunicarea este cuvântul  cheie pentru o eficientă gestionare a 

fenomenului. Folosindu-se de abilitățile  pedagogice, de experiența  de viață, factorii implicati în  diminuarea 

bullying-ului au șanse  destul de mari în  a identifica rolurile celor vizați, cauzele și  efectele acestui fenomen 

indezirabil. Se pot aplica diferite fișe  de lucru, chestionare de autocunoaștere, de gestionare a emoțiilor, jocuri 

motivaționale. Spre exemplu, povestea terapeutică poate ajuta considerabil la conștientizarea gravită ții 
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fenomenului, pentru că, de cele mai multe ori, agresorul devine victimă, și invers, victima își poate asuma rolul 

de agresor. 

Modelul “Jurnalului zilnic al gândurilor  automate” poate contribui la exercițiul  necesar al analizei si 

autoanalizei comportamentale, ceea ce ajută adolescentul la a înțelege   ce a fost pozitiv sau negativ în  propria 

atitudine și a corecta ceea ce se impune. Este un pas important în a obține,  ceea ce se numește, autocontrolul.  

Fenomenul s-a făcut  simțit  și  mai mult după cei doi ani de pandemie, ca urmare a restricțiilor  ce au 

generat lipsa socializării , astfel că mediul școlar a cunoscut situații  neplăcute,  cum ar fi anxietatea, depresia, 

etc. O problemă importantă în gestionarea fenomenului, mai ales în acest context,  o reprezintă nevoia unei 

schimbări la nivelul percepției  corpului profesoral, al factorilor implicați în procesul educațional, ca urmare a 

faptului că există o serie de preconcepții care afectează puterea de acțiune  inîn  programele de intervenție.  

Câteva  dintre acestea menționate  de specialiști  sunt:  

a)bullying-ul clădește  caractere  

b)bullying-ul nu este decât  un ritual de creștere  și  maturizare 

c)bullying-ul va disparea dacă îl  ignorăm  

d)victimele bullying-ului trebuie să  învețe  singure să  se apere 

e)lovește pe agresor înapoi și  el nu se va mai lupta cu tine 

f)niciun elev nu este agresat în in această școală. 

   Prin efortul conjugat al tuturor factorilor responsabili, implicând părinții , tutorii legali, școlarii,  acest 

fenomen poate fi diminuat apelând  la variate strategii.    

  BIBLIOGRAFIE: V. ENEA "Intervenții psihologice în școală", Editura "Polirom", 2019 

 

 

CONSILIEREA PRIVIND ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ -PRIM 

PAS IN FORMAREA TÂNĂRULUI DE MÂINE 

 Prof. Bauman Cristina  - Colegiul Național „Decebal ”Deva 

 

În şcoală se îmbină acţiunile procesului instructiv, în care elevilor le sunt furnizate informaţii pentru a 

înţelege utilitatea practică a cunoştinţelor teoretice ale diverselor discipline (matematică, fizică, limba română 

etc.), cu procesul educativ, orientat către formarea unor abilităţi psihosociale, sentimente/conduite pro-sociale 

şi valori civice-morale.  

Activităţile educative vizează expunerea elevilor la o serie experienţe de adaptare la diverse situaţii (de 

colaborare, de competiţie – în cadul unor activităţi precum concursuri/ competiţii; a face faţăşi căuta soluţii în 

cazurile de eşec; experienţa succesului; conformarea la un set de reguli-regulamente instituţionale), etc.  
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Modernizarea serviciilor educaţiei a solicitat demersuri de organizare a unor activităţi de consiliere 

psihologică a elevilor, părinţilor şi, chiar cadrelor didactice.  

Aceste programe au fost orientate către tratarea unor situaţii personale critice, formarea unor strategii 

rezolutive; dezvoltarea capacităţilor relaţionale, a celor decunoaştere-autocunoaştere, dezvoltare personală, 

formarea conduitelor civice, etc. A fost instituţionalizat rolul unui nou specialist: consilierul psiholog 

educaţional sau „consilierul şcolar”, careîndeplineşte funcţia de completare a procesului instructiv şi cel a celui 

educativ, a relaţiei şcoalăfamilie-societate. 

Principul prevenţiei este următorul: este mai eficient să acţionezi înainte de apariţia situaţiei 

problematice/ crizei, decâtsă tratezi simptomele sau efectele.Consilierul îşi propune să sprijine elevul să devină 

maimatur şi mai mulţumit de sine şi poate propune consiliereaelevilor, părinţilor, profesorilor în probleme 

legate de: 

- adaptarea elevilor la cerinţele şcolii şi adaptarea activităţilordin şcoală la cerinţele elevilor, 

- optimizarea relaţiilor elev-elev, elev-profesor, şcoală-familie, şcoală-comunitatea locală, 

- prevenirea şi/sau diminuarea stărilor de disconfort pshihic, 

- prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar, 

- prevenirea violenţei şi a comportamentelor delicvente, 

- promovarea unor comportamente sănătoase, 

- prevenirea consumului de drog, 

- educaţia pentru sănătatea sexualităţii, 

- prevenirea abuzului fizic şi psihic al minorilor, 

- luarea sub observaţie psihopedagogică a elevilor cu comportamente deviante, 

- orientarea carierei elevilor, 

- asistarea psihopedagogică pentru anumite categorii de elevi: tulburări emoţionale,deficienţe, copii 

supradotaţi, probleme sociale/ familiale etc. 

Stabilirea priorităţilor în activităţile de prevenţie a situaţiilor ce ar putea deveni problematice include: 

a) Identificarea situaţiilor urgente care trebuie abordate iniţial; 

b) Identifcarea situaţiilor cu risc crescut de declanşare şi propagare a unor comportamente neadecvate 

la nivelul şcolii, 

c) Identificarea/ anticiparea cauzelor, 

d) Identificarea elevilor care ar urma să intre în procesul de consiliere (se solicită cadrelor didactice să 

completeze o grilă, 

e) Pregătirea cadrelor didactice 
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Elaborarea priorităţilor trebuie să ţină cont de situaţii sau pericole reale şi nu ipotetice. Orientarea este 

o acţiune de îndrumare centrată pe individ. Ea porneşte de la interesele acestuia, de la aptitudinile, de la 

înclinaţiile sale şi până la posibilităţile sale concrete de acces la o anumită carieră.  

Activităţile de orientare şcolară şi profesională desfăşurate de fiecare şcoală se vor realiza astfel ca 

elevilor să le fie cât mai uşor să ia decizii cât mai corecte şi realiste. Se va tine cont de profilul liceului, de 

potentialul şi pregătirea elevului, dorinţele acestuia, dar şi de realităţile din planul socio-economic. Un rol 

foarte important îl au activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate de şcoală, dar şi activităţile cu 

caracter ocazional, prin care elevii vin în contact cu oamenii din domeniile spre care aspiră şi în urma cărora 

îşi pot contura ideile. 

Principalii factori în activitatea de orientare şcolară şi profesională dintr -o unitate şcolară sunt 

profesorii, dirigintele, consilierul şcolar, directorul şi medical şcolar. Aceştia, alături de familie , comuniatea 

locală şi societate pot determina traseul elevilor, viitorii cetăţeni  

Consilierea privind OSP (orientarea şcolară şi profesională) constă în îndrumarea elevilor în vederea 

alegerii unei forme de învăţământ, dar şi a unei viitoare profesii, potrivit nivelului depregătire atins anterior, 

mai ales, potrivit aptitudinilor, intereselor profesionale şi personalităţii acestora.  

Nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi cunoscut prin examene şi probe de cunoştinţe, probe 

„profesionale”, teste şi chestionare de interese, aptitudini, personalitate. În urma evaluării, elevului i se fac 

recomandări privind ariile profesionale în care ar putea să seintegreze, i se oferă informaţii despre unităţile 

şcolare care corespund intereselor, aptitudinilor sale, despre condiţiile de acces la aceste unităţi şi despre 

formalităţile ce trebuie îndeplinite, se alcătuieşte un plan de acţiune. 

Prin consilierea şcolară şi profesională acordată elevilor se urmăreşte creşterea încrederii acestora în ei 

înşişi şi în capacitatea lor de a lua o decizie pentru viitoarea lor carieră. 

Consilierea cadrelor didactice poate avea în vedere tematicile: 

o Comunicare eficientă cu elevii; 

o Managementul claseiîn situaţii dificile;  

o Caracteristicile psihice ale elevilor în etapa depubertate; 

o Particularităţile elevilor- problemă ( posibile cauze ceţin de personalitatea lor, de mediul familial şi 

soci- cultural); 

o Variante de acţiune educaţională în cazul copiilor cu ADHD,deficienţe intelectuale, izbucniri  

violente (Mijloace:discuţii interactive/schimb de experienţă în gestionarea situaţiilor dificilecu elevii; 

suport informativ, exemple prezentate pe videoproiector;studii de caz, etc.). 
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Abilităţile personale sunt importante pentru a atinge succesul profesional, acestea sunt: abilităţi de 

lectură şi înţelegere, transpunerea ideilor în scris, comunicarea eficientă, ascultarea activă, observarea critică, 

abilităţi matematice, planificarea , soluţionarea problemelor. 

Orientarea şcolară este o acţiune pedagogică ce are ca scop asigurarea echilibrului  dintre şcoală şielev, 

cu ajutorul familiei. În acţiunea de orientare şcolară şi profesională, obiectivele dirigintelui vizează activităţile 

de stimulare a motivaţiei învăţării în scopul dezvoltării propriei cariere, precum şi dezvoltarea abilităţilor de 

informare privind cariera. Aceste două obiective vor avea ca scop formarea şi dezvoltarea capacităţii 

decizionale.  

Reușita într-un domeniu de activitate este determinată atât de factori cognitivi care dictează atitudinile 

față de domeniu, importanța lui percepută, nivelul perceput al controlului, autoeficacității personale cât și de 

factori afectivi care fac ca deschiderea emoțională spre un domeniu să fie mai accentuată.  

Cadrele didactice au capacitatea de a contura autoeficacitatea percepută a elevilor prin intermediul 

evaluărilor pe care le realizează. Entuziasmul personal față de materia predată poate fi un predictor al formării 

unor atitudini pozitive față de materie în rândul elevilor. Dar este important să se țină cont de climatul afectiv 

în care munca efectivă se derulează, de relația stabilită cu elevul și implicit de valența emoțională 

predominantă. 

Orientarea şcolară şi profesională este un proces de lungă durată şi greu atât pentru elev cât şi pentru 

părinţi, dar şi de o importanţă majoră care trebuie tratată cu cea mai mare atenţie şi seriozitate. 

În concluzie, putem afirma că orientarea şcolară şi profesională realizată corect, reprezintă premisaunei reuşite 

integrări socio-profesionale şi a unei afirmări sigure în domeniul pentru care individul  a optat. 
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Prof. BIRO  ANA-MARIA  - Școala Gimnazială „I.  D. Sîrbu” Petrila, județul Hunedoara 

 

Orientarea şcolară şi profesională reprezintă „dirijarea unui adolescent sau adult spre meseria sau 

profesia care i se potriveşte cel mai bine din punct de vedere al aptitudinilor, capacităţilor sale gusturilor sale, 

ţinându-se totodată seama de posibilităţile de angajare şi de situaţia familială”( Norbert Sillamy)  

Orientarea profesionalăe acea activitate în cadrul căreia o persoană este ajutată să se dezvolte şi să 

accepte o imagine completă despre sine, despre rolul său în societate, presupunand testarea concepţiilor şi 

transformarea lor în conformitate cu realitatea înconjuratoare, astfel încît acea persoană să obţină satisfacţii şi 

să desfăşoare o activitate benefică societăţii. 

Orientarea profesională este o acţiune complexă atît prin numărul factorilor implicaţi (profesori, părinţi, 

sponsori, specialişti, etc), cît şi prin faptul că face parte integrantă din procesul instructiv-educativ. 

Este o acţiune permanentă care începe în prima zi de şcoală şi durează toată perioada şcolarizării. 

Consilierea pentru orientarea şcolară 

Acest tip de consiliere constă în îndrumarea adolescentului în vederea alegerii unei forme de învăţămînt 

potrivit nivelului de pregătire atins anterior şi, mai ales, potrivit aptitudinilor, intereselor profesionale şi 

personalităţii lui. Nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi cunoscut prin examene şi probe profesionale.  

La acestea se adaugă diagnosticul psihologic stabilit de specialist prin aplicarea unor teste psihologice: 

teste de aptitudini, teste de interese profesionale, teste şi chestionare de personalitate. În urma evaluării, 

elevului i se fac recomandări privind continuarea educaţiei, i se oferă informaţii despre unităţile şco lare care 

corespund cerinţelor sale educaţionale, despre condiţiile de acces la aceste unităţi şi despre formalităţile ce 

trebuie îndeplinite în acest scop. Apoi se alcătuieşte un plan de acţiune. Orientarea şcolară este o etapă 

premergătoare orientării profesionale şi este important ca încă din această etapă să se ţină seama de criteriul 

integrării ulterioare a actualului elev în viaţa activă. 

Consilierea pentru orientarea profesională 

Aceasta este strîns legată de alegerea, schimbarea sau evoluţia profesiei. Ea se îmbină cu orientarea 

şcolară atunci cînd se acordă elevilor care se îndreaptă spre o şcoală profesională, o şcoală de specialitate (liceu 

tehnologic, liceu de muzică, liceu sportiv, etc.) sau care doresc să urmeze o facultate. Acest tip de consil iere 

se centrează pe alegerea optimă a profesiunii, pe valorificarea maximală a capacităţii persoanei prin calificare 

şi profesionalizare si se realizează în liceu ,facultate sau la locul de muncă. Într-o piaţă a forţei de muncă aflată 

în continuă mişcare există o presiune asupra valorilor salariaţilor şi nu numai. În mediul competitiv al 

economiei de piaţă, managerii îi determină pe angajaţi să adere la valorile circumscrise carierei şi în special la 

cele ale întreprinzătorilor.  



23 

 

În economia de piaţă tot mai multe reguli, roluri şi valori ale salariaţilor sunt puse sub semnul intrebării 

de celelalte seturi de valori (ale întreprinzătorului şi celui ce doreşte să facă o carieră).  

O informare asupra principiilor care guvernează piaţa muncii, despre situaţia privind perspectivele reale 

de angajare, despre posibilităţile profesionale oferite de un anumit nivel de educaţie reprezintă un demers util 

încă din perioada şcolarizării ciclului gimnazial. Prin consilierea şcolară şi profesională acordată elevilor se 

urmăreşte creşterea încrederii acestora în forţele proprii şi în capacitatea lor de a alege. Consilierea pentru 

orientarea şcolară este un serviciu care se oferă atît persoanelor individuale, cît şi unor grupuri de clienţi (de 

exemplu, elevii unei clase).  

Orientarea şcolară presupune şi o serie de activităţi dedicate părinţilor şi profesorilor. Influenţa acestora 

asupra deciziei copilului poate fi mai mare sau mai mică, în funcţie de mentalitate, de poziţia socială, de nivelul 

lor cultural. Colaborarea cu părinţii se poate face prin întrevederi, reuniuni, seminarii, conferinţe.  

Profesorilor li se pot propune stagii de formare prin activitatea de orientare şi li se pot furniza materiale 

informative. Scopul este acelaşi: transformarea părinţilor şi profesorilor  

în procesul de orientare conştientă şi realistă a copiilor pe un drum profesional care să corespundă  

aptitudinilor, dar şi posibilităţilor concrete oferite pe piaţa muncii. 

Alegerea profesiei reprezintă o expresie a personalităţii; inventarele de interes sunt inventare de 

personalitate; membrii aceluiaşi domeniu de activitate au personalităţi similare, precum şi istorii similare ale 

dezvoltării personalităţii; indivizii unui grup vocaţional, avînd personalităţi similare, vor răspunde, în multe 

situaţii şi la multe probleme, în mod similar, punîndu-şi amprenta asupra mediului de muncă, dîndu-i acestuia 

anumite caracteristici; satisfacţia profesională, stabilitatea şi realizarea în profesie depind de congruenţa dintre 

propria personalitate şi mediul in care lucrează sau va lucra. 

Analizînd date statistice care s-aucules în şcoala noastra ipoteza ar avea urmatoarea formă:  

«Dacă statutul social al familiei este scăzut, atunci copiii acelei familii dau raspunsurivagi». Caracterul 

vag al răspunsului presupune asocierea modului dereprezentare a realităţii sociale cu o mare doză de 

incertitudine. 

Orientarea în cariera a elevilor de liceu reprezintă ansamblul activităţilor şi programelor prin care 

aceştia sunt ajutaţi să ia decizii corecte în ceea ce priveşte cariera,  în vederea adaptării la structurile sociale 

aflate într-o permanentă evoluţie şi schimbare. 

Activităţile de orientare au un rol important în stabilirea echilibrului dintre persoană şi societate, fiind 

de mijloc, care oferă servicii ambilor parteneri cu intenţia de a crea condiţii optime pentru atingerea 

obiectivelor propuse. Dinamismul prezent în structurile socio-economice ale societăţii romaneşti 

determină apariţia unor puncte de vedere noi în acţiunile de orientare reprezentând probleme specifice ale 

absolvenţilor de liceu. 
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Orientarea tinerei generaţii propune suficiente informaţii despre individ şi societate. Nu putem rămâne 

la simpla analiză a aptitudinilor individuale şi a pieţei muncii ci trebuie ţinut cont de transformarile sociale, 

obiectivele socio-economice, aspiraţiile tinerilor şi necesitatea informaţiilor din domenii extrem de diferite.  

Informaţiile trebuiesc selectate şi organizate iar transmiterea lor implică formarea unei maturităţi 

psihosociale la adolescenti privind decizia în alegerea carierei. 

Desfaşurarea cercetării privind orientarea în cariera a avut o rezonanţă pozitivă în rândul adolescenţilor 

care întampină dificultăţi în alegerea carierei. 

Fiecare adolescent este unic având o anumită experienţă personală, carea a contribuit la formarea 

anumitor convingeri şi trasături de caracter, provine dintr-un mediu familial cu aspiraţii mai scăzute sau mai 

înalte care ii sunt impuse adolescentului, este inzestrat cu o anumită structură psihică care il poate ajuta mai 

mult sau mai puţin în procesul adaptării la cerinţele sociale. 

Consilierea desfăşurată în cadrul cercetării le-a oferit tinerilor aflaţi în dificultate posibilitatea de a se 

cunoaşte mai bine, de a-si folosi mult mai eficient timpul şi resursele interioare de care dispun, de a fi mai bine 

informaţi şi de a şti ce alternative au în caz de nereuşită în învăţământul superior.  

Prin tehnicile, metodele folosite şi atmosfera de incredere am creat situaţii care să le dezvăluie lumea 

interioară, preocuparile, îndoielile, dar şi speranţele şi  interesele. 

În urma sedinţelor de consiliere s-a creeat un proces de cristalizare, de stabilizare, elevul reuşind să ia 

o hotarare şi să-şi orienteze comportamentul spre noua situaţie, construindu-şi o imagine realistă şi raţională 

despre viitorul său. 

Desfăşurarea cercetării privind orientarea în cariera a avut o rezonanţă pozitivă în rândul adolescenţilor 

care întâmpină dificultăţi în alegerea carierei ,,Nu pierde din vedere cine eşti şi fă întotdeauna numai ceea ce 

se potriveşte cu personalitatea ta” Ioan Slavici. 

De aici concluzia: «Cu cît nivelul social al familiei este mai scăzut, cu atât copiii acelei familii au 

reprezentări mai incerte cu privire la realitatea socială». 
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STRATEGII UTILIZATE ÎN CONTEXTE DE TIP BULLYING 
 

Prof. Blîndu Lavinia - Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, Colegiul Național ,,Grigore Moisil”, 

București  

 

 Este o certitudine faptul că în școlile românești cazurile asociate bullying-ului sunt numeroase, în ciuda 

strategiilor adoptate la nivel național menite a informa/preveni și a reduce numărul situațiilor ce i mplică 

violența/agresivitatea sub toate formele. De altfel, literatura și cinematografia relevă amploarea fenomenului 

și consecințele acestuia asupra victimelor. Bullying-ul este definit ca un comportament agresiv, intenționat, 

menit să provoace suferință și care implică întotdeauna un dezechilibru de putere între agresor și victimă și se 

manifestă repetitiv, regulat, într-un grup. Acesta este o problemă relațională care solicită întotdeauna soluții și 

schimbări semnificative la nivelul relațiilor dintre copii și în dinamica grupului. Pentru eliminarea 

comportamentelor de tip bullying este necesară o intervenție directă și rațională din partea adulților (autorități, 

profesori, manageri școlari, părinți), în contextul în care acestea apar, cel mai adesea în mediul școlar. Sarcina 

fiecăruia dintre noi este să stopăm bullying-ul și să ajutăm victima să învețe abilitățile necesare pentru a 

gestiona într-un mod eficient contextele asociate acestuia. Fie că vorbim de victimă, de copilul/adolescentul 

care agresează sau de martor,    bullying-ul generează consecințe negative pentru toți, fiind direct corelat cu 

tulburări de sănătate mentală, consum de substanțe sau suicid. Acestea sunt atât de grave asupra celor implicați, 

încât au determinat avertismentul Organizației Mondiale a Sănătății în acest sens, care plasează bullying-ul, 

alături de abuzul în familie, în topul factorilor de risc pentru sănătatea mentală a copiilor și pentru apariția 

comportamentelor suicidare în rândul adolescenților. 

 O strategie importantă pentru a pune capăt agresiunii este să înțelegem rolul pe care îl are 

comportamentul martorilor și să îl modificăm, astfel încât să oprim încurajarea socială acordată agresorilor. 

Atitudinea adulților față de fenomenul bullying influențează profund percepția copiilor asupra acestuia. Cea 

mai frecventă reacție a copiilor martori ai bullying-ului nu este să intervină, ci să se uite. Din păcate, agresiunea 

este considerată un spectacol (în mediul online există foarte multe dovezi în acest sens). Un alt aspect demn de 

precizat vizează comportamentele de bullying care sunt evaluate și sancționate discriminatoriu (Bullying-ul 

realizat de cei cu rezultate bune la învățătură este uneori puțin vizibil pentru adulți sau sancționat într -o manieră 

blândă, în timp ce copiii cu rezultate școlare slabe sunt percepuți apriori ca fiind vinovați și responsabili de 

comportamentul violent). Intervențiile se concentrează, de obicei, pe agresor și victimă, dând puțină importanță 

reacției grupului de martori. 
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  Principalele strategii de combatere a bullying-ului identificate de profesori presupun menținerea 

comunicării cu elevii, discuțiile purtate cu agresorii și victimele, colaborarea cu părinții, desfășurarea unor 

discuții tematice la clasă, transferul cazurilor de hărțuire către consilierul școlar, desfășurarea unor proiecte în 

colaborare cu instituții publice, ONG-uri sau alți actori relevanți. Programul Olweus de prevenire a bullying-

ului (exemplu relevant în acest domeniu), elaborat de profesorul și cercetătorul norvegian Olweus Dan, se 

bazează pe următoarele reguli: 1. Nu îi vom agresa pe colegii noștri; 2. Vom încerca să-i ajutăm pe elevii 

agresați; 3. Vom încerca să-i includem pe elevii excluși; 4. Dacă știm că cineva este agresat, îi vom spune unui 

adult din școală/de acasă. 

 Se cuvin menționate două dintre cele mai frecvente greșeli în ceea ce privește gestionarea 

conflictelor/agresiunilor de tip bullying: 1. Varianta DACĂ-I ARĂȚI CĂ TE-A AFECTAT, ÎL FACI MAI 

PUTERNIC (dacă te superi, plângi sau strigi la el, înfuriat(ă) – „Taci din gură!”, „Lasă-mă în pace!”, „Mă 

scoți din minți!”, „Nu te mai suport!”, „Te urăsc!” etc. – evidențiezi faptul că te-a afectat profund ceea ce ți-a 

făcut, că acțiunile lui au avut succes, realizând exact ceea ce și-a propus și astfel motivându-l să continue, că 

nu știi cum să gestionezi situația, ceea ce te face vulnerabil în fața lui. 2. Varianta DACĂ-L IGNORI 

TOTAL, ÎL MOTIVEZI SĂ CONTINUE.  Dacă o astfel de situație nu este doar întâmplătoare, se petrece 

într-un cadru fix (la școală) și se repetă foarte des, ignorarea ei NU O VA REZOLVA. Din contră, ea s-ar putea 

intensifica pe măsură ce agresorul se convinge că tu nu ai curaj să îl înfrunți, fiind pe zi ce trece mai încurajat 

de faptul că îl eviți. În plus, capacitatea unui copil de a ignora jigniri permanente (fără a fi afectat) este 

limitată. 

 Foarte importante sunt strategiile utilizate de victime în contexte de tip bullying (școlile ar trebui să 

ofere programe de formare în acest sens). În astfel de cazuri, înfruntarea agresorului este necesară și se poate 

face în două moduri: PASIV-NEUTRU și DOMINANT. Primul mod implică afișarea unui comportament 

calm, relaxat, neafectat; la această atitudine se adaugă obligatoriu și o abordare directă a agresorului 

prin comunicarea cu acesta în vederea sublinierii faptului că nu ești afectat. Comportamentul trebuie să fie însă 

AUTENTIC. Relaționarea trebuie să denote lipsa afectării pe plan emoțional, iar replicile să accentueze faptul 

că nu îți pasă de vorbele lui urâte – nu le combați și nici nu încerci să argumentezi contrariul.  Strategia de 

răspuns generic, pentru orice ți-ar spune un agresor – fie direct, fie sub forma unui zvon pe care pretinde că l-

a auzit despre tine sau despre cineva drag, presupune folosirea unei întrebări pe post de răspuns inițial:  „Și tu 

chiar crezi asta?, urmată apoi de un comentariu de genul: „Poți să crezi în continuare ce vrei…” sau   ”Ești 

liber să crezi cât vrei…” (este suficient să subliniezi în mod pasiv agresorului ridicolul afirmației sale printr -

un comentariu ironic sau nepăsător). O altă strategie eficientă este aceea care implică răspunsuri indiferente  

sau pozitive (Bully: Ești un idiot! / Victima: Ok. Bully: Miroși ca un porc în cocină! / Victima: Mersi pentru 

informație.).  Cea de-a treia strategie folosită în context de tip bullying presupune ignorarea totală a jignirii 
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și schimbarea bruscă a subiectului, într-un mod surprinzător și pozitiv (Bully: Ești un idiot! Victimă: Îmi 

plac pantofii tăi. De unde i-ai cumpărat?) În multe cazuri, agresorul va renunța la atac. Modul DOMINANT 

presupune afișarea unui comportament care arată faptul că nu te simți intimidat de el , spunându-i direct, în față, 

uitându-te în ochii lui, să înceteze, sub formă de ultimatum sau trecând la contra-ofensivă verbală, atacându-l 

pe agresor cu o tactică similară, însă de apărare (întorcându-i glumele, făcând glume pe seama lui, ironic sau 

cu sarcasm – dar în continuare NEAFECTAT emoțional și fără jigniri!) – această variantă necesită însă abilități 

specifice, pentru a fi eficient și plăcut în același timp ( Bully: Ce față urâtă poți să ai, frate!!! Victima: Decât 

„simpatic” ca tine, mai bine așa). Aceste variante pot avea următoarele efecte: agresorul s-ar putea simți 

depășit de situație și ar putea renunța la acest „joc” (respectiv la atacurile verbale), sau, observând incapacitatea 

de a mai „câștiga” verbal, trece de la agresiuni verbale la atacuri. 

 Așadar, modul de gestionare al fenomenului bullying în viaţa de zi cu zi reprezintă o provocare pentru 

cadre didactice, mai ales în condiţiile în care nu există politici şi proceduri   anti-bullying coerente și eficiente  

la nivel național. 
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Prof. Blujdea Elena-Colegiul Tehnic Reșița 

 

Instituţiile şcolare au un rol important în prevenirea fenomenelor de violenţă. Pentru ca şcoala să îşi 

asume acest rol de prevenire şi de stăpânire a fenomenului violenţei, prima investiţie trebuie făcută în domeniul 

formării profesorilor. 

Trebuie să recunoaştem că, atât în cadrul formării iniţiale, cât şi al formării continue, atenţia este concentrată 

asupra lucrului cu clasele de elevi „fără probleme”. Se discută mult prea puţin despre modalităţile de abordare 

a claselor dificile. Este nevoie de o formare specifică, în măsură să permită satisfacerea cerinţelor elevilor „cu 

probleme”. Nu putem aştepta pasivi ca problemele să se rezolve de la sine. 

Atât profesorii cât şi consilierii intervievaţi au susţinut faptul că este necesar ca profesorii, mai ale s cei 

debutanţi să fie pregătiţi pentru o mai bună comunicare cu elevul, pentru gestionarea situaţiilor de criză, pentru 

medierea conflictelor. 

Profesor, Liceu teoretic „Noi avem prea multe roluri de îndeplinit, pentru care nu suntem pregătiţi. Ar fi util 

ca profesorii, în special debutanţii şi diriginţii să participe la cursuri pe tema conflictelor şcolare, a gestionării 

situaţiilor de criză”. 

Profesor, Liceu teoretic „Şi elevii sunt interesaţi de această tematică. Anul trecut, în urma unui sondaj au ales 

teme precum:comunicarea, conflictual de grup, conflictul religios. O idee bună ar fi ca profesorii să participle 

împreună cu elevii la astfel de stagii; asta ar ameliora relaţiile şi ar facilita comunicarea”.  

Analizele au evidenţiat faptul că nu pot fi prevenite violenţele şcolare fără antrenarea familiei în această 

acţiune. Stabilirea unei colaborări mai strânse cu familia prin implicarea acesteia în cadrul diferitelor activităţi 

extraşcolare, înfiinţarea, în cadrul şcolii, a unui centru de consultanţă cu părinţii, sunt câteva dintre soluţiile 

propuse. 

Profesor, Şcoală generală „Este nevoie de consilierea părinţilor... dar şi a profesorilor”.  

Profesor, Grup şcolar „Este nevoie de mai multă implicare din parte familiei. Părinţii trebuie să se implice în 

activităţile extraşcolare ale copiilor, să îi cunoască mai bine, să ştie ce le place...”.  

Profesor, Şcoală generală „Numărul părinţilor care se interesează de copiii lor a scăzut foarte mult. Asta este 

o consecinţă a faptului că în general, în societate lumea este preocupată de alte lucruri: să facă avere, să se 

îmbogăţească. De aceea nu mai au timp pentru copiii lor. Şi lucrul acesta se vede”.  

În mod repetat a fost invocat şi rolul pe care trebuie să-l aibă consilierul şcolar atât în iniţierea de activităţi care 

să aibă ca scop prevenirea violenţelor şcolare, cât şi în calitate de mediator în dialogul atât de dificil dintre 

părinte şi copil sau dintre profesori şi elevi. Mai mult chiar profesorii văd în consilierii şcolari un sprijin pentru 

dezvoltarea unor competenţe profesionale în domeniul 

educaţiei pentru non-violenţă.  
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Profesor, Grup şcolar „Este nevoie de colaborarea cu consilierul şcolii. El ştie mai bine să ajungă la sufletul 

copilului, să comunice cu el, să-l facă să se dezvăluie”. 

Consilierii şcolari spun că sunt solicitaţi frecvent de elevi pe tema lipsei de comunicare cu părinţii, chiar şi cu 

profesorii. De asemenea este evidentă nevoia lor de autocunoaştere, de descoperire a propriei personalităţi.  

Consilier, Liceu teoretic „Cea mai frecventă problemă cu care ni se adresează elevii de liceu este lipsa 

comunicării cu părinţii, care nu sunt interesaţi de problemele lor”. 

Consilier, Şcoală generală „Şi mie îmi spun că singurele discuţii pe care le au cu părinţii sunt:Ce -ai făcut azi 

la şcoală? Ce note ai luat? Ce îţi trebuie pentru şcoală? Treci în camera ta şi învaţă. Mai lasă calculatorul. Şi 

cam aceasta este toată discuţia”. 

Consilier, Liceu teoretic „La mine în cabinet, atunci când vin din proprie iniţiativă şi nu trimişi de diriginţi, vin 

pentru a afla cine sunt ei şi ce pot face mai târziu, vin pentru probleme sentimentale”. 

Am mai regăsit, în interviurile realizate, următoarele sugestii de prevenire a violenţelor şcolare:  

 Elaborarea unui regulament al clasei; elevii să fie cei care negociază regul ile şi stabilesc sancţiunile în cazul 

în care nu sunt respectate. Se vor stabili reguli simple care trebuie respectate şi care pot fi schimbate la nevoie.  

 Iniţierea de activităţi care să vizeze dezvoltarea competenţelor personale şi sociale ale elevilor.  Elevii trebuie 

învăţaţi ce presupune convieţuirea în societate: a se înţelege reciproc, a asculta, a exprima problemele în 

cuvinte, a lua decizii colective, a întârzia acţiunea atunci când sunt sub influenţa stărilor tensionate, a respecta 

legea. Elevii pot fi responsabilizaţi prin încredinţarea 

diferitelor sarcini, prin constituirea unui consiliu al clasei. 

 Ceea ce multe instituţii numesc „cultură organizaţională” poate fi realizat cu mult succes şi la nivelul clasei 

prin diverse activităţi comune care să permit o cunoaştere reciprocă, întărirea coeziunii grupului, dezvoltarea 

sentimentelor de mândrie legate de apartenenţa la clasa şi şcoala respectivă.  

 Elaborarea unui cod de comportament şi disciplină în şcoală. 

 Structurarea unor parteneriate (şcoală, poliţie, justiţie, comunitate). Comportamentul violent în spaţiul şcolar 

este produsul influenţei combinate a factorilor individuali şi a celor contextuali. Prevenirea violenţelor şcolare 

nu poate fi o verigă izolată a prevenirii violenţei generale în societate. Nu este mai puţin adevărat însă şi faptul 

că este nevoie de o campanie mai susţinută pentru combaterea violenţelor şcolare, campanie declanştă la nivel 

naţional şi susţinută de toţi decidenţii educaţionali. 
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COMUNICAREA EDUCATOR - ELEV ÎN ŞCOALA DE MÂINE 

 

Prof. înv. preșcolar  BOLOG RODICA - Şcoala Gimn. I. D. Sîrbu Petrila 

 

În esenţă, procesul de instruire este un sistem de comunicare ce se consumă între un factor emiţător de informaţie, 

rol pe care îl îndeplineşte în cea mai mare măsură educatorul şi un receptor beneficiar al i nformaţiei-elevul. 

Comunicarea educator-elev antrenează trăiri şcolare, când copilul acceptă rolul învăţătorului şi conduite afective, 

mobilizează capacităţi, aptitudini şi manifestări temperamentale. 

 Personalitatea educatorului are un rol deosebit. Învăţătorul cucereşte afectiv pe elev şi îl determină să adere 

intelectual la ideile pe care i le comunică. Modul cum educatorul gândeşte şi îşi exteriorizează gândurile reprezintă 

pentru elev un model metodologic care îl călăuzeşte în propriul lui fel de a gândi şi de a se exprima. Condiţionarea 

intelectual-afectivă a activităţii elevului de către educator reprezintă pentru acesta din urmă nu numai pretext de 

autoritate, ci mai ales responsabilităţi sporite cu privire la calitatea influenţelor intelectuale şi e tice pe care le exercită 

asupra elevilor săi şi care se exprimă, în cele din urmă, în concordanţa dintre normele pe care le proclamă şi conduitele 

sale. 

Imitarea personalităţii educatorului şi simpla reproducere a cunoştinţelor acestuia nu ar trebui să rămână singura 

sursă de instruire. Elevii trebuie învăţaţi din prima zi de şcoală să gândească cu propriul cap, să ştie să se folosească 

independent de o serie de repere şi instrumente pentru investigarea independentă a lumii. Capacitatea de a dispune de 

„tact pedagogic” este recunoscută acelor categorii de educatori care reuşesc să călăuzească cu grijă eforturile elevului, 

care manifestă înţelegere faţă de eşecurile sale şi îl ajută cu răbdare să le depăşească fără să facă însă concesii cu privire 

la respectarea normelor autorităţii şcolare sau a obligaţiilor de instruire pe care le impune programa de învăţământ.  

Calitatea educatorului de a fi „apropiat” de elevi, fără ca acest atribut să-i ştirbească autoritatea decurge nu atât 

din valorificarea potenţelor sale afective, cât mai ales din nivelul pregătirii sale profesionale, care se exprimă în 

capacitatea de a face accesibilă tuturor elevilor materia pe care o predă. 
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Un climat şcolar autentic educativ se bazează pe respectul mutual născut din cooperarea dintre  educator şi elevi 

şi din promovarea aceluiaşi stil de raporturi între elevii înşişi. Pedagogia contemporană promovează un stil de raporturi 

între educatori şi elevi caracterizat prin corelarea autorităţii factorilor pedagogici cu tendinţele copilului şi c u 

capacităţile sale de a-şi autoregla conduitele. Autoritatea educatorului se exercită consecvent în acele situaţii 

educaţionale cărora elevul nu poate să le facă faţă cu propriile forţe, pe care nu este capabil să le rezolve fără sprijinul 

direct şi sistematic al educatorului. Practic în sistemul şcolar contemporan, corelarea dintre motivaţia externă şi cea 

internă se sprijină pe mecanismul comunicării bilaterale dintre educator şi elevi, modalitate predominantă de reglare a 

procesului educaţional. Sistemul de comunicare univocă cedează astăzi locul colaborării dintre educator şi elev într-un 

efort comun şi coordonat  ce tinde să apropie pe elev de înţelegerea adevărurilor ştiinţei şi a normelor convieţuirii 

umane. 

  În învăţământul modern, stilul şi conţinutul raporturilor dintre educatori şi elevi sunt puternic influenţate de 

mijloacele didactice prin care se realizează funcţia informaţională a învăţământului. Mijloacele moderne (audio -

vizuale) schimbă ansamblul funcţiilor pedagogice ale educatorului. Profesorul este degrevat de o parte dintre sarcinile 

sale de comunicare a informaţiei ştiinţifice de către mijloacele moderne; el devine astfel disponibil pentru realizarea 

mai eficientă a altor obligaţii pedagogice: poate să observe şi să îndrume mai degajat activităţile independente ale 

elevilor, să-i sprijine în consolidarea cunoştinţelor. Profesorul se transformă astfel dintr-un „mentor” a toate ştiutor într-

un partener cu mai multă experienţă care participă alături de elevii săi la dezbaterea unor probleme  ştiinţifice de 

actualitate.  Comunicarea bilaterală educator-elev dobândeşte un dublu sens. Ea nu mai înseamnă numai dialog între 

profesor şi elev, ci mediază dialogul dintre elevii înşişi. Răspunzând la întrebările elevilor, profesorul clarifică 

cunoştinţele, dar sugerează elevilor noi piste de abordare a temelor  pe care le discută între ei. Acest lucru nu înseamnă 

că i se ştirbeşte din prestigiul său profesional. 

 Din experienţa personală, am observat rezultate mai bune cu cât am lăsat şi la alegerea elevilor teme de referate 

sau rezolvarea unor munci independente pe mai multe căi. Am fost surprinsă de felul în care se pot descurca în situaţii 

în care sunt lăsaţi să propună singuri soluţii, fără a fi îngrădiţi sau dirijaţi.  

  Elevul nu-l deposedează pe profesor de valorile pe care le primeşte de la el. Dimpotrivă! Profesorul s-ar putea 

să iasă şi el în câştig! În procesul educaţiei „nu se ştie cine dă şi cine primeşte”(L. Bloy); „nici elevul în momentul în 

care înapoiază ce a primit nu pierde ceea ce transmite”. (J.J.Vincensini) 

  Utilizarea tehnicilor noi în activitatea didactică pune în faţa educatorilor exigenţe ce ţin de calitatea pregătirii 

lor. Pentru a uza de mijloacele noi profesorul trebuie să se instruiască el însuşi, pentru ca să înveţe să le fo losească şi 

să le valorifice din punct de vedere pedagogic. 

   În alegea mijloacelor moderne de comunicare trebuie să se ţină cont de normarea în concordanţă cu nivelul 

general finalităţii sistemului şcolar în fiecare etapă a dezvoltării acestuia.  
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ÎNCEPUTURILE BULLYING-ULUI 

 

Botu Marica Nicușor - Colegiul Economic Hemes Petrosani 

 

Bullying-ul este un proces în care un copil este expus în mod repetat acţiunilor negative, hărțuirii şi 

atacurilor din partea unuia sau a câtorva copii, un comportament ostil/de excludere, de umilire și de luare în 

derâdere a cuiva. 

Deseori un copil este tachinat, batjocorit de către colegi, care-l etichetează într-un anumit fel. Uneori 

aceste tachinări se pot transforma în adevărate îmbrânceli sau în atacuri mult mai violente, cu pericole reale 

pentru integritatea fizică a copilului.  

Vorbim despre bullying și atunci când un băiat sau o fată este lovit(ă) cu mâna sau cu piciorul, 

amenințat(ă), închis(ă) într-o încăpere, când îi sunt trimise mesaje obscene sau atunci când nimeni nu îl/o 

include în activităţi ori când sunt răspândite zvonuri/fotografii indecente.  

Vorbim despre bullying și în situația în care un băiat sau o fată este tachinat(ă) în mod repetat și într -o 

manieră obscenă sau când îi sunt deteriorate obiectele personale. Astfel de lucruri se pot întâmpla frecvent, iar 

victimei îi este dificil să se apere. 

 Nu vorbim însă despre bullying atunci când doi copii cu o forță aproximativ egală și poziţii egale se 

ceartă sau au un conflict. 

”To bully”(engl.) înseamnă: a intimida, a speria, a domina. „Bully” este numită o persoană care își 

folosește puterea și tăria sa pentru a speria sau răni persoanele mai slabe1. ”Bull” înseamnă taur.  

Semne distincte ale bullying-ului  

Bullying-ul este un comportament agresiv nedorit printre copiii de la școală care implică un 

dezechilibru de putere reală sau percepută.fiind repetat în timp. 

                                                 
1 Oxford Advanced Learners Dictionary, 2016 
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Dacă în mod obişnuit experiențele de bullying erau văzute inițial ca fiind forme disfuncţionale de joc 

între copii, astăzi bullying-ul se identifică prin îmbrânceli, remarci sarcastice, porecle  2 spre deosebire de 

violență, care este întotdeauna un act scos în afara legii, actele de violență ce au loc în cadrul bullyingului sunt 

considerate de nivel scăzut, astfel că acest fenomen este considerat cea mai frecventă formă de violență din 

școală.  

Spre deosebire de conflict, care apare în situații în care ambele părți, de puteri egale, își exprimă 

opiniile, în bullying intenția este aceea de a umili, de a răni, de a face rău, iar dezechilibrul de putere există 

întotdeauna.  

Cele două părți aflate în conflict nu se simt în nesiguranță și conflictul încetează, în general, când una 

dintre părți își dă seama că a produs suferință.  

Pe de altă parte, scopul bullyingului este tocmai acela de a produce suferință iar persoana jignită este 

incapabilă să se apere, să-și spună opinia și trăiește tot timpul în nesiguranță. În urma unui conflict, 

comportamentul celor doi se schimbă, se reglează, se pune pe alte baze, pe  când în situațiile de bullying 

comportamentele se accentuează (celui nesigur îi crește nesiguranța, celui care oprimă îi crește satisfacția că 

face pe cineva să sufere).  

Pentru a putea preîntâmpina și dezarma un comportament violent în școală trebuie mai  întâi să 

înțelegem conceptul de violență, să aflăm cauzele acesteia si în final sa fie concepute masurile de combatere si 

prevenire.  

Violența nu este ereditară, dar este contagioasă. Astfel întâlnim mai multe tipuri de violență în mediul 

școlar: 

- Violența fizică, concretizată prin lovirea persoanelor, vătămarea fizică a acestora, deposedarea prin 

forța de bunuri, etc;  

- Violența economică(materială) ce se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra mobilierului școlar și 

a bunurilor altor persoane; 

- Violența psihică ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana agresată și se 

manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare. Printre cauzele care determină comportamentul 

violent în rândul școlarilor (multiple și greu de combătut) putem argumenta următoarele: încă de la vârsta 

preșcolară unii copii sunt martori ai violenței domestice (fizice, psihice) și, fiind la vârsta la care își aleg și 

imită modelul de comportament, copilul își va însuși inconștient actele de violență ale adulților, le va reproduce 

                                                 
2 Curelaru6 et al., 2009  
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în interacțiunea cu grădinița, grupul de prieteni sau școala, fiind convins ca aceste atitudini sunt corecte și 

firești;  

- Deseori, din dorința de a fi populari, de a avea ceea ce familia nu le oferă sau pur și simplu de a se  

răzbuna pe colegii cu performanțe în diverse domenii, elevii apelează la teroare, deoarece nu cunosc pedepsele 

legale la care pot fi supuși. Tot în ciclul primar se formează/dezvoltă dorința copilulului de a se evidenția; 

nereușind performanțe la învățătură, elevul va încerca să devină lider prin orice alte metode, apelând sau 

instigând la violență; 

- Provenind din medii sociale diferite, în clasele primare școlarii vor avea tendința de a-i exclude pe cei 

minoritari, cauzând astfel forme de violență; 

- Un alt factor de risc în devierea comportamentului copilului spre violență îl constiutuie mass-media, 

prin prezentarea realității ca pe un fapt banal, indiferent de gravitatea faptelor expuse și mai ales fără a accentua 

consecințele acestor violențe asupra celor ce le-au provocat. 

Mass-media expune acte de violență (atât în programele pentru copii, cât și în filme sau știri) în mare 

parte fără să stigmatizeze aceste acte, fără a sublinia caracterul imoral al agresiunilor.  

O mare parte din vină o are aici și familia care permite contactul copilului cu televizorul, neexplicându-

i ceea ce este etic și ceea ce constituie o abatere gravă de la normele sociale și civice. Neimplicarea familiei în 

dezvoltarea capacității de a discerne moralul de imoral, legalul de ilegal, are ca urmare însușirea de către copil 

a unor comportamente inadecvate vârstei și deseori negative.  

În apariția fenomenului violenței scolare nu sunt de neglijat managementul defectuos al clasei, 

deficiențele de comunicare între cadrele didactice și elevi, neadaptarea practicilor educaționale la o populație 

școlară în continuă schimbare. Aflat în colectivitate, elevul îsi va organiza jocul și activitatea având ca suport 

violența văzută și va fi influențat de aceasta.  

Aceste comportamente se vor manifesta în societate cu predilecție în școală, deoarece colectivul este 

mai numeros(spre deosebire de grupul de joacă), vârstele sunt relativ apropiate și apare dorința copilului de a 

deveni (ca în familie) centrul atenției. Sub eticheta violenței școlare se află o diversitate de forme de conduită: 

confruntarea verbală, poreclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop denigrator, refuzul de a colabora și de 

a cere ajutor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea, împingerea, vătămarea corporală.  

Prevenire si combatere3:  

- Cadrele didactice trebuie să observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni manifestările 

violente ale acestora prin discuții atât cu elevii în cauză, cât și cu familiile lor. Doar o bună colaborare a familiei 

cu personalul didactic va reuși prevenirea/stoparea/îndreptarea unor deviații comportamentale, deoarece cadrul 

                                                 
3 Călineci, Marcela Claudia și colab., Valori comportamentale și reducerea violenței în școală, București, Educația 2000+, 2009 
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legal nu permite școlii luarea unor măsuri extreme care să determine din partea elevului respectarea drepturilor 

celor din jur.  

- Rolul învățătorului este acela de a omogeniza colectivul, de a-i determina să-și respecte colegii și 

cadrele didactice. Acest lucru se poate realiza prin dezbateri colective, prin intermediul povestioarelor prin 

acordarea de sarcini pe echipe. Școlarii trebuie învățați ce înseamnă a  trăi în societate: a te înțelege reciproc, a 

asculta opiniile celor din jur, a exprima problemele în cuvinte nu în fapte, a lua decizii colective și a te supune 

deciziei majorității, a-și controla pornirile violente.  

- La nivelul clasei este indicată elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei ce negociază regulile, 

și stabilesc sancțiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli simple ce pot fi lesne înțelese și respectate.  

- În conditiile în care situațiile de violență școlară nu pot fi rezolvate în mod direct prin acțiunea efectivă 

și imediată a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în cadrul căreia sa fie incluse atât cadrele 

didactice, cât și psihologul școlii, reprezentanți ai Poliției). 

A elabora strategii, proiecte de prevenire a violenței școlare implică a ține cont de toți factorii 

(temperamentali, sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent al copilului. Școala are un rol 

important în prevenirea violenței și asta, nu numai în condițiile în care sursele agresivității sunt în mediul 

școlar, ci și în situația în care sursele se află în exteriorul granițelor școlii.  
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PERSONALITATEA COPILULUI ȘI A ADOLESCENTULUI 

                  Prof. Bucși-Velescu Dorina - Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Petroșani 

Suntem diferiți încă de la naștere nu numai fizic, ci și sub aspectul personalitatii.  Două categorii de 

influențe contribuie la aceste diferențe : 

a.     cele care țin de temperament si care par a fi în cea mai mare parte înnăscute :  

b.     cele care țin de influentele mediului. 

Temperamentul se referă la trăsături cu o anumită bază genetică ce modulează gradul de activism, 

energie, emotionalitate, reactivitate și sociabilitate. Aceste trăsături  manifestate imediat dupa nastere pot 

rămâne relativ stabile de-a lungul vietii, dar pot fi și puternic influențate de factori de mediu. Câteva din 

trăsăturile care pot fi influențate de mediu : 

-        Nivelul de activism si energie 

-        Adaptabilitatea la schimbare 

-        Reactivitatea emotională 

-        Orientarea spre lume sau spre sine 

Cu toate că factorii ereditari pot determina temperamentul inițial al copilului, totuși mulți copii, pe 

parcursul dezvoltării lor, cunosc schimbări semnificative ale stilului de comportament. Aceste schimbări se 

datorează evenimentelor de viață (pozitive sau negative, favorizante sau defavorizante dezvoltării), implicării 

speciale a părinților în munca cu copilul (expunerea copilului la stimuli diferiti, interactiuni multiple, 

comunicarea activă), experiențele școlare (bogate sau sărace ) și a celor sociale (recompensatorii / restrictive).      

Rezultă că temperamentul nu apare ca o programare prestabilită ce determină în mod mecanic personalitatea, 

ci este un program deschis care suporta influențele factorilor de mediu. 
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Identificarea. Factor semnificativ în dezvoltarea personalității copilului. Constă în adoptarea de către 

copil a caracteristicilor, convingerilor, atitudinilor si comportamentelor unor persoane 

semnificative. Identificarea este o consecintă a observării și imitării unui model. Cel mai frecvent model este 

părintele, dar poate fi și unul dintre bunici, un frate mai mare, un profesor sau o personalitate. Copiii preiau 

frecvent caracteristicile mai multor modele, pe care le selectează și le aglutinează. Selectia modelelor se face 

fie pe baza puterii pe care o detin, fie pe baza prestigiului de care dispun. Copiii vor sa fie asemeni modelului, 

vor acționa și vor simti  emoții similare modelului. De aici decurge importanta modului de comportament al 

adultului (profesor, parinte) si mai putin a “prelegerilor” educative pe care adultul le ofera copiilor.  

Dobândirea identităţii. Moment important în dezvoltarea personalității. Adolescentul, în acesta 

perioadă este frământat de întrebari ca : “Cine sunt de fapt eu?”, “Incotro merg?” El este într-o continuă căutare, 

astfel se explică comportamentele imprevizibile și inconștiente ale adolescentilor. Ceea ce la prima vedere 

poate semnifică aspecte negative de comportament nu sunt decât etape firești de căutare și consolidare a 

indentității de sine. Dacă la început, sinele este fluctuant si inconsistent, el devine cu timpul functional și 

confortabil. Pentru unii adolescenți, procesul dobandirii identitatii se desfasoară relativ calm, cu tensiuni și 

conflicte minore. Pentru altii însă, adolescența este o perioadă de mare confuzie, acompaniata de crize 

existențiale, de conflicte puternice și de încercarea de subminare a autoritatii (părinti, școală, profesori, etc). 

Dacă copilul observă și imită modelele, adolescentul le caută, le experimentează, le compară și le selectează. 

Pe baza modelelor, adolescentul iși sintetizează un Eu ideal. Idealul rezultă din aglutinarea mai multor modele.  

În concluzie, formarea personalitatii copilului nu este prestabilita pe baza unui program genetic 

inflexibili, factorii de mediu punându-și amprenta pe tot parcursul vietii. In acest sens, vorbim de personali tate 

ca un proces continuu, a cărui formă, conținut și expresie nu se finalizează   la sfârsitul adolescenței, așa cum 

tinde sa se creadă. 

Bibliografie: 

Golu, P.—Psihologie socială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974 

Zlate, M—Psihologia socială a grupurilor şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972   

 

 

STOP BULLYING-ULUI 

 

Prof. Budelecan Elena, Școala Gimnazială Nr. 3, Lupeni 

 

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de 

umilire. Cuvântul „bullying” nu are o traducere exactă în limba română, însă poate fi asociat cu termenii de 
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intimidare, terorizare, brutalizare. Bullying-ul nu presupune existența unui conflict bazat pe o problemă reală, 

ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga puterea și autoritatea, punându-i pe alții într-o lumină proastă. 

Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip de comunitate, în grupuri sociale, unde persoanele 

interacționează unele cu altele: la școală, la locul de muncă, în familie, în cartiere, în biserică, în mass-media, 

chiar între țări etc. Se creează astfel o stare de conflict, care nu poate fi depășită decât dacă se conștientizează 

existența fenomenului. 

Bullying-ul este un act comportamental repetat, îndreptat spre rănirea fizică sau mentală a unei 

persoane. De asemenea, el se caracterizează prin comportamentul unei persoane care încearcă să obţină 

supremaţia asupra altora. Unul din doi copii este agresat fizic sau verbal, umilit sau exclus din grupul de 

prieteni, spune o statistică realizată de Asociaţia Telefonul Copilului. Bullying-ul nu este un fenomen nou 

apărut, dar în ultima perioadă a dobândit proporţii alarmante şi în România. Zilnic suntem invadaţi de poveştile 

unor copii nefericiţi, suferinzi, hărţuiţi de colegii lor şi ale unor părinţi disperaţi să îi ajute, dar care nu au la 

dispoziţie instrumentele necesare. Iar, ca părinte, ce poate fi mai important decât să îţi înţelegi copilul, să îi 

intuieşti gândurile, să îi susţii pasiunile şi să îi alungi temerile?  

Ne mulţumim de multe ori să spunem că „aşa sunt copiii, răutăcioşi, se ceartă, se poreclesc, se 

ciondănesc”, fără să ne gândim prea mult care sunt consecinţele acestor comportamente.  Bullying-ul este o 

realitate tot mai prezentă în şcoli, unde se dau adevăratele lupte pentru popularitate şi ierarhie, iar rezultatul 

este o generaţie de tineri mai stresaţi, mai anxioşi, uneori chiar mai violenţi, mai deprimaţi, mergând până la 

tendinţe suicidale. Mai mult, cei mai vulnerabili sunt copiii percepuţi ca fiind diferiţi , fie din cauza hainelor pe 

care le poartă, a felului în care arată sau a eventualelor dizabilităţi. Mai grav este că evoluţia tehnologiei face 

ca hărţuirea să nu se oprească la poarta şcolii, ci să îi urmarească pe copii peste tot prin intermediul telefoanelor, 

tabletelor şi computerelor, unde, la adăpostul anonimatului, poate lua forme chiar şi mai periculoase.    

Statele Unite au conştientizat demult pericolul bullying-ului, Asociaţia Americană de Psihologie 

integrând prevenţia acestui comportament în programele sale de luptă împotriva violenţei în general. Mergând 

chiar mai departe, unele state americane au elaborat şi pachete legislative împotriva  bullying-ului. Chiar şi 

Casa Albă a organizat o conferinţă naţională dedicată luptei anti-bullying, în care Barack şi Michelle Obama 

au urcat împreună pe scenă pentru a puncta necesitatea unui mediu sigur în care copiii să se dezvolte, un mediu 

în care bullying-ul nu mai este etichetat ca fiind normal. Este salutară iniţiativa Asociaţiei Telefonul Copilului, 

care a demarat prima campanie anti-bullying din România. O voi susţine din tot sufletul şi, dacă va fi nevoie, 

mă voi implica şi ca deputat pentru a crea cadrul legislativ necesar combaterii fenomenului şi sprijinirii copiilor 

care cad victime ale bullying-ului. Cred că este vital ca acest proiect, care răspunde unei creşteri semnificative 

a solicitărilor de consiliere şi îndrumare, să fie începutul elaborării unor programe şcolare naţionale menite să 

schimbe normele de comportament ale copiilor. Totodată, cercetarea, intervenţia şi legislaţia în acest domeniu 
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trebuie să ţină neapărat cont de potenţialul stereotipurilor sociale. Nu în ultimul rând, cercetările dezvăluie că 

pentru a reduce semnificativ fenomenul este nevoie de implicarea societăţii în ansamblu, de la familie, la 

profesori, la autorităţi, şi chiar a legiuitorului.  

Ca părinţi trebuie să facem eforturi pentru a fi cât mai prezenţi în viaţa copiilor noştri, să îi ascultăm, 

să le fim alături şi să luăm atitudine atunci când observăm ceva nelalocul lui. Totodată, părinţii, profesorii, 

lideri de opinie sau aleşii ţării trebuie să înţeleagă că soluţia nu este doar să răsplătim un comportament 

dezirabil, ci şi să ne purtăm noi înşine ca modele demne de urmat. Este important ca tinerii noştri să ştie că, 

atunci când au probleme, există adulţi cărora le pasă şi că oricât de neagră ar părea situaţia, viitorul le este plin 

de lumină şi de posibilităţi. Iar aceasta este datoria noastră, a tuturor, a întregii societăţi, care altfel va fi 

consumată de necroze ca violenţa, hărţuirea, abuzurile sau bullying-ul. Pe lângă rolul major jucat de familie în 

eradicarea acestor fenomene, o importanţă vitală o are şcoala, prin programe menite să îi îndrume şi să îi 

consilieze pe tineri şi să crească gradul de conştientizare a fenomenului numit bullying. Şcoala nu trebuie să 

rămână doar un mediu, în care ONG-urile pot derula proiecte în acest sens, ci să devină o verigă activă a acestui 

proces, să elaboreze coduri de conduită care să condamne bullying-ul, să ofere elevilor îndrumare şi consiliere 

psihologică în permanenţă. Cu alte cuvinte, societatea în general, şi şcoala în particular sunt responsabile nu 

doar de bagajul de cunoştinţe cu care copiii noştri pleacă în viaţă, ci şi de bagajul emoţional, fiindcă acesta din 

urmă determină în final ce fel de oameni vor fi şi, pe termen lung, ce fel de oameni vor deveni copiii noştri.  

Sub semnul zicalei „ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face”, este de dorit să proiectăm o societate cât mai 

curată pentru copiii noştri, o societate eliberată de tumorile traumelor emoţionale. 
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Încă din cele mai vechi timpuri gestionarea emoțiilor a avut ecou în atitudinea oamenilor fiind 

manifestată în diverse forme, printre acestea aflându-se și proverbele și zicătorile. Astfel, găsim exemple în 

zicători cum ar fi efectul unei emoții asupra sănătății oamenilor: „a murit de inimă rea”, „a fi cu inima ușoară”, 

„i-a stat inima în loc de spaimă”, „îl roade la ficați” și lista ar putea continua. În consecință, în exemplele de 

mai sus se semnalează doar un aspect al efectului emoțiilor în viața oamenilor, la acesta adăugându-se și altele 
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referitoare la comportament și starea de bine pe care o resimte zilnic sau care este afectată de incapacitatea 

unei persoane de a face față unei emoții. În mod similar, și la elevi este semnalată de asemenea o reacție datorată 

ineficienței gestionării emoțiilor cu ecou în comportamentul la școală. Astfel, elevii pot fi atât agresor cât și 

victimă, situație reflectată în proverbul: „ceea ce ție nu îți place, altuia nu-i face”. 

Lucrarea de față își propune să pună în lumină importanța gestionării emoțiilor și posibile efecte pe 

care emoțiile negative le au asupra oamenilor. Astfel, este necesară o succintă clarificare a terminologiei, 

urmată de câteva explicații suplimentare și un posibil efect al gestionării ineficace al emoțiilor negative în 

scopul de a sublinia importanța managementului optim al emoțiilor. Definirea emoției și perspectivele din care  

este studiată, precum și posibila influență pe care o are asupra oamenilor atunci când o avem de a  face cu o 

gestionare deficitară a emoției sunt aspectele discutate în ceea ce urmează. Inteligența emoțională, așa cum 

apare prezentată în literatura de specialitate, este de asemenea prezentată în lucrare deoarece joacă un rol 

esențial în gestionarea eficace a emoțiilor .       

În primul rând, o scurtă definire a emoției este necesară atunci când vorbim de gestionarea emoțiilor în 

scopul de a clarifica termenul. Așadar, emoția, așa cum este prezentată de Roland Doron și Francoise Parot în 

Dicționar de psihologie, este o „stare deosebită a unui organism, care survine în condiţii bine definite (o situaţie 

numită emoţională), însoţită de o experienţă subiectivă şi de manifestări somatice şi viscerale.”4 Mai mult de 

atât, autorii prezintă și aspectele sub care pot fi studiate emoțiile: teorii evolutive, cognitive, filozofice, la care 

se adaugă explicații referitoare la emotivitate  și nivel emoțional și afectiv, subliniindu-se faptul că „emoția 

este un semnal homeostatic fundamental al cărui rol general sau specific depinde de cauzele care i-au dat 

naştere şi de semnificaţia pe care ele o au pentru viitorul subiectului.”5  Astfel, apare imperativ necesitatea de 

a gestiona optim emoțiile deoarece influențează nu doar prezentul, cât și viitorul unei persoane.  

Pornind de la considerentul mai sus prezentat, se impune explicarea unui alt concept și anume 

inteligența emoțională. Astfel, Daniel Goleman  prezintă acest concept, care devine din ce în ce mai cunoscut,  

și anume inteligența emoțională, căreia îi dedică o amplă lucrare cu același titlu. Lucrarea oferă informații 

despre emoție și sentimente aduce în atenția cititorului importanța gestionării eficace a emoțiilor ca aptitudine 

obligatorie de dezvoltat la copii și elevi. Astfel, David Goleman prezintă stilurile de a participa sau de a-și 

stăpânii emoțiile, citându-l pe John Mayer, și anume:  

- autoconștientizarea - când oamenii „nu meditează la asta în toate felurile, iar proasta dispoziţie nu 

devine o obsesie, fiind capabili să iasă mai uşor din această stare. Pe scurt, inteligenţa îi ajută să-şi 

                                                 
4 Roland Doron & Francoise Parot  - Dicționar de psihologie, p. 283.  
5 Ibidem [p. 284]  
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stăpânească emoţiile.”6 Astfel, ei reușesc să cu ajutorul inteligenței emoționale să își gestioneze emoțiile 

eficace.  

-  închiderea în sine - când oamenii „nu se străduiesc prea tare să scape de aceste stări proaste, având 

impresia că nu deţin controlul asupra vieţii lor emoționale.”7În acest caz gestionarea emoțiilor este 

refuzată. 

- acceptarea – când oamenii chiar dacă sunt conștienți de emoțiile lor, fiind pasivi sau deprimați, „au însă 

tendinţa să accepte cu uşurinţă dispoziţiile prin care trec, fără a încerca să le schimbe.”8   

Plecând de la aceste aspecte teoretice, o abordare practică a gestionării emoțiilor este oferită de David 

Goleman prezentând diverse întâmplări, studiate și comentate ulterior. Astfel, lucrarea este nu doar o lectură 

extrem de utilă pentru o mare parte a oamenilor, dar și o lectură extrem de plăcută. Autorul ne sugerează în 

acest fel să reflectăm asupra stilului personal în care gestionăm o emoție, dar și cum transmitem tinerei generații 

un posibil algoritm de abordare eficace a problematicii. Se știe că oamenii reacționează  diferit la situații 

similare și acest aspect este evident și atunci când gestionăm emoțiile. E posibil să ne încadrăm în prima 

categorie de subiecți, care fac față emoțiilor într-un mod neforțat, fără a se acorda o atenție exagerată stărilor, 

și fără a se apleca foarte mult asupra problemei, dar la fel de bine ne putem situa în cea de a doua categorie  și 

astfel este necesar să încercăm să recunoaștem problema și să acționăm în vederea rezolvării ei. Cel de al treilea 

grup este situat undeva între cele două categorii prezentate anterior și de asemenea se impune o abordare 

conștientă a emoției, urmată de acțiune. Desigur, a acționa este ușor de spus și greu de realizat în multe cazuri, 

dar conștientizarea are rol fundamental în gestionarea unei emoții.        

  În consecință, indiferent de categoria în care se plasează o persoană, este esențial ca emoțiile negative 

să fie recunoscute la timp, acceptate și înțelese în măsura posibilităț ilor. Meditarea asupra trăirilor poate fi o 

soluție de ajutor în situațiile în care oamenii se confruntă cu emoții negative pentru a evita stări de depresie, 

anxietate sau alte consecințe neplăcute care pot afecta nu doar starea sufletească, cât și cea mentală și fizică. 

Legătura dintre emoții, stările mentale pe care le creează și ineficienta lor gestionare care apoi are efect asupra 

stării de sănătate fizică este studiată și de medici și poartă denumirea de psihosomatică. Vorbim despre un 

concept care apărut în prima jumătate a secolului al XX-lea și care se referă la „abordare a medicinii şi a unor 

maladii caracterizat prin considerarea simultană a simptomelor fizice, a căror realitate marchează separarea de 

domeniul nevrozelor şi a stărilor mentale care reflectă evenimentele vitale şi conflictele dependente de 

biografia şi personalitatea pacientului. ”9 Se subliniază astfel legătura dintre boli, modul de gestionare a unei 

situații, deținerea controlului asupra unei situații și efectul pe care îl are asupra stării de sănătate.   

                                                 
6 Daniel Goleman – Inteligența emoțională, p. 67 
7 Ibidem [p. 68] 
8 Ibidem [p. 68] 
9 Roland Doron & Francoise Parot  - Dicționar de psihologie, p. 636 
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Desigur, au apărut și alte lucrări legate de gestionare a emoțiilor, controlul lor și efectele negative asupra 

stării de sănătate a oamenilor, cum ar fi, de exemplu, un dicționar intitulat Marele dicționar al bolilor și 

afecțiunilor, în care Jacques Martel leagă gestionarea emoțiilor și trăirile oamenilor de anumite boli. Autorul 

argumentează efectele emoțiilor asupra stării de sănătate de modul personal de a gestionate mai mult sau mai 

puțin eficace a emoțiilor. Astfel, autorul sublimează acest aspect în introducere în capitolul introductiv al 

dicționarului:„ Pentru că suntem toţi diferiţi şi conştientizăm lucrurile diferit, fiecare pe drumul lui. Astfel, 

fenomenul de respingere poate declanşa o boală la o persoană, dar nu neapărat şi la alta. Asta depinde de felul 

în care m-am simţit afectat, conştient sau inconştient. Dacă stresul meu psihologic este suficient de mare, el va 

fi transpus, de către creier, într-un stres biologic sub formă de boală.”10  Prin urmare, se subliniază ideea că 

fiecare persoană reacționează diferit la o emoție și astfel și efectul variază de la o persoană la alta. Medicii și 

cercetătorii din domeniu sunt cei mai în măsură să determine cauzele unei boli, dar fiecare om în parte trebuie 

să știe că tot ceea ce trăiește îi afectează calitatea vieții într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de cum 

reacționează la emoțiile trăite, cum le conștientizează și controlează.     

În concluzie, calitatea vieții depinde de gestionarea eficace a emoțiilor  și, mai mult de atât, chiar dacă 

amplitudinea influențelor emoțiilor asupra corpului uman este dificil de prezentat, conștientizarea, acceptarea 

și controlul lor pot fi cheia unei vieți armonioase. Elevii nu sunt o excepție, rezultând astfel nevoia de a fi 

susținuți de profesori și colegi în scopul diminuării fenomenului de bullying.  Înțelepciunea populară subliniază 

faptul că emoțiile au efect asupra stării de sănătate a oamenilor și a comportamentului lor la fel ca și unele  

ramuri ale științei și astfel este necesar să se acționeze pentru a nu lăsa emoțiile negative să ni se tulbure liniștea.         
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  Deşi există şi în limba română câţiva termeni care descriu acest cuvânt de origine engleză – “hărţuire”, 

“agresiune fizică, psihică şi verbală”, “intimidare” – cuvântul bullying adăposteşte sub umbrela sa toate 

celelalte semnificaţii exprimate în română, ba chiar şi mai mult de atât.  

La origine, bully înseamnă “huligan”, iar comportamentul celui care se foloseşte de conotaţiile sale se 

încadrează perfect în simptomatologia unei persoane pentru care regulile de bun simţ şi de comportare în 

societate sunt nule-tulburări de comportament.  

Ce este bullying-ul? 

Fenomenul de bullying este atunci când o persoană folosește în mod repetat cuvinte, gesturi sau acțiuni 

împotriva cuiva sau a unui grup de persoane pentru a le cauza suferință. 

Comportament de intimidare, hărțuire, umilire, excludere, luare în derâdere a cuiva.  

Persoanele care o fac vor să aibă influență asupra celorlalți sau vor ca alții să se simtă fără putere sau neajutorați.  

 Cei care recurg la toate aceste tehnici de tracasare extremă a unei alte persoane fac acest lucru din 

câteva motive întemeiate, în viziunea lor: pentru că au impresia că aşa reuşesc să capete mai multă importanţă 

în ochii celor din jur, dar şi pentru că, agresând copii mai mici decât ei, îşi manifestă o aparentă autoritate şi 

superioritate. 

Caracteristicile bullying-ului? 

 Comportament repetat; 

 Intenționalitate: intenție asumată, planificată strategic de a face rău altuia; 

 Dezechilibrul de putere: 2(doi) copii- unul victimă și celălalt agresor, cu abilități și resurse echivalente, 

înconjurați de un grup de copiii, care susțin pasiv comportamentul copilului agresiv(lider)  

Unde se întâmplă bullying-ul? 

 Comportamentele agresive nu se întamplă la vedere și nici în pezența adulților; 

 La școală, în pauză, în toalete, pe terenul de sport, pe stradă, în parc, în drum spre școală, etc.; 

Cum se simte cel agresat (victima)? 

 Trist, furios, umilit, rănit, slab, temător, vinovat, plânge, neimportant, neîncrezător, lovește, dezgusta t, 

refuzul de a merge la școală, stimă de sine scăzută; 

Care sunt metodele? 

 Porecle, bârfe, lovire, jignire, umilire, tachinare, smuls, împins, înjurat, amenințat, râde de victimă, 

cyberbullying, deposedare de lucruri, etc.; 

Comportamentele care pot fi considerate bullying sunt: 

 Excluderea cuiva dintr-un grup 

 Aruncarea de priviri răutăcioase, gesturi nepoliticoase, tachinarea constantă  

 Răspândirea de zvonuri și minciuni 
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 Hărțuirea cuiva pentru că sunt de o altă naționalitate, religie, gen sau au o dizabilita te 

 Rănirea cuiva în mod intenționat și repetat 

 Batjocorirea repetată a unei persoane 

Care este profilul celor ce agresează? 

 Tineri ce caută să atragă atenția.  

 Iși doresc cu orice preț să devină cunoscuți și populari.  

 Atunci când se leagă de cineva mai mic decât ei, acest lucru îi face să se simtă importanți și puternici.  

O parte dintre cei considerați „răi” sunt conștienti de disconfortul la care își supun colegii, dar alții nu -

și dau seama cât de dureroasă poate să fie postura în care sunt puse „victimele lor”.  

Cei care cad victime sunt în general copiii timizi, lipsiți de forță, care se supără foarte repede, incapabili 

de a se apăra singuri. 

Unii pot să provină din familii dezorganizate în care a țipa, a arunca cu obiecte în celălalt sau a te 

comporta urât este o modalitate de răspuns la situația stresantă sau problematică.  

Comportamentul de agresare apare ca o modalitate de a face faţă propriilor lor probleme, copiii care au 

fost la rândul lor agresați într-un alt context de viață(mediul familial), iar pentru a se apăra trebuie să fie ei cei 

care să atace. 

 

În concluzie: 

     Ce trebuie să facă un copil care este agresat? 

 Să ignore comportamentul de agresare (doar în faza iniţială!); 

 Să se distanţeze de situaţia şi locul respectiv; 

 Să reacţioneze într-o manieră fermă (învăţarea abilităţilor asertive); 

 Să se asigure de protecţie (solicitarea ajutorului). 

    Ce este important să evite un copil care este agresat:  

 să se înfurie/să plângă; 

 să se comporte agresiv (să lovească, să înjure etc.); 

 să aducă alţi copii sau o gaşcă cu ajutorul căreia să îşi facă dreptate; 

 să răspundă cu tachinare. 
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Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de 

umilire.  Acest comportament este de regulă repetat și intenționat, prin care „agresorul”  își intimidează, 

persecută, rănește „victima” prin diferite forme: verbal (țipete, porecle, sarcasm, insulte, jigniri etc.), fizic 

(palme, lovituri, îmbrânciri, bătăi), relațional (intimidare, denigrare , izolare, manipulare), cyberbullying 

(trimiterea unor mesaje/ imagini pe telefon sau internet pentru a denigra imaginea unei persoane), social 

(excludere, insulte cu privire la statutul social etc.) 

Atunci când un singur individ este ținta unui grup de mai multe persoane, fiind agresat în diferite forme 

(fizic, verbal etc.) vorbim despre „mobbing”, o alta formă de bullying.Pentru Jean-Claude Chesnais, violenţa 

reprezintă „o acţiune directă sau indirectă, masată sau distribuită, destinată să aducă prejudici i unei persoane 

sau să o distrugă, fie în integritatea ei fizică sau psihică, fie în posesiile sale, fie în participările ei simbolice”.  

Cuvântul „bullying” nu are o traducere exactă în limba română, însă poate fi asociat cu termenii de 

intimidare, terorizare, brutalizare. Bullying-ul nu presupune existența unui conflict bazat pe o problemă reală, 

ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga puterea și autoritatea, punându-i pe alții într-o lumină proastă. 

Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip de comunitate, în grupuri sociale, unde persoanele 

interacționează unele cu altele: la școală, la locul de muncă, în familie, în cartiere, în biserică, în mass -media, 

chiar între țări etc. Se creează astfel o stare de conflict, care nu poate fi depășită decât dacă se conștientizează 

existența fenomenului. 

Actele de bullying întâlnite de obicei în școală constau în forme de violență fizică, psihică, verbală. 

Expunerea la violență a unei  persoane poate duce mai departe, precum „efectul fluturelui”, la alte fenomene 

de bullying, atât din partea agresorului, cât și din partea celui agresat. De multe ori, agresorul adoptă violența 

ca ultimă posibilitate de defulare și exprimare, fiind la rândul său abuzat ori neglijat. Cauzele cele mai des 

întâlnite care determină astfel de comportamente ale agresorului pot fi lipsa de empatie, egocentrismul, 

https://www.politiaromana.ro/files/pages_files/BULLYING.pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/3146/file/Bullying-ul%20%C3%AEn%20r%C3%A2ndul%20adolescen%C8%9Bilor%20din%20Republica%20Moldova.pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/3146/file/Bullying-ul%20%C3%AEn%20r%C3%A2ndul%20adolescen%C8%9Bilor%20din%20Republica%20Moldova.pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/3146/file/Bullying-ul%20%C3%AEn%20r%C3%A2ndul%20adolescen%C8%9Bilor%20din%20Republica%20Moldova.pdf
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orgoliul, superficialitatea relațiilor umane, și, mai ales, expunerea și preluarea unor modele de comportament 

similare. 

La nivel global, în perioada 2011–2013, serviciile Telefonul Copilului de pretutindeni au înregistrat 

251.640 de cazuri de bullying. Mai mult, 9 din 10 cazuri de bullying au avut loc în școală, conform analizei 

realizată de Child Helpline International, în urma apelurilor efectuate la Asociațiile Telefonul Cop ilului la nivel 

global, în ultimul deceniu. Cu toate acestea copiii sunt pe zi ce trece mai expusi acestor evenimente cu o 

încărcătură afective negativă. O măsură de prevenire a violentei în instituțiile de învățământ vizează 

introducerea în programa școlară a lecțiilor speciale despre efectele negative ale violenței. În acest sens elevii 

vor fi învățați metode alternative de aplanare a conflictelor, precum discuțiile civilizate, iar acolo unde este 

cazul chiar introducerea unei  terțe persoane cu viziuni obiective. Deasemenea multe dintre instituțiile de 

învățământ, publice sau private, au implementat programe pentru integrarea minorităților în procesul de 

învățământ, astfel încat discriminarile să fie evitate pe cât posibil. 

Efectele bullying-ului sunt alarmante, „victimele” pot suferi pe termen lung probleme emoționale, 

probleme de comportament, probleme sociale, singurătate, depresie, anxietate, stimă de sine scăzută, o creștere 

a frecvenței îmbolnăvirilor.Când se vorbeşte despre violenţă în şcoală, se consideră drept surse favorizante 

factori exteriori şcolii: mediul familial, mediul social, precum şi factori ce ţin de individ, de personalitatea lui. 

Mediul familial prezintă cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Mulţi dintre copiii care prezi ntă un 

profil agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa divorţului părinţilor şi trăiesc în familii 

monoparentale. 

Echilibrul familial este perturbat şi de criza locurilor de muncă, de şomajul cu care se confruntă foarte 

mulţi părinţi. Părinţii sunt confruntaţi cu foarte multe dificultăţi materiale dar şi psihologice, pentru că au 

sentimentul devalorizării, al eşecului. 

În aceste condiţii ei nu mai sunt sau sunt foarte puţin disponibili pentru copii lor. Pe acest fundal apar 

noi probleme familiale foarte grave care îi afectează profund pe copii: violenţa infantilă, consumul de alcool, 

abuzarea copilului, neglijenţa la care se adaugă şi importante carenţe educaţionale – lipsa de dialog, de 

afecţiune, inconstanţa în cerinţele formulate faţă de copil (treceri de la o extremă la alta, de la o permisivitate 

exagerată la restricţii foarte dure), utilizarea mijloacelor violente de sancţionare a copilului.  

Bullying-ul are fețe ascunse și se manifestă sub forma a numeroase comportamente, a căror intenție  

este să provoace suferință. Există lovituri care se văd, răni care pot fi pansate, dar există și lovituri insinuante, 

răni care nu știu să strige după ajutor. „Spectatorul” sau „martorul” este cel care vede fenomenul  bullying, dar 

decide să nu intervină, de cele mai multe ori din frica de a deveni chiar el/ea o victimă. Unii spectatori instigă 

agresorul să abuzeze victima. Majoritatea spectatorilor acceptă în mod pasiv, privind și nefăcând nimic. De 
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foarte multe ori, spectatorii pasivi formează audiența agresorului care dorește să obțină atenție și popularitate. 

Astfel, el este încurajat să continue comportamentul agresiv. 

Spectatorul însă poate avea un rol important în oprirea agresiunii. El trebuie să intervină sau să apeleze 

la ajutorul unui adult. Ce pierde spectatorul? În clipa în care taci, nu intervii, ești de fapt pro fenomen bullying. 

Deja agresorul câștigă de două ori acest joc fenomenul din perspectiva ultimilor 15-20 de ani, observăm că 

violenţa manifestată în rândul populaţiei şcolare a cunoscut o diversificare majoră a formelor de manifestare 

şi a cauzelor, care au luat prin surprindere managementul învăţământului românesc. Putem vorbi despre o criză 

reală a sistemului, confruntat cu grave probleme disfuncţionale privind anihilarea şi contracararea fenomenului. 

Violenţa fizică şi cea verbală se întâlnesc la orice categorie de vârstă, având totuşi o amploare considerabilă în 

rândul adolescenților. 

Ca forme de identificare si soluționare a cazurilor de bullying, autoritățile au propus reglementare a 

consilierii psihologice în unitățile de învățământ, introducerea unor teme legate de bullying în curriculumul 

școlar în cadrul orelor de consiliere și orientare, dirigenție, ca subiecte de educație civică incluse în manualele 

aferente; monitorizarea audio-video a unităților de, supravegherea video în spațiile publice din perimetrul 

instituțiilor de învățământ. În școală, cadrele didactice trebuie să observe comportamentul elevilor pentru a 

putea preveni manifestările violente ale acestora prin discuţii atât cu elevii în cauză cât şi cu familiile lor. Doar 

o bună colaborare a familiei cu personalul didactic va reuşi prevenirea/stoparea/îndreptarea unor deviaţii 

comportamentale, deoarece cadrul legal nu permite şcolii luarea unor măsuri extreme care să determine din 

partea elevului respectarea drepturilor celor din jur. Şcolii îi revine sarcina de a corija abaterile, de a defini clar 

diferenţa dintre moral şi imoral, deoarece copilul se va manifesta în mediul şcolar influenţat de imaginile 

vizualizate. 

Elevii trebuie învăţaţi ce înseamnă a trăi în societate: a te înţelege reciproc, a asculta opiniile celor din 

jur, a exprima problemele în cuvinte nu în fapte, a lua decizii colective, şi a te supune deciziei majorităţii, a -şi 

controla pornirile violente. La nivelul clasei este indicată elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei ce 

negociază regulile, şi stabilesc sancţiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli simple ce pot fi lesne 

înţelese şi respectate. În condiţiile în care situaţiile de violenţă şcolară nu pot fi rezolvate în mod direct prin 

acţiunea efectivă şi imediată a cadrului didactic se impune formarea unei echipe.  

La nivelul şcolii se pot înfiinţa grupuri de dezbateri în care să se pună în discuţie dificultăţile muncii de 

formare a comportamentului prosocial al elevilor. Situaţiile problemă expuse, de unul sau mai mulţi profesori 

să fie dezbătute în cadrul grupului. Înfiinţarea în cadrul şcolii a unui centru de consultanţă cu părinţii şi elevii 

unde să se poată depista, mediatiza, şi dezbate acte de violenţă şcolară.A elabora strategii, proiecte de prevenire 

a violenţei şcolare implică a ţine cont de toţi factorii (temperamentali, sociali, familiali) care pot determina 

comportamentul violent al copilului. Şcoala are un rol important în prevenirea violenţei şi asta nu numai în 
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condiţiile în care sursele agresivităţii sunt în mediul şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul 

graniţelor şcolii. 

În noiembrie 2019 a fost promulgată legea care prevede interzicerea compor tamentelor de tip bullying 

în toate unitățile de învățământ. O a doua inițiativă legislativă, rezultat al propunerilor de politică publică 

înaintate de Asociația Telefonul Copilului și de partenerii acesteia, care conține soluții concrete pentru 

preîntâmpinarea episoadelor de bullying în școli, se află în circuitul de legiferare. În decembrie 2019, Asociația 

Telefonul Copilului a organizat Forumul Național Anti-Bullying, primul eveniment din România dedicat 

dezbaterilor privind politicile publice pentru combaterea acestui fenomen în rândul copiilor. 

În prezent, numărul cazurilor de bullying a scăzut considerabil datorita implicării tuturor factorilor, atât 

externi cât și interni. 

Bibliografie: 

- Jean – Claude Chesnais, ”Violent deaths in the world”, 2003; 

- Jigău, Mihaela, Balica, Magdalena, ”Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoalǎ”, ghid practic pentru 

directori şi cadre didactice, Editura Alpha MDN, Bucureşti, 2006; 

- Păunescu, Constantin, ”Agresivitatea şi condiţia umană”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994 ; 

- Stoica-Constantin, Ana,Neculau, Adrian, “Psihosociologia rezolvării conflictului”, Editura Polirom, 

Iaşi, 1998; 

- Ulrich, Louis, Godinac, Mihaela, Tudorache, Mariana, Violenţa în şcoală. Metode de intervenţie”, 

ghid de bune practici, Editura Atelier Didactic, Bucureşti, 2007. 

- Cucoş Constantin, “Pedagogie”, Ed. Polirom, Iaşi, 2003.; 

- The „I am not scared” Project; 

- Wikipedia – Enciclopedie online. 

- STOP BULLYING – Campanie organizată de Asociația Telefonul Copilului 

- Asociația „Salvați Copiii” 

- Tribuna Învățământului 

 

 

VIOLENȚA PSIHOLOGICĂ ASUPRA COPIILOR  

 

Prof. Pr. Cîrlioru Cosmin Ionuț  Csei Suceava  

 

Deseori violența psihologică îmbracă mai multe aspecte. Poate lua forma unor agresiuni între colegi, 

însă poate fi manifestată și în relații profesor-elev. În mod regretabil, se dovedește frecvent că violența 
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psihologică este un precursor și al altor forme de violență. De exemplu, cercetările sugerează că elevii 

aparținând grupurilor/comunităților etnice discriminate în mod obișnuit sau marginalizate de societate în 

general au, de asemenea, mai multe șanse de a cădea victime ale violenței psihologice din partea colegilor. De 

exemplu, copiii romi se pot confrunta cu cazuri de umilire în clasa pe o scară cu totul diferită față de colegii 

lor. Acest lucru se reflectă în faptul că s-a constatat că există profesori care subestimează în mod grosolan 

potențialul academic al copiilor proveniți din medii minoritare și, de asemenea, s-a constatat că foloseau 

pedeapsa corporală mai des cu astfel de copii. Toate dovezile disponibile indică faptul că mediile care 

favorizează teama de umilire sau ridiculizare sunt în raport disproporționat cu învățarea. Prin urmare, 

potențialul academic al unui copil este afectat în mod dramatic de medii educaționale violente (din punct de 

vedere psihologic). 

Violența psihologică în școli este o problemă gravă în contextele europene, unde probabil alte forme 

de violență sunt mai puțin proeminente. În Franța, un studiu al UNICEF a constatat că, dintr -un eșantion de 

12.326 elevi, 4,6% au experimentat abuzuri verbale din  din cauza identității lor rasiale. In majoritatea acestor 

cazuri, autorii nu au fost profesori, ci alți membri ai personalului care lucrează la școală. Din acest motiv, 

raportul recomandă că orice sistem care presupune mai puțin de o strategie „școlară care interesează școala în 

totalitate” va fi insuficientă pentru a aborda violența psihologică în școli. Orice școală care nu reușește să 

soluționeze cazurile de abuz rasial și violență psihologică, implicit aprobă discriminare și 

„blamarea”  comunităților întregi. Acest lucru are implicații pentru coeziunea societății în care însăși școala 

este încorporată. 

Acest raport celebrează și felicită tendințele recente care se îndepărtează de utilizarea pedepsei corporale  în 

școli. Cu toate acestea, raportul observă, de asemenea, cu un anumit grad de preocupare, pericolele implicite 

ce decurg din imposibilitatea sprijinirii cadrelor didactice pentru ca acestea să pună în aplicare mijloace 

alternative eficiente de disciplină. Preocuparea constă în faptul că profesorii neinstruiți în disciplina 

pozitivă/constructivă „poate genera, ca rezultat, o pedeapsă psihologică la nivel de clasă” . Astfel de pedepse 

sunt adesea destinate să denigreze demnitatea umană a copilului și poate  avea repercusiuni de lungă durată 

asupra stimei lor de sine, încrederii în sine și bunăstării mintale. 

Cel mai frecvent tip de agresiune între colegi în școli este abuzul verbal. Un studiu din 2005 a relevat în mod 

uimitor că aproape 90% din adolescenții aparținând comunității rome erau victime ai violenței fizice sau 

psihologice. Deși victimele unor astfel de forme de violență implică în mod natural atenția cercetătorilor, 

dovezile arată și că agresorii prezintă un risc mai mare de a avea probleme de sănătate mintală. Mai mult decât 

atât, jumătate din copiii implicați în forme de agresiune sunt atât agresori cât și victime. Acești copii sunt unii 

dintre cei mai problematici copii cu probleme psihologice, ale căror relații interpersonale pot fi deteriorate 

permanent și a căror performanță academică poate fi afectată grav. Pe măsură ce înțelegem mai bine 
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consecințele violenței psihologice acest raport dublează apelul realizat de Consiliul Europei către toate școlile 

pentru a adopta măsurile necesare preventive și de asistență. Se recomandă, de asemenea, ca personalul din 

școli să prevadă și un consilier specializat, calificat, pentru a răspunde victimelor cazurilor de violență 

emoțională. 

Există șase tipuri recunoscute de abuz emoțional, inclusiv:  

1. – Respingerea – Comunicarea cu un copil prin cuvinte și comportamente care denotă că este nedorit 

și/sau lipsit de valoare. De exemplu, un părinte îi poate spune unui copil:  „Aș vrea să nu te fi născut 

niciodată”. Ridiculizare sau punerea în inferioritate a copilului prin jigniri, ca de exemplu „Ești prost!”, 

amenințarea copilului cu pedepse aspre sau chiar moarte, abuz verbal continuu, compararea copilului 

cu frații sau colegii, vina pe copil pentru probleme familiale. 

2. Ignorarea/Neglijarea – reținerea afecțiunii sau manifestarea unui interes redus sau deloc pentru un 

copil. 

3. Amenințarea – folosirea amenințărilor, cuvintelor jignitoare și țipetelor. 

4. Izolarea – Interzicerea unui copil de a se implica în activități adecvate cu prietenii sau izolarea  unui 

copil departe de contactul uman. 

5. Comportamentul corupt – Expunerea unui copil la droguri, alcool, comportament criminal sau 

comportament sexual inadecvat. 

6. Exploatarea – manipularea unui copil într-o activitate forțată sau responsabilitate, fără a ține cont de 

dezvoltarea copilului. 

Factori care predispun către abuzul emoțional 

Chiar și  părinții suficient de buni vor țipa din când în când la copiii lor sau se vor supăra în momentele de stres. 

Cu toate acestea, atunci când acest tip de comportament este consecvent, un copil poate suferi efectele pe 

termen lung. 

WEBOGRAFIE: 

https://smartliving.ro/abuzul-emotional-asupra-copilului-si-efectele-lui-la-varsta-adulta-patru-posibile-

consecinte/ 

https://ramonaraducan.ro/index.php/2017/12/08/despre-abuzul-emotional-asupra-copiilor/ 

https://www.paginadepsihologie.ro/copiii-si-cicatricile-lasate-de-abuzul-emotional/ 

 

 

PUMNUL NU TE FACE MARE 

 

https://smartliving.ro/cum-depasim-rusinea/
https://totuldespremame.ro/copilul-tau/psihologie-si-comportament/10-alternative-la-pedeapsa
https://smartliving.ro/singuratatea-de-ce-o-traim-diferit/
https://smartliving.ro/ce-invata-copiii-de-la-parinti-furiosi-sfaturi-de-la-psiholog/
https://smartliving.ro/ce-trebuie-sa-stii-despre-stres-prevenirea-si-combaterea-lui/
https://smartliving.ro/abuzul-emotional-asupra-copilului-si-efectele-lui-la-varsta-adulta-patru-posibile-consecinte/
https://smartliving.ro/abuzul-emotional-asupra-copilului-si-efectele-lui-la-varsta-adulta-patru-posibile-consecinte/
https://ramonaraducan.ro/index.php/2017/12/08/despre-abuzul-emotional-asupra-copiilor/
https://www.paginadepsihologie.ro/copiii-si-cicatricile-lasate-de-abuzul-emotional/
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Prof. Înv. Primar, Clemente Maricica Monica - Școala Gimnazială”Ion D. Sîrbu” Petrila 

 

Despre bullying putem spune că este situația care are loc atunci când un copil îi necăjește intenționat 

pe unul sau mai mulți copii și are sentimentul că este superior celorlalți, mai capabil și mai puternic. Ceea ce 

face ca fenomenul de bullying să fie diferit de alte forme de agresiune este: 

1. Bullying-ul este o acțiune repetată care are loc de-a lungul unei perioade lungi de timp. 

2. Bullying-ul presupune un dezechilibru de putere între victimă și agresor. 

Bineînțeles, agresorii nu sunt neapărat mai puternici fizic decât victimele lor și acest decalaj între forțe are în 

fapt mai multe surse posibile: a fi mai popular, a fi mai puternic, a fi mai inteligent, a avea un statut social mai 

înalt. 

În epoca modernă în care trăim, bullying-ul a devenit o realitate posibilă în multe locuri și ar fi greșit să ne 

gândim că fenomenul are loc doar în rândul copiilor mari, începând cu vârsta de la 10-11 ani în sus.  

Ce tipuri de bullying există: 

1. Fizic – agresorul își folosește forța fizică pentru a-și arăta puterea asupra celorlalți (lovire, împingere, pus 

piedică, distrus obiecte personale etc.). Este mai ușor de identificat. 

2. Relațional/Social – agresorul își folosește popularitatea pentru a strica imaginea socială a celuilalt sau 

pentru a-l exclude din grupul de prieteni, a-l face de râs. Poate continua pe o perioadă mai lungă de timp 

fără să fie observat. 

3. Verbal – agresorul spune sau scrie lucruri răutăcioase despre celălalt (tachinează, pune porecle, imită etc.).  

4. Cyberbullying – se petrece în spațiul online sau prin mesaje ori e-mailuri (ex: răspândirea de zvonuri false 

pe platformele de social media, împărtășirea unor imagini sau filmulețe jenante, crearea de profiluri false 

etc.). 

  Un copil care este victima bullying-ului se poate simți singur, confuz, temător și totodată vinovat pentru 

ceea ce i se întâmplă. O astfel de experiență are consecințe psihologice importante putând duce în viitor la o 

performanță școlară scăzută, stimă de sine scăzută, anxietate și posibil și depresie. Atunci când un copil este 

victima bullying-ului, s-ar putea ca acesta să nu știe cum să facă față situației sau cui să spună despre ea. Este 

important ca acest copil să știe că nu e vina lui și că nu merită să fie tratat în acest fel. Ajută ca adultul (părinte, 

profesor sau oricine altcineva) să-și exprime îngrijorarea și să-și arate suportul, însă nu este suficient. Copilul 

trebuie să știe că nu este nimic în neregulă cu a cere ajutorul și că cea mai eficientă atitudine este cea de 

retragere și atenționare a unui adult cu autoritate (câteodată copilul se teme foarte tare că dacă va spune, situația 

va fi și mai rea). A spune mai departe se aplică și în cazul în care un copil este doar martor la astfel de agresiuni.  

  Copilul care devine bully tinde să aibă o stimă de sine scăzută, îi l ipsește empatia și are o nevoie de a-

i domina pe ceilalți. În general, acesta are suficiente probleme de ordin emoțional cărora îi este greu să le facă 
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față, agresivitate (de orice formă) fiind răspunsul unic la mediul înconjurător. Nu este niciodată prea târziu 

pentru a schimba destinul unui astfel de copil cu răbdare, compasiune și empatie pentru neputința lui. Este 

benefic, într-o situație de bullying să încercăm să înțelegem motivele pentru care un copil poate recurge la 

astfel de comportamente.  

Sfaturi pentru încurajarea comportamentului pozitiv: 

 Ajută ca un copil să nu devină victimă a bullying-ului, faptul că este perfect conștient și în controlul 

limbajului său non-verbal (al corpului). Spre exemplu, copilul poate exersa ca de fiecare dată când 

comunică cu cineva, să fie atent la culoarea ochilor persoanei. Astfel, într-o situație de bullying, va face 

contact vizual direct ceea ce îl arată ca încrezător. Dr. Borba spune că este „mai important cum arăți decât 

ceea ce spui atunci când te întâlnești cu un bully”. 

 Copilul poate exersa felul în care să vorbească cu un posibil agresor, folosind un ton ferm și puternic 

spunând lucruri ca „Nu mă mai deranja!”, „Nu voi mai vorbi cu tine dacă te comporți răutăcios”, „Mda, 

cum spui tu!”, retrăngându-se. Dacă un copil demonstrează că nu poate fi deranjat, de regulă agresorul dă 

înapoi sau se orientează către altcineva. 

Semne ale unui bully și ce este de făcut: 

 Copilul este impulsiv și se înfurie repede; 

 Își descarcă frustrarea prin lovirea sau împingerea celorlalț i; 

 Își petrece timpul cu alți copii care au comportamente agresive; 

 Se bate puternic cu frații sau surorile; 

 Îi este dificil să înțeleagă cum anume acțiunile lui îi afectează pe ceilalți; 

 Intră frecvent în belele la școală; 

Dacă unul sau mai multe din afirmațiile de mai sus îl caracterizează pe copil, poate încerca niște exerciții de 

respirație pentru a-l ajuta să-și controleze emoțiile negative. Dacă lucrurile nu se pot rezolva cu altfel de tehnici 

simple, este recomandat să se lucreze individual cu un terapeut. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1.Fundația Institutul Național pentru Managementul Sănătății. 2013. Prevenirea bullying-ului în școli prin 

parteneriate (ed. upd.) ,Washington, DC: Fundația Institutului Național pentru Managementul Sănătății, 2 p. 

(Pratici promițătoare: Femei, copii și adolescenți) 

 

 

 

ROLUL CONSILIERII ȘI DEZVOLTĂRII PERSONALE ÎN PROMOVAREA 

http://www.nihcm.org/images/stories/Bullying_Fact_Sheet_reissued_012913.pdf
http://www.nihcm.org/images/stories/Bullying_Fact_Sheet_reissued_012913.pdf
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STĂRII DE BINE LA CICLUL PRIMAR 

 

Prof. Colojvari  Timea-Alice -  Școala Gimnazială I.D.Sîrbu, Petrila 

 

Ce este consilierea? 

Consilierea este un proces complex care cuprinde o arie foarte largă de intervenții care  impun o pregătire 

profesională de specialitate. Mai exact, termenul de consiliere descrie relația interumană  de sprijin dintre o 

persoană specializată, consilierul, și o altă persoană care solicită asistență de specialitate, clientul.  

Tipuri de consiliere: 

 Consilierea educațională 

 Consilierea informațională 

 Consilierea pentru dezvoltare personală ( presupune formarea de abilități și aptitudini care permit o 

funcționare personală și socială flexibilă și eficientă în scopul atingerii stării de bine)  

 Consilierea vocațională 

 Consilierea de criză 

Misiunea consilierului pentru dezvoltare personală este de a-i îndruma pe ceilalți să devină 

independenți, să conștientizeze că se pot ajuta singuri și că îi pot impulsiona inclusiv pe cei din jurul lor.  

Activitatea de consiliere și dezvoltare personală la ciclul primar 

Creșterea numărului de comportamente nesănătoase și de tulburări emoționale în rândul elevilor determină 

implicarea dascălilor în armonizarea laturii cognitive a școlarilor cu cea afectivă, atitudinală și 

comportamentală pentru a forma persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale și psihologice ale vie ții. 

Disciplina Dezvoltare personală la ciclul primar (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a) vine în 

întâmpinarea nevoilor fundamentale ale fiecărui școlar: cunoașterea de sine, dezvoltarea personală, relaționarea 

interpersonală, deprinderea unor tehnici de învățare eficientă, dezvoltarea capacității de a lua decizii și de a 

rezolva probleme, formarea unui stil de viață sănătos, grija față de mediul înconjurător, etc. În cadrul disciplinei 

se pot identifica module tematice ca: 

 Autocunoaștere și dezvoltare personală 

 Comunicare și relaționare interpersonală 

 Managementul informațiilor și al învățării 

 Calitatea stilului de viață 

 Familia și relațiile în cadrul acesteia 

 Relația cu mediul înconjurător. 
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 Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare 

 Recunoașterea unei varietăți de emoții trăite în raport cu  sine și cu ceilalți  

 Adoptarea unui stil de viață sănătos și echilibrat  

Exemple de teme abordate la clasa pregătitoare în cadrul disciplinei Dezvoltare personală:  Cine sunt 

eu?, Despre meserii, Familia, Despre prietenie, Regulile clasei, Despre ascultare și neascultare, Calitățile 

mele, Igiena îmbrăcămintei, Reguli de comportare, Atitudinea față de animale, Igiena locuinței, Despre 

prietenie, Sportul preferat, Despre dărnicie, Împărăția emoțiilor, Emoții și comportamente, Grija față de 

animale, Programul unei zile, Grija față de obiectele personale, Protejăm Pământul, Jocuri și activități 

preferate, Cum pregătim o petrecere?. 

Exemple de teme abordate în clasa I: Cine sunt eu?, Colegul de bancă, Ce meserie îmi voi alege?, 

Mănânc sănătos, Piramida alimentelor, Reguli de igienă personală, Sportul preferat, Despre prietenie, 

Prietenie și respect, Ce știu despre colegii mei?, Emoții de bază, Emoțiile mele, Cum mă simt?, Programul 

zilnic, Jocurile copilăriei, În vacanță. 

Exemple de teme abordate în clasa a II-a: Eu și ceilalți, Băieți și fete, Eu sunt unic, Sănătatea mea este 

importantă, Alungă  tristețea, Fii calm!, Privește-mă și mă vei înțelege!, Mesajul corpului, Codul bunelor 

maniere, Am nevoie de ajutor, Ce mi-ar plăcea să devin?, Când și cum învăț?, Ascultarea, cheia comunicării, 

Deschide fereastra respectului!, Învață de mititel, că-ți va fi mai ușurel!, Învățăm și ne relaxăm, Ajutoare în 

învățare. 

Exemple de teme abordate în clasa a III-a:  

Pentru formarea competențelor-cheie la elevi, profilul cadrului didactic se va fundamenta pe un set de 

competențe de specialitate, didactice, personale și atitudinale care să sprijine dezvoltarea profilului elevului.  

Centrarea activității didactice pe dezvoltarea competențelor-cheie presupune, de asemenea, capacitatea de 

a utiliza abordări pedagogice specifice pentru dezvoltarea maximală a potențialului fiecărui copil, pentru 

progres în învățare, pentru un climat incluziv, pozitiv și inovativ. În plus, competențele personale ale cadrului 

didactic se vor baza pe un profil de personalitate caracterizat de un nivel înalt de autocunoaștere, autonomie, 

reflecție personală ,echilibru emoțional, asertivitate și bune capacități de comunicare cu elevii, părinții, colegii 

și alți membri ai comunității. De asemenea, este de așteptat ca opțiunea pentru profesia didactică să fie 

fundamentată pe o motivație puternică și asumată, articulată prin formularea unei viziuni personale asupra 

învățării și a rolului educației în devenirea elevilor. 

Datoria cadrelor didactice este aceea de a oferi copiilor instrumente pentru a se cunoaște, pentru a privi 

viitorul cu încredere, pentru a se înțelege și a se poziționa ca indivizi, de a-i învăța cum să fie responsabili, să-

și poarte de grijă lor și altora, să-și exprime liber gândurile și sentimentele fără teama de a rămâne neînțeleși.  
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Atunci când copiii au ocazia de a experimenta idei în diferite situații și cu o varietate de resurse, ei 

descoperă conexiuni și ajung la o înțelegere nouă, mai bună. Acest lucru le dezvoltă abilitatea de a gândi critic 

și, în final, de a pune întrebări și de a găsi soluții creative. 

De aceea, dezvoltarea pe plan personal trebuie să fie o preocupare fundamentală a școlii, indiferent de ciclul 

de învățământ. Școala trebuie să le ofere genul de educație care să îi pregătească pe copii pentru o viață în 

permanentă schimbare. 

 

 

BULLYINGUL, UN FENOMEN ALARMANT ÎN ȘCOLI 

Prof.Coman Ruxandra - Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

Fenomenul de bullying este foarte răspândit atât în școlile din România, cât și la nivel mondial. 

Termenul de „bullying” vine de la cuvântul englezesc „bully”, care înseamnă ,,bătăuș, ,,huligan” fiind folosit 

ca atare și în limba română. Acesta se referă la intimidarea, agresiunea, hărțuirea fizică sau verbală, care se 

repetă și care implică un dezechilibru, cu  urmări periculoase asupra dezvoltării normale, atât a persoanei 

agresate, cât și a agresorului. 

Bullyingul include acțiuni precum amenințarea, răspândirea zvonurilor, atacarea fizică sau verbală și 

excluderea intenționată a cuiva dintr-un grup. De multe ori începe ca un joc, însă se transformă într-un abuz 

care poate avea efecte foarte grave. Deși școala pare a fi ,,sediul” manifestării acestuia, el poate avea l oc 

oriunde: la locul de joacă, în cercul de prieteni, în familie, la locul de muncă, pe internet (cyberbullying).  

Spre deosebire de comportamentele de violență, care apar spontan între copii, ca urmare a trăirii unor 

emoții intense (ex. furie, frustrare, teamă etc.) și care dispar imediat ce intensitatea trăirilor emoționale se 

diminuează, iar situațiile sunt punctual rezolvate, comportamentele de bullying nu dispar de la sine.  

Efectele bullyingului sunt vizibile, la nivel fizic, prin vânătăi, zgârieturi, răni, iar la nivel emoțional, 

putem observa stima de sine redusă,  depresie, rușine, lipsa randamentului școlar. Consecințele pot fi, în funcție 

de diverși factori, pe termen lung, mediu și scurt. De precizat că, studiile de cercetare arată că victimele 

bullyingului sunt predispuse la probleme psihiatrice la vârsta adultă. Copiii  manifestă modificări 

comportamental-emoționale bruște: tristețe, furie, izolare socială, reacții negative după timpul petrecut online, 

dureri de cap sau de burtă, fără cauză medicală, dar legate de nivelul de stres. Recunoașterea acestor semne 

este un prim pas important în aplicarea unor măsuri chiar dacă nu toți copiii solicită ajutor, unii suferind în 

tăcere și luptând singuri cu agresorul. 

Agresorii, se pare că, nu realizează răul pe care îl fac, căutând și găsind mereu explicații pentru 

comportamentul lor, neascultând opinia celorlalți, fie că este vorba de victimă, fie că este vorba de martorii 
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prezenți la incident. Agresorii au, de asemenea, impresia că astfel sunt populari, plăcuți celor din jur, adevărați 

,,zmei” în context contemporan. Din păcate, ei nu reușesc să-și exprime frustrarea, furia, într-un registru care 

să nu-i lezeze pe ceilalți, pentru că nu și-au dezvoltat corespunzător abilitățile de comunicare, stima de sine 

este scăzută și atunci simt nevoia să controleze cât mai multe situații. Văd amenințări peste tot, probleme pe 

care consideră că nu le pot rezolva privind în interior, soluția fiind pentru ei, un comportament 

necorespunzător.. Agresorul este, la o analiză mai atentă, o persoană rănită, care a suferit o traumă pe care n-a 

depășit-o din cauza unor circumstanțe nefavorabile. Indivizii care hărțuiesc în mod repetat pe ceilalți se află, 

de asemenea, în pericol de a dezvolta patologii precum anxietatea, depresia, dependența, tuburări psihice care 

lăsate netratate se pot agrava o dată cu apropierea/trăirea unui eveniment stresant.  

Bullyingul afectează în mod principal victima, care devine o persoană nesigură, izolată, cu o imagine 

de sine negativă, nemulțumită de ea însăși. Agresorul este la rândul lui afectat, dar conștientizează mai puțin 

și dacă nu sunt luate măsuri de stopare, acest comportament va persista cu trecerea anilor. A fost identificată 

și dubla postură a unui copil, în unele cazuri: agresor într-un context, victimă, în altul. Dinamica rolurilor este 

mai degrabă vizibilă la copiii mici, la adolescenți rolurile tinzând să rămână fixe. Conform unor cercetări, 

sancțiunile școlare sunt mai eficiente în gimnaziu, în timp ce în liceu aportul nu este atât de mare privind 

reducerea fenomenului. 

Concluzionând, interesul nostru ar trebui să se direcționeze spre implicarea elevilor în elaborarea de 

strategii și soluții pentru eliminarea comportamentelor de bullying, în acord cu nevoile specifice, locale, ale 

fiecărei școli și spre facilitarea accesului la servicii de sprijin și de specialitate pentru toți elevii implicați în 

situația de bullying. 
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Prof. Dacia-Petronela Costea - Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Colegiul Economic „Hermes” 

Petroșani 

 

 

Ce este Cyberbullying? 

 

Hărțuirea cibernetică este definită ca 

hărțuirea, amenințarea, intimidarea și/sau umilirea în 

mod repetat a unei alte persoane folosind tehnologii 

precum rețelele sociale și dispozitivele mobile. 

Hărțuirea cibernetică apare atunci când cineva 

hărțuiește, chinuiește, amenință sau umilește pe 

altcineva prin utilizarea tehnologiei - inclusiv mesaje 

text, site-uri de socializare, e-mail, mesaje instant și site-uri web. Ca și hărțuirea față în față, hărțuirea 

cibernetică se poate manifesta prin mai multe tipuri diferite de comportamente.  

Există mai multe forme de hărțuire cibernetică, inclusiv denigrarea, uzurparea identității, incendierea, 

ieșirea/înșelătoria și urmărirea cibernetică. Elementele cheie ale hărțuirii cibernetice sunt: intenția de a vătăma, 

repetarea și încercarea de a exercita putere asupra unui alt individ prin intimidare, amenințări, insulte și alte 

declarații dăunătoare. 

Hărțuirea cibernetică implică, de obicei, răspândirea de zvonuri sau scrierea de comentarii vătămătoare 

unei alte persoane care utilizează tehnologia. Răspândirea tehnologiei a făcut bullying-ul mult mai ușor, 

deoarece a eliminat barierele tradiționale de timp și spațiu dintre bătăuși și victimele lor. Ei pot interacționa în 

timp real în orice moment pe parcursul zilei, tehnologia fiind permanent activă – disponibilă 24/7. Cele mai 

frecvente locuri în care apare cyberbullying sunt rețelele sociale, cum sunt Facebook, Instagram, Tik Tok, 

Snapchat, dar și mesajele text, mesajele instant și e-mailul.  

Hărțuirea cibernetică este considerată o problemă de sănătate publică, implicând un număr tot mai mare 

de persoane care folosesc internetul. În plus, o mare parte din atenție se acordă modului în care agresiunea 

cibernetică afectează victima, fără a se concentra foarte mult asupra modului în care putem face față hărțuirii 

cibernetice, a modului de reducere a hărțuirii cibernetice sau a ce să faci dacă ești tu însuți un agresor cibernetic. 

De ce este dăunător cyberbullying? 

Hărțuirea cibernetică poate fi foarte dăunătoare din punct de vedere emoțional. Victimele hărțuirii 

cibernetice se pot confrunta cu depresie, izolare, performanțe academice slabe și chiar idei suicidare. În plus, 

spre deosebire de agresiunea tradițională, de care copiii pot scăpa de obicei odată ce se întorc acasă de la școală, 

hărțuirea cibernetică este prezentă oriunde tinerii au un dispozitiv mobil sau o conexiune la internet.  
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Natura mereu prezentă a hărțuirii cibernetice poate provoca o mare anxietate în rândul copiilor și 

adolescenților, deoarece aceștia pot simți că nu mai au un adăpost sigur. Această anxietate, combinată cu faptul 

că persoanele care hărțuiesc fac adesea declarații mai dure și mai dureroase online decât ar face-o în persoană, 

face ca cyberbullying-ul să fie o formă deosebit de distructivă de agresiune. 

Cum diferă cyberbullying-ul de hărțuirea personală 

În cazul hărțuirii cibernetice, victima, în general, nu are scăpare de la abuz și hărțuire. Spre deosebire 

de întâlnirile din viața reală, hărțuirea online și internetul nu se închid niciodată cu adevărat, iar hărțuirea poate 

fi neînduplecată. Acest lucru le poate face pe victime să simtă că nu au nicio scăpare, mai ales dacă agresiunea 

implică partajarea informațiilor lor personale sau când ceva postat despre ele devine viral. Acest tip de 

agresiune poate dura o perioadă lungă de timp. 

Diferite tipuri de hărțuire cibernetică 

 Impersonarea 

Probabil cea mai comună formă de uzurpare a identității implică conturi false sau profiluri concepute 

pentru a uzurpa identitatea victimei. O formă de uzurpare a identității, cunoscută sub denumirea de fraping, 

implică acces neautorizat de către cineva la contul de rețea socială al victimei,  uzurparea identității acesteia și 

postarea de conținut neadecvat ca victimă. 

În timp ce unii copii se pot gândi la asta ca la o farsă inofensivă, uzurparea identității cuiva online și 

deteriorarea reputației sale foarte reale – și probabil fragilă – poate avea consecințe grave. Trebuie să le 

reamintim copiilor cu care interacționăm că, odată ce un anumit lucru ajunge pe internet, este imposibil să -l 

controlăm. Chiar și lucrurile care sunt șterse pot să aibă multe copii electronice în altă parte și să reapară. 

 Urmărirea cibernetică 

Urmărirea cibernetică este atunci când cineva folosește tehnologia pentru a hărțui, intimida și amenința 

pe cineva în mod repetat. Cyberstalkers pot urmări victimele lor și încearcă să le întâlnească. Multe cazuri de 

cyberstalking implică adulți care pregătesc adolescenți pentru a avea relații sexuale cu aceștia.  

 

 Flaming 

Flaming este atunci când oamenii postează comentarii derogatorii pe web sau pe pagina de socializare 

a cuiva sau prin mesaje instantanee, e-mailuri sau camere de chat. Acest lucru se întâmplă în general în timpul 

unei dispute online, iar comunicarea este, de obicei, plină de limbaj furios și urât.  

 Outing (Excursie) 

Acest tip de hărțuire cibernetică implică partajarea informațiilor private ale cuiva pentru a -l umili în 

mod public, incluzând postarea de fotografii, e-mailuri, mesaje text sau videoclipuri pe internet sau 

redirecționarea acestora către alte persoane. 
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 Hărțuirea 

Hărțuirea implică trimiterea constantă de mesaje rău intenționate, abuzive sau amenințătoare către o 

persoană sau un grup online. Acest lucru se poate face victimelor în public sau privat.  

 Trolling 

Acesta este bunicul tuturor tehnicilor de cyberbullying. Este un termen aproape la fel de vechi ca 

internetul în sine. Trollingul este actul deliberat de a provoca un răspuns prin utilizarea unui tip de declarații 

inflamatorii, cum ar fi folosirea insultelor și a limbajului compromițător într-un forum online. Scopul este, în 

general, de a incita pe cineva la mânie, astfel încât să posteze ceva nepotrivit sau jenant. Trollingul se face 

adesea pentru a încerca să-l facă pe inițiator să se simtă mai bine, denigrându-i pe ceilalți. 

 Înșelătorie 

La fel ca outing, înșelătoria implică dezvăluirea de informații private despre o altă persoană. Când 

cineva se implică în acest tip de hărțuire cibernetică, persoana respectivă se împrietenește cu cineva și îi câștigă 

încrederea cu intenția specifică de a împărtăși online informațiile jenante ale acelei persoane.  

 Catfishing 

Catfishing-ul este atunci când cineva se preface a fi altcineva și uneori își asumă identitatea altei persoane 

online, inclusiv identitatea victimei, pentru a posta conținut neadecvat sau pentru a manipula și răni alte relații 

pe care victima le are online. 

 Denigrarea 

Acest lucru se întâmplă atunci când cineva postează zvonuri și bârfe despre cineva online. Cyberbullys 

folosesc denigrarea pentru a distruge relațiile și reputația țintei. 

 Excludere 

Excluderea înseamnă crearea de grupuri sau evenimente și excluderea pe cineva lucru care se poate 

întâmpla și prin a nu eticheta pe cineva într-o fotografie sau a-l exclude de la un eveniment, precum și prin 

excluderea pe cineva dintr-o conversație online.  

Deși este important să înțelegem care sunt diferitele comportamente de hărțuire cibernetică, pentru a 

obține o înțelegere completă a acestora, este, de asemenea, important să înțelegem care sunt motivele care îi 

determină pe unii elevi să inițieze astfel de comportamente, incluzând aici plictiseala, răzbunarea, furia și 

pentru a provoca reacții din partea victimelor lor. 

În plus, natura anonimă a internetului face ca oamenii să-i agreseze mai ușor pe ceilalți, mai ales dacă 

aceștia sunt ei înșiși excluși social, care nu ar avea curajul să agreseze pe nimeni în persoană. În alte cazuri, 

unii oameni devin cyberbullys pentru că fac parte din mulțime și imită comportamentele propriilor grupuri de 

colegi pentru a se potrivi. 
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Cum protejăm copiii și adolescenții de stresul agresiunii cibernetice – sfaturi pentru părinți 

 

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă părinții în prezent este cum să gestioneze 

accesul copiilor la tehnologie. Când sunt mici, își fac griji că își petrec prea mult timp privind ecranele și nu 

ies afară să se joace. Pe măsură ce mai cresc, încep să-și ceară propriul telefon mobil. Din păcate, creșterea 

popularității internetului, a smartphone-urilor și a mesajelor text a dus la o problemă majoră de intimidare 

online: hărțuirea cibernetică. 

Copiii sunt hărțuiți din cauza aspectului lor, rasei, religiei lor, sau chiar a sexualității lor . Alte motive 

includ abilități atletice slabe, nivelul de inteligență, abilități artistice puternice, morale puternice, refuzul de a 

se alătura mulțimii. sau a avea o construcție mică (de exemplu, prea scurtă sau prea subțire).  

Ca orice eveniment traumatic, cyberbullying-ul poate provoca stres și anxietate imediat și persistent 

pentru victime. Adesea sunt lăsați să se simtă singuri, izolați, vulnerabili, deprimați și anxioși. Cele mai 

importante patru tulburări de anxietate pe care le pot experimenta victimele agresiunii includ tulburarea de 

stres posttraumatic, tulburarea de anxietate generalizată, atacurile de panică și tulburarea de anxietate socială.  

Este extrem de important să fii atent la posibilele semne de agresiune cibernetică asupra copilului:  

■ Creșterea sau scăderea notabilă a utilizării dispozitivului, inclusiv mesajele text.  

■ Ei manifestă răspunsuri emoționale puternice, cum ar fi furia, la ceea ce se întâmplă; 

■ Își ascund dispozitivul de dvs. și nu vă vor spune ce fac pe el; 

■ Conturile de rețele sociale sunt închise sau apar altele noi; 

■ Evită situaţiile sociale; 

■ Devin retrași sau depresivi sau își pierd interesul pentru prieteni, familie și activități; 

■ Dificultate la somn; 

■ Dureri de cap, nervozitate și dureri de stomac; 

■ Pierderea interesului pentru hobby-uri și alte activități; 

■ Folosirea de alcool și droguri pentru a face față; 

■ Scăderea performanței academice; 

■ Stima de sine scazută; 

■ Absențe crescute la școală; 

■ Nu mai vor să meargă la școală.  

 

 Modalități de a ne proteja copiii 

Utilizarea tehnologiei în continuă schimbare pentru a urmări activitatea copilului poate fi destul de 

dificilă, dar acum este o parte importantă a părintelui. Așa cum ne învățăm copiii cum să traverseze strada și 
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să nu vorbească cu străinii, este imperativ să îi ajutăm să fie în siguranță și online. Iată modalități prin care 

putem urmări activitatea online a copiilor și putem să prevenim hărțuirea cibernetică sau să o gestionăm dacă 

se întâmplă. 

 Utilizați controlul parental 

Controlul parental digital presupune utilizarea de instrumente și software care sunt folosite pentru a 

bloca site-uri web neadecvate, pentru a impune limite de timp pe ecran și pentru a preveni străinii să intre în 

contact cu copiii dvs. online. Instalarea aplicației de control parental pe dispozitivul copilului vă va permite să 

îi monitorizați activitățile și să controlați la ce sunt și nu sunt expuși. De asemenea, veți putea să le vizualizați 

mesajele, contactele, istoricul de navigare și e-mailurile. Există multe programe de control parental disponibile, 

inclusiv opțiuni gratuite pentru a începe. Desigur, fiecare oferă instrumente și niveluri de control diferite de 

luat în considerare. De exemplu, restricțiile pentru un copil din școala elementară pot să nu fie adecvate pentru 

un elev de liceu.  

 Nu trebuie să monitorizați în secret comportamentul online al copilului dvs.  

De fapt, experții cred că vei avea mai mult succes dacă vorbești cu copiii tăi despre eticheta digitală 

adecvată și hărțuirea cibernetică, astfel încât aceștia să fie confortabil să se deschidă cu tine dacă sunt martorii 

unei situații de hărțuire. De asemenea, controlul parental nu scade riscul de hărțuire cibernetică, dar poate servi 

ca un instrument foarte util de colectare a datelor în cazul în care apare o problemă.  

 Stabiliți limite 

Trebuie să lucrați împreună cu copiii voștri pentru a vă da seama cum să gestionați cel mai bine timpul 

petrecut pe ecran. Stabiliți limite și limitări cu privire la comportamentul, conținutul și aplicațiile digitale 

adecvate. Dacă vedeți un mesaj care pare nepotrivit, vorbiți-le imediat despre el. Dacă ați citit despre un joc 

periculos, vorbiți cu copilul despre motivul pentru care nu vreți să-l joace. Anunțați-l că nu încercați să îi 

invadați intimitatea. Asigurați-vă că știe că îl iubiți, că sunteți de partea lui și că vreți doar să-l țineți în 

siguranță. 

 Educați-i 

Copiii au nevoie de îndrumarea părinților, majoritatea copiilor și adolescenților raportează că nu știu ce 

ar face dacă ar fi hărțuiți online și cel mai probabil nu își activează setările de confidențialitate. Educați-vă 

copiii despre pericolele online, inclusiv hărțuirea cibernetică. Explicați-le că „prietenii” pe care îi întâlnesc 

online s-ar putea să nu fie întotdeauna cine spun că sunt. Ar trebui să fie atenți la tipul  de informații pe care le 

împărtășesc altora. Învățați-i cum să blocheze conturile și să configureze funcții de securitate. În general, 

trebuie să-i ghidați astfel încât să poată lua singuri decizii responsabile cu privire la tehnologie și să vorbească 

atunci când o situație este inconfortabilă. 

 Încurajați-i să ia o poziție împotriva agresiunilor 
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Acțiunile colegilor sunt mai susceptibile de a opri un agresor decât orice altceva. Ajutați copiii să 

înțeleagă că raportarea unui incident de hărțuire cibernetică nu este ceva greșit. Cele mai multe platforme de 

social media și instituții școlare au politici și proceduri. Dacă un coleg de clasă agresează pe cineva cibernetic, 

ajutați copilul să raporteze situația. Dacă un copil a primit amenințări fizice sau dacă are loc o potențială crimă 

sau un comportament ilegal, anunțați poliția. 

Să le dăm copiilor noștri puterea de a vorbi împotriva agresiunii. Prin creșterea copiilor încrezători, le 

oferim instrumentele pentru a recunoaște când o situație nu se simte corectă.  Și să nu uităm să-i susținem 

întotdeauna în aceste vremuri dificile. 

Cum protejăm elevii de stresul agresiunii cibernetice – sfaturi pentru profesori 

Elevii care sunt victime ale hărțuirii cibernetice se pot simți atât de copleșiți încât nu știu ce pot face în 

acest sens. Mai jos sunt câțiva pași pe care îi pot face pentru a face față acestor situații și pentru a obține ajutorul 

de care au nevoie: 

 Ignoră-l pe agresor 

 Spune-i unui adult de încredere 

 Blocați agresorul 

 Schimbați adresa de e-mail sau numărul de telefon 

 Strângeți dovezi 

 Contactați autoritățile dacă este necesar 

 Raportați pe site-ul web 

 Creați un plan de siguranță 

 Obțineți asistență suplimentară 

 Evitați autoînvinovățirea 

Deoarece consecințele agresiunii cibernetice pot fi atât de grave – atât pentru agresor, cât și pentru 

victimă – este imperativ ca profesorii, părinții și chiar alți studenți să lucreze împreună pentru a preveni 

hărțuirea cibernetică. Următoarele sunt câteva strategii care vă pot ajuta. 

 Spuneți elevilor că este în regulă pentru ei să raporteze orice abuz online care li se întâmplă. 

 Participați la cursuri de formare privind prevenirea hărțuirii cibernetice pentru a o înțelege mai bine și 

pentru a învăța strategii de abordare a acestuia. 

 Învățați elevii despre ce sunt comportamentele de hărțuire cibernetică și de ce greșesc. 

 Creați un mediu de respect reciproc și toleranță în clasă. 

 Includeți internetul și rețelele sociale în planurile de lecție pentru a-i învăța pe elevi cum să fie 

respectuoși față de ceilalți online. 

 Lucrați îndeaproape cu părinții pentru ca aceștia să înțeleagă hărțuirea cibernetică. 
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 Implementați politici împotriva hărțuirii cibernetice în sala de clasă. 

Cyberbullying vs bullying 

În timp ce hărțuirea cibernetică este similară cu hărțuirea în anumite privințe, există  și diferențe. 

Deosebiri: 

 Hărțuirea cibernetică este invazivă; 

 Poate fi dificil să scapi și este incredibil de invazivă; 

 Este mai probabil să apară în afara școlii, inclusiv acasă, și se poate întâmpla în orice moment; 

 Hărțuirea cibernetică poate implica un public larg; 

 Poate implica un material dăunător partajat pe scară largă și rapid unui public larg, de exemplu; 

Zvonurile și imaginile pot fi postate pe forumuri publice sau trimise mai multor persoane simultan. De 

asemenea, acest material poate continua să fie disponibil și dăunător mult timp după încetarea hărțuirii 

cibernetice; 

 Agresorii cibernetici au un sentiment de anonimat; 

 Poate oferi agresorului un sentiment de anonimat relativ și de distanță față de țintă, astfel încât există o 

lipsă de feedback sau consecințe imediate. 

Asemănări: 

 Dezechilibrul de putere dintre „bully” și „țintă”, natura repetitivă a comportamentului de agresiune și 

intenția de a răni, umili, jena, ostraciza sau izola pot apărea în bullying și cyberbullying; 

 Tipuri de comportament, inclusiv răspândirea de zvonuri și amenințări sau insulte, pot apărea atât în 

cazul în cazul bullying-ului, cât și al cyberbullying-ului; 

 Motive pentru a hărțui. Oamenii se implică adesea în cyberbullying din aceleași motive pentru care se 

implică în bullying. 

 

Rolul profesorului în prevenirea agresiunii 

Profesorii sunt într-o poziție influentă ca educatori și agenți ai socializării, ajutând la promovarea 

relațiilor sănătoase între elevi și la prevenirea interacțiunilor negative. Profesorii sunt adesea prezenți atunci 

când are loc un episod de agresiune și sunt adesea primii adulți pe care elevii îi contactează. Profesorii ar putea 

reacționa în mai multe moduri după un episod de hărțuire, inclusiv intervenind, observând situația, nu intervin, 

ignorând și trivializarea hărțuirii. Ei pot monitoriza incidentele de hărțuire, pot interveni în sprijinul victimei 

sau a agresorului și/sau pot discuta despre relevanța unui climat pozitiv de clasă cu grupul. Elevii se așteaptă 

ca profesorii să intervină activ atunci când apare bullying, deși, în unele cazuri, profesorii nu sunt conștienți de 

experiențele de victimizare ale copiilor și sunt priviți de copii ca oferind sprijin limitat pentru victime. Foarte 

puține studii examinează modul în care profesorii intervin în situațiile de agresiune și cu atât mai puțin 
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analizează impactul acestor intervenții. Succesul intervenției profesorilor are implicații importante în ceea ce 

privește modul în care elevii ar trebui să fie sprijiniți eficient și modul în care încrederea și sentimentul lor de 

securitate ar putea crește. Încercarea de a aprofunda factorii care prezic un răspuns de succes al profesorilor la 

bullying este o prioritate pentru a defini cele mai importante componente pentru formarea profesorilor.  

Răspunsurile profesorului la agresiune variază considerabil, incluzând diferite strategii concentrate pe 

victimă, pe agresori sau pe grup. Există posibuilitatea utilizării a trei strategii diferite de către profesori. 

Strategiile autoritar-punitive (adică, amenințări, disciplină, expulzare) care sunt printre cele mai utilizate de 

profesori. Cu toate acestea, ele au doar un efect minim asupra intervențiilor de succes cu elevii, deoarece nu 

este propus niciun model pozitiv de modificare a comportamentului social. O altă strategie folosită de profesori 

este asistența individuală îndreptată către victime și agresori , sprijinindu-i emoțional și cultivând creșterea 

empatiei față de elevii care au fost victimizați. A treia strategie include intervenția suportiv-cooperativă, care 

implică toți elevii din clasă pentru a promova cooperarea între elevi și pentru a defini acțiuni la nivel de clasă 

și/sau școală cu sprijinul părinților și al altor profesioniști. 

Uneori profesorii nu intervin, iar motivele pentru aceasta pot varia, ei pot pur și simplu să nu fie 

conștienți de fenomenul de agresiune. Diferențele individuale în ceea ce privește convingerile și atitudinile 

profesorilor vor influența dacă și modul în care aceștia răspund la cazurile de agresiune școlară. Unii profesori 

consideră că bullying-ul este un comportament normativ care poate ajuta copiii să dobândească norme sociale 

și consideră că nu este necesar să intervină. În alte cazuri, ei nu intervin pentru că nu simt simpatie pentru 

victimă. În plus, este puțin probabil ca profesorii să intervină în situații de agresiune atunci când simt că nu ar 

putea obține niciun rezultat, când percep comportamentul nu este bullying, sau când apar forme mai ascunse 

precum bullying-ul relațional sau verbal, pentru că deseori nu sunt percepute ca agresiuni de către profesori. 

Dacă profesorii ignoră sau trivializează bullying-ul sau dacă elevii interpretează lipsa de intervenție a 

profesorilor ca pe o acceptare implicită a agresiunii, este mai probabil ca acest comportament agresiv să 

crească. Elevii care au fost victimizați pot fi descurajați să raporteze incidente de agresiune în viitor, iar elevii 

care au observat agresiunea se pot simți mai puțin motivați să intervină sau să ceară ajutor. Când profesorii 

intervin și pun capăt situației de bullying, ei comunică faptul că bullying-ul nu este acceptabil și, în consecință, 

elevii sunt mai puțin înclinați să justifice acest tip de comportament. De asemenea, intervenind personal, 

profesorul comunică că nicio justificare nu este acceptabilă în școală. Pe de altă parte, neintervenția profesorilor 

tinde să justifice acest comportament, astfel că elevii îl pot clasifica drept normal.  

Evoluțiile tehnologice recente au adăugat spațiul cibernetic ca parte a mediului social al adolescenților. 

Bullying-ul, care este răspândit în mediul social al adolescenților, are loc și în spațiul cibernetic, deși se crede 

că are un efect mai puternic și mai dăunător. Un studiu despre hărțuirea și hărțuirea cibernetică ar putea elucida 

implicațiile critice pentru copii, educatori și factorii de decizie politică. 
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VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ - CONFRUNTAREA CU INTIMIDAREA 

 

bibliotecar: Crețu Alina Claudia – Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petroșani 

 

Bullying-ul este atunci când cineva este atacat de o persoană sau de un grup. Bătăușii ar putea să-și bată 

joc de oameni despre care ei cred că nu se potrivesc.inclusiv:în ceea ce privește aspectul,felul cum acționează 

cineva, rasă sau religie, statut social, orientare sexuală. 

Bullying-ul poate apărea în diferite tipuri: 

Hărțuirea fizică este atunci când bătăuții își rănesc ținta fizic. Acest lucru ar putea fi împingerea, 

împiedicarea, lovirea cu pumnii sau lovirea. Orice formă de atingere pe care o persoană nu o dorește poate fi 

hărțuire și posibil agresiune sexuală. 

Bullying-ul verbal înseamnă batjocorirea sau tachinarea pe cineva. 

Bullying-ul psihologic este bârfirea sau excluderea oamenilor pentru a-i face să se simtă rău cu ei înșiși. 

Hărțuirea cibernetică este atunci când bătăușii folosesc internetul și rețelele sociale și spun lucruri pe 

care s-ar putea să nu le spună în persoană. Acest lucru poate include trimiterea de texte răutăcioase, postarea 

de insulte despre cineva pe Twitter sau comentarii grosolane la fotografiile lor de pe Instagram. De asemenea, 

bătăușii cibernetici ar putea posta informații personale, imagini sau videoclipuri concepute pentru a răni sau a 

pune de rușine pe altcineva. 

Violența școlară se referă la violența care are loc într-un cadru școlar. Aceasta include violența pe 

proprietatea școlii, pe drumul către sau dinspre școală și la excursii și evenimente școlare. 

Violența în școli este una dintre cele mai vizibile forme de violență împotriva copiilor: include violența 

fizică, psihologică și sexuală și agresiunea care sunt legate de cauze precum genul și normele sociale și factori 

structurali și contextuali mai largi, cum ar fi inegalitatea veniturilor, privarea, marginalizarea. și conflict.  

 Indiferent de forma de agresiune fizică cu intenția de a răni (pedeapsă corporală și agresiune fizică) de 

către adulți și alți copii. Pedeapsa corporală este aceea în care se folosește forța fizică și are scopul de a provoca 

https://www.verywellmind.com/the-psychology-of-cyberbullying-5086615
https://www.accreditedschoolsonline.org/resources/cyberbullying-prevention-and-support/
https://www.onlinemswprograms.com/resources/cyberbullying/
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un anumit grad de durere sau disconfort; este adesea folosită pentru a pedepsi performanța academică slabă 

sau pentru a corecta comportamentul inadecvat.     Violența psihologică 

include abuzul verbal și emoțional: izolarea, respingerea, ignorarea, insultele, răspândirea de zvonuri, 

inventarea de minciuni, insultele, ridiculizarea, umilirea și amenințările și pedepsele psihologice.   

        Pedepsele psihologice nu sunt fizice, ci umilesc, 

denigrează, arată un țap ispășitor, amenință, sperie sau ridiculizează un copil sau un adolescent. Violența 

sexuală include intimidarea de natură sexuală, hărțuirea sexuală, atingerile nedorite, constrângerea 

sexuală,violul și afectează atât fetele, cât și băieții. 

 Violența în școli creează insecuritate și teamă care dăunează climatului școlar general și încalcă dreptul 

elevilor de a învăța într-un mediu sigur, neamenințător.Școlile nu își pot îndeplini rolul de locuri de învățare și 

socializare dacă copiii nu se află într-un mediu lipsit de violență. 

Violența fizică în rândul elevilor și violența fizică perpetuată de profesori și alt personal, pot avea loc, 

de exemplu, în locurile de joacă sau în sălile de clasă sau în contextul sportului școlar. De asemenea, es te 

posibil ca profesorii să nu recunoască hărțuirea sau codurile, limbile și practicile pe care copiii și adolescenții 

le folosesc în hărțuirea reciprocă, și astfel că este greu de identificat fenomenul. În unele cazuri, profesorii 

permit sau se implică în comportamente violente și de agresiune. 

Copii și adolescenți expuși riscului de violență școlară 

Violența împotriva copiilor este larg răspândită și trebuie abordată pentru a îmbunătăți sănătatea și 

bunăstarea copiilor. Copiii și adolescenții expuși riscului de violență în școală sunt vulnerabili din cauza unor 

factori precum sărăcia, statutul social asociat cu etnia, diferențele lingvistice sau culturale și migrația sau 

strămutarea și dizabilitățile, care sunt orfani sau din gospodării afectat de HIV.  

Pedepsele din partea profesorilor pot fi mai susceptibile să vizeze copiii și adolescenții din populațiile 

stigmatizate și marginalizate, de exemplu, copiii refugiați și migranți pot fi pedepsiți pentru că nu sunt în stare 

să vorbească limba de predare,  

Un studiu ONU privind violența împotriva copiilor notează că, în India, profesorii de caste superioare 

pot avea mai multe șanse să denigreze și să umilească copiii din castele inferioare. Băieții, în special copiii mai 

mici, sunt mai susceptibili de a fi pedepsiți fizic la școală, în timp ce procentul de copii pedepsiți verbal este 

aproape egal pentru băieți și fete. 

Violența la școală poate apărea în interiorul și în afara sălii de clasă, în jurul școlilor, în drum spre și 

dinspre școală.     

Violența în școală poate avea un impact fizic și poate provoca suferință psihologică, dizabilitate fizică 

permanentă și sănătate fizică sau psihică pe termen lung. Impacturile fizice sunt cele mai evidente și pot include 

răni ușoare sau grave, vânătăi, fracturi și decese prin omucidere sau sinucidere. 
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O serie de studii au arătat corelații între pedeapsa corporală și sănătatea mintală precară. În timp ce 

majoritatea s-au concentrat pe pedepsele corporale în cadrul familiilor, unii s-au concentrat pe pedepsele 

corporale în școli cu un impact social invariabil negativ.  

Victimele pedepselor corporale sunt susceptibile să devină pasive și prea precaute și să se teamă de 

exprimarea liberă a ideilor și sentimentelor lor, în timp ce, în același timp, pot deveni autori ai violenței 

psihologice.  

Copiii care sunt pedepsiți fizic sunt mai puțin susceptibili decât alți copii se interiorizează valorile 

morale și sunt mai puțin înclinați să reziste tentației, să se angajeze în comportamente altruiste, să empatizeze 

cu ceilalți sau să exercite orice fel de judecată morală. Sunt mai înclinați să dezvolte o conduită dezordonată și 

agresivă, cum ar fi să-și lovească frații, părinții, colegii de școală și iubiții sau prietenele . și pot deveni adulți 

care sunt predispuși la pedepse împotriva propriilor copii și, astfel, se transmit obiceiurile violenței.  

Din punct de vedere comportamental, copiii afectați sunt imprevizibili, greu de consolat și greu de 

disciplinat. au o dorință puternică de a-și controla mediul și de a lua propriile decizii. Schimbările de rutină, 

încercările de a controla sau invitațiile nesolicitate la confort pot provoca furie, violență sau comportament 

auto-vătămator. 

În sala de clasă, aceste provocări inhibă dobândirea abilităților academice de bază și duc la respingerea 

profesorilor și a colegilor deopotrivă. Abuzul în copilărie a fost corelat cu dificultăți în memoria de lucru și 

funcționarea executivă, în timp ce neglijarea severă este asociată cu subdezvoltarea emisferei cerebrale stângi 

și a hipocampului. Copiii au mai multe șanse decât colegii lor neuro-tipici să se implice în comportamente 

sexuale cu risc ridicat, abuz de substanțe, să se implice în sistemul juridic și să experimenteze încarcerarea.  

Copiii pot răspunde la interconexiuni cu agresivitate, frică, sfidare sau furie; ei dezvoltă o auto-schemă 

negativă și experimentează simptome somatice de suferință. Neliniștea psihomotorie este frecventă, la fel ca și 

hiperactivitatea și mișcările stereotipe, cum ar fi baterea mâinii sau legănarea. Se confirmă un risc crescut de 

anxietate, depresie, hiperactivitate și reduce toleranța la frustrare. 

Efectele educaționale asupra victimelor violenței școlare sunt semnificative. Violența din partea 

profesorilor sau a altor elevi îi poate face pe copii și adolescenți să se teamă să meargă la școală și să interfereze 

cu capacitatea lor de a se concentra în clasă sau de a participa la activitățile școlare.  

De asemenea, poate avea efecte similare asupra celor din jur. Consecințele includ lipsa orelor, evitarea 

activităților școlare, jocul absent sau abandonul total de la școală. acest lucru, la rândul său, are un impact 

negativ asupra performanțelor academice și a rezultatelor școlare și asupra perspectivelor viitoare de educație 

și angajare.  

Copiii și adolescenții care sunt victime ale violenței pot obține note mai mici și pot fi mai puțin probabil 

să anticipeze să continue studiile superioare.  
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Analizele evaluărilor internaționale ale învățării evidențiază impactul violenței și al agresiunii asupra 

rezultatelor învățării. Aceste analize arată clar că este redusă rezultatele elevilor la discipline cheie precum 

matematica și alte studii au documentat, de asemenea, impactul negativ al violenței școlare și al agresiunii 

asupra performanței educaționale. 

Violența împotriva copiilor este o cauză semnificativă a problemelor fizice, a suferinței psihologice, a 

dizabilităților fizice permanente și a stării de sănătate fizică sau psihică pe termen lung.  

Guvernele ar trebui să prevadă că legea asigură copiii și protejează demnitatea umană a acestora. 

Dovezile din studii internaționale arată în mod clar că disciplina pozitivă și nonviolentă oferă rezultate mai 

bune, în timp ce orice tip de violență este asociat cu multe rezultate proaste.  

Adoptarea celei mai eficiente abordări de predare în sistemul de învățământ, prin sprijinirea cadrelor 

didactice pentru a dezvolta strategii de disciplină pozitive și non-violente, ar putea fi modalitatea corectă de a 

se apropia de realizarea dreptului copiilor la protecție împotriva tuturor formelor de violență  în toate situațiile, 

inclusiv şcoală. 
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AGRESIVITATEA ȘI COMBATEREA BULLYING-ULUI LA PREȘCOLARI 

PRIN EXEMPLE DE JOCURI EDUCAȚIONALE 

 

Prof. înv. preșcolar Dan Ionela Elisabeta - Șc. Gimn. ”I. D. Sîrbu”- Struct Grădinița P.N. și P.P. nr. 1, 

Petrila 

 

           Bullying-ul este un fenomen din ce în ce mai răspândit, este o realitate care se răspândește cu tristețe 

în centrele de învățământ. Bullying-ul are multe victime care rămân tăcute de frică și/sau rușine și sunt, de 

asemenea, mulți martori care rămân și ei tăcuți. 
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     Este esențial să conștientizeze toată lumea pericolele și consecințele bullying-ului, este esențială o 

schimbare de mentalitate, de atitudine care să ne conducă către o societate mai bună.  

     Agresivitatea sau hărțuifrea în grădiniță este o șproblemă cu care se confruntă tot mai dxes educatorii, 

și bineînțeles părinții, fie că este vorba de copilul agresiv sau cel care devine ținta agresivității.Bullying-ul 

este definit ca fiind un comportament ostil, de luare în derâdere a cuiva, de umilire, de excludere. Pentru a 

fi considerat bullying acest comportament trebuie să fie repetitiv să înglobeze o serie de comportamente 

agresive prin intermediul carora un copil încdearcă să obțină unele beneficii: apreciere, atenție din partea 

celorlalți colegi sau chiar bunuri materiale.Cel mai adesea devin victime ale bullying-ului copiii timizi, 

sensibili care au probleme de comunicare. Ca și educator pentru a putea gestiona eficient aceste acte de 

bullying, trebuie să implicăm familia, o colaborare gradiniță- familie fiind cheia unei reușite, prin încearcarea 

de a înțelege copilul și circumstanțele în care s-au petrecut lucrurile neplăcute care, în mod sigur, îl afectează 

profund. Uneori implicarea directă a părinților, cum ar fi discuția cu parintii copiilor care îl necăjesc pe 

copilul tău, poate fi productivă și poate duce la rezultate pozitive. De cele mai multe ori acest lucru rămâne 

însă un ideal, pentru că cearta dintre copii se prelungește adesea în disputele dintre adulți, fiecare având 

tendința de a-și apăra propriul copil.  

     Formele de manifestare ale bullying-ului: 

* bullying fizic - sunt luate în derâdere caracteristici legate de înălțime, greutate, culoarea părului etc.; 

*  bullying verbal (etichetarea, minciuna, satirizarea etc);  

* bullying social (dizabilitate, etnie, tip de familie etc.) 

       Unele dintre jocurile care pot fii realizate împreună cu preșcolarii pentru a combate bullying-ul la 

grădiniță pot fi: 

*Coșul amestecat- acest joc corespunde unei dinamici de prezentare. Toți copiii stau în cerc iar unul dintre 

ei (facilitatorul) va sta în mijloc. În acest joc fiecare va avea partenerul în dreap ta care va fi portocala , și 

partenerul în stânga, care va fi ananasul.Este foarte important ca toți cei participanți la joc să cunoască 

numele fiecaruia. Cel din mijloc (facilitatorul) va începe prin a spune unui jucător ”ananas” și va trebui să 

răspundă repede la numele partenerului. Dacă durează mai mult de trei secunde și nu a răspuns locurile 

acestora vor fi schimbate, acesta luând locul facilitatorului. 

* De-a interviul- Preșcolarii vor fi așezați pe scăunele sub formă de semicerc. Educatoarea va alege un 

copil care va fi cel care va lua interviul. Acesta va adresa unui coleg ales de el anumite întrebări care dorește 

pentru a se cunoaște mai bine. Apoi cel intervievat va lua interviu altui copil ales de el, Se va continua așa 

până fiecare dintre cei participanți vor lua interviu unui coleg. La sfârșit fiecare va trebui să spună ce a aflat 

din interviul luat despre colegul său. 
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* Transmite-o mai departe- este o activitate de relaxare care urmărește participarea întregului grup prin 

distracție. Pentru acest joc este necesar a se face un cerc mare, larg. Un copil va sta în mijlocul cercului cu 

o minge în mână.Acesta va trebui să arunce mingea unui coleg în timp ce îi va rosti numele . Dacă cel căruia 

i s-a aruncat mingea o prinde, va lua locul celui din mijloc și va repeta același lucru cu un alt coleg. 

* Obține comoara adversarului- Copiii sunt împărțiți în două grupe. Uneia dintre grupe i se dă o cutie 

care va fi comoafra de care va trebui să aibe grijă. Apoi cealaltă grupă are misiunea de a fura sau de a obține 

comoara de la prima grupă. Daca o obțin în mai puțin de cinci minute, a doua echipă câștigă iar dacă nu, 

câștigătoare va fi echipa numarul 1.După aceea se menționează importanța păstrării comorii pe care o are 

fiecare înăuntru. 

  

Bibliografie:  

Axinte Gabriela, Sorici Cristina, 2015, Prevenirea violenței în școală – resursă pentru școli, profesori, învățători 

și educatoare 

Marian, C., (2011). Agresivitatea în școală. Determinări, mecanisme și traiectorii. Editura Limes: Cluj -Napoca. 

 

 

ECHILIBRU ȘI SĂNATATE ÎN MEDIUL REAL ȘI VIRTUAL – MISIUNEA 

“EMISARILOR ANTIBULLYING” DIN ȘCOALA NOASTRĂ 

 
Fișă de prezentare pentru o activitate de învățare la disciplina consiliere și dezvoltare personală  

 

Prof. dr. Alina - Elena Dobrița  - Colegiul Național “Mihai Eminescu” Petroșani 

Prof. dr. Ștefania Manea – Colegiul Național “Mihai Eminescu” Petroșani 

 

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală 

Clasa: a VII-a/a VIII-a 

Domeniu de conținut: Echilibru și sănătate în mediul real și virtual  

Competența generală:  

2. Relaționarea armoniosă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare  

Competențe generale:  

2.1 Manifestarea empatiei în raport cu diferențele individuale și de grup 

2.1 Exprimarea asertivă în interacțiuni școlare, familiale și comunitare  

Tema: Misiunea “emisarilor antibullying” din școala noastră 
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Metode: jocul de rol, slogan de promovare în școală acțiunii antibullying (Fii responsabil! Spune NU bullying-

ului/cyberbullying-ului!), lucrul în echipă, problematizarea, exerciții de analiză a manifestăr ilor violente de 

bullying, din context familiare, exerciții de diferențiere a formelor de bullying, exerciții de analiză a unor 

sugestii privind combaterea și prevenirea comportamentelor de bullying, conversația euristică, dezbaterea, 

discuțiile de grup, tehnicile specifice gândirii critice; 

Resurse: chestionare, coli flip-chart, markere, post-ituri, testimoniale realizate de către Organizația „Salvați 

Copiii” România, RED-uri, calculator/laptop, ecran de proiecție, videoproiector; 

Resurse de timp: 1 oră de curs; 

Resursă educațională on-line: 

https://www.youtube.com/watch?v=7MdDvNDUqLM 

https://www.youtube.com/watch?v=YyDJafzuUK4 

https://www.youtube.com/watch?v=J0EES7vdV1g 

https://www.youtube.com/watch?v=w6FfxnhRssw 

https://www.youtube.com/watch?v=pDG1-BCZvTE 

https://www.youtube.com/watch?v=EhuK0gMH-Co 

https://www.facebook.com/watch/?v=362273524601357 

 

Activitatea nr.1  

Tehnoredactarea unui FLYER în urma dezbaterii desfășurate, dezbatere la care au participat elevii claselor a 

VII-a și a VIII-a, reprezentanți ai școlii (consilierul educativ/profesorul diriginte, consilierul psihologic), alți 

reprezentanți ai CJRAE HD, ISJ HD, IPJ HD, precum și ai autorităților locale în drept și părinții elevilor 

implicați (ca victime sau agresori) într-o situație de tip bullying sau cyberbullying; 

Bullying Cyberbullying Infracțiuni în  

Codul Penal 

Cadrul legal 

CARACTERISTICI 

GENERALE: 

-este o formă a violenței care 

are un caracter repetitiv și în 

același timp este îndreptată 

împotriva unui individ sau 

grup mai mic ca putere; 

CARACTERISTICI 

GENERALE: 

-este o formă a 

bullyingului care are loc 

prin intermediul rețelelor 

de socializare online sau 

prin alte forme de 

comunicare electronică; 

INFRACȚIUNI 

ÎN CODUL 

PENAL: 

Lovire sau alte 

violențe – art. 193 

C.P. 

 

 

Ordinul 4343/27.05.2020 

publicat în Monitorul 

Oficial nr. 492 din data 

10.06.2020, privind 

aprobarea normelor 

metodologice de aplicare 

a prevederilor: 

- art. 7 alin. 1  ̂1; 

https://www.youtube.com/watch?v=7MdDvNDUqLM
https://www.youtube.com/watch?v=YyDJafzuUK4
https://www.youtube.com/watch?v=J0EES7vdV1g
https://www.youtube.com/watch?v=w6FfxnhRssw
https://www.youtube.com/watch?v=pDG1-BCZvTE
https://www.youtube.com/watch?v=EhuK0gMH-Co
https://www.facebook.com/watch/?v=362273524601357
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-acest dezechilibru de putere se 

poate referi la forța fizică sau 

psihologică; 

-BULLY=individ care își 

folosește puterea pentru a 

speria sau răni persoane mai 

slabe; 

-ex. lovire, împingere, 

constrângere, amenințări, 

intimidări, tachinări, insulte, 

poreclire, răspândire de 

zvonuri, minciuni exercitate în 

mod repetat asupra aceluiași 

individ sau grup mai mic/mai 

slab ca forță; 

TRĂSĂTURI SPECIFICE: 

-se întâmplă într-un anumit 

moment; 

-se manifestă individual sau în 

grup mic; 

-agresorul și victima se află 

față-n față. 

-ex. hărțuire, amenințare, 

excludere, intimidări, 

jigniri, ridiculizări, 

spargere de parole;  

 

 

-aspectul repetitiv este o 

caracteristică similară 

bullyingului; 

 

 

 

 

 

 

 

TRĂSĂTURI 

SPECIFICE: 

-se întâmplă pe termen 

lung; 

-este public; 

- agresorul/agresorii sunt 

greu de identificat. 

Încăierarea – art. 

198 C.P. 

 

 

Furt – art. 228 – 

230 C.P. 

 

Amenințare – art. 

206 C.P. 

 

 

Hărțuirea – art. 

208 C.P. 

 

Folosirea abuzivă 

a funcției în scop 

sexual – art. 299 

C.P. 

 

Purtarea abuzivă 

– art. 296 C.P. 

 

- art. 56 ^1 din Legea 

Educație Naționale nr. 

1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- pct. 6^1 din Anexa la 

Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011, 

privind violența 

psihologică – bullying. 

 

 

 

 

 

Bullying : elev-elev, 

cadru didactic-elev, 

părinte-elev. 

 

 

 

 

Activitatea nr.2 

Realizați un spot publicitar, folosind platforma https://wordart.com , prin care să luați atitudine împotriva 

BULLYING-ului și CYBERBULLYING-ului devenind astfel, pentru școala voastră, „emisarii antibullying”. 

https://wordart.com/7a102czwrygf/word-art%203 

 

Activitatea nr.3 

 

https://wordart.com/
https://wordart.com/7a102czwrygf/word-art%203
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AUTOEVALUAREA (FEED-BACK-ul)) realizată/realizat prin aplicarea unui chestionar, la încheierea 

activității de informare, însușire a informațiilor și dezbatere asupra unor situații reale cu care se poate confrunta 

elevul în mediul său școlar. 

 

Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor afirmații. Atribuie (A) afirmațiilor adevărate și (F) afirmațiilor 

false.  

 

a. Bullying reprezintă rănirea accidentală a unei persoane sau a unui grup, de către o altă persoană sau 

grup.(A/F); 

b. Cyberbullying-ul reprezintă agresiunea exclusiv prin intermediul rețelelor de social izare.(A/F); 

c. Comportamentul prin care folosești repetat porecle la adresa unui coleg, deși acesta ți -a cerut să încetezi, 

reprezintă bullying verbal.(A/F); 

d. Folosirea în exces a internetului și a rețelelor de socializare are drept consecințe sedentari smul și 

diminuarea timpului pe care copiii îl alocă activităților fizice.(A/F);  

e. Bullying-ul este ceva normal în copilărie.(A/F); 

f. Bullying-ul întărește caracterul, îi face pe copii mai rezistenți.(A/F);  

g. Dacă spui unui adult  despre o situație de bullying înseamnă că ești „pârâcios” sau „turnător”?(A/F); 

h. Trimiterea de SMS-uri sau e-mail-uri jignitoare, răutăcioase, zvonurile sau comentariile răspândite pe site-

uri  de socializare despre o persoană sunt tot o formă de bullying?.(A/F);  

i. Fiecare ar trebui să se descurce singur atunci când este victimă a bullying-ului?(A/F); 

j. Agresorii sunt întotdeauna mai puternici decât cei pe care îi agresează.(A/F). 

Activitățile desfășurate în cadrul acestei lecții i-au pregătit pe elevi: 

- să recunoască și să învingă comportamentul de bullying; 

- să fie mai în siguranță pe internet. 

 

 

Clasa a VII-a 

UNITATEA 1/Asia – caracterizare geografică 

Studiu de caz – Asia în lumea contemporană 

                           B. Conflictele 

Competențele specifice atinse:  

2.3 Corelarea elementelor și fenomenelor geografice date prin raportare la suporturi grafice și cartografice; 

4.3 Explicarea relațiilor între grupuri de elemente, fenomene și procese ale mediului geografic; 
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Activitatăți de învățare: 

Analizați harta de la pagina 46 “ Diversitatea etnică și conflictele din Orientul Mijlociu” și identificați statele 

în care se manifestă diferite conflicte. Din ce motive, în opinia voastră, regiunea Orientului Mijlociu 

înregistrează un număr atât de mare de conflicte? 

Observați diversitatea etnică și religioasă a Asiei, elementele geostrategice reprezentate și regiunile în care 

există conflicte și stări conflictuale și precizați situațiile de tip cauză-efect ce generează legătura dintre acestea. 

Elevii înțeleg strategiile geopolitice și geoeconomice care sunt aplicate în regiunile de interes ale celor doi poli 

de putere ai lumii, SUA pe de o parte și Fed. Rusă pe de altă parte.  

http://storymaps.esri.com/stories/2015/refugee-crisis/ 

https://www.rador.ro/2015/12/18/cronologie-criza-refugiatilor-din-europa/ 

 

Clasa a VIII-a 

UNITATEA 8/România în Europa și în lume 

România ca membru al ONU, NATO și UE 

Competențe specifice atinse: 

3.4 Argumentarea importanței patrimoniului local și național în context european și mondial; 

4.1 Realizarea unui demers investigative; 

 

Activități de învățare: 

Comentați următoarea afirmație: 

“Prin calitatea de memebru în ONU, NATO și UE, România are datoria și oportunitatea totodată de a se 

manifesta și implica activ în problemele europene și mondiale, militând pentru dezvoltare și pace.”(Geografie, 

clasa a VIII-a, Editura Art Klett, 2020) 

Urmăriți etapele integrării României în aceste organizații internaționale și precizați trei argumente pro și trei 

argumente contra menținerii țării noastre în componența lor. 

Elevii înțeleg, la nivelul vârstei și clasei lor, atât îndatoririle/obligațiile, cât și beneficiile /drepturile care revin 

României ca membru al acestor organizații. 

https://www.g4media.ro/romania-cere-ue-sa-se-implice-in-conflictele-inghetate-din-zona-marii-negre.html 

https://www.youtube.com/watch?v=5E-G0On0kDA 

 

Bibliografia: 

Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, Cristina-Maria Gunea, Elena-Cristina Sima  - Consilierea și dezvoltarea 

personală. Manual pentru clasa a VII-a, Editura Litera, București, 2019 

http://storymaps.esri.com/stories/2015/refugee-crisis/
https://www.rador.ro/2015/12/18/cronologie-criza-refugiatilor-din-europa/
https://www.g4media.ro/romania-cere-ue-sa-se-implice-in-conflictele-inghetate-din-zona-marii-negre.html
https://www.youtube.com/watch?v=5E-G0On0kDA
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Cristina Ipate-Toma, Ștefania Bălcău, Mariana Carmen Gheorghe, Ana-Maria Badea, Valeria Iordănescu – 

Consilierea și dezvoltarea personală. Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Ars Libri, Costești, jud. Argeș, 

2020; 

Webbibliografie: 

https://www.youtube.com/watch?v=7MdDvNDUqLM 

https://www.youtube.com/watch?v=YyDJafzuUK4 

https://www.youtube.com/watch?v=J0EES7vdV1g 

https://www.youtube.com/watch?v=w6FfxnhRssw 

https://www.youtube.com/watch?v=pDG1-BCZvTE 

https://www.youtube.com/watch?v=EhuK0gMH-Co 

https://www.facebook.com/watch/?v=362273524601357 

http://storymaps.esri.com/stories/2015/refugee-crisis/ 

https://www.rador.ro/2015/12/18/cronologie-criza-refugiatilor-din-europa/ 

https://www.g4media.ro/romania-cere-ue-sa-se-implice-in-conflictele-inghetate-din-zona-marii-negre.html 

https://www.youtube.com/watch?v=5E-G0On0kDA 

 

METODE DE COMBATERE A VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ 

 
Prof. Doroțan Manuela- Liceul Tehnologic,, Mihai Viteazu,, Vulcan 

Prof. Dumitru Gabriela - Liceul Tehnologic,, Mihai Viteazu,, Vulcan 

Prof. Florean Petruța- Liceul Tehnologic,, Mihai Viteazu,, Vulcan 
 

 

Violența este dezorganizarea unui sistem personal sau social care se traduce 

printr-o pierdere a integritatii (fizice, materiale, psihice). Daca, in fazele de inceput 

ale educatiei scolare (cand parintii nostri erau elevi), predomina violenta 

profesorului asupra elevilor, democratizarea educatiei a antrenat o deplasare a 

violentei catre elevi, canalizand-o dinspre elevi spre profesori. 

Violenta fizica si cea verbala sunt doua dintre cele mai des intalnite tipuri de violenta in scolile din Europa. 

Cultura adolescentilor pare a fi centrata pe violenta, fenomen la care au contribuit familia, scoala, industria 

divertismentului si mass-media. 

 

A. TIPURILE DE VIOLENȚĂ LA CARE SUNT EXPUȘI ELEVII/ PROFESORII 

Elevii : 

https://www.youtube.com/watch?v=7MdDvNDUqLM
https://www.youtube.com/watch?v=YyDJafzuUK4
https://www.youtube.com/watch?v=J0EES7vdV1g
https://www.youtube.com/watch?v=w6FfxnhRssw
https://www.youtube.com/watch?v=pDG1-BCZvTE
https://www.youtube.com/watch?v=EhuK0gMH-Co
https://www.facebook.com/watch/?v=362273524601357
http://storymaps.esri.com/stories/2015/refugee-crisis/
https://www.rador.ro/2015/12/18/cronologie-criza-refugiatilor-din-europa/
https://www.g4media.ro/romania-cere-ue-sa-se-implice-in-conflictele-inghetate-din-zona-marii-negre.html
https://www.youtube.com/watch?v=5E-G0On0kDA
http://www.psyvolution.ro/sectiuni-psihologia-educatiei/168-metode-de-combatere-a-violentei-in-scoala
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-violenta emotionala, vulgaritatea de limbaj, dinspre elevii cu comportament indezirabil; 

-violenta fizica din partea colegilor mai mari sau mai puternici; 

-agresiunea parintilor sau altor membrii ai familiei, ca metoda de rezolvare a nemultumirii fata de copil; 

-stress provocat de parintii cicalitori, de cerintele prea mari fata de copii in legatura cu 

performantele lor 

-critica si sanctiunile exagerate ce vin dinspre profesori, care nu-si cunosc suficient de bine elevii; 

-violenta stradala, escrocherii, santaj din partea unor tineri fara ocupatie, a gastilor de cartier; 

-frustrarea datorata unor probleme de natura socio-economica; 

-violuri, perversiuni sexuale, pornografie - intre elevi sau provocate de persoane dinafara scolii. 

Profesorii : 

-atitudini si limbaj trivial, vulgaritate din partea elevilor; 

-agresivitate nonverbala, atitudini sfidatoare din partea elevilor sau persoanelor dinafara scolii; 

-vestimentatie provocatoare, etalarea opulentei familiei, violenta emotionala; 

-ostilitate in atitudini sau/ si agresivitate fizica; 

-impolitete, insulte, obraznicie, nesupunere, amenintari, reprosuri din partea elevilor; 

-comentarii impertinente la observatiile profesorilor, parasirea clasei in timpul activitatilor,  gesturi care 

genereaza disconfort in interactiunea acestora cu elevii si parintii; 

-violenta verbala, amenintari si chiar violenta fizica din partea unor parinti; 

-suspiciuni, contestarea autoritatii, corectitudinii si competentei profesionale a unor cadre didactice de 

catre elevi si parinti; 

-existenta unor grupuri organizate care terorizeaza scoala, pe unii profesori; 

-violuri, perversiuni sexuale, lovire, talharire... 

 

B) CAUZELE VIOLENȚEI LA ELEVI 

1. cauze de ordin genetic: devieri comportamentale explicabile pe baza de date genetice ; timiditatea, 

labilitatea emotionala, nivelul scazut de rezistenta la conflicte, tulburari emotionale grave care determina 

structura dizarmonica a personalitatii unor elevi ; carente afective de stimulare cognitiva; esecuri personale 

de adaptare si integrare scolara; 

1. cauze ce tin de specificul varstei scolare: modificarile hormonale caracteristice varstei scolare determina 

si modificari comportamentale, uneori nedorite; teribilismul adolescentin; contactul  elevilor in orele de 

instruire practica organizate deficitar; sentimentul acut al singuratatii in conditiile cand parintii alearga 

obsedati de castiguri banesti, neacordand timp si rabdare framantarilor copiilor/ tinerilor in formare; 

2. carente de ordin legislativ, la nivelul sistemului social in general si al celui scolar, in special: incoerenta 
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legislativa- instabilitatea sistemului legislativ determina, in general, sfidarea legilor, regulamentelor sau 

normelor de convietuire sociala fara riscul sanctionarii faptelor; 

3. cauze de ordin moral, criza generala a sistemului de valori: lipsa unor motive inalte in pregatirea 

scolara si profesionala genereaza dezinteresul elevilor si parintilor fata de scoala; potentialul financiar 

al unor parinti determina atitudini parazitare din partea fiilor/ fiicelor acestora; disparitia/ deprecierea 

vizibila a modelului familiei traditionale; conceptul de democratie preluat intr-o maniera deformata pe 

toate palierele socialului; 

4. cauze de natura pedagogica, la nivelul scolii si al familiilor: volumul excesiv al informatiei nu lasa locul 

si timpului necesar preocuparilor pentru educatie ; tonul agresiv al educatorilor, bruscarea elevilor, aprecierea 

nedreapta cu note sau calificative; greseli atitudinale, de relationare si castigarea autoritatii moral-

profesionale; abuz emotional si fizic din partea cadrelor didactice sau a parintilor; nesupravegherea atenta a 

elevilor in unele activitati sau in recreatii; lipsa de autoritate a unor profesori; abordarea gresita a elevilor la 

unele ore, de catre unii profesori genereaza frustrare si agresivitate; indulgenta si superficialitatea cu care 

sunt tratate unele probleme grave de comportament ale elevilor genereaza sfidare si dispret pentru 

regulamente si norme scolare; nivelul scazut de educatie si carentele culturale ale parintilor; incapacitatea  

parintilor de a-si educa si stapani copiii; conflicte intre familiile elevilor; incoerenta in sanctionarea 

abaterilor; programe educative formale, ineficiente- inclusiv pentru parinti; absenta psihologilor din 

majoritatea scolilor si localitatilor rurale; diminuarea legaturilor traditionale intre scoala si familie, cadrele 

didactice par tot mai dezarmate in incercarea lor de a face din parinti partenerul principal in educatie; 

5. situatia socio-morala si economica in unele familii: saracia si promiscuitatea din numeroase familii; 

comportamentul agresiv in familie, pe fondul neajunsurilor de ordin material, al consumului de alcool 

sau al crizei generale a valorilor morale; numarul mare de familii  dezorganizate, cu parinti divortati, 

configurate consensual, atipic ; 

6. aspecte nascute de criza societatii in tranzitie : existenta unui numar prea mare de discoteci cu program 

non-stop, baruri si alte locuri de distractie in localitati, inclusiv la sate; lipsa de comunicare intre copii si 

parinti, fie din cauza plecarii celor din urma in strainatate fie din cauza diferentelor de mentalitate; 

abandonarea de catre parinti a functiei educative, pe fondul preocuparii exagerate pentru acumularea de bani 

si bunuri materiale; accesul nelimitat al elevilor la informatii neadecvate varstei sau particularitatilor 

individuale, prin televizor, internet, s.a.; ascultarea necontrolata a unei muzici neselectate; accesul la alcool 

si droguri; 

7. cauze generate si/ sau alimentate de mass-media: agresivitatea, violenta si sexualitatea reprezinta 

principalul continut al unor emisiuni TV; lipsa/ raritatea modelelor pozitive in mass- media; 

8. cauze ce tin de managementul scolii, la nivel micro si macro-social: lipsa unor spatii si preocupari 
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ale scolii si comunitatii pentru desfasurarea unor activitati recreative. 

C) MĂSURI DE COMBATERE A VIOLENȚEI ȘCOLARE 

1. respectarea stricta a Regulamentului Scolar si al Regulamentului de Ordine Interioara prin : 

-cunoasterea continutului acestor regulamente de catre fiecare elev si parinte; 

-aplicarea stricta, prompta si corecta a prevederilor acestor regulamente, in toate cazurile, in mod gradual si 

cu comunicarea acestor masuri catre cei in cauza; 

-popularizarea actelor si sanctiunilor administrate, in randul elevilor si parintilor, ca mijloc de descurajare 

a acestor acte. 

2. intarirea pazei si ordinii in scoala prin: 

-contracte cu institutii de paza si protectie, asigurarea de fonduri banesti pentru plata angajatilor permanenti 

in asigurarea pazei si protectiei elevilor si cadrelor didactice pe timpul programului; 

-intarirea pazei si ordinii prin personalul propriu angajat, pe intreaga perioada a cursurilor; 

-supravegherea permanenta a incintei scolii cu ajutorul unor camere video( unde e posibil); 

-accesul in scoala se va asigura pe o singura intrare; 

-imbunatatirea serviciului pe scoala al cadrelor didactice pentru supravegherea atenta a elevilor si pentru 

evitarea oricaror accidente sau evenimente nedorite; 

-sesizarea prompta catre organele de ordine ale statului a oricaror evenimente sau acte de violenta ce s-

au manifestat sau risca sa se produca in unitatile scolare, colaborarea stransa cu politia locala sau de 

proximitate si cu jandarmeria; 

-se va acorda atentie speciala elevilor sau grupurilor potential-agresive, desfasurand activitati de preventie a 

faptelor negative. 

3. imbunatatirea activitatii educative prin: 

-teme de dirigentie pe tema deviantei comportamentale, delincventei juvenile, violentei de orice fel, 

infractionalitatii, la toate clasele, cu continut adaptat varstei si caracteristicilor 

clasei; prezentarea unor cazuri aparute in presa si analizarea acestora cu elevii; 

-consilierea psihologica a elevilor cu probleme comportamentale precum si a celor care sunt victime ale 

violentei sau unor forme de abuz; programe de preventie cu accent pe dezvoltarea personala, psiho-

emotionala a elevilor; 

-dezvoltarea retelei de medicina scolara, medicul scolar impreuna cu psihologul ar putea desfasura o 

buna activitate de preventie privind comportamentele de risc ; 

-consilierea dirigintilor, profesorilor, parintilor pe problemele comunicarii si relationarii cu copiii; 

-desfasurarea unor programe si proiecte educationale, in parteneriat cu institutiile furnizoare de sevicii in 

combaterea infractionalitatii; 
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-organizarea de actiuni educative atractive, cu elevii si parintii inclusiv concursuri pe aceasta tema; 

-revederea tematicii lectoratelor cu parintii si a tematicii sedintelor pe clase, in sensul cuprinderii unor 

dezbateri orientate pe problematica violentei; 

-instaurarea in fiecare scoala a unei atmosfere de seriozitate si respect pentru valori reale; 

-combaterea prompta a oricaror acte de violenta, sub orice forma s-ar manifesta aceasta; 

-examinarea psihologica a elevilor cu probleme comportamentale; 

-monitorizarea elevilor si faptelor reprobabile, activitati lunare cu elevii-problema; 

-analiza periodica, in consiliul profesorilor si in careul scolii, a evenimentelor din perioada 

respectiva si comunicarea masurilor stabilite de conducerea unitatii; 

-instituirea unei comisii de disciplina la nivelul scolii cu atributii specifice; 

-recuperarea, prin fapte exemplare, a prestigiului scolii in fata comunitatii; acest deziderat trebuie avut in 

vedere si la nivelul institutiilor centrale sau judetene, responsabile de destinul scolii  romanesti. 

1. intarirea legaturii scolii cu familia si comunitatea locala prin: 

-o mai stransa colaborare cu familiile elevilor, cu biserica, cu primaria, politia, justitia, institutile sanitare; 

-vizitarea periodica a elevilor la domiciliul acestora, sau comunicarea prin mijloacele moderne cu parintii; 

-actiuni in echipe mixte: profesori- elevi- parinti- psihologi- cadre medicale- politist- jandarmi, pentru 

activitati de informare si preventie a unor fapte sociale reprobabile. 

2. alte masuri : -introducerea uniformelor scolare, a unor insemne distinctive pentru elevii din fiecare 

scoala, a legitimatiilor de elev, interzicerea utilizarii telefoanelor mobile etc. 

 

ÎN SIGURANȚĂ PE INTERNET 

 

Prof. Duduială Gianina - Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani 

 

Petrecem mult timp conectați la internet pe telefoane, tablete sau calculatoare, pentru a ne accesa 

conturile de rețele sociale, pentru a ține legătura cu prietenii, pentru a vedea filme, pentru a asculta muzică, 

pentru a studia sau pentru a lucra. Dar cât de sigur este mediul online? 

Tinerii au dreptul să se bucure de cele mai frumoase experiențe online pe care le poate oferi internetul. 

În fiecare an, în februarie, UE organizează o campanie intitulată Ziua internetului sigur, pentru a-i sensibiliza 

pe cetățeni cu privire la modul în care eforturile colective pot pune bazele unui internet mai bun în viitor 

(#SaferInternet4EU). În primul rând, trebuie să conștientizezi riscurile la care te poți expune când navighezi 

online și să știi cum să le eviți. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/safer-internet-day-sid
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Confidențialitatea 

Când publici ceva pe internet îți expui o parte din viața privată. Prin urmare, postarea de informații cu 

caracter personal pe bloguri, în profilul de utilizator sau pe forumurile de discuții poate fi periculoasă și poate 

conduce la abuzuri. Asigură-te că nu faci și nu spui pe internet lucruri pe care nu le-ai face și nu le-ai spune în 

viața reală și gândește-te cine sunt cei care îți văd postările online (necunoscuți? prieteni? prieteni ai 

prietenilor?) Setează-ți parametrii privind confidențialitatea.  

Este adevărat că, teoretic, legislația recentă a UE facilitează ștergerea permanentă a informațiilor cu 

caracter personal pe care le-ai partajat (ai auzit de RGPD? citește articolul nostru despre drepturile pe care le 

ai online). În practică însă, eliminarea sau ștergerea informațiilor poate fi foarte complicată. Cu cât acționezi 

mai repede, cu atât mai bine, deoarece un conținut postat mai mult timp este redistribuit de mai multe ori. Dacă 

dorești să îți evaluezi cunoștințele legate de securitatea cibernetică, accesează acest quiz. Durează maximum 

10 minute și poți afla ceva util! 

Sextingul (trimiterea de imagini digitale, materiale video, SMS-uri sau emailuri explicite din punct de 

vedere sexual, de obicei cu ajutorul telefonului mobil) este un exemplu concret de risc la adresa vieții private. 

Chiar și atunci când intenția pare nevinovată și ai încredere în persoana căreia îi trimiți mesajele, ce se întâmplă 

dacă imaginea sau înregistrarea este partajată sau interceptată? 

Racolarea pe internet  

Este procesul prin care un adult te contactează online, mai ales prin utilizarea unor profiluri false  care 

reprezintă o persoană tânără sau o celebritate. Adultul respectiv încearcă să te ademenească și să profite de 

naivitatea ta din mai multe motive: pentru a te exploata și câștiga bani de pe urma unei fotografii pe care te -ar 

putea convinge să i-o trimiți în scop sexual (unele fotografii ar putea ajunge pe un site pentru pedofili în așa-

numitul „dark web”) sau pentru a te șantaja. Aceasta este o infracțiune. Intră în categoria  agresiune sexuală 

online și extorcare de fonduri. 

De obicei, persoana care încearcă să te racoleze, va crea mai întâi un climat bazat pe încredere. Nu e 

ușor să știi dacă cineva încearcă să te ademenească. Asigură-te că nu postezi pe forumurile online sau pe 

platformele de socializare imagini sau înregistrări video în care apari fără haine, dacă nu cunoști personal 

destinatarul. Dacă ai motive să crezi că cineva încearcă să te racoleze online, oprește conversația, caută 

ajutor și raportează persoana în cauză.  

Discursul de incitare la ură  

Se referă la exprimarea unei opinii negative generalizate referitoare la un anumit grup sau la o anumită 

persoană care aparține grupului respectiv. Incitarea la ură este o formă de rasism și discriminare care afectează 

întreaga Europă și este amplificată de internet și de mijloacele de comunicare socială. Dintre discursurile de 

incitare la ură, xenofobia este raportată cel mai des. Urmează orientarea sexuală și islamofobia (Codul de 

https://www.europol.europa.eu/how-to-set-your-privacy-settings-social-media
https://europa.eu/youth/d8/node/13255_ro
https://europa.eu/youth/d8/node/13255_ro
https://cybersecuritymonth.eu/references/quiz-demonstration/intro
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation/online-sexual-coercion-and-extortion-of-children
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation/online-sexual-coercion-and-extortion-of-children
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/are-you-victim-get-help-report-it-we-are-here
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/are-you-victim-get-help-report-it-we-are-here
https://www.europol.europa.eu/report-a-crime/law-enforcement-reporting-channels-child-sexual-coercion-and-extortion
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code_of_conduct_factsheet_7_web.pdf
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conduită privind combaterea discursului ilegal de incitare la ură din mediul online). UE colaborează 

cu furnizorii online pentru a se asigura că victimele pot raporta discursuri de incitare la ură. 

Consiliul Europei a lansat o campanie intitulată No Hate Speech (Discurs fără ură) pentru a sensibiliza 

publicul cu privire la importanța denunțării discursului de incitare la ură. Această campanie este un apel la 

acțiune. Pe site-ul său, tinerii vor găsi resurse pentru a întreprinde acțiuni și contacte naționale pentru a raporta 

discursurile de incitare la ură. 

Hărțuirea cibernetică  

Este un fenomen care apare online atunci când o persoană (sau un grup) amenință, umilește sau rănește 

o altă persoană. Hărțuirea cibernetică poate avea loc oricând și oriunde, autorul putând acționa în mod anonim. 

De regulă, în mediul online, pentru un act de hărțuire există mai mulți martori decât în viața reală. În prima zi 

de joi a lunii noiembrie, UNESCO și statele sale membre organizează Ziua internațională împotriva violenței 

și hărțuirii în școli, inclusiv a hărțuirii cibernetice, recunoscând că violența școlară în toate formele sale 

reprezintă o încălcare a drepturilor copiilor și adolescenților la educație, la sănătate și bunăstare.  

Există multe lucruri pe care le poți face pentru a combate hărțuirea atât online, cât și offline, în școală 

sau în orice altă parte a comunității. În primul rând, dacă vezi că cineva este hărțuit, ia-i apărarea! Implică-te 

și acționează! Dacă ești victimă, nu te teme să vorbești despre asta – cu prietenii, cu familia, cu un profesor, cu 

un serviciu specializat sau cu orice adult în care ai încredere (consultă site-ul Rețelei europene pentru 

combaterea hărțuirii sau al organismului național de promovare a egalității din țara ta de reședință). Cere ajutor 

– nu ești singur, iar hărțuirea cibernetică nu este lucru de care să îți fie rușine!  

Știrile false 

Sunt știri inexacte sau care induc în eroare, fiind lansate cu bună știință în presă pentru a manipula 

opinia publică. Știrile false sunt omniprezente pe internet. Pentru a le recunoaște, trebuie să ai capacitatea de a 

identifica informațiile.  

Există câteva principii de bază pentru verificarea validității informațiilor. Întreabă-te: cine este autorul 

și care sunt obiectivele sale? știrea este postată pe un site de încredere? a fost difuzată și de alte surse fiabile? 

Consolidarea gândirii critice și a competențelor necesare pentru a face distincția între sursele fiabile de 

informații și dezinformare este esențială. O regulă de aur: dacă ceva sună prea rău sau prea bine pentru a fi 

adevărat, probabil că nu este adevărat! 

Află mai multe despre dezinformare din acest articol publicat pe Portalul european pentru tineret.  

Dorești să raportezi un abuz?  

Majoritatea țărilor europene au instituit, cu ajutorul autorităților naționale și al ONG-urilor, mecanisme 

naționale de raportare și sprijin pentru victimele hărțuirii cibernetice, ale discursului de incitare la ură și ale 

infracțiunilor motivate de ură. Consultă lista furnizată de Consiliul Europei. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code_of_conduct_factsheet_7_web.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/alliance-better-protect-minors-online
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/home
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/reporting-to-national-bodies
https://en.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolenceandbullying
https://en.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolenceandbullying
http://en.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolenceandbullying
http://www.antibullying.eu/
http://www.antibullying.eu/
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
https://europa.eu/youth/eu/article/294/71558_en
https://europa.eu/youth/eu/article/294/71558_en
http://europa.eu/youth/eu/article/294/71558_en
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/reporting-to-national-bodies
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La nivelul UE, Ins@fe, parte a rețelei de centre pentru un internet mai sigur, pune la dispoziție o listă a  liniilor 

de asistență care colectează informații și le oferă tinerilor consiliere și sprijin cu privire la modul de abordare 

a conținutului nociv sau a contactelor și comportamentelor dăunătoare, cum ar fi racolarea și hărțuirea online 

ori sextingul. Dacă ai ceva de raportat o poți face aici sau poți contacta direct liniile de asistență ale rețelei.  

Portalul „Un internet mai bun pentru copii” îți oferă resurse și sfaturi pentru a te proteja atunci când navighezi 

online. Există și o secțiune dedicată tinerilor, „BIK Youth”, care îți dă acces la informații utile și te ajută să îți 

faci vocea auzită.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

În siguranță pe internet | European Youth Portal (europa.eu) 

Siguranţa pe Internet - The Walt Disney Privacy Center (thewaltdisneycompany.com): 

Salvați Copiii | Salvați Copiii România (salvaticopiii.ro) 

Fii inteligent pe Internet – SigurOnline - Siguranţa online a copiilor 

 

 

 

CYBERBULLYINGUL – MANIFESTARE A AGRESIVITĂȚII ÎN EPOCA 

DIGITALĂ 
 

Prof.  Dumitraș Alina-Lucreția, Liceul Tehnologic “Transilvania”  Deva 

Prof.  Boghiță Mihaela, Liceul Tehnologic “Transilvania”  Deva 

 

 

Nimeni nu se vindecă rănind pe altul”.- Sf. Ambrozie 

În ultimii ani, mass-media, educatorii și părinții, dar și comunitatea de cercetare au fost preocupați de 

o formă relativ nouă de agresiune printre elevi și tineri, denumită generic cyberbullying. Cyberbullyingul este 

un fenomen care ia amploare în toată lumea, direct proporțional cu accesul la noile canale de comunicare. În 

linii mari, cyberbullyingul este definit ca hărțuirea efectuată prin mijloace electronice, cum ar fi telefoanele 

mobile sau pe internet. Tabloul general creat în mass-media și adesea de către cercetătorii fenomenului este că 

cyberbullyingul este foarte frecvent, că a crescut dramatic de-a lungul timpului și că această nouă formă de 

agresiune a creat multe victime și agresori noi, pe lângă agresorii și victimele implicați în „tradiționala” 

intimidare – bullying. În plus, adesea se argumentează sau se lasă de înțeles că cyberbullyingul este dificil de 

descoperit și contracarat printre adolescenți, creând un sentiment de neputință care afectează dramatic imaginea 

de sine a adolescenților. Un nou fenomen, ce poartă denumirea de „răzbunarea tocilarilor” aduce în atenție 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/insafe-inhope
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/insafe-inhope
https://www.inhope.org/EN#hotlineReferral
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/insafe-inhope
http://www.saferinternet.org/
https://www.betterinternetforkids.eu/web/youth/home
https://europa.eu/youth/get-involved/your-rights-and-inclusion/be-safe-online_ro
https://privacy.thewaltdisneycompany.com/ro/siguranta-pe-internet/
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/siguranta-pe-internet
https://siguronline.md/rom/copii/informatii-si-sfaturi/fii-inteligent-pe-internet


83 

 

inversarea de roluri: victimele din offline (cei cu competențe digitale avansate – „tech savvy victims”) devin 

agresori în mediul online. 

O mare parte din literatura de specialitate provine dintr-o perspectivă psihologică și s-a construit pe o 

tradiție de 30 de ani de cercetare a ceea ce se numește hărțuire tradițională (bullying) sau hărțuire offline și 

include atât definiții timpurii ale hărțuirii cibernetice (cyberbullying), dar și tipurile de subiecte urmărite (cum 

ar fi caracteristicile agresorilor și ale victimelor).  

Prin extinderea definiției bullyingului tradițional, cyberbullyingul este definit ca   „un act de agresiune 

sau comportament care este efectuat prin mijloace electronice de către un individ sau un grup, în mod repetat 

și în timp, asupra unei victime care nu se poate apăra cu ușurință.”. Multe dintre caracteristicile clasice ale 

bullyingului se regăsesc și la cyberbullying, dar există anumite diferențe clare. Forța fizică nu este necesară 

pentru săvârșirea unui act de hărțuire cibernetică. 

În cyberbullying, ca forme ale dezechilibrului de putere, sunt demne de luat în considerare: anonimatul 

și abiliățile tehnice/ competențele digitale ale celor implicați. Vandebosch, H. & Van Cleemput, K. (2008) au 

susținut că o cunoaștere bună a TIC poate contribui la un dezechilibru de putere; ei au constatat că elevii cu 

abilități avansate în utilizarea internetului sunt mai expuși la experiențe deviante în mediul online. Agresorii 

din mediul online sunt, cel mai probabil, experți în internet. In timp ce unele acte  de agresiune în online (cum 

ar fi trimiterea unui mesaj text cu conținut jignitor) sunt la îndemâna oricui, alte tipuri de agresiune cibernetică 

(cum ar fi, de exemplu, furtul de identitate pe un site web sau uzurparea identității) necesită ceva mai multe  

competențe digitale. 

E dificil să răspunzi eficient dacă nu știi cine te agresează, dacă nu știi identitatea făptuitorului. Atunci 

când au fost rugați să spună primele trei cuvinte care le vin în minte când aud de „cyberbullying”, participanții 

la studiu au indicat în mod clar „anonimatul”. În schimb, dacă victima îl cunoaște pe făptuitor, revin în joc 

criteriile convenționale (forța fizică/psihică, popularitatea). Adică o victimă s-ar putea să aibă rețineri în a 

reacționa în fața unui elev mai puternic sau mai popular care ar putea oricând să se răzbune și offline. 

Un alt aspect diferit în ceea ce privește dezechilibrul de putere în cyberbullying a fost sugerat de Dooley, 

Pyzalski și Cross (2009). Aceștia au arătat că, din moment ce materialul există în spațiul online și este mai greu 

de eliminat sau de evitat, acest lucru poate face victima să se simtă mai neputincioasă.  

Știrile despre tineri care au folosit internetul și rețelele sociale pentru a hărțui sau insulta colegii de clasă au 

fost destul de frecvente în ultimii ani. Atât mediul academic cât și autoritățile statului responsabile cu protecția 

copilului și protecția datelor cu caracter personal au încercat să dezvolte programe și strategii de prevenție a 

fenomenului cyberbullying.Cu toate acestea, cercetările rămân în mare măsură fragmentare cu privire la 

profilurile agresorilor și victimelor. 
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Studiile existente nu oferă o imagine clară asupra diferențelor de gen în rândul agresorilor. Deși Aricak 

și colab (2008), Li (2006) și Slonje&Smith (2007) au identificat mai mulți băieți printre agresorii cibernetici, 

alții (Patchi&Hinduja, 2006; Smith și colab., 2008) nu au găsit diferența de gen ca fiind semnificativă în 

cyberbullying. Într-un studiu al lui Kowalski și Limber (2007), fetele care hărțuiau online erau mai multe decât 

băieții. Faptul că fetele, care sunt mai rar identificate ca agresoare în cazul bullyingului tradițional, sunt mai 

multe ca băieții în cyberbullying, ar putea fi explicat prin caracterul ascuns și indirect al hărțuirii cibernetice 

(anonimatul) (Griffin și Gross, 2004; Stassen Berger, 2007). 

În ceea ce privește vârsta agresorilor, nu există un consens. Pe de o parte, unii autori au descoperit că 

tinerii prezintă un risc crescut de cyberbullying în comparație cu adolescenții mai tineri.  Pe de altă parte, 

Patchin și Hindua (2006) nu au găsit vreo diferență semnificativă de vârstă pentru agresorii cibernetici. Totuși, 

într-un studiu realizat de Williams și Guerra (2007) printre elevii de clasa a V-a, a VIII-a și a XI-a, s-a 

demonstrat că hărțuirea pe internet a atins apogeul în clasa a VIII-a (14 ani) și a scăzut spre clasa a XI-a (17 

ani). Slonje și Smith (2007) au constatat, de asemenea, un nivel mai scăzut de hărțuire cibernetică printre 

adolescenții de 15-18 ani decât printre cei de 12-15 ani. 

Caracteristicile psihosociale care au fost asociate cu profilul agresorilor cibernetici sunt: aprobarea 

morală a agresiunii, interesul scăzut pentru școală, lipsa suportului emoțional din partea apropiaților, dar și 

rezultate școlare sub medie . 

În ceea ce privește timpul de utilizare a internetului, s-a crezut inițial că agresorii cibernetici sunt, în 

general,  tinerii care își petrec foarte mult timp pe internet și folosesc chat-ul (programele de mesagerie instant) 

în special.  Cu toate acestea,  au dovedit că există o slabă corelație între timpul petrecut pe internet și 

comportamentele de agresiune cibernetică. În studiul lui Ybarra și Mitchell (2004), agresorii cibernetici se 

auto-evaluează ca fiind „experți” în utilizarea tehnologiei digitale și   raportează niveluri mai scăzute de 

monitorizare parentală. 

În cele din urmă, pare să existe o suprapunere puternică între agresori și victime și între implicarea în 

cyberbullying și bullyingul tradițional. Astfel, în mediul online, agresorii sunt, uneori , victimele din offline, 

victimele bullyingului tradițional. Fenomenul poartă denumirea de „răzbunarea tocilarilor”   și aduce în atenție 

exact această inversare de roluri: victimele din offline (cei cu competențe digitale avansate – „tech savvy 

victims”) devin agresori în mediul online. 
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ROLUL PROIECTELOR ERASMUS+  ÎN DEZVOLTAREA CUNOȘTINTELOR 

GEOGRAFICE 
 

 Prof. Dumitru Gabriela – Liceul Tehnologic ,, Mihai Viteazu,, Vulcan 

Prof. Doroțan Manuela – Liceul Tehnologic ,, Mihai Viteazu,, Vulcan 

                 

Participarea elevilor la proiectele Erasmus+ reprezintă oportunitatea de a dobândi cunoștințe, abilități 

și competențe în domeniul de calificare în țări din U.E. Școlile unde învață pot ulterior recunoaște și valorifica 

în continuare experiența de formare în străinătate, pentru a-i ajuta să devină competitivi pe piața forței de 

muncă, în raport cu cerințele angajatorilor și pentru creșterea angajabilității. Prezenta in cadrul Proiectelor a 

unui program cultural ofera, in acelasi timp, elevilor sansa de a-si largi orizontul geografic prin impactul 

direct cu specificul fizico-economico-geografic al tarii in care isi desfasoara stagiul ; intelegerea, prin exemple 

concrete, a modului in care ansamblul mentalitatilor, atitudinilor, traditiilor isi pun amprenta asupra modului 

de valorificare a mediului; surprinderea complexitatii disciplinelor geografice (inglobeaza sfera culturala, 

economica, religioasa, gastronomica); familiarizarea cu traditia si cultura altor tari; dezvoltarea capacitatilor 

de orientare in teren; cunoasterea rolului geografiei; ca stiinta in realizarea conexiunilor interdisciplinare. 

Vom prezenta, spre exemplificare, o modalitate de largire a orizontului geografic si de dezvoltare al 

relatiilor interculturale prin efectuarea unui periplu cultural si geografic in orasul Wroclaw din Polonia, 

oportunitate concreta pentru elevi de a afla aspecte inedite din punct de vedere istoric-geografic-cultural, dar 

si de a-si imbunatati capacitatea de orientare in spatiu. Evolutia teritoriala si spatiala a orasului Wroclaw pe 

parcursul perioadelor istorice au avut posibilitatea sa o surprinda prin analiza unei machete expuse la Muzeul 

de Arheologie dar si prin vizualizarea unui film 3D la Muzeul Orașului din fostul Palat Regal, urmata de 

prezentarea modificarilor recent survenite pe Insula Catedralelor (Ostrow Tumsky), cea mai veche zona a 

orasului. Primele asezaminte au aparut aici inca in secolul al X-lea, pe ostroavele constituite intre belciugele 

rezultate in urma meandrarii fluviului Odra, fiind construite doua ziduri de aparare, separate de o retea de 

canale, pentru a-i conferi un grad mai ridicat de protectie. Zona de subsidenta rezultata in arealul de confluenta 

al Odrei cu afluentii Olawa, Widowa, Sleza si Bystryca a determinat despletiri ale albiei si crearea unor mici 

popine si ostroave transformate in insule. 

Aspectul actual este si consecinta interventiei antropice reflectata in efectuarea unor operatiuni de 

desecare pe un teren nisipos si de canalizare pentru fluidizarea circulatiei. Piatra de temelie a celei mai vechi 

biserici, actualmente Catedrala Sfantul Ioan Botezatorul, a fost asezata inca in secolul al X-lea, iar din secolul 

al XVI-lea zona a apartinut in intregime clerului, inclusiv principii necesitand acceptul acestora pentru a putea 
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patrunde in acest areal. S-a prezentat modul in care colmatarea, in 1842 a unui mic parau a determinat 

contopirea partii sudice a insulei cu tarmul dar si felul in care denumirea actuala justifica functia proponderent 

spirituala si religioasa a zonei. Pe langa cele cinci catedrale: Sfantul Ioan Botezatorul,a carui piatra de temelie 

a fost asezata in jurul anului 1000 (Capela princiara a fost construita de unul dintre arhitectii Domului din 

Timisoara: Fischer Von Erlach, iar icoana ”Maica lui Dumnezeu” a fost daruita de Papa lui Sobietzky in semn 

de multumire pentru victoria impotriva turcilor); Sfantul Agidius, Sfantul Martin, Sfantul Petru si Pavel, 

Sfanta Inima lui Iisus,’’Insula’’ mai cuprinde, spitalul apartinand ordinului Sfanta Elisabeta, Facultatea 

Teologica Papala,Seminarul Teologic Episcopal,Centrul Diecezan de tineret, dar si Muzeul Arhidiecezan care 

pastreaza obiecte de arta si de cult religios valoroase: obiecte sacerdoatale, picturi, sculpturi, o statuie a 

Sfantului Gheorghe in marime naturala, o piatra ce poarta urma Sfantului Adalbert. 

 

In decursul celor 3 saptamani de stagiu, elevii au avut prilejul sa recunoasca in orasul Wroclaw, un 

oras al bisericilor gotice, dar si al tolerantei religioase, incluzand aproximativ 3000 lacase de cult sau cu 

conotatie religioasa. Spre exemplu. In imediata invecinatate al spatiului de cazare – Ulica Ruska, la o distanta 

de cateva sute de metri se intalnesc 4 biserici apartinand unor cofesiuni si credinte diferite: romano-catolica-

Sf.Anton, construita intre 1685-1692, in stil baroc, de catre arhitectul local M.Bitner, dupa planurile unui 

arhitect italian, coordonata initial de ordinul franciscan, in prezent apartinand surorilor pauline; fosta biserica 

a curtii, construita la initiativa lui Frederic cel Mare in secolul al   XVIII, primul lacas evanghelic-reformat 

din oras; catedrala greco-catolica (initial Sfanta Barbara, cu o vechime de 700 de ani); Sinagoga’’la Lebada 

Alba’’, construita in 1829 in stil clasicist, din fericire, neafectata major de distrugerile razboiului si renovata 

dupa preluarea ei de catre comunitatea evreiasca in 1989, in interiorul ei somptuos si cu acusti ca foarte 

buna  organizandu-se concerte sinfonice si corale sau chiar festivaluri muzicale. Ca urmare a recunoasterii 

acestor veleitati, Papa Ioan Paul al II-lea a propus organizarea aici a Congresului Mondial Euharistic (1997) 

sub egida ’’orasul care uneste’’ demne de mentionat sunt si bisericile Sfantul Matei, Sfantul Christof, Sfantul 

Vienceslaus si mai ales Sf.Stanislau si Dorothea, Sf.Elisabeta si Maria Magdalena din centrul vechi. Catedrala 

Sf.Maria Magdalena era recunoscuta ca fiind biserica breslelor si mestesugarilor care au contribuit substantial 

la constructia si infrumusetarea ei, incepand de la mijlocul secolului al XIV-lea si pana 1523 cand devine 

protestanta, pana in 1945. Peretii si altarele laterale din perioada renascentista si baroca cuprind epitafuri ale 

unor personalitati civile si religioase. Biserica Sf.Elisabeta a apartinut succesiv confesiunilor catolica si 

protestanta fiind serios avariata de un incendiu in anii 70, apoi reconstruita, permitand astazi accesul pe cele 

300 de trepte, spre turnul situat la 91 m inaltime, care ofera, in conditiile unei atmosfere senine, o panorama 

inclusiv asupra varfului Sniezka din Muntii Sudeti. Escaladarea nu s-a soldat cu succes din acest punct de 
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vedere pentru elevii nostri, intrucat pe parcursul sederii lor, in perioada octombrie-noiembrie, atmosfera a fost 

mai tot timpul de o nebulozitate accentuata. 

O impresie puternica a creat elevilor vizitarea Muzeului Militar, unde expozitia unor armamente, 

costume, echipamente militare si medalii au reprezentat o intoarcere in trecutul istoric al orasului. Caracterul 

de oras tipic medieval a fost evidentiat pas cu pas prin vizitarea centrului istoric cu primaria veche datand din 

secolul al XIII-lea, al carei frontispicu prezinta scene din viata zilinca, dar care include (pe latura estica) si un 

ceas prevazut cu simboluri egiptene, ce reflecta fazele lunii; Piata sfatului, intinsa pe o suprafata de 3,70 

hectare, spre care converg in sistem regtangular 11 strazi, de-a lungul  carora se alineaza un amalgam de 

cladiri in stil baroc, manierist si secesionist; Piata sarii,centrul comercial reprezentativ pentru 12 ghilde 

specializate in comertul cu miere, piele , sare si produse lactate. 

O experienta inedita pentru elevi a constituit-o ‘’operatiunea’’ de descoperire si fotografiere a piticilor-

emblema orasului Wroclaw. Pentru majoritatea turistilor, emblema unei foste miscari de protest: ‘’alternativa 

portocalie’’, specifica anilor 80 a devenit o reintoarcere intr-o lume a povestilor, in care fiecare institutie isi 

are propriul ‘’reprezentant’’ original dar uneori greu de indentificat. Asteptata cu nerabdare, vizita la cea mai 

mare gradina zoologica din Polonia nu a oferit elevilor posibilitatea de a vedea toate cele 8000 de exemplare 

de pe o suprafata de 33 hectare, cu toate acestea vizitarea anexelor denumite sugestiv: ‘’Africarium’’, 

‘’Terarium’’, ‘’Oceanarium’’, ‘’Odrarium’’ , au constituit o experienta de neegalat.  Exista si alte superlative 

caracteristice orasului Wroclaw, ca acela de orasul parcurilor(peste 44) sau al podurilor – ‘’Venetia nordului’’, 

in numar de peste 100, asigurand legatura intre 12 insule naturale sau artificiale. 

          

 

BULLYING – EFECTELE LUI  

 

Prof. Gaiță-Lukacs Ioana - Colegiul Național “ Mihai Eminescu  “ Petroșani 

 

Termenul “bullying” este folosit ca atare și în limba română, însă acesta s-ar traduce ca fiind un tip de 

hărțuire, intimidare sau agresiune, care poate avea loc fie între copii, la școală sau în cercul de prieteni, fie între 

adulți, în cadrul unei relații sau la locul de muncă. 

Fenomenul de bullying este foarte răspândit atât în școlile din România, cât și la nivel mondial. Acesta 

se referă la agresiunea sau hărțuirea fizică sau verbală, care se repetă pe o anumită perioadă și care implică un 

dezechilibru al puterii între două persoane, cel mai adesea copii. Din păcate, bullying-ul poate avea urmări 

periculoase asupra dezvoltării normale a unei persoane. Atât copiii care sunt agresați, numiți bullied, cât și 

agresorii numiți bullies pot dezvolta probleme serioase și de durată, din punct de vedere emoțional. 
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Pentru a fi considerat bullying, comportamentul trebuie să fie agresiv și să îndeplinească anumite 

condiții: 

- Un dezechilibru al puterii: copii care-i agresează pe alții folosindu-și puterea, cum ar fi cea fizică, 

accesul la informații stânjenitoare sau popularitatea pentru a controla sau a face rău altora. 

Dezechilibrele de putere se pot schimba în timp și pot avea loc în situații diferite, chiar dacă implică 

aceleași persoane, 

- Are loc în mod repetat, agresiunile au loc de mai multe ori, 

Bullying-ul include acțiuni precum amenințarea, răspândirea zvonurilor, atacarea unei persoane din 

punct de vedere fizic sau verbal și excluderea dintr-un grup. Bullying-ul din școli plasează România pe locul 

3 la nivel European în privința acestui fenomen,  Mai mult, aproape 400.000 de elevi sunt amenințați cu bătaia 

și 220.000 sunt bătuți în mod repetat de către colegi. 

Tipuri de bullying: 

Bullying verbal: Este caracterizat de acțiuni verbale sau scrise, rău intenționate, cum ar fi: ș icanarea, 

injuriile, comentarii sexuale neadecvate, folosirea sarcasmului, amenințările, criticiile, un limbaj neadecvat.  

Bullying fizic: Presupune folosirea contactului fizic pentru a-i intimida pe ceilalți, prin: intimidare 

fizică, amenințare, vătămare, simularea violenței, ridicarea pumnului, lovire, împingere, distrugerea lucrurilor 

celuilalt, gesturi obscene, violență domestică, violul conjugal, hărțuirea sexuală la locul de muncă, încălcarea 

spațiului personal, încolțirea unei persoane în mijlocul unui grup. 

Bullying social: Se referă la lezarea reputației sau a relațiilor cuiva și include : bârfitul, lansarea și 

răspândirea zvonurilor despre cineva, punerea unei persoane într-o situație stânjenitoare în public, folosirea 

puterii formale, a titlului / funcției sau a puterii financiare ca forme de intimidare, amenințare, hărțuire și / sau 

vătămare. Folosirea sarcasmului la adresa cuiva, provocarea în mod intenționat a unui sentiment de jenă și 

nesiguranță, excluderea și izolarea unei persoane din punct de vedere social sau profesional, sabotarea în mod 

intenționat a bunăstării, fericirii sau succesului unei persoane. 

Cyberbulling 

Avansul tehnologiei a permis ca toate comportamentele menționate mai sus să poată avea loc și în 

mediul online, pe rețelele sociale, prin e-mail sau alte platforme. Acestea poartă numele de cyberbulling – 

acesta are loc și mai ușor, pentru că este mult mai facil ca o persoană să se ascundă în spatele unor ecrane și să 

aibă anumite comportamente 

Mai mult, oricine are un smartphone cu conexiune la Internet poate hărțui pe altcineva, fără a fi nevoit 

să își dezvăluie identitatea reală. Cyberbulling-ul nu mai este limitat de curtea școlii sau de colțurile străzii, ci 

poate avea loc 24 de ore din 24. Acesta presupune hărțuirea și amenințarea în mediul online și implică mai 

multe persoane, fără a necesita puterea fizică 
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Cyberbulling-ul se poate manifesta prin trimiterea unor mesaje amenințătoare sau intimidante prin e-

mail, text, social-media și inclusiv prin furarea identității online cu scopul de a răni și umili persoana respectivă. 

Unii cyberbullies pot crea inclusiv un site web sau o pagină de social media pentru a umili pe altcineva.  

Efectele bullying-ului asupra victimei 

Consecințele pe termen lung asupra victimelor bullying-ului sunt extrem de severe: victimei îi va fi 

afectată stima de sine, încrederea în propriile forțe, încrederea în cei din jur și poate manifesta timiditate și 

introversiune. Copiii ce sunt victime ale bullying-ului școlar, întâmpină dificultăți de concentrare și de atenție, 

însă pot înregistra și o scădere a rezultatelor școlare. De asemenea, pot apărea: atacuri de panica, episoade de 

anxietate, dezvoltarea unor fobii, depresii, diverse somatizări, comportamente autopunitive și, în cele mai grave 

situații, tentative de suicid. Aceste consecințe asupra copilului  pot fi grupate în patru categorii:  

Emționale: nivel crescut de anxietate și/sau depresie, stimă de sine scăzută, abilități scăzute de adaptare 

și de rezolvare a problemelor, nivel redus de autonomie. 

Sociale: refuzul de a merge la scoala, dezvoltarea unor atitudini negative față de scoală (copilul 

consideră că aceasta e un mediu nesigur), număr foarte mic de prieteni, nivel scăzut de dezvoltare a abilităților 

sociale, practicarea de comportamente antisociale. 

Cognitive: participarea redusă la ore, motivație scăzută pentru învățare, dificultăți de concentrare, 

rămânerea în urma la învățătură etc. 

Fizice: vătămari fizice, tulburări ale somnului, lipsa apetitului alimentar, prezenta tulburărilor 

psihosomatice (enuresis, dureri de stomac, dureri de cap etc). Una dintre cele mai grave consecințe ale bullying-

ului o reprezinta riscul de suicid. 
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CADRUL  DIDACTIC  ÎN  CONTEXTUL DEMOCRATIZĂRII VIEŢII  ŞCOLARE 
 

 

Prof. înv. primar  GHEBAN NORA - Școala Gimnazială I. D. Sîrbu Petrila-Hunedoara 

 

 Din punct de vedere istoric şcoala românească rezidă într-o altă instituţie de valoare pentru poporul 

român, anume Biserica. Primele forme de învăţământ organizat se regăsesc  în incinta bisericilor şi a 

mănăstirilor. Primul  abecedar aparţine diaconului Ion Creangă. Având o temelie atât de solidă învăţământul 

românesc, prin dascălii săi este unul de valoare. Chiar şi azi cele două instituţii funcţionează ca două instituţii 

surori. 

Stadiul ,,respectului“ este demult depăşit în şcoala românească de relaţia sufletească, aproape filială, ce 

se regăseşte între pedagogul român  şi discipolii săi. Prin dragostea pe care o simte copilul în şcoală, val enţele 

sale intelectuale şi morale sunt mult mai bine puse în valoare decât dacă acesta ar primi doar un rece respect. 

Valoarea dascălului român nu a fost pusă la îndoială niciodată. Dacă aceasta nu s-a văzut întotdeauna motivaţia 

este că asperităţile politice au impus o oarecare cenzură a valorilor. 

Învăţământul European, modern şi democratic, trebuie să fie onorat că primeşte în mijlocul său dascăli români 

cu reale calităţi pedagogice care sunt viabile şi în democraţie. Între acestea evidenţiem :  

1) Dragostea faţă de copii. Prin acest sentiment se crează în jurul copilului o ambianţă de armonie absolut 

necesară dezvoltării sănătoase, fără inhibiţii, a viitorului adult. Chiar şi Pestalozzi spunea: ,, spre a creşte 

oameni, înainte de orice ştiinţă şi de orice metodă, trebuie să ai inimă”. Iubirea pentru copii alungă oboseala, 

atenuează stresul, alungă nerăbdarea de a se termina ora, şterge amintirea greşelilor şi ofenselor, îndeamnă 

la bunătate. 

2) Cunoaşterea psihologiei copilului. Dascălul şcolii româneşti ştie să dozeze şi să îmbine înţelegerea, 

exigenţa rezonabilă, prietenia, altruismul, încrederea şi optimismul. 

3) Răbdarea. Fiecare om doreşte să-şi salveze copilul de la o posibilă ratare pe plan uman, cu atât mai 

mult noi dascălii lor. Răbdarea se dovedeşte a fi o adevărată piatră de încercare. E foarte greu să-ţi păstrezi 

răbdarea când toate strategiile şi metotele pedagogice se năruie şi trebuie să o iei de la capăt.  

4) Încrederea. Este vorba de încrederea în forţa educaţiei, şi de încrederea în capacitatea omului de a fi 

educat. Încredarea în forţa hotărâtoare a educaţiei  e subliniată şi de teoreticianul empirismului John Loche, 

care zicea că ,, nouă zecimi dintre oamenii pe care îi cunoaştem sunt ceea ce sunt, buni sau răi, utili sau 

inutili, datorită educaţiei pe care au primit-o. 

5) Blândeţea. Blândeţea este întotdeauna recomandabilă atâta timp cât nu devine o slăbiciune. Severitatea 

este corectivul atunci când este necesar. 
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6) Comunicarea. Procesul de învăţământ nu este conceput în afara unui dialog permanent între dascăl şi 

elev. Dialogul contribuie la stimularea încrederii elevilor în ei şi a puterii lor de gândire.  

Eficienţa comunicării este garantată de implicarea celui de al treilea factor–părinţii. 

           Problema  relaţiei dascăl-elev constituie obiect de reflecţie pentru teoreticienii tuturor timpurilor. 

Ideea centrală în jurul căreia se concentreză toate aspectele privitoare la această problemă se referă la 

crearea condiţiilor ca această relaţie să se transforme într-un dialog autentic. După G. Lerov un dialog este 

autentic  ,,dacă fiecare personalitate se angajează în întregime, se manifestă exprimându-şi cu sinceritate - 

pentru că se simte aprobată- emoţiile, ideile, experienţele, acceptând întru totul sentimentele, ideile şi 

experienţele celorlalţi, pentru că doreşte să le înţeleagă”. 

    Pe perioada procesului de instruire şcolară dascălul are în vedere motivarea elevilor pentru actul de 

învăţare  prin realizarea de conexiuni inter-, pluri- şi transdisciplinare. 

            Abordarea interdisciplinară  prezintă următoarele avantaje: 

- permite transferul şi rezolvarea de noi  probleme; 

- consituie o economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoştinţe şi volumul de învăţare, 

prin caracterul larg de aplicabilitate al principiilor şi conceptelor generale; 

- presupune o intersectare a diferitelor arii curriculare; în urma acestei intersectări pot lua naştere diferite 

obiecte de studiu; 

- se realizează o ignorare a limitelor stricte ale disciplinelor, obiecte de studiu, care pot duce la realizarea 

obiectivelor învăţării la un grad mai înalt (exemple de astfel de obiective: luarea de decizii, rezolvării de 

probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă). 

             Dezavantajele interdisciplinarităţii ar fi: 

- apare tendinţa de generalizare abuzivă; 

- neglijează dimensiunea verticală, conducând la cunoştinţe sau deprinderi dispersate.  

           Abordarea transdisciplinară presupune următoarele avantaje:  

- este centrată pe demersurile intelectuale şi afective ele elevului;  

- stimulează interesul elevului pentru învăţare; 

- are ca scop formarea unor competenţe cu caracter transdisciplinar: capacităţi de tip cognitiv, creative, 

reflexive, de interacţiune socială, comunicative, motrice, atitudini fundamentale; 

- vizează obiective de referinţă ale mai multor arii curriculare, elevii fiind puşi în situaţia de a aplica cunoştinţe 

dobândite în situaţii noi şi deprinderi formate în cadrul lecţiilor din săptămâna respectiveă sau din cele 

anterioare; 

- traversează barierele disciplinelor, organizând cunoaşterea ca un tot unitar, întrucât activităţile sunt părţi ale 

unei teme, lecţiile pot avea legătură unele cu altele, cu distanţe clare între ele; 
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- se realizează prin modul de oganizare grupal; 

- asigură participarea activă a elevilor, fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune, cu finalitate reală; 

- cultivă cooperarea şi nu competiţia; 

- au aspect de joc respectând astfel particularităţile vârstei; 

- valorifică inteligenţa dominantă a fiecărui copil ( logico-matematică; lingvistică, spaţial-vizuală, muzicală, 

corporal-kinestezică, naturalistă, interpersonală, intrapersonală) prin diversificarea sarcinilor de învăţare.  

          Dezavantajele  abordării transdisciplinare ar fi: 

- schema de organizare este arbitrară ( activităţiile sunt foarte diferite, deşi au aceeaşi denumire; a judeca spre 

exemplu diferă de la o disciplină la alta); 

- nu schimbă fundamental punctul de focalizare al educaţiei; 

- există riscul de a reveni la predarea interdisciplinară; 

- rămâne compartimentată şi nu favorizează transferul. 

        Fundamentală pentru învăţământul românesc conectat la democraţia europeană este ideea de a pregăti 

tineri pentru viitor, având grijă după cum spunea Octavian Fodor ,,să ne străduim să formăm în aşa fel tineretul 

încât prin el să trăim noi înşine o a doua viaţă, o viaţă pe care înţelepciunea dobândită o face mai bună decât 

pe cea a tinereţii noastre. Să-i ajutăm să trăiască aşa cum am fi dorit-o noi la vârsta lor. Să investim în tineri 

tot ceea ce întrezărim necesar pentru fericirea viitoare a omului.” 

         Educatorul cu gândire democratică trebuie să ţină minte permanent că el este mentorul intelectual  al 

elevului şi chiar exemplul de viaţă, după cum vedem în spusele marelui gânditor J. Jaurés: ,,nu-i înveţi pe alţii 

ceea ce vrei, nu-i înveţi ceea ce ştii, îi înveţi ceea ce eşti”. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Ioan Nicola, 1992, Pedagogie, E.D.P., Bucureşti 

- Învăţământul primar, Revistă dedicată cadrelor didactice, Nr. 1/2000 Editura Discipol  

  

 

BULLYING-UL  - FENOMEN SCOLAR 

 

Prof.Nadia Grad - Sc.Gimnaziala ‘Mircea Cel Batran’- Giurgiu 

 

Bullying-ul reprezintă un act de violență fizică, verbală și psihică. Școala este mediul propice pentru 

descărcarea de frustrări, pentru că aici copilul își poate manifesta lupta pentru putere. În școală, copilul caută 
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un individ mai slab decât el și încearcă să-l domine și prin intermediul lui să scape de problemele sale (lovește, 

scoate în evidență defectele fizice, jignește și pune diverse porecle).  

Comportamentele de bullying reprezintă o încercare de a obţine ceva prin metode coercitive, prin 

intimidare, fiind asociată cu aşteptări de succes ale comportamentului agresiv.     Cauzele apariției bullying -

ului, se regasesc in familie, ele fiind defapt și oglinda dezechilibrului din familie. Familiile în care există 

violență oferă un mediu optim pentru formarea agresorilor. Copiii își copiază părinții, bunicii, rudele apropiate. 

Au modele de urmat în acest sens. Din aceste considerente, violența domestică naște agresori. Copiii agresori 

au învăţat că a fi puternic înseamnă ca ceilalţi să se teamă de tine.  

Părinţii, de multe ori, îşi umilesc copiii şi îi constrâng prin forţă să facă anumite lucruri, considerând 

astfel că ei fac educație. Alții pun presiune pe copii simțind nevoia de a demonstra că sunt ”cineva”.  Îi 

determină astfel să devină agresori pentru a stârni admiraţia.  Copilul trebuie să aibă o stimă de sine ridicată, 

consolidată permanent de părinţi.  

Când un copil este etichetat, tachinat, batjocorit, îmbrâncit sau chiar lovit  repetitiv, este clar că asistăm 

la fenomenul de bullying. Ca părinți, cel mai simplu e să-i observăm pe copiii în curtea școlii, aceasta din urmă 

reprezintă un micro-univers social în care copiii primesc lecții de viață în afara familiei.  

Indiferent dacă aveți un copil agresat sau agresor, trebuie să luați atitudine. De multe ori agresorii se 

pot simți victime. Un copil care nu știe să se apere poate recurge la violență. Ca părinte, se poate interveni doar 

în cazul propriului copil, indiferent în ce postură se află. Neavând o jurisdicție în acest sens este recomandat 

să apelați la sprijinul învățătoarei, dirigintelui, profesorului, consilierului școlar, directorului, polițistului de 

proximitate sau Direcției de Protecția Copilului de sector.Puteți interveni cu un ton calm, împăciuitor, la 

început, și apelați la un specialist din cadrul școlii pentru a sta de vorbă cu fiecare copil și să identifice cauzele 

declanșării fenomenului de bullying. Una dintre tacticile cele mai utile este ca toți factorii responsabil i să se 

implice. Părinții, profesorii, elevii și personalul auxiliar trebuie să colaboreze pentru stoparea violenței.  

Dacă este un copil în postura de victim, trebuie învațaț să urmeze câțiva pași pentru a evita și ieși din 

situații neplăcute. Iată ce trebuie să i se spuna: 

evită să te afli în preajma colegilor violenți. 

când te afli într-o situație critică, nu arăta că îți este frică! Arătând că ești curajos poate descuraja    agresorul! 

gândește-te cât de valoros ești pentru mine și mulți din jurul tău pentru calitățile tale, orice om are și defecte; 

răspunde cu un compliment pentru a-l  descuraja; 

fă-ți prieteni pentru a te ajuta să faci față conflictelor și problemelor; 

cere sprijinul învățătoarei, dirigintelui, profesorului, consilierului școlar pentru a  găsi împreună soluții de a 

stopa aceste situații. 

Ce putem face la școală? 
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1. Semnalați problema educatoarei / învățătoarei / dirigintei și insistați să ancheteze cazul și să se ia măsuri.  

2. Deschideți problema ca temă de dezbatere în cadrul ședințelor cu părinții (cauze, efecte, prevenție). 

3. Cerți ajutorul consilierului școlar din unitatea de învățământ pe care o frecventează copilul. În cazul în care 

în școală nu există un consilier, solicitați ajutorul directorului unității.  

4. Dacă fenomenul se repetă de mai multe ori, solicitați conducerii școlii luarea unor măsuri disciplinare 

împotriva copilului care generează violența la nivelul clasei/școlii.  

Atenție! Orice sesizare pe care o faceți trebuie înregistrată. Verificați numărul de înregistrare! Potrivit legii, 

directorul unității trebui să răspundă solicitării în 30 de zile, timp în care demarează ancheta și ia și măsurile 

care se impun în urma investigațiilor.  

5. Numai în cazul în care observați că fenomenul se repetă și după sancționarea elevului  și niciuna din măsurile 

luate nu au fost eficiente sesizați Inspectoratul școlar. 

6. Dacă nici sesizările făcute la Inspectorat nu au niciun efect, mergeți la Poliție și depuneți o plângere. Nu 

încercați să rezolvați problema prin violență! 

Din păcate, există multe cazuri în care Poliția nu se implică. Iar de vreo trei ani încoace, se tot lucrează 

la un proiect de lege anti-bullying. Până vând aceasta va fi pusă în aplicare, mai avem de așteptat. Pentru un 

părinte este îngrozitor să vadă cum copilul său este agresat de altcineva. Însă rezolvarea unei astfel de probleme 

tot prin violență nu reprezintă o soluție! 

 

 

DE CE COPIII AGRESAȚI NU VORBESC DESPRE AGRESIUNE?  

 

                              Prof. Groapa Camelia-Erica - Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate 

Craiova, Jud. Dolj 

 

                         Cunoaștem că un copil care este agresat de către un alt copil, în mod repetat, suferă și, de foarte 

multe ori, nu are curajul să-și înfrunte adversarul. Acest aspect poate  avea repercursiuni destul de neplăcute 

asupra dezvoltării emoționale, psihice a copilului. Motivele care-i determină pe aceștia să se închidă, să nu 

vorbească despre situația prin care trec, sunt multiple, însă vom aminti cîteva dintre acestea:  

-Copilul agresat de simte rușinat. 

-Ei se tem că cei care inițiază agresiunea se vor răzbuna în momentul când vor afla că au vorbit cu un adult. 

-Se rușinează de calificativul de  ”turnător” care poate să-i fie atribuit în momentul când află că au cerut ajutorul 

unei persoane calificate. 

-Dacă victima  trăiește într-un  mediu abuziv, consideră că este o atitudine normală să fii abuzat. 
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-Consideră că adulții nu vor trata cu maximă seriozitate această problemă, neacordându-le credibilitate celor 

povestite de ei și de aceea evită să vorbească cu părinții sau profesorii.  

                         Copilul care trece prin această situație ajunge să se gândească tot timpul la ce i s-a întâmplat 

sau la ce ar putea să i se întâmple atunci când va fi față în față cu agresorul. Victima, chiar dacă nu vorbește, 

poate dezvolta un anumit comportament care comunică acest lucru. Printre cele mai vizibile semne prin care 

ne putem da seama de existența unui act de bullying amintim: scăderea reușitei școlare, refuzul de a mai merge 

la școală, evitarea unui traseu cunoscut în favoarea unuia mai lung pentru a evita contactul cu agresorii, 

indispoziția și refuzul de a vorbi despre cum a decurs ziua la școală, izolarea, însingurarea, concentrarea slabă, 

insomnia, apariția unor vânătăi pe pielea copilului, hainele deteriorate și rupte culminând cu dorința acestuia 

de a schimba școala.  

                        O atentă observare a copilului, atât din partea parinților precum și a cadrelor didactice, poate 

soluționa o manifestare de bullying într-un mod fericit.  

 

 

Bibliografie: 

1. Grădinaru, Tudorița. Agresivitatea de tip bullying. Repere psihopedagogice pentru o prevenire 

eficientă, Editura Universității ,,Al.I.Cuza”, Iași, 2021;                                

 

 

PREVENIREA ȘI GESTIONAREA BULLYINGULUI ÎN MEDIUL ȘCOLAR  

 

Prof. Hiciu Maria-Alina - Colegiul Național de Informatică ‘‘Carmen Sylva‘‘ Petroșani 

 

 

Școala este o instituție care crește, educă și dezvoltă copiilor abilități și valori recunoscute  și acceptate 

social, fiind fără îndoială, cheia dezvoltării cognitive și a sănătății mentale și emoționale a copiilor.  

Însă, în ultimii ani, în mediul școlar copiii sunt amenințați, tachinați și supuși acțiunilor de bullying,  

afectând negativ și climatul școlilor și oportunitățile pentru toți elevii de a învăța și de a se realiza în școală.  

Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi în secolul al XVI-lea, când ”my bully”  

însemna ”dragul meu”, ”iubitul meu”, provenind din cuvântul danez ”boele”. Dar abia în sec. al XX-lea apare 

cu sensul actual de astăzi. Ca verb, ”to bully” înseamnă ”a intimida”, ”a speria”, ”a domina”. ”Bully” este o 

persoană care își folosește puterea și tăria sa pentru a speria sau răni persoanele mai slabe.  
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Bullying-ul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv care se manifestă în 

relațiile dintre elevi. Cu toate acestea, nu fiecare act de agresivitate este o acțiune de bullying. Bullying-ul în 

rândul copiilor este definit ca fiind acțiuni intenționate, repetate, jignitoare, manifestate prin cuvinte sau 

comportamente, cum ar fi: numire, amenințare și/sau intimidare, comise de unul sau mai mulți copii împotriva 

altuia, răspândire a zvourilor, atacare fizică sau verbală sau excludere intenționată a  unui copil dintr-un grup 

etc. Bullying-ul implică un dezechilibru de putere real sau perceput, iar comportamentul se repetă sau are 

potențialul de a fi repetat în timp. Persoana care are un comportament de bullying obține plăcere, bună 

dispoziție, putere, statut, respect din această situația; persoana care este rănită nu doar că nu obține nici un 

beneficiu social, dar înregistrează și multe pierderi (ex., imagine, stimă de sine, statut, popularitate etc.). Însă 

ambii copii, atât cel care a fost supus bullying-ului, cât și cel care a agresat, pot avea probleme serioase și de 

durată. 

Bullying-ul poate fi: 

• direct sau indirect – cel direct implică un contact direct cu copilul supus bullying-ului, de ex., un elev 

aruncă ceva asupra unui coleg sau strigă cuvinte jignitoare în adresa unui coleg etc. Bullying-ul indirect nu 

presupune un contact direct dintre copilul țintă a bullying-ului și cel care manifestă un comportament de 

bullying, de ex., răspândirea zvonurilor despre un coleg de clasă etc.; 

• fizic – implică întotdeauna contactul fizic cu cealaltă persoană. Acest lucru poate însemna contact 

corp la corp, dar poate însemna și aruncarea obiectelor, împiedicarea sau provocarea altora la agresiune fizică 

asupra unui elev (ex., lovituri, piedici, îmbrânciri, distrugere/furt de obiecte personale etc.);  

• verbal – implică utilizarea oricărei forme de limbaj pentru a provoca suferință celeilalte persoane (ex., 

utilizarea de porecle, umilire, amenințare, jignire, intimidare, tachinare, etc.); 

• emoțional – implică utilizarea modalităților de a provoca răni, suferințe emoționale unei alte persoane. 

Aceasta poate include următoarele: să spui sau să scrii lucruri dureroase, să îi faci pe ceilalți să se alăture unui 

individ, ignorând intenționat pe altul sau să răspândești zvonuri. (ex., excluderea din grup, răspândirea 

minciunilor, zvonurilor, bârfelor etc.);  

• sexual – se referă la orice tip de bullying, efectuat în orice mod, care este legat de sexul sau sexualitatea 

unei persoane. Exemplele pot include forțarea cuiva să comită acte intime, formularea de comentarii cu tentă 

sexuală sau atingeri nedorite etc. 

• cibernetic – reprezintă orice fel de bullying care are loc în mediul online, prin utilizarea tehnologiei 

moderne; se poate manifesta prin comentarii umilitoare pe rețelele de socializare, imagini sau informații 

personale transmise pe Internet, precum și mesaje private înșelătoare etc  

O abordare la nivel de școală pornește de la ideea că bullying-ul este o problemă socială sistemică și că 

găsirea unei soluții este responsabilitatea colectivă a tuturor celor din școală. Prevenirea fenomenului bullying 
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este un proces la care trebuie să contribuie toți actorii principali, implicați în educația copilului, respectiv 

părinții, profesorii și alte persoane calificate precum psihologul școlar, medicul școlar etc.. Majoritatea 

metodelor de prevenire a bullying-ului au la bază angajamentul acestora privind asigurarea condiţiilor necesare 

unui mediu sigur și prosper pentru dezvoltarea normală pe plan social și academic a copiilor. 

Prevenirea sistemică necesită schimbarea culturii întregii școli mai degrabă decât concentrarea asupra 

comportamentului indivizilor sau grupurilor implicate în mod direct în incidente de bullying. Această abordare 

necesită o conștientizare sporită a naturii problemei, o monitorizare sporită și răspunsuri sistematice și 

consecvente la incidentele de bullying. De exemplu, elevilor li se cere să își creeze propriile reguli cu privire 

la bullying și li se oferă informații despre strategiile de abordare a bul lying-ului și oportunitățile de discuții în 

clasă despre experiențele lor. Profesorii și personalul școlii primesc instruire care include strategii de prevenire 

a problemelor asociate bullying-ului. 

 

Bibliografie: 

Jigău Mihaela, Balica Magdalena - Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoalǎ, ghid practic pentru directori 

şi cadre didactice, Editura Alpha MDN, Bucureşti, 2006. 

 

 

 

 

STRATEGII DE COMBATERE A BULLYING-ULUI 

 

Prof. Hoarcă – Codrea Alina – Loredana 

 

 Numeroase studii au arătat că există o interdependență între fenomenul de bullying și creșterea riscului 

de depresie, de sinucidere. Organizația Mondială a 

Sănătății a dovedit prin intermediul acestor studii că 

starea de bine și climatul școlar, precum și relațiile 

colegiale sunt cele mai semnificative influențe asupra 

comportamentului agresiv. 

 Cu toate că acest tip de comportament (hărțuire, 

violență verbală sau fizică) este predominant în 

școlile din mediile defavorzate (cartiere mărginașe, 
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populație cu nivel minim de educație, fără venituri, predispuși infracționalității) fenomenul de bullying este o 

problemă răspândită în cele mai variate medii sub diverse moduri. 

 Cercetătorii din domeniul bullying-ului ne avertizează că ”problema bullying-ului în rândul tinerilor a 

devenit o preocupare internațională. Studii asupra copiilor de vârstă școlară (....) confirmă că hărțuirea este 

asociată cu rezultate școlare negative atât pentru victimă cât și pentru agresor, sănătatea socială, emoțională și 

fizică precară, provocările psihologice pot persista până la adolescență și la vârsta adultă” (Nansel, Overpeck, 

Saluja și Ruan, 2004, pag. 730). 

 Implicarea în bullying, fie ca agresor, fie ca victimă, crește riscul unui tânăr ”de deces din oricare dintre 

cele trei cauze principale de mortalitate în rândul tinerilor – sinucidere, omucidere sau accidente” (Srabstein & 

Piazza, 2008, pag 229). Atât hărțuirea cât și victimizarea sunt asociate cu tentative de sinucidere ulterioare. 

Agresorii sunt cel mai probabil colegii care hărțuiesc din cauza faptului că suferă de o depresie. Au tulburări 

de conduită variate, randament școlar scăzut și multe alte probleme semnificative de sănătate mintală.  

Bullying-ul este prea des conceput ca acțiunea dintre doi indivizi (agresorul și victima sa), dar, din 

păcate, efectele nocive transcend diada bătăuș – victimă. Se pare că nu doar cei implicați direct sunt atinși de 

efectele agresiunii. Pur și simplu a asista la o hărțuire îi expune pe cei din jur la riscul unor tulburări psihologice 

și sociale, ceea ce poate duce la apariția fricii, vinovăției și a depresiei. 

Cyberbullying-ul – Hărțuirea cibernetică este o preocupare semnificativă pentru adolescenți și 

contribuie la apariția bolilor mintale la grupele de vârstă fragede până la adolescență. Hărțuirea cibernetică este 

definită ca săvârșirea de acte agresive, repetate, intenționate care au scopul de a amenința, hărțui sau jena alte 

persoane, realizate prin mijloace electronice. 

Organizația Mondială a Sănătății definește tinerii care au experiențe de hărțuire cibernetică ca fiind cei 

care raportează o calitate semnificativ mai scăzută a măsurii de viață (QoL  - lower on quality of life), ”un 

individ cu o percepție scăzută asupra poziției în viață în contextul culturii și sistemelor de valori în care trăiește, 

în relațiile pe care le are, asupra obiectivelor, așteptărilor, standardelor și a preocupărilor”. 

Cercetările sugerează că adolescenții de până la 12 ani au capacitatea de a avea credințe metacognitive. 

Metacogniția sau „credințele noastre despre gândire” (adică, credințele metacognitive) se referă la importanța 

gândurilor și la evenimentele și procesele care sunt implicate în controlul, modificarea și interpretarea gândirii. 

Modelul metacognitiv al tulburării psihologice postulează că anxietatea și depresia rezultă din gândi rea 

perseverentă, cum ar fi îngrijorarea și ruminația (meditarea îndelungată – conform DEXonline. ro), care este 

condusă de convingerile metacognitive. 

S-a stabilit că indivizii cu tulburare depresivă majoră și tulburare de anxietate generalizată răspund la 

gândurile negative cu ruminare susținută sau, respectiv, îngrijorare, deoarece dețin convingeri pozitive despre 

valoarea unor astfel de procese (adică că îngrijorarea sau ruminarea este benefică); de asemenea, ei au 
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convingeri negative că acest proces este în afara controlului lor (adică îngrijorarea sau ruminația este 

incontrolabilă sau dăunătoare). Această teorie este relevantă în ceea ce privește hărțuirea cibernetică, deoarece 

tinerii care au fost hărțuiți cibernetic experimentează îngrijorare și ruminare. 

În cazul unei situații de hărțuire elevii pot comuta frecvent între roluri, în funcție de situația socială. 

Tocmai de aceea, a fi profesor al elevilor implicați în bullying sau cyberbullying este o responsabilitate imensă, 

cu urmări pe termen lung a invervenției asupra acestora. Este imperios necesar să cunoști și să stapânești 

metode diverse de prevenție / dezamorsare a unei situații delicate de bullying / cyberbullying.  

Metode de intervenție și prevenție din postura de profesor: 

 Fii un adult grijuliu și dezvoltă relații pozitive cu elevii 

 Urmărește toate rapoartele de agresiune, fie ele și minore 

 Fii conștient de potențialele hărțuiri pe care elevii nu le pot raporta sau aborda în mod coerent 

 Predă (la dirigenție / materii opționale) lecții despre abilitățile sociale și emoționale 

 Identifică elevii care au nevoie de sprijin sporit și comunicați acest aspect conducerii școlii  

 Implică comunitatea școlară prin sprijinirea prezentării în fața întregii clase a unor situații sub 

forma anonimatului 

 Fii în contact frecvent cu părinții, administrația școlară și colectivul profesoral al claselor la care 

predai (cu atât mai mult la clasa la care ești diriginte) 

 Atrage sprijin pentru consiliere școlară 

 Fii conștient de comportamentele deviante și raportează părinților, consilierului școlar 

 Discută la clasă de spre preocupările elevilor, iar dacă apare ceva disturbator creați întâlniri în 

cadru privat cu părinții și consilierul școlar 

 Cereți elevilor soluții precum și metode de implicare în ajutorarea celor care sunt hărțuiți 

 Oferă resurse elevului și părintelui cu privire la opțiunile de consiliere  

 Oferă oprtunități de succes și recompense pentru comportamentele prosociale  

 Folosește instrucțiuni directe / lecții de abilități sociale pentru a preda modalități adecvate de 

exprimare a furiei 

 Stabilește linia de bază a frecvenței actuale a agresiunii și dezvoltă obiective de programare 

alternative 

În loc de cuvânt final voi pune titlul studiului sociologic la nivel national făcut de Salvați Copiii în anul 

2016 referitor la BULLYING-UL ÎN RÂNDUL COPIILOR, studiu care cuprinde de asemenea și un 

ghid pentru toți cei de doresc să ajute la prevenirea acestui fenomen. 

VIOLENȚA DE ORICE FEL AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA FIZICĂ ȘI EMOȚIONALĂ A 

COPIILOR 
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FENOMENUL DE BULLING ÎN ȘCOLI 

 

Prof. Ianoși Cristina Laura- Școala Gimn. Nr. 3, Lupeni 

 

Bullying-ul reprezintă un act de violență, fizică, verbală și psihică. Școala este mediul propice pentru 

descărcarea  de frustrări, pentru că aici copilul își poate manifesta lupta pentru putere. În școală, copilul caută 

un individ mai slab decât el și încearcă să-l domine și prin intermediul lui să scape de problemele sale (lovește, 

scoate în evidență defectele fizice, jignește și pune diverse porecle).  

Comportamentele de bullying reprezintă o încercare de a obţine ceva prin metode coercitive, prin 

intimidare, fiind asociată cu aşteptări de succes ale comportamentului agresiv.  

 

Cauzele apariției bullying-ului: 

Problemele apărute sunt și oglinda dezechilibrului din familie. Familiile în care există violență oferă 

un mediu optim pentru formarea agresorilor. Copiii își copiază părinții, bunicii, rudele apropiate. Au modele 

de urmat în acest sens. Din aceste considerente, violența domestică naște agresori. Copiii agresori au învă ţat 

că a fi puternic înseamnă ca ceilalţi să se teamă de tine. 

Părinţii, de multe ori, îşi umilesc copiii şi îi constrâng prin forţă să facă anumite lucruri, considerând astfel că 

ei fac educație. Alții pun presiune pe copii simțind nevoia de a demonstra că sunt ”cineva”.  Îi determină astfel 

să devină agresori pentru a stârni admiraţia.  Copilul trebuie să aibă o stimă de sine ridicată, consolidată 

permanent de părinţi.  

 

Cum depistăm și cum combatem fenomenul bullying? 

Când un copil este etichetat, tachinat, batjocorit, îmbrâncit sau chiar lovit  repetitiv, este clar că asistăm 

la fenomenul de bullying. Ca părinți, cel mai simplu e să-i observăm pe copiii în curtea școlii, aceasta din urmă 

reprezintă un micro-univers social în care copiii primesc lecții de viață în afara familiei.  

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/10/10551dfa-f0b2-4cb0-a103-08d811dc31a9.pdf
https://www.edutopia.org/article/empowering-students-curb-bullying
https://link.springer.com/article/10.1007/s44202-021-00013-3
https://www.teachspeced.ca/bullying-management-skills
https://www.teachersfirst.com/spectopics/bullyingandcyberbullyingprevention.cfm
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Cum reacționăm?  

Indiferent dacă aveți un copil agresat sau agresor, trebuie să luați atitudine. De multe ori agresorii se 

pot simți victime. Un copil care nu știe să se apere poate recurge la violență. 

Ca părinte, puteți interveni doar în cazul propriului copil, indiferent în ce postură se află. Neavând o jurisdicție 

în acest sens este recomandat să apelați la sprijinul învățătoarei, dirigintelui, profesorului, consilierului școlar, 

directorului, polițistului de proximitate sau Direcției de Protecția Copilului de sector. Puteți interveni cu un ton 

calm, împăciuitor, la început, și apelați la un specialist din cadrul școlii pentru a sta de vorbă cu fiecare copil 

și să identifice cauzele declanșării fenomenului de bullying. 

 

Ce putem face în familie? 

Una dintre tacticile cele mai utile este ca toți factorii responsabili să se implice. Părinții, profesorii, elevii și 

personalul auxiliar trebuie să colaboreze pentru stoparea violenței. 

 

Dacă aveți un copil în postura de victimă învațați-l să urmeze câțiva pași pentru a evita și ieși din situații 

neplăcute. Iată ce trebuie să-i spuneți: 

- evită să te afli în preajma colegilor violenți. 

- când te afli într-o situație critică, nu arăta că îți este frică! Arătând că ești curajos poate 

descuraja   agresorul! 

- gândește-te cât de valoros ești pentru mine și mulți din jurul tău pentru calitățile tale, orice om are și 

defecte; 

- răspunde cu un compliment pentru a-l  descuraja; 

- fă-ți prieteni pentru a te ajuta să faci față conflictelor și problemelor; 

- cere sprijinul învățătoarei, dirigintelui, profesorului, consilierului școlar pentru a găsi împreună soluții 

de a stopa aceste situații. 

Dacă aveți un copil în postura de agresor învațați-l cum să-și gestioneze frustrările, cum să-și exprime 

nemulțumirile și așteptările. Iată câteva recomandări: 

- discuții prin care să înțeleagă postura în care se expune și să conștientizeze consecințele grave pe care 

le poate avea; 

- exemple de bună practică (în funcție de vârsta copilului puteți să-i dați exemple din viața reală sau 

imaginară); 

- exerciții pentru a-l  învăţa pe copil cum să îşi controleze propriile reacţii , aratați-i modalități acceptabile 

prin care poate să își exprime furia; 
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- oferiți exemple de comportare pozitivă în situații de stres; 

- orientați copilul spre activităţi sportive  care să-l ajute în ase autodisciplina şi să elimine toate emoţiile 

negative şi frustrările; 

- tratați copilul cu respect. 

 

Ce putem face la școală? 

1. Semnalați problema educatoarei / învățătoarei / dirigintei și insistați să ancheteze cazul și să se ia măsuri. 

2. Deschideți problema ca temă de dezbatere în cadrul ședințelor cu părinții. 

3. Cerți ajutorul consilierului școlar din unitatea de învățământ pe care o frecventează copilul. În cazul în care 

în școală nu există un consilier, solicitați ajutorul directorului unității.  

4. Dacă fenomenul se repetă de mai multe ori, solicitați conducerii școlii luarea unor măsuri disciplinare 

împotriva copilului care generează violența la nivelul clasei/școlii.  

5. Numai în cazul în care observați că fenomenul se repetă și după sancționarea elevului și niciuna din măsurile 

luate nu au fost eficiente sesizați Inspectoratul școlar. 

6. Dacă nici sesizările făcute la Inspectorat nu au niciun efect, mergeți la Poliție și depuneți o plângere. Nu 

încercați să rezolvați problema prin violență! 

 

 

 

STUDIU PRIVIND FENOMENUL DE BULLYING  
 

 

Lavinia Ilina - Liceul Tehnologic Transilvania Deva 

 

Pentru o comunicare fluentă și inteligibilă între specialiștii care lucrează direct cu copiii, în domenii 

diferite de activitate, sau a reprezentanților mass-media, liderilor comunității etc., care, prin activitatea pe care 

o desfășoară, au implicații asupra vieții acestora.  

Bullying-ul este în general caracterizat drept un comportament agresiv intenționat care - este menit să 

provoace disconfort sau durere,  

- implică un dezechilibru de putere și tărie între agresor și victimă,  

- se manifestă repetitiv, regulat (Limber, 2002; Olweus, 1993a; Nansel et al., 2001);  

Bullying-ul, ca formă de victimizare a semenilor, diferă de alte forme de agresiune / violență printre 

copii (ex. conflict între semeni) (Espelage, Holt, & Henkel, 2003; Olweus, 1993a, 2001; Olweus, Limber, & 

Mihalic, 1999; Pellegrini, 2002).  
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Cercetătorii afirmă referitor la comportamentele de bullying că au stabili tate crescută în timp, sunt cel 

mai adesea ascunse de adulți și continuă în absența unor măsuri specifice de intervenție. Spre deosebire de 

comportamentele de agresivitate, ce apar spontan între copii ca urmare a experimentării de emoții intense (ex. 

furie, frustrare, teamă etc.) și se elimină de îndată ce intensitatea trăirilor emoționale se diminuează, 

comportamentele de bullying nu dispar de la sine. 

Bullying-ul este o problemă relațională ce solicită întotdeauna o soluție care implică schimbări la 

nivelul relațiilor între copii și în dinamica grupului. Pentru eliminarea comportamentelor de bullying este 

necesară o intervenție directă în contextul în care acestea apar, cel mai adesea în mediul școlar.  

Pentru înțelegerea corectă a fenomenului de bullying, este însă foarte importantă diferențierea 

comportamentelor subsumate acestui fenomen în raport cu:  

• episoadele singulare de excludere socială;  

• episoadele singulare de comportament ironic;  

• episoadele singulare de agresiune și/sau intimidare;  

• conflictele/ situațiile de bătaie între copii, caracterizate prin reciprocitate la nivelul intenției;  

Deși toate comportamentele menționate anterior generează stres, disconfort, suferință în dinamica 

relațională a copiilor, ele nu sunt comportamente de bullying, câtă vreme nu sunt inițiate deliberat, în mod 

repetat. 

Există mai multe dimensiuni ale fenomenului de bullying:  

• bullying fizic; include dar nu se limitează la comportamente repetate de tip: lovire, pus piedică, îmbrâncire, 

plesnit, distrugerea / deposedarea de obiecte personale;  

• bullying verbal; include dar nu se limitează la comportamente repetate de tip: poreclire, insultare, tachinare, 

umilire, intimidare, transmitere de mesaje cu conținut homofob sau rasist;  

• bullying social, adesea ascuns, greu de identificat / recunoscut, realizat cu scopul de a distruge reputația 

socială a unui copil și de a-l plasa într-o situație de umilință publică; include dar nu se limitează la 

comportamente repetate de tip: minciună și/sau răspândire de zvonuri, real izarea de farse cu obiectivul de a 

umili / crea situații stânjenitoare, încurajarea excluderii / izolării sociale, bârfa;  

• cyberbullying, ascuns sau evident; se referă la orice comportamnet de bullying mediat de tehnologie, 

identificat în spațiul de social media, website-uri, mesagerie etc. ; include dar nu se limitează la comportamente 

repetate de tip: mailuri, postări, mesaje, imagini, filme cu conținut abuziv / jignitor / ofensator; excluderea 

deliberată a unui copil în spațiul online; spargerea de parole ale unor conturi personale (de e-mail, FB etc.) 

Studii realizate la nivel internațional au indicat că bullying-ul implică un număr mare de copii și tineri 

din toate mediile socio-economice, din grupurile rasiale care au fost studiate, și este prezent în zone cu densitate 

diferită a populației (peisaj urban, suburban și rural)(Nansel et al., 2001);  
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De asemenea, studiile au pus în evidență o corelație înaltă între comportamentele de bullying și o 

funcționare psiho-socială negativă la nivelul copiilor, caracterizată prin:  

 nivel scăzut al respectului de sine;  

 nivel ridicat de depresie;  

 anxietate; 

 sentimente de singurătate;  

 idei suicidale; 

Copiii și tinerii cu dizabilități, tulburări de sănătate mintală, supraponderali, provenind din grupuri 

etnice minoritare sau cu comportamente și roluri sexuale și de gen altele decât cele majoritare, sau care sunt 

percepuți ca fiind astfel, prezintă un risc mare de a fi agresați de către semeni.  

Este mai probabil ca adolescenții și copiii care generează comportamente de bullying să aibă convingeri 

care sprijină violența, mai puternice decât ale egalilor lor (Bosworth, Espelage, & Simon) și sunt mult mai 

probabili să-și influențeze în timp egalii să se angajeze în agresarea altora (Espelage et al., 2003).  

Studiile sugerează că nu există o singură cauză a bullying-ului. Mai degreabă, factorii legați de 

persoană, familie, semeni, școală și comunitate sunt cei care pot crea riscul ca un copil sau tânăr să -i agreseze 

pe semenii săi. (Limber, 2000; Olweus, Limber, & Mihalic, 1999).  

Studiile arată că, comportamentele de bullying sunt legate de alte comportamente problematice, 

inclusiv vandalism (Solberg & Olweus, 2003), bătăi (Nansel, Overpeck, Haynie, Ruan, & Scheidt, 2003), 

consumul de alcool, fumat (Nansel et al., 2001), absențe, abandaon școlar (Byrne, 1994) și alte comportamente 

antisociale (Solberg & Olweus, 2003);  

Recent, au fost dezvoltate la nivel internațional programe de intervenție, programe școlare și strategii 

de prevenire a bullying pentru utilizarea în școli, studiile existente indicând faptul că bullying-ul la școală poate 

fi redus semnificativ prin programe complexe în cadrul școlilor care sunt menite să schimbe normele de 

comportament. 

Cifrele disponibile la nivel internațional au determinat aprecierea fenomenului de bullying, împreună 

cu stilul de educație parentală, ca factor de risc fundamental pentru sănătatea mintală a copiilor și adolescenților 

și pentru dezvoltarea optimă a potențialului lor de învățare academică și funcționare socială.  

Prin dimensiune și severitatea consecințelor pe care le generează pentru sănătatea copiilor, fenomenul 

de bullying este abordat în numeroase țări europene ca o problemă de sănătate publică. Studii internaționale au 

arătat că între 15% - 25% dintre elevi sunt agresaţi în școală; între 15% - 20 % dintre elevi raportează că îi 

agresează pe ceilalţi frecvent (Nansel et al., 2001; Melton et al., 1998; Geffner, Loring, &Young, 2001). Pe 

parcursul unui an, aproape 25% din elevi din fiecare clasă au raportat că au fost hărţuiţi sau agresaţi pe 

proprietatea școlii, din cauza rasei, sex-ului, religiei, orientării sexuale sau dizabilităţii (Austin, Huh-Kim, 
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Skage, & Furlong, 2002). Mai mult de 70% din elevii între 8 și 11 ani au declarat că sunt tachinaţi și hărţuiţi 

în școala lor ( Kaiser Family Foundation și Nickelodeon , 2001). 40% din elevii agresaţi în clasele primare și 

60% din elevii din clasele gimnaziale raportează că profesorii intervin în timpul agresiunilor “câteodată” sau 

“aproape niciodată“ (Olweus, 1993; Charach, Pepler, & Ziegler, 1995).  

Demersul de cercetare calitativă la nivelul școlii noastre a avut ca principal obiectiv sublinierea 

principalelor pattern-uri de raportare a copiilor la fenomenul bullying-ului, a modului în care aceștia definesc 

comportamentele asociate acestui fenomen, a soluţiilor pentru limitarea bullying-ului și identificarea actorilor 

implicaţi, atât în bullying, cât și în combaterea acestuia. 

Cum te simți la școală? Ce îți place? Este ceva ce nu-ți place? Elevii au furnizat o gamă variată de 

răspunsuri, sentimentele copiilor la școală variază de la pozitiv („bine”, „îmi place la școală, mai ales pentru 

că ajung să-mi petrec timpul cu prietenii mei”, „unii profesori sunt cool”), sau  la negativ („e plictisitor”, „nu-

mi place”, „trebuie să învățăm mult”, „avem profesori răi/exigenți” sau fac referire la baza materială a școlii).  

Răspunsurile celor 120 de elevi chestionați sunt centralizate astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

În privința aspectelor care nu le plac copiilor, cele mai frecvente răspunsuri au fost: programul  școlar 

este prea lung și temele necesită prea mult timp (ceea ce reduce timpul copiilor pentru activități de petrecere a 

timpului liber), faptul că în școală e nevoie de dotare cu tehnologii moderne, există prea multă teorie, prea 

puțină învățare practică, plaja redusă a disciplinelor opționale, sau unii profesori nu sunt suficient de 

înțelegători. Se poate observa că tendința copiilor este să analizeze școala în legătură cu modul în care aceasta 

sprijină dezvoltarea și viitorul lor.  
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Există agresiuni în școală? În primul rând, trebuie menționat faptul că nu există nici un cuvânt românesc 

pentru bullying (cuvinte cum ar fi „umilire”, „hărțuire” sunt utilizate uneori, dar acestea nu pot acoperi întregul 

sens a fenomenului).  

E important să înțelegem ce știu copiii despre această problemă. Am testat gradul de conștientizare (cu 

întrebări, cum ar fi: „Ai auzit cuvântul „ bullying”? Unde ai auzit? Ce crezi că înseamnă?”), și conștientizarea 

asistată (a fost prezentat copiilor un filmuleț și cu sprijinul lor, am discutat despre implicațiile fenomenului). 

O bună  parte dintre copii participanți la studiu au spus că au auzit cuvântul „bullying” înainte și contextele au 

fost: un scurt clip pe rețelele de socializare și pe un canal TV de desene animate și la școală. Trebuie subliniat 

faptul că cei care au auzit la școală, spun că au auzit cuvântul de la profesorul diriginte și/sau consilierul școlar, 

sau la alte ore de curs.  

Chiar și în cazul lor, înțelegerea conceptului a fost foarte limitată - „în limba română ar putea fi tradus 

ca hărțuire”, „se referă la un copil care bate pe alții”. Cu toate acestea, cei mai mulți dintre copii au afirmat că 

au auzit cuvântul „bullying” și pot spune la ce se referă. Când copiii au fost susținuți în identificarea acestui 

comportament, opinia predominantă a fost că aceasta este un comportament comun și sunt familiarizați cu el, 

fiind descris ca fiind frecvent în școală, și de asemenea, comun în locurile pe care ei le frecventează.  

În plus, cu ani în urmă exista o conștientizare scăzută a problemei, chiar și în rândul profesioniștilor 

din protecție socială sau din domeniul educațional. La nivelul școlii noastre conștientizarea bullying-ului de 

către copii se prezintă astfel: 98 de elevi, 81,66 % menționează faptul că știu și înțeleg semnificația termenului, 

18 elevi au auzit, dar nu cunosc semnificația termenului (15% dintre elevi), iar 4 dintre chestionați, adică 3% 

nu au auzit și nu știu ce înseamnă termenul de bullying.  
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Sprijiniți, copiii au fost capabili să identifice diferite forme de bullying. Focus-grupurile au constituit 

prima ocazie cu care copiii au avut posibilitatea de a explora un tip foarte frecvent de violență, văzut de ei 

aproape zilnic, și pentru a înțelege complexitatea bullying-ului. Aceasta indică în mod clar că există uneori 

lipsa intervenției, dar există măsuri de prevenire. 

Ce crezi că se întâmplă cu copiii care sunt agresați? Întrebați despre impactul bullying-ului asupra 

victimelor, copiii păreau conștienți de consecințe: reduce sentimentele de auto-valoare, izolează persoana, ar 

putea duce la depresie și chiar suicid. Copiii spun că orice persoană care este diferită decât altele poate deveni 

o țintă a bullying-ului, cum ar fi: cei care au un aspect diferit (aspectul fizic a fost subliniat ca unul dintre cele 

mai comune motive pentru bullying), se comportă diferit față de majoritatea (copilul care este foarte timid, 

care învață mai bine, sau chiar și în cazul elevilor cu nevoi educaționale speciale), sunt nou veniți în grup, sunt 

dintr-un mediu socio-economic dezavantajat. 

În urma chestionării elevilor aceștia au făcut afirmațiile:  

 „Dacă elevii nu pot fi integraţi în clasa ar putea fi transferaţi!”Referitor la neintegrarea unui elev în clasă s -

a făcut afirmația: „Părinţii lui sunt de vină deoarece au refuzat să îl transfere la o școală specială. El 

deranjează orele la clasă.” Aceste afirmații dovedesc intoleranță și lipsă de asertivitate, demonstrând încă o 

dată că la nivel educațional mai este mult de intervenit. 

  La nivel național avem deja o lege anti-bullying și norme metodologice de aplicare a acestei Legi. 

Normele au fost aprobate prin ordin de ministru și publicate în Monitorul Oficial din 10 iunie 2020, intrând în 

vigoare odată cu publicarea acestuia.  

Implementarea planului anti-bullying, la nivelul fiecărei unități școlare, presupune o serie de măsuri 

privind: activități de informare și conștientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul școlii, copii 

și părinți; măsuri de comunicare și informare internă, la nivelul unității de învățământ, cu privire la procedurile 

de prevenire, identificare, raportare si intervenție a situațiilor de bullying în spațiul școlar;  proceduri de 

intervenție în situațiile de violență psihologică-bullying. 
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4

Ai auzit de cuvântul bullying?

Da, știu ce înseamnă Da, dar nu prea știu ce înseamnă

Nu știu ce înseamnă. Nu am auzit
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COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN SPORTUL DE PERFORMANȚĂ 

 

Lector univ. dr. Ilioni Cristian, Universitatea din Petroșani 

 

 

De-a lungul timpului oamenii au evoluat de la cele mai primitive activitati la unele complexe, datorita 

dezvoltarii societatii într-un ritm alert. Unele dintre ele, schimbandu-se radical, au influentat comportamentul 

uman. Dorința oamenilor de a demonstra că sunt cei mai buni în toate activitatile pe care le intreprind a dus la 

aparitia violentei. Un exemplu concludent in acest sens este prezenta agresivitatii in sport aparuta din cauza 

dorintei competitorilor de a excela, chiar daca aceasta duce la ranirea adversarului, atitudine lipsita, bineinteles, 

de fair-play. 

 Violența si sportul se situează pe pozitii antagonice. „Lupta' sportivă presupune un anumit grad de 

combativitate din partea celor care se întrec, căci în această „luptă fiecare parte urmareste să câstige, 

demonstrand ca este mai bine pregatita, sub aspectele ce caracterizeaza sportul respectiv. In aceasta lupta se 

manifesta o anumita incisivitate, fara insa a se ajunge la violentarea fizica sau verbala  a opozantilor. 

Caracteristica de baza a sportului este competitia, adica intrecerea intre sportivi. Aceasta presupune respectarea 

unor norme, reguli bine precizate incalcarea lor, fiind sanctionata prin lege. 

Dorința de afirmare a însotit dintotdeauna sportivul în competite, însă emotiile își marchează teritoriul 

declansând un surplus de energie ce stă de fapt la baza manifestărilor sportivului. Aceste manifestari pot uneori 

să depășească limitele și neputandu-și controla impulsurile sportivul recurge la agresarea adversarului. Sunt 

https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-97/bulling-ul-in-scoala-aproximativ-70procente-dintre-elevi-au-fost-martori-sau-victime-ale-violentei-in-scoli-9999.html
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http://etheses.lse.ac.uk/86/1/Myers_A_Qualitative_Analysis_of_the_Social_Regulation_of_Violence_in_a_Cornish_School_1999-2003.pdf
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https://libsysdigi.library.illinois.edu/ilharvest/UniHighYearbook/Books2012-11/1893382/1893382_2003/1893382_2003_lowres.pdf
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro
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numeroase situatiile în care dorinta de victorie îi determină pe unii sportivi și chiar antrenori să recurgă la orice 

mijloace, inclusiv a celor aflate în afara eticii sportive. 

Agresivitatea este o tendință destructivă, cu efecte preponderent negative asupra acelora împotriva 

carora este îndreptată și, în acelasi timp, asupra spiritului moral al sportivului. Comportamentul sportivilor, în 

general, dar mai ales în competiții este o problemă serioasă care ne pune în atentie necesi tatea pregatirii 

psihologice a sportivilor. 

Primele competitii au fost Jocurile Olimpice Antice, denumite originar Jocuri Olimpice (Olympiakoi 

Agones). Acestea au constat dintr-o serie de competitii atletice care aveau loc pe o arenă între diferite orase ale 

Greciei Antice.  

Acestea au început în anul 776 î.Hr. în Olympia, Grecia si s-au serbat pana în anul , cand au fost 

desfiintate de împaratul roman Teodosiu I. Organizarea jocurilor, judecarea rezultatelor si decernarea premiilor 

se făceau de catre magistrati numiti Helladonike. Jocurile durau cinci zile si începeau cu o procesiune solemna 

și cu jertfe, cu defilarea concurentilor si juramantul olimpic.  

Cea mai disputata proba, cea de pentatlon avea loc în ziua a patra urmată de întrecerile „hoplitodorilor” 

(oameni inarmati), alergarile de care și călăria.  

De-a lungul timpului, ordinea întrecerilor s-a modificat de nenumarate ori. In ziua a cincea erau premiati 

invingatorii (Olimpionike, invingator la Olimpia) care primeau o cununa din ramuri de maslin salbatic. Cei 

care isi mentineau titlul de campion la mai multe editii succesive sau erau castigatori a mai multor jocuri care 

se desfasurau pe teritoriul Greciei se numeau periodonikes. Jocurile Olimpice au fost cele mai vechi dintre cele 

patru evenimente atletice nationale care faceau parte din jocurile periodos, sau de “circuit”. Celelalte trei au 

fost: Jocurile Pytice din Delphi, Jocurile Istmice din Corint si Jocurile din Nemeea. 

Sportul de înaltă performanță solicita la limitele neobisnuitului posibilitatile omului. În acest context, 

cunoasterea particularitatilor și a modalitatilor de realizare a reglarii si autoreglarii reprezinta mai ales in 

prezent conditia de baza a obtinerii marilor rezultate. 

În măsura în care fiecare individ va extinde aria întelegerii propriului comportament va reusii sa -si 

asigure un control mai bun asupra reactiilor sale care, altfel, sunt negandite si automate. 

Factorii care influenteaza comportamentul individual si cel de grup al sportivilor sunt de natura psihica 

si sociala. Dintre acestia am identificat ca fiind mai pregnanti, urmatorii:  

 nevoia de identitate, 

 temperamentul; 

 nevoia de a i se recunoaste valoarea; 

 dorinta de a fi recompensat; 

 frustrarea; 
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 încrederea în fortele proprii; 

 confortul interior în care intra starea de sănatate și starea psihica de moment; 

Pentru escaladarea violenţelor în sport, şi nu numai, există o soluţie la îndemână şi extrem de eficientă. 

Astfel, conform unor specialişti de marcă, sportul are un rol deosebit de important în prevenirea violenţei şi a 

intoleranţei, putând canaliza şi îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, promovând 

integrarea socială, îndeosebi prin jocurile de echipă.  

Sportul promovează recunoaşterea regulilor, respectarea adversarului, canalizând surplusul de energie 

în scopul benefic al câştigării unui meci, nu al lovirii unui coleg. Pentru aceasta însă profesorii de educaţie 

fizică şi sport şi programele sportive derulate în cadrul şcolilor, liceelor şi universităţilor au nevoie şi de 

suportul părinţilor. Asta întrucât cultul practicării sportului are tot mai puţini adepţi şi pentru că spectacolul 

sportiv profesionist din România a devenit de tot mai slabă calitate, iar sportul de performanţe oferă tot mai 

puţine modele „de urmat”.  

Chiar dacă lipsa de timp este o problemă care împiedică sportul să intre cu drepturi depline în 

majoritatea familiilor, părinţii trebuie să-i încurajeze pe copii să facă sport, în primul rând pentru sănătatea lor 

fizică şi psihică, nu neaparat pentru înalta performanţă. „Practicarea activităţilor fizice într-un cadru organizat, 

selecţia şi integrarea tinerilor în grupe/echipe sportive care să reprezinte şcoala şi universitatea într -o competiţie 

a valorilor morale şi educaţionale, în întreceri sportive dominate de fair-play, reprezintă cu siguranţă una dintre 

metodele cele mai la îndemână de combatere a violenţei. 

 Familia, alături de şcoală, are rolul de a inocula şi dezvolta cultul practicării activităţilor sportive de a 

contribui la dezvoltarea personalităţii şi şlefuirea caracterului prin muncă, modestie şi perseverență”, a titrat 

Asociaţia Politici Noi în Sportul din România, într-un amplu material privind rolul decisiv al sportului pentru 

combaterea violenţei în instituţiile de învăţământ. 
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BULLYINGUL- UN FENOMEN DISTRUGĂTOR  

 

Prof. Ilioni Cristina, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida’’ Petroșani 

 

 

 Termenul de „bullying” vine de la cuvântul englezesc „bully”, care înseamnă bătăuș, huligan. În 

limba română, se poate traduce prin agresiune, hărțuire sau intimidare. 

 Există patru tipuri de bullying:  

 verbal, care înseamnă: sarcasm, tachinare, porecle, insulte, jigniri sau alte comentarii  

inadecvate; 

 fizic, însemnând: împingere, îmbrâncire, lovire, bătaie, distrugerea lucrurilor celuilalt;  

 social sau relațional, care presupune: răspândirea unor zvonuri false despre o persoană, 

excluderea și izolarea ei, denigrarea acesteia în ochii altcuiva, punerea persoanei într -o situație stânjenitoare; 

 elecronic sau cyberbullying: transmiterea de mesaje supărătoare, de intimidare sau de 

amenințări prin platformele de socializare, furtul identității unei persoane, postarea unor fotografii jenante pe 

aceste rețele, profiluri false, sabotarea, sexting (distribuirea de materiale pornografice minorilor).  

 Fenomenul de bullying poate fi inițiat de o persoană sau de un grup de persoane (mobbing), implicând 

un raport de putere inegal, deoarece victima, în cazul acestui fenomen nu dispune de resurse (fizice, 

psihologice, sociale) pentru a se apăra. Principala cauză a bullyingului este expunerea la violență. De multe 

ori, agresorul adoptă violența ca ultimă posibilitate exprimare, fiind la rândul său abuzat ori neglijat. Alte cauze 

care determină astfel de comportamente ale agresorului pot fi: lipsa de empatie, egocentrismul, orgoliul, 

superficialitatea relațiilor umane, și, mai ales, expunerea și preluarea unor modele de comportament similare. 

Conform cercetărilor, nouă din zece cazuri de bullying au avut loc în școală, astfel că trei din zece copii sunt 

excluși din grupul de colegi, trei din zece copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi, unu din 

patru copii a fost umilit în fața colegilor. Efectele acestui tip de agresiune asupra copiilor sunt diverse și depind 

de gravitatea fenomenului, de nivelul de vulnerabilitate, dar și de resursele acestora. Astfel, unii sunt afectați 

mai mult, iar alții mai puțin. Sunt copii care au cui să ceară ajutor, cu cine să vorbească despre ceea ce li se 

întâmplă (părinți sau prieteni) și găsesc modalități de exprimare pozitive (mișcare, hobby, citit etc.) Există însă 
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și cei care, în urma agresiunilor, se izolează, își pierd încrederea în forțele proprii, își formează complexe de 

inferioritate și nu mai vor să meargă la școală. Cu cât sunt mai afectați, cu atât mai mult pre iau aceste 

comportamente și atitudini cu ei și în viața de adult, astfel că le este afectată atât viața socială, cât și cea 

profesională. Un aspect care nu trebuie neglijat în fenomenul de bullying este apariția semnelor care indică o 

astfel de agresiune. Acestea pot fi: 

 iritabilitate crescută, episoade de furie; 

 retragere din activitățile ce îi aduceau copilului bucurie, retragere în ecrane, dependența de ecrane 

pentru a satisface mai multe nevoi principale; 

 tristețe şi îngrijorare prelungite, dificultăți de atenție și de concentrare 

 declanșarea plânsului din motive nesemnificative 

 diverse dureri – cap, stomac, diaree, constipație, reducerea sau creşterea apetitului, insomnii sau somn 

excesiv 

 consum de alcool, tutun și alte substanțe 

 insistarea asupra unor subiecte precum moarte, teama de a muri, de a pierde pe cineva drag, 

 anxietatea, depresia. 

Agresorii sunt, de obicei, percepuți ca fiind temperamentali, încrezători și cu o emotivitate  

instabilă. Unii dintre ei sunt supuși violenței în familie, iar la școală, își exteriorizează energia negativă 

asupra celor pe care îi consideră inferiori: copii cu nevoi speciale, cu probleme de sănătate, care circulă 

dintr-o localitate în alta cu mijloacele publice de transport, care nu au telefoane mobile, gadget-uri, care 

învață fie mai rău, fie mai bine, de etnie diferită decât majoritatea elevilor, care sunt adepții unei religii 

diferite decât restul colegilor etc.  

 În afară de agresor și victimă, mai există uneori și martorul. Acesta poate interveni pentru stoparea 

conflictului sau, dimpotrivă, poate asista pasiv, fie pentru că se teme, fie pentru că dorește să instige agresorul 

în executarea agresiunii. 

 Evitarea bullyingului în școală, presupune respectarea următoarelor reguli:  

 Evită lupta cu orice preț. 

 Dacă ești atacat, apără-te. 

 Dacă ești agresat verbal – urmează cele trei S-uri: Spune-i, Spune-l, Supune-l. 

 Nu lovi niciodată agresorul. Aplică tehnici de control și negociază. 

 Când aplici o tehnică de finalizare, folosește forță minimă și negociază. 

Așadar, bullying-ul este un fenomen real, foarte răspândit, care afectează în mod negativ atât 

victima, cât și agresorul. Tocmai de aceea, acesta nu trebuie tolerat sub nicio formă și toții oamenii ar trebui să 

fie conștienți că nimeni nu se vindecă rănind pe altul. 
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HĂRȚUIREA ÎN MEDIUL ONLINE 
 

Bibliotecar Ianc Mariana - Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan 

          

       Orice instituție de învățământ are un rol important – de a preveni și proteja elevii săi de orice tip de violență, 

fie că aceasta are loc în școală sau în afara ei. O problemă actuală a școlilor este de a face față și exclude 

hărțuirea între elevi, care reprezintă o formă gravă a violenței și are consecințe negative asupra copiil or pe 

termen scurt și lung. Odată cu utilizarea tot mai largă a tehnologiilor informaționale de comunicare de către 

elevi, fenomenul hărțuirii între copii are loc, tot mai frecvent și cu o gravitate mai mare, și în mediul online.  

        Hărțuirea în mediul online sau așa numitul cyberbullying (din engleză) are loc prin intermediul rețelelor 

sociale, a diferitelor aplicații online, camere chat, unde postările pot fi făcute publice prin intermediul 

computerelor, tabletelor sau telefoanelor mobile, când o persoană sau un grup de persoane este în repetate 

rânduri înjosită, criticată și luată în derâdere de către o altă persoană sau grup de persoane, utilizatori ai 

Internetului. 

         Atât în cazul hărțuirii în școală, despre care le vorbim copiilor că nu este bine să aibă loc, cât și în cazul 

celei din mediul online, suferința copiilor hărțuiți se manifestă prin izolare, tristețe, stimă scăzută de sine, 

sentimentul de singurătate, eșec sau chiar abandon școlar, stări depresive și chiar tendințe suicidale. Problema 

hărțuirii în general și în special în școală are un caracter complex, ea începe pe coridoarele școlii și poate 

continua online, precum și viceversa. Acest lucru demonstrează că o astfel de problemă necesită și o abordare 

complexă. 

Hărțuirea online poate lua mai multe forme: 

 Intimidarea și amenințarea – hărțuitorii folosesc Internetul pentru a ajunge mai repede la victima țintită 

cu scopul de a o intimida prin mesaje sau comentarii negative, fie scrise în mesaje private, fie postate 

acolo unde mai mulți utilizatori le pot citi și se pot alătura. Amenințările pot fi de diferită natură, 

începând cu divulgarea anumitor informații personale, până la amenințări de aplicare a violenței asupra 

persoanei vizate sau apropiaților săi. 
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 Excluderea – hărțuitorii doresc să oblige astfel o persoană să părăsească un anumit grup (cerc de 

prieteni, clasa în care învață copilul, alte grupuri de interese etc.), adresându-i mesaje și comentarii cu 

caracter denigrator, care l-ar diferenția de grupul cu care se identifică. 

 Denigrarea/defăimarea – în unele situații hărțuirea începe de la anumite caracteristici particulare pe 

care le posedă un copil. De exemplu, trăsături fizice (culoarea pielii, înălțimea, masa corporală etc.), 

dizabilități fizice sau psihice, orientare religioasă, apartenența etnică, limba vorbită, statutul social, 

anumite preferințe sau hobby-uri etc. Toate acestea sunt utilizate de hărțuitori ca puncte de pornire a 

agresiunii în mediul online. 

 Șantajul – hărțuitorii pot ajunge și la situații când încearcă să șantajeze victima, cerându-i anumite 

servicii sau bunuri în schimbul nedivulgării anumitor informații sau imagini personale compromițătoare 

ori neplăcute ale victimei. 

         Persoanei care hărțuiește sau hărțuitorului nu i poate stabili un profil exact. Acesta poate fi un elev 

disciplinat sau mai puțin disciplinat, angajatul lunii sau din contra un angajat problematic, poate fi un individ 

sociabil, activ sau, din contra, timid și retras. Persoana care participă în hărțuirea online o poate face involuntar,  

din dorința de a se asocia unei păreri sau poziții, sau o poate face intenționat, având scopul de a umili, speria 

pe cineva. Publicul sau martorii sunt utilizatorii online care observă o situație de hărțuire, urmăresc activ 

comentariile scrise, citesc mesajele denigratoare în adresa cuiva, accesează filmulețele în care un individ sau 

abuzat fizic și emoțional, dar nu întreprind nimic. Martorii pot trece foarte ușor în grupul hărțuitorilor sau pot 

deveni la rândul lor victime ale hărțuirii. Numărul celor care asistă hărțuirea în mediul online este mereu în 

creștere, din cauza posibilității de a copia, republica sau distribui conținutul postat.De obicei agresorii anonimi 

sunt cei care vor să pară o „putere” în mediul online, permițându-și acțiuni din domeniul bullying-ului, dar își 

ascund intenționat identitatea pentru a nu putea fi trași la răspundere.  

         În majoritatea cazurilor aceștea apelează la următoarele forme de hărțuire cibernetică, și anume:  

1. Trolling (întărâtarea) – reprezintă insultarea violentă a unei persoane, în mediul online, atât de tare încât să 

provoace victima să răspundă. De obicei, aceste atacuri instigă mânia victimei, făcând-o să se piardă cu firea 

și să răspundă într-un mod negativ;  

2. Comments (comentarii) – presupune postarea de răspunsuri negative și denigrante la adresa unor fotografii, 

clipuri video sau mesaje, postate de o anumită persoană în mediul online;  

3. Trickery (înșelăciunea) –este actul câștigării încrederii unei victime, astfel încât aceasta să dezvăluie secrete 

sau informații stânjenitoare, pe care agresorul le postează online. Agresorul îi insuflă victimei sale un fals 

sentiment de securitate și de prietenie, înainte de a-i înșela încrederea; 4. Fraping (sabotarea) – presupune 

modificarea neautorizată a informațiilor de pe pagina personală a unei persoane, într-un context offline, atunci 

când victima își lasă telefonul/computerul deblocat sau în condițiile în care nu își restricționează accesul la 



115 

 

dispozitive. Sabotarea include și comunicarea din numele victimei cu persoane cunoscute/necunoscute, pentru 

a-i denigra reputația; 5. Fake profiles (profiluri false) – sunt profilurile create de către agresorii cibernetici ce 

își însușesc identitatea altor persoane, cu scopul de a facilita comunicarea cu victimele lor. 

         Consecințele manifestării cyberbullying-ului pot fi încadrate în 3 categorii:  

 Efecte la nivel social:  

- diminuarea dorinței de a comunica și socializa, atât în mediul online, cât și în viața reală, motiv pentru care 

unele victime pot alege să se izoleze de societate;  

- comportament necorespunzător în societate, victimele putând acționa agresiv sau prezenta complexe a căror 

manifestare inhibă socializarea;  

- absenteismul – copiii sau adolescenții agresați în mediul virtual refuză să meargă la școală/activitate pentru a 

evita întâlnirea cu unii colegi, care au vizualizat sau citit mesajele denigrante distribuite pe internet de agresor.  

 Efecte la nivel emoțional:  

- comportament agresiv sau depresie, cauzate de reacțiile celor din jur la postările agresorului cu privire la 

victimă;  

- frică și anxietate, determinată de impresia victimei că este urmărită permanent de agresor sau că urmează un 

nou atac la adresa sa;  

- îmbufnare – adolescentul este mereu nemulțumit și supărat, refuzând să participe la activități de grup sau cu 

caracter social.  

 Efecte la nivel fizic: 

- rănirea fizică pricinuită de agresorul cu care victima s-a întâlnit ulterior față în față; 

- sinuciderea – în anumite cazuri extreme, victima, izolată și refuzând să ceară ajutor din exterior, recurge la 

a-și lua viața, fie din convingerea că este singura modalitate de a opri agresorul, fie pentru că nu mai poate să 

îndure tratamentul abuziv al agresorului sau reacțiile celor din jur  

          Internetul a transformat modul în care interacționăm cu semenii noștri și a deschis căi de comunicare 

agresivă și de hărțuire în mediul virtual, ceea ce a generat preocupări legate de siguranța acestui mediu. 

Garantarea unui mediu virtual sigur necesită o înțelegere aprofundată a riscurilor  cu care se confruntă oamenii 

în regim online, precum și a soluțiilor posibile pentru reducerea acestora. 
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CYBERBULLYING: CE ESTE ȘI CUM ÎI PUNEM CAPĂT? 

  

    Prof. consilier IOZSA DIANA VICTORINA - CJRAE Hunedoara– locaţie  

Şc. Gimnazială ,, I.G.DUCA” Petroşani 

                                                

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. Printre exemple se 

numără: 

 răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe rețelele de socializare; 

 transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări prin platformele de schimb de mesaje; 

  copierea identității unei persoane și transmiterea în numele  acesteia de mesaje răuvoitoare cuiva.  

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 sunt efectele agresiunii de tip cyberbullying? 

Când agresiunea de tip bullying are loc în mediul online, simți că ești atacat oriunde te-ai afla, chiar și 

în propria casă. Poate părea o situație fără scăpare. Efectele pot fi de lungă durată și pot afecta o persoană în 

multe feluri: 

*Psihic- te simți supărat, stânjenit, prost, chiar furios.  

*Emoțional- te simți rușinat sau îți pierzi interesul pentru lucrurile care îți plac. 

*Fizic- te simți obosit (ai insomnii) sau ai simptome precum dureri de stomac sau de cap.  

Cyber-bullying poate avea următoarele efecte: 

• scăderea stimei de sine și a sentimentului de siguranță; 

• sentimente de frică, supărare, rușine; 

• refuzul de a se prezenta la școală; 

• creșterea anxietății; 

• creșterea posibilității apariției tuburărilor de stress; 

• evitarea activităților de grup, retragerea de la prieteni; 

• schimbări în stare de spirit, comportament, somn sau apetit; 

• alimentarea prejudecăților ce țin de rasă, religie, sexualitate. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIm9LRkMn3AhWHSfEDHWXXB-UQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fromania%2Fro%2Fpove%25C8%2599ti%2Fcyberbullying-ce-este-%25C8%2599i-cum-%25C3%25AEi-punem-cap%25C4%2583t&usg=AOvVaw1gHascDhZzVEVjrgnpXZgf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIm9LRkMn3AhWHSfEDHWXXB-UQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fromania%2Fro%2Fpove%25C8%2599ti%2Fcyberbullying-ce-este-%25C8%2599i-cum-%25C3%25AEi-punem-cap%25C4%2583t&usg=AOvVaw1gHascDhZzVEVjrgnpXZgf
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Cyber-bullying este cea mai des întâlnită problemă care ține de siguranța online. Acest tip de hărțuire 

este mai des întâlnit în tările unde hărțuirea este mai obișnuită decât în tările unde internetul are o mai largă 

răspândire. Acest lucru sugerează că hărțuirea online derivă din hărțuirea obișnuită. 

Legat de hărțuirea online (cyber-bullying) în Europa, 5% dintre copii cu vârsta între 9 și 16 ani au 

primit mesaje răutacioase sau care i-au supărat online, iar 3% au trimis astfel de mesaje altora. Două treimi 

dintre cei care au primit astfel de mesaje de hărțuire au fost destul de sau foarte supărați.  

Tehnologia determină că agresiunea să nu fie limitată la școală sau colțuri de stradă. Cyberbullying 

poate apărea oriunde, chiar și la domiciliu, prin e-mail, texte, telefoane mobile, și site- uri web de social media 

24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, cu potențial de sute de oameni implicați. Pentru cei care suferă 

cyberbullying, efectele pot fi devastatoare, lăsându-te simți rănit, umilit, furios, deprimat, sau chiar sinucidere. 

Dar nici un tip de agresiune nu trebuie să fie vreodată tolerat. 

  Cyber-bullying este cea mai des întâlnită problemă care ține de siguranța online în Romania. Acest tip 

de hărțuire este mai des întâlnit în tările unde hărțuirea este mai obișnuita decât în țările unde internetul are o 

mai largă răspândire. Acest lucru sugerează că hărțuirea online derivă din hărțuirea obișnuită.  

  Romnia este țara cu cea mai mare incidență a hărțuirilor din Europa. Studiul EU Kids Online II arată 

că 41% dintre copiii români intervievați au declarat că au fost hărțuiți în vreun fel, atât online cât și în lumea 

reală, iar 13% declară ca au fost hărțuiți online. Tot acelasi studiu arată că cei mai mulți dintre cei hărțuiți au 

declarat ca acest lucru li s-a întâmplat pe o rețea de socializare sau prin intermediul mesageriei instante.  

  Dintre părinții europeni, părinții români sunt cei care subestimează în cea mai mare măsură expunerea 

copiilor lor la mesaje sexuale online („sexting”), doar 6% declarând ca acest lucru s-a întâmplat copilului lor 

în ultimele 12 luni. Luând în calcul doar părinții copiilor care au primit astfel de mesaje, 52% dintre aceștia nu 

au cunostință de acest lucru. 

Teama de a fi luat în râs sau de a fi hărțuit de alții te poate împiedica să te exprimi liber sau să încerci 

să rezolvi problema. În cazuri extreme, cyberbullingul poate duce și la suicid.  

Agresiunile de tip cyberbullying ne pot afecta în multe feluri. Dar situația poate fi depășită și persoanele 

afectate își pot redobândi încrederea și sănătatea. 

Pentru a pune capăt bullying-ului, agresiunea trebuie identificată, iar raportarea situațiilor este esențială. 

De asemenea, poate fi de ajutor și să îi arăți agresorului că acțiunile sale sunt inacceptabile.  

Dacă ești într-o situație de pericol iminent, contactează poliția sau serviciile de urgență din țara ta.  

Cum putem pune capăt cyberbullyingului fără a renunța la accesul la internet? 

Mediul online are nenumărate beneficii. Totuși, precum multe alte lucruri în viață, acestea vin la pachet 

cu riscuri de care trebuie să te protejezi. 
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Dacă ai de-a face cu agresiuni online, este indicat să ștergi unele aplicații sau să rămâi offline o perioadă 

pentru a-ți da timp să îți revii. Dar a nu folosi Internetul nu este o soluție pe termen lung. Nu ai făcut nimic rău, 

deci de ce să fii pus tu într-o poziție dezavantajată? Chiar le poate transmite agresorilor un semnal greșit, 

încurajându-le astfel comportamentul inacceptabil.  

Evitaţi să divulgaţi în mediul online datele dumneavoastră personale sau pe cele ale prietenilor, prin 

date personale înţelegând nu doar numele sau adresa, ci şi locurile pe care le frecventaţi sau fotografiile 

dumneavostră. 

Dacă ești victima cyberbullying-ului, vorbește despre asta cu cine te simți tu cel mai confortabil și 

vinovații vor fi pedepsiți conform lege! 

Cu toții ne dorim să punem capăt agresiunilor online, de aceea raportarea cyberbullyingului este atât de 

importantă. Dar crearea Internetului pe care ni-l dorim presupune mai mult decât demascarea agresorilor. 

Trebuie să ne gândim la faptul că ceea ce distribuim sau spunem îi poate răni pe ceilalți. Trebuie să fim 

binevoitori unii cu ceilalți în mediul online și în viața reală. Depinde de noi toți! 

Trebuie să ne gândim la faptul că ceea ce distribuim sau spunem îi poate răni pe ceilalți. 
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În cadrul orelor de Dezvoltare personală pot fi utilizate numeroase metode de învățare prin care elevii 

să participe în mod activ la activitățile propuse și pregătite cu foarte mare atenție. Povestirea transmite o 

cantitate foarte mare informație ce este asimilată cu ușurință de către elevi.  

Povestirea se bazează pe ciclul învățării elaborat de D.  Kolb în anul 1984.  Acesta a contribuit la 

popularizarea ideii de învățare experiențială, făcând referiri la lucrările lui John Dewey, Kurt Lewin și Jean 

Piaget. Lucrările sale referitoare la învățarea experiențială au contribuit în foarte mare măsură la extinderea 

filozofiei educației experiențiale. Conform lui Kolb, ciclul învățării prin experiență presupune trecerea 

participanților prin patru etape succesive: 

1. Experiența - trăim experiența (elevii trăiesc o experienţă, reală sau simulată, cu ajutorul unei metode şi 

descoperă informaţii noi, își pun întrebări care necesită răspunsuri). 

2. Analiza sau reflecția -  reflectăm asupra experienței pe care am trăit-o (elevii reflectează cu privire la 

faptele, la evenimentele și la întâmplările, la sentimentele și la emoțiile trăite în experiență).  

3. Generalizarea sau interpretarea -interpretăm și generalizăm (elevii simt nevoia să interpreteze ceea ce 

s-a discutat în etapa anterioară, cu scopul de a determina care sunt lecțiile învățate din aceste discuții). 

4. Transferul sau aplicarea - aplicație și transfer (elevii trebuie să raporteze ceea ce au învăţat/noile 

cunoştinţe, abilități, valori la propriile situaţii de viaţă. În timpul etapei de transfer și de aplicare, elevii fac 

conexiuni între situaţiile create în activitatea propusă şi situaţiile din viața de zi cu zi).  

Cadrul didactic are posibilitatea de a alege povestirile relevante ce pot fi aplicate la clasă și să 

potrivească cu obiectivele propuse, vârsta și potențialul acestora. De asemenea, citirea povestirii și debriefing-

ul reprezintă etapele cele mai importante în vederea atingerii obiectivelor.  

Obiectivele  de învăţare importante pentru povestirea Soarta se află în mâinile noastre: 

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității elevii vor putea: 

 C – Să descrie consecințele pe care le pot avea anumite acțiuni asupra propriei persoane și asupra celor 

din jur; 

 A – Să identifice diferite soluţii la diferitele problemele cu care se confruntă comunitatea; 

 V – Să manifeste perseverență și încredere pentru promovarea cauzelor drepte; 

 V – Să-și asume responsabilitatea de cetățeni activi, prin implicarea în rezolvarea problemelor 

comunității. 

Povestirea cu titlul Soarta se află în mâinile noastre poate fi aplicată elevilor cu vârsta cuprinsă între 

9-10 ani. Numărul elevilor participanți la această activitate poate depăși 20. Această activitate durează 

aproximativ 30 de minute; nu este nevoie de confecționarea unor materiale speciale.  

Pentru început, se citește cu voce tare povestirea: 
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În mijlocul unui trib de băștinași americani trăia odată un tânăr rău, pe nume Spiritul Rău. El făcea 

tot timpul lucruri rele, cum ar fi să deschidă poarta și să lase caii să plece, să ascundă uneltele, să fure ouă și 

așa mai departe. De fiecare dată era prins și dus în fața Înțeleptului Satului pentru a fi certat. El îl ura pe 

Înțelept și într-o zi s-a hotărât să-i joace o farsă. A găsit o păsărică tocmai ieșită din cuib, a luat-o, a ascuns-

o în palme așa încât nu i se vadă decât coada și a dus-o la Înțelept, pe care l-a întrebat: 

 - Pasărea e moartă sau vie?  

S-a decis că dacă bătrânul va spune că e vie, o va zdrobi înainte să deschidă palma, demonstrându-I 

Înțeleptului că se înșelase. Dacă Înțeleptul ar fi spus că e moartă, atunci I-ar fi dat drumul să zboare și din 

nou i-ar fi demonstrat că se înșelase. Dar Înțeleptul i-a răspuns: 

 - Soarta păsării este în mâna ta. El și-a dat seama de responsabilitatea care îl apăsa și i-a dat drumul 

să zboare. La fel și cu lucrurile pe care le învățăm. Le putem uita și le putem lăsa să moară sau le putem 

îngriji, le putem împărtăși cu alții și să le ținem în viață. Soarta noastră se află în mâinile noastre.  

După ce s-a încheiat citirea cu voce tare a povestirii urmează debriefing-ul. Posibile întrebări de 

procesare/debriefing adresate elevilor ar putea fi: 

 Cine este personajul principal?  

 Care sunt trăsăturile lui de caracter?  

 Ce a vrut să demonstreze prin faptele sale?  

 A ales bine? 

 Sunt situații în viață când deciziile pe care le luăm nu sunt tocmai cele mai potrivite?  

 Ce factori ne influențează deciziile?  

 Putem controla acei factori? Cum?  

Prin folosirea unor modalități de învățare experiențială precum povestirea, elevii sunt activi în cadrul 

orelor de Dezvoltare personală, li se dezvoltă creativitatea, își îmbogățesc vocabularul, dobândesc noi 

cunoștințe și conștientizează importanța punerii în practică a acestor cunoștințe în comunitatea în care trăiesc. 

De asemenea, cu ajutorul povestirilor, elevii învață să-și exprime emoțiile și le ușurează rezolvarea problemelor 

ce intervin în viața personală și în comunitate. 
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VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ 

 

Prof.înv.primar Jurj Cristina Eva - Colegiul Naț.”Mihai Eminescu” Petroșani 

 

 

Violența în școli este, din păcate, un adevăr al societătii noastre. Se manifestă în diferite forme, iar școala 

devine spațiul în care conflictele dintre elevi sau dintre elevi și adulti evoluează. Acest tip de violență se poate 

manifesta verbal, psihic sau fizic. In mod „tradițional”, ne-am obisnuit să considerăm violența la școalaă- ca si 

„bătăile” dintre elevi - normale, fiecare generație avand ”bătăușii” ei. Există totusi diferente semnificative între 

trecut și prezent, atat în ceea ce privește frecvența acestor situatii,cat și percepția asupra acestor manifestări: 

au devenit obisnuințe, sunt tolerate, sunt motiv de glumă, iar cei implicati, autorii, devin „mici eroi” ai claselor 

sau școlilor respective. 

 Bullying-ul – agresiune sau intimidare - acte de-a lungul timpului prin care un copil sau un grup de copii 

se folosesc de avantajul puterii fizice și a presiunii psihice asupra colegilor lor. Hărțuirea poate fi verbalaă și 

psihica și deseori agresorii sunt la rândul lor victime, provenind din familii cu probleme. Violența nu trebuie 

tolerată pentru ca generează la rândul ei violența, iar schimbarea ține de noi toți.  

Forme ale violentei școlare: 

Violența între elevi: 

·      cea mai raspândită formă/conflicte între elevi; 

·      este un fenomen generalizat în școli; 

·      formele usoare de violență sunt specifice vârstei scolare; 

·      elevii sunt violenți unii față de ceilalți pentru că societatea, în ansamblu, este agresivă; modelele de 

relationare la care sunt expusi copiii sunt de natură violentă (acasă, pe stradă, la televizor, inclusiv în emisiunile 

pentru copii); 

·      violența verbală este cea mai raspândită formă: certuri, conflicte, injurii, amenințări, intimidare, hărțuire, 

batjocura, jigniri; apare ca o manifestare „obișnuită, dar un comportament tolerat; 

·      violența fizică (bătaia) este declarată mai ales de catre părinți și mai putin de către cadrele didactice;  

·      se manifestă mai frecvent în urmatoarea ordine: în imediata vecinătate a scolii, după program, în pauze, 

în scoală, în scoală după program, în timpul orelor; 

·      se manifestă, în ordinea frecventei: între elevii din aceeași clasă, între elevii din clase diferite si de același 

nivel scolar (clase paralele), între elevi de diferite niveluri școlare. 
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Violența elevilor față de profesori 

·      se manifestă prin comportamente neadecvate în raport cu statutul lor (absenteism scolar, fuga de la ore, 

indisciplina, ignorarea mesajelor cadrelor didactice, cel mai frecvent), agresiune verbală și nonverbală (ofense, 

refuzuri, atitudini ironice, gesturi inadecvate /obscene) și violența gravă (injurii, jigniri, loviri, agresiune fizica)  

Violența în afara spațiului școlii: 

·      se manifestă între elevi sau sunt provocate de alte persoane în jurul școlii (fosti elevi ai școlii, locuitori din 

zona, tineri din găști de cartier, elevi de la alte scoli, necunoscuti); 

·      poate avea manifestari diferite (furt, agresare verbală, nonverbală, tâlharie, agresare fizica, sexuală).  
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EFECTELE BULLING-ULUI 

 

 

Prof. Lazăr Maria – Ana - Colegiul Național De Informatică „Carmen Sylva” Petroșani 

 
Bullying-ul are fețe ascunse și se manifestă sub forma a numeroase comportamente, a căror intenție 

este să provoace suferință. Există lovituri care se văd, răni care pot fi pansate, dar există și lovituri insinuante, 

răni care nu știu să strige după ajutor. 

Cea mai evidentă formă de bullying este cea fizică, care include, dar nu se limitează la, comportamente 

de tip: lovire, pus piedică, îmbrâncire, plesnit, distrugerea/deposedarea de obiecte personale. Deși intensitatea 

acestor comportamente nu este de neglijat, ceea ce rănește cu precădere copilul vizat de astfel de 

comportamente este repetitivitatea, frecvența cu care ele se manifestă, precum și faptul că sunt realizate cel 

mai adesea departe de prezența unui adult cu rol de protecție (cadru didactic, părinte). 

 

Care sunt efectele bulling-ului? 

a) Efectele bullying-ului asupra copiilor 

Este superficial să credem că bullying-ul îi afectează doar pe copiii victime. Cu cât vom înțelege mai repede 

că, într-o situație de bullying, toți copiii sunt victime, indiferent de rolul specific pe care îl au, cu atât vom fi 

mai bine pregătiți să găsim soluțiile optime pentru a transforma școala într-un mediu sigur pentru toți copiii. 
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Fie că vorbim de copil victimă, copil care agresează sau copil martor, bullying-ul generează consecințe negative 

pentru toți, fiind direct corelat cu tulburări de sănătate mentală, consum de substanțe sau suicid.  

b) Efecte asupra agresorilor 

În ceea ce îi privește pe copiii care sunt autorii comportamentelor de bullying, este întâlnită adesea o 

agravare a comportamentelor violente, de risc, pe măsură ce aceștia intră în anii adolescenței. Astfel, copiii 

care au experiențe de a agresa sistematic colegi, au șanse ca în adolescență și la vârsta adultă să:  

 consume alcool și alte substanțe cu risc crescut pentru sănătatea lor fizică și emoțională; 

 aibă comportamente violente și delincvente, de vandalism, violență fizică extremă, furt, abandon școlar; 

 se implice prematur în relații sexuale cu risc; 

 să devină adulți cu risc crescut de comportament ilegal, violență domestică și abilități minime de menținere a 

unui loc de muncă; 

c) Efecte asupra victimelor 

Referindu-ne specific la copiii victime în situații de bullying, ne putem aștepta la consecințe negative în 

planul rezultatelor școlare, sănătății fizice și confortului emoțional. Copiii care sunt victime ale 

comportamentelor de bullying, au șanse mai mari decât alți copii să:  

 dezvolte depresie sau tulburări de anxietate, trăind sentimente acute de tristețe, însingurare, teamă și 

îngrijorare; 

 aibă dificultăți de somn și alimentație (ex. pot dormi puțin și agitat; vor avea dificultăți de trezire dimineața, 

înainte de a pleca la școală; își vor pierde pofta de mâncare sau pot exprima nevoia de a «ronțăi» constant ceva, 

fără să le fie neapărat foame) ; 

 își piardă interesul pentru activități care odinioară le făceau mare plăcere (ex. joaca, citit, interacțiune cu cei 

din jur etc.); 

 aibă frecvent dificultăți de sănătate (ex. dureri de cap, stări febrile, greață, dureri de stomac) ; 

 înregistreze o scădere, aparent nejustificată, a rezultatelor școlare, însoțită de absenteism sau chiar refuzul de 

a merge la școală; 

d) Efecte asupra martorilor 

Cât despre copiii martori ai bullying-ului, experiența de a fi zi de zi într-o școală care eșuează în a le 

satisface nevoile de confort și siguranță fizică și emoțională, le crește acestora probabilitatea de a lipsi frecvent 

de la școală, de a trăi sentimente acute de anxietate, neliniște și îngrijorare, de a consuma alcool sau alte 

substanțe pentru a se simți mai bine sau a fi acceptați în «găștile puternice», precum și de a copia 

comportamente de bullying pentru a-și asigura «supraviețuirea» în școală și a se asigura astfel că nu vor deveni 

următoarele victime. 
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Nu în ultimul rând, este demn de menționat avertismentul Organizației Mondiale a Sănătății, care 

plasează bullying-ul, alături de abuzul în familie, în topul factorilor de risc pentru sănătatea mentală a copiilor 

și pentru apariția comportamentelor suicidare în rândul adolescenților. 

 

 

 

SUCCESUL ȘI EȘECUL ȘCOLAR 

 

Prof. Lăcătușu Cristina Mihaela – Școala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroșani 

 

  Formarea personalitatii umane, ca proces complex de devenire si formare, nu se poate realiza decat 

strans legata de activitatea de educatie si invatare. Stiinta este preocupata de evolutia personal itatii umane, de 

dimensiunea individuala si  sociala a invatarii, de conditiile in care se produce invatarea si caile de optimizare 

a invatarii. 

 Activitatea de invatare se circumscrie procesului de formare si dezvoltare a personalitatii pe 

baza  interactiunilor omului cu mediul, ceea ce implica in acelasi timp, interactiune si complementaritate intre 

pedagogic si psihologic. 

  Invatarea scolara, ca forma de invatare specific umana, se defineste ca activitate sistematica, 

organizata, institutionalizata 929f51j , specifica tinerei generatii si orientata spre asimilarea de cunostinte si 

formarea structurilor psihice si de personalitate. Acest proces vizeaza obiective precise si implica proiectare, 

anticipare, dirijare, control si decizie. 

            In contextul evolutiei informationale din ultimii ani, invatarea scolara a suferit transformari in sfera 

obiectivelor. Ea nu trebuie sa conduca doar la asimilarea de informatii ci si la formarea de capacitati de 

orientare,  la gandire divergenta si creativitate, la flexibilizarea structurilor cognitive si atitudinale care sa 

permita copilului adaptarea optima la schimbarile contemporane. Principalul obiectiv al invatarii scolare in 

acest context este succesul scolar. 

Cercetarile intreprinse in privinta identificarii factorilor ce explica nivelul rezultatelor scolare au condus 

la determinarea capacitatii de invatare a elevilor ca fiind un ansamblu de insusiri individuale ca : nivel de 

dezvoltare intelectuala, interes si motivatie pentru activitatea scolara, stare de sanatate, capacitatea de efort. 

Conceptul de maturitate scolara arata faptul ca rezultatele scolare nu sunt dependente doar de aptitudinile 

elevului ci reprezinta,"eficienta scolara" a acestora, conditionata de interese, motivatie, perseverenta, stabilitate  

emotionala si atitudinea elevului fata de invatare. 
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            Pornind de la constatarea ca unii elevi invata mai repede si altii mai lent, B.Bloom si John Carrol au 

considerat ca se pot obtine rezultate mai bune de la cei din urma daca li se acorda un timp de invatare mai 

indelungat, atat cat au nevoie. Si alti cercetatori au fost de parere ca orice elev poate asimila continuturi daca 

se utilizeaza caile adecvate pentru acest lucru. 

            Din aceasta perspectiva, pentru a avea succes scolar, nu este suficient ca sa stabilim daca  un elev obtine 

rezultatele vizate la scoala, trebuie sa gasim mijloacele si metodele potrivite in acest scop. 

Putem defini conceptul de succes scolar prin raportare la totalitatea rezultatelor elevilor, atat in ce 

priveste nivelul de pregatire stiintifica ( acumularea cunostintelor si formarea abilitatilor de aplicare a lor) cat 

si dezvoltarea capacitatii intelectuale, formarea unor trasaturi de personalitate, a interesului si motivatiei fata 

de invatatura, a capacitatii de a se instrui, de a deveni. Succesul scolar - concretizat in  rezultatele elevilor - 

reprezinta o realitate scolara complexa ce include: cunostinte, capacitati intelectuale formate, abilitati de 

aplicare a cunostintelor, trasaturi non - cognitive de personalitate; in acelasi timp, succesul scolar inglobeaza 

si reusita elevilor in activitatea postscolara. Aceasta dubla determinatie face necesara punerea starii de reusita 

a elevilor in relatie  cu exigentele scolii, cu posibilitatea de a accede la trepte superioare de invatamant dar si 

cu cerintele reusitei in activitatea socio - profesionala viitoare. 

Succesul scolar - ca performanta echivalenta cu atingerea obiectivelor propuse - se distinge de progresul 

scolar - ce exprima aprecierea rezultatelor obtinute si a evolutiei situatiei la invatatura ale elevului prin 

raportarea acestora la performantele anterioare. 

Astfel, un elev este posibil sa nu atinga parametrii obiectivelor stabilite chiar daca in plan personal, 

inregistreaza progrese. In acelasi timp, progresul scolar corelat cu succesul nu implica un nivel limita de 

performanta scolara ci are un caracter de proces, se afla in continua devenire, ceea ce inseamna ca rezultatele 

obtinute de un elev se raporteaza atat la obiectivele stabilite cat si la posibilitatile proprii. De aici reiese 

necesitatea conceperii programului scolar la capacitatile elevilor. 

Factorii succesului scolar 

1.Mediul familial, care are mai multe variabile: tipul locuintei, nivelul de instruire al parintilor, structura 

familiei, atitudinea parintilor fata de scoala, nivelul de aspiratie privind formarea profesionala; 

2.Resursele scolare: caliatea echipamentelor scolare si a programelor (laboratoare, cari), caracteristicile 

corpului profesoral (studile, vechime in invatamant), compozitia sociala a mediului scolar; 

3.Caracteristicile elevilor: "Mai mult decat caracteristicile mediului familial si variabilele scolare, reusita este 

influentata de particularitatile individuale ale elevilor: nivelul de aspiratii, motivatiile, atitudinea fata de scoala, 

increderea in institutia scolara".(M. Jigau, pag.10) 

De multe ori reusita scolara si esecul scolar au in vedere clasa sociala din care provine elevul, exstand patru 

criterii principale de evaluare a apartenentei la o clasa sociala:  



126 

 

-         Nivelul de instruire cerut de exercitarea unei anumite profesii; 

-          Veniturile obtinute; 

-         Statutul ocupatiilor in intreprinderi si societati; 

-         Statutul ocupaiilor intr-o presupusa scala generala a "prestigiului". 

Cercetarile privind factorii reusitei scolare deceleaza o serie de variabile de structura (autogestiunea 

asezamantului scolar, managementul, stabilitatea personalului, continutul si organizarea programelor de studii, 

imaginea scolii, sprijinul acordat scolii de catre autoritati) si variabile de practica (sincronizarea eforturilor 

pedagogice ale cadrelor didactice, atmosfera sclara pozitiva, sentimentul de comunitate). 

Esecul scolar 

Insuccesul scolar - vazut ca incapacitate a elevului de a progresa in ritmul colegilor, de a obtine un randament 

in conformitate cu obiectivele stabilite - se sanctioneaza in mod obisnuit prin repetarea clasei, ceea ce constituie 

o problema psihopedagogica importanta, deoarece reflecta adaptarea limitata a sistemului de invatamant, a 

actiunilor educative, la particularitatile psihice ale elevului fapt ce conditioneaza reusita scolara (facand-o 

dependenta de capacitatea elevului de a raspunde cerintelor si conditiilor impuse de scoala).  

Pedagogia contemporana se confrunta cu doua pozitii divergente: unii pedagogi sustin oportunitatea repetarii 

clasei, altii, eliminarea acesteia prin promovarea tuturor elevilor, independent de nivelul performantelor lor.  

In privinta renuntarii la repetarea clasei si promovarea automata a tuturor elevilor sunt aduse argumente  ce 

subliniaza ca aceasta modalitate previne scaderea interesului si motivatiei elevilor fata de invatatura (pe care 

l-ar provoca repetentia). Principala problema, cea  a insuccesului, face necesara adoptarea unor masuri menite 

sa -l  combata, macar sa -i  diminueze dimensiunile si gravitatea. 

Cultura in sens larg isi schimba orientarea si continutul. In acest context esecul capata o dimensiune socio- 

culturala si esecul: poate constitui o sursa de marginalizare sociala, un element de influenat negativa asupra 

personalitatii individului. 

Elevii din clasele primare vor fi puternic influentati de autoritatea evaluarii negaive a invatatorului; ei vor 

interioriza aprecierile defavorabile asupra eforturilor lor scolare, vor accepta cu convingere fatalitatea 

insuccesului scolar. 

De cele mai multe ori valorile umane ale unui copil sunt apreciate in functie de rezultatele scolare si rare sunt 

cazurile in care nici elevul si nici parintii nu dau atat de mare importanta acestui lucru, acceptandu-l ca pe un 

fapt normal. 

Riviere identifica o serie de indicatori ai esecului scolar: 

a)      Indicatorii proprii institutiei de invatamat: 

o       Rezultatele reduse la examene si concursuri scolare; 

o       Repetentia declarata in urma evaluarilor curente care atesta niveluri scazute de competenta; 
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b)      Indicatori externi institutiei scolare: 

o       Tipul de orientare dupa terminarea scolii obligatorii (intreruperea studiilor); 

o       Rata ridicata de somaj printre tinerii sub 25 ani; 

o       Rata de analfabetism; 

c)      Indicatori referitori la efectele esecului in plan individual: 

o       Rata de abandon scolar si absenteism; 

o       Trairea subiectiva a esecului. 

Esecul poate fi interpretat si prin traditiile culturale si educationale specifice diferitelor tari. De exemplu, in 

unele tari, in cadrul sistemului educational repetenia nu exista la nivelul invatamantului de baza sau poate fi 

considerata un mijloc pedagogic pozitiv de sprijinire a unui elev cu dificultati de invatare temporare (Japonia 

a desfiintat repetentia cnsiderand ca provoaca traume psihoafective inutile). 

Tipuri de esec 

            1.Ca fapt pedagogic, notiunea de esc este in relatie cu dificultatile scolare ale unor copii in procesul 

invatamantului. La inceput fenomenul aparea ca un fapt normal fara consecinte in exclusivitate 

elevului. "Elevul nu mai este o problema pedagogica, ci devine o problema sociala".(M. Jigau, pag.5)  

            2.Esecul scolar ca injustitie sociala a aparut o data cu generalizarea invatamantului si prelungirea 

scolarizarii, cand s-au creat premise teoretice de acces la educatie pentru toate clasele sociale; functiile scolii 

se modifica. 

            "Daca la inceput selctia se realiza pe baze financiare, si deci sociale, ulterior aceasta se apreciaza pe 

criterii academice, ceea ce in principiu ofera posibilitatea promovarii sociale prin instruire."(M. Jigau, pag.5) 

            3. Esecul scolar ca risipa economica 

            Elevul defavorizat este considerat o cheltuiala prea mare si uneori inutila, atat timp cat locurile de 

munca necalificate se reduc (mai ales in tarile dezvoltate), iar costurilesociale pe care le implica sustinerea 

celor care nu si-au insusit o meserie sunt din ce in ce mai mari. 

Cauzele esecului scolar 

1.      Individualitatea elevului, care poate fi privita din doua puncte de vedere: 

a)      Din punct de vedere genetic, unde explicatia care se da esecului scolar este nivelul redus al inteligentei 

individuale, deficiente de natura intelectuala sau psihosenzoriala; 

b)      Din punct de vedere psihoafectiv- se are in vedere raportul elevului cu mediul familial si scolar si 

influentele pe care acestea le au asupra procesului de formare a personalitatii lui. 

2.      Handicapul socio-cultural: un mediu considerat defavorizant nu poate asigura referintele culturale 

minime pentru a se putea valoriza cat mai eficient oferta scolii existenta. 
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Lipsa limbajului copiilor care provin dintr-un mediu defavorizat le creeaza acestora un dezavantaj de debut. 

De asemenea, starea economica precara este un factor care duce la esecul scolar prin lipsa materialelor necesare 

sustinerii scolaritatii (taxe, rechizite, carti, etc.) 

3.      Reproducerea raporturilor de clasa prin scoala. 

Unii sociologi vad scoala ca pe o instituie de reproducere sociala datorita faptului ca sunt ignorate valorile 

elevilor care provin dintr-un grup defavrizat si sunt mult mai promovate normele claselor favorizate. Elevul 

provenit dintr-o familie favorizata va beneficia chiar de la inceputul scolaritatii de un "capital cultural" identic 

sau apropiat de cultura vehiculata de scoala care ii va asigura succesul scolar si ulterior, 

profesional. Dezavantajat va fi elevul care provine dinr-un mediu nefavorabil si care va intra in conflict cu 

normele scolare pentru ca multe dintre ele ii sunt straine. 

Teoria corespondentei dezvoltata de Bowles si Gintis(976) evidentiaza cel mai bine aceasta legatura care exista 

intre "structura sociala a sistemului educativ si formele de constiinta, conduitele interpersonale si de 

personalitate pe care sistemul le intretine si le intareste la elev". 

4.      Atitudinea fata de cunoastere explica esecul scolar prin sensul pe care elevul il da cunoasterii si eusitei 

scolare; dar atitudinea fata de cunoastere e independenta de mediul social de provenienta a elevului.  

5.      Curentul interactionist care sustine ca esecul scolar se construieste in interiorul scolii datorita modului de 

interactiune dintre elevi si profesori. Conform acestei teze profesorii au anumite asteptari de la elevii lor, la 

care acestia raspund pe masura. Statutul ambiguu al unor note, acela care recompenseaza sau sanctioneaza 

uneori cu aceeasi valoare numerica nu va fi stimulator pentru elev si nici nu-i va clarifica locul lui pe o scala a 

progresului. 

Esecul scolar datorat statutului deficitar poate fi abordat din trei directii: 

1.      Privarea culturala care se manifesta prin lipsa unui limbaj elaborat, lipsa stimularii gandirii abstracte si a 

lipsei ajutorului dat de catre parinti; 

2.      Conflictul cultural care se refera la educatia pe care o primesc copii din medii ile dezavantajate in 

comparatie cu stilurile, atitudinile si achizitiile celor dintr-un mediu favorizat; 

3.      Teoria deficientei institutionale- se concentreaza asupra mediului scolar, asupra scolii ca institutie, 

considerandu-se ca forma de organizare a acesteia favorizeaza clasa mijlocie. 

Riviere propune si el doua tipuri de factori care pot fi cauza esecului scolar si anume:  

a)      Factori institutionali: 

-         Natura si nivelul exigentelor cogniie ale invatamantului exprimate cu prilejul examenelor si 

concursurilor; 

-          Rupturile care pot aparea in timpul anului scolar prin transfer voluntar sau fortat la o alta scoala; 
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-         Rigiditatea ritmurilor de invatare care presupune asimilarea anumitor cuntinuturi in unitati temporale 

unice pentru toti copiii, fara sa tina seama de dificultatile si individualitatea fiecarui copil; 

-         Caracter normativ al sistemului de invatamant; 

-         Sistemul de formare prin intermediul scolii care nu tine cont de particularitatile individuale si care pune 

pe primul loc disciplinele de studiu; 

-         Numarul de elevi dintr-o clasa (limita 20-30) poate contribui la esecul scolar; 

-         Omogenitatea si eterogenitatea elevilor ca nivel de performanta; 

-         Ritmul de achizitie al informatiilor care fiind prea accelerat induce oboseala si surmenaj, suprasolicitare 

psihointelectuala si deci, insucces scolar. 

b)      Factori individuali: 

-         Factorii constitutionali de natura ereditara cu referire la caracteristicile psihofizice; 

-         Factorii psihoafectivi- trasaturi afective si aptitudini care pot  influenta gradul de integrare socio-

familiala si culturala; 

-         Factorii generali de ambianta educationala, cum ar fi: atiitudinea fata de scoala, valoarea si importanta 

pe care o are scoala in societate, succesul profesional si social al elevilor; 

-         Factorii socio-economici si socio-culturali reprezentati de mediul de origine al elevilor. 

In concluzie, cauzele esecului scolar isi au radacina atat in aspectele educationale cat si in cele de natura 

sociala, economica, culturala si politica. Ceea ce numim zona defavorizata reprezinta o configuratie de factori 

inhibitori ai dezvoltarii scolare, intre care sunt de retinut atat variabilele constitutionale si institutionale, cat si 

cele individuale si interpersonale. 

Atitudinea elevilor fata de notele scolare  

Atitudinea elevilor in cea ce priveste aprecierea facuta de un profesor are fatete multiple in functie de: 

a) contextul de relatii si b) sistemul de referinta. 

De exemplu, daca ne referim la atitudinea fata de note in dinaica invatamantului vor reiesi anumite aspecte ale 

fenomenului; alte aspecte vor aparea atunci cand vom considera atitudinea fata de note prin prisma cresterii 

elementelor de obiectivitate a spiritului critic, in raport cu echitatea sau neechitatea. 

Din punct de vedere motivational, care orienteaza elevul inca din  primele zile ale anului scolar spre dorinta de 

a primi note bune, de a-si atrage pretuirea profesorului, motivatia constituie factori de baza. 

Atitudinea elevilor fata de note poate fi analizata in functie de anumite momente semnificative:  

-         Finalizarea unui ciclu; 

-         Optiunea scolara sau profesionala; 

-         Inceputul anului scolar. 
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La inceputul scolaritatii eleiil clasei I se straduiesc sa obtina cat mai multe note, dar fara sa inteleaga 

valoarea lor obiectiva. Acestia se bucura atunci cand au note multe si variate, atunci cand sunt scrise colorat, 

independent de valoarea lor. Aceasta atitudine nu se datoreaza numai ignorarii semnificatiei acestora, dar mai 

ales faptului ca nota pe care invatatorul o acorda elevului reprezinta un semn de interes si atentie din partea 

acestuia. Rolul invatatorului este acela de a explica copiilor insemnatatea valorii numerice a notei inca de la 

inceputul activitatii. O metoda eficienta este cea deminstrativa, prin care lucrarile elevilor sunt analizate si li 

se explica de ce au fost apreciati pozitiv la unele lucrari si de ce negativ la altele. In mod ideal aceasta metoda 

trebuie sa aiba o rezonanta afectiva, sa trezeasca la copii sentimente si emotii, pentru ca diferenta intre valorile 

notelor sa fie bine marcata. Cu aceasta ocazie se prezinta prin comparatie lucrari foarte bune cu lucrari slabe 

si notele corespunzatoare fiecareia dintre ele. Traind atat bucuria succesului cat si amaraciunea esecului, elevul 

va putea constientiza mai bine ca in nota esentialul consta in valoarea si calitatea ei. Atunci cand invatatorul 

nu acorda importanta cuvenita atitudinii pe care elevii mici o au fata de note, acestia pot sa ajunga la concluzia 

ca invatatorul pune note dupa bunul sau plac, ca notele se dau unui anumit copil si nu pregatirii si efectuarii 

lucrarii de catre acesta. 

V. Pavelcu afirma ca "elevul mic apreciaza nota buna cu o manifestare de uluire si nota rea ca dovada a lipsei 

de afectiune, a ostilitatii din partea profesorului. Reactia la o nota rea, oricat de indreptatita ar fi ea, este traita 

de elev ca o frustratie, declansand din partea lui ostilitate." 

In timp, si datorita muncii instructiv-educative a profesorului, elevul ajunge sa stabileasca o corespondenta 

intre scala de notare si raspunsurile sale la lectie. Dezavantajul acestei corespondente este acela ca elevul va 

transpune in limbajul notelor relatiile preferentiale din cadrul unui grup de elevi. 

D. Vrabie, in urma unei anchete realizate la nivelul claselor a VIII-XII a identificat patru categorii de raspunsuri 

in ceea ce priveste nota scolara: 

1. elevi care manifesta interes general neselectiv fata de note si aprecieri; 

2. elevi care manifesta interes general neselectiv pentru note legate de domeniul de optiune scolara sau 

profesionala; 

3. elevi care manifesta interes pentru aprecierile verbale ale profesorilor; 

4. elevi pe care nu-i intereseaza notele. 

Elevii care manifesta interes selectiv pentru domeniul de optiune scolara sau profesionala provin in 

aceeasi masura din randul elevilor buni si foarte buni ca si a celor slabi si mediocri. Acest interes se remarca 

la nivelul clasei a VIII-a. Incepand cu clasele a IX -a ponderea elevilor care au un interes selectiv pentru note 

in functie de domeniul profesional ales trece treptat spre categoria elevilor buni si foarte buni. Motivatia scolara 

care dinamizeaza si directioneaza conduita elevilor in efortul lor de de asimilare a cunostintelor este defapt o  

forma derivata a nevoii de auotorealizare, de afirmare proprie, de valorificare personala. 
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Succesul scolar exprimat in note si aprecieri dobandeste la varsta adolescentei si preadolescentei o noua 

semnificatie pentru cea mai mare parte a elevilor. Tendinta de afirmare proprie si reusita la invatare este 

indicata de notele si aprecierile profesorilor; acestea sunt considerate de elev ca mijloc de estimare a propriilor 

disponibilitati intelectuale si morale, o garantie a reusitei profesionale ulterioare. Succesul si insuccesul scolar 

exprimat prin notele si aprecierile profesorilor capata in constiinta elevului sensul de indici ai reusitei lor 

ulterioare in profesie. Notele devin criterii de evaluare a propriilor posibilitati de indepartare sau apropiere fata  

de traiectoria profesionala aleasa. Daca in cadrul claselor primare elevii invata pentru a-si mentine pozitia de 

fruntas in colectivul clasei, in perioada varstei scolare mijlocii el invata pentru a se pregati de viitor. De aceea, 

notele profesorului care exprima gradul succesului scolar intaresc sau zdruncina sentimentele elevilor. De cele 

m ai multe ori elevul cu rezultatele cele mai bune manifesta mai mare interes pentru aprecierile verbale ale 

profesorului; elevii pe care nu-i intereseaza notele provin din randul elevilor slabi si mai rar dintre cei 

buni. Explicatia pentru aceasta situatie ar putea fi: 

-         Elevii depreciaza notele pentru ca au avut parte numai de note proaste; 

-         Pentru ca elevii slabi nu reusesc sa atinga nivelul de satisfactie dorit si asteptat nu-si dau osteneala, nu-

i intereseazza si nici nu acorda valoare notelor. 

In urma unei anchete efectuata de D. Vrabie in legatura cu semnificatia pe care o are nota pentru elevi, el a 

obtinut cinci categorii de raspunsuri: 

1.nota reprezinta o garantie a reusitei in viitor; deci ele constituie o baza de predictie pentru elevi si pentru 

parinti; 

2. nota reprezinta masura capacitatilor de invatare a elevilor, a posibilitatilor lor, cu alte cuvinte nota devine 

indirect o masura a inteligentei; aceasta semnificatie o intalnim mai ales la elevii buni si foarte buni; 

3. notele constituie o forma a recompensei si pedepsei, o rasplata pentru munca depusa, un mijloc de afirmare;  

4. notele reprezinta oglinda muncii si pregatirii depuse de elevi; 

5. nota este un indiciu pentru o dozare a eforturilor, un semnal de alarma despre cum sa se pregateasca in viitor. 

Pentru a se adapta evaluarii scolare copiii, in momentul intrarii in sistemul educational isi insusesc o serie de 

mecanisme psihologice: 

1)      Un comportament adecvat care sa mareasca posibilitatea aprecierii eforturilor pozitive, reducandu-le in 

acelasi timp pe cele negative; in acest conext elevii invata modul in care functioneaza sistemul de recompense 

in clasa si scoala; 

2)      Incercarea elevilor de a face publica aprecierea pozitiva si de a o ascunde pe cea negativa. 

Normele si constrangerile pe care le implica scoala pot genera pentru elevii emotivi numerosi factori frustranti 

si anxiogeni. Acesta poate fi si cazul notelor mici, frustratia implicand un raport social si constient intre ceea 

ce ni se cuvine si ceea ce datoram. O nota proasta pe care elevul o considera nedreapta ii poate provoca o traire 



132 

 

afectiva negativa, traire care daca nu va fi eliminata (prin explicarea justetii notei) va determina o atitudine 

negativa a elevului fata de obiectul la care a primit nota, de profesor si chiar de scoala. In aceasta situatie elevul 

poate considera nedreapta fiecare nota mica pe care o primeste, fiecare apreciere verbala negativa pe care 

profesorul i-o face. Aceasta atitudine poate aparea mai frecvent la preadolescenti, datorita dezvoltarii consiintei 

de sine si a sensibilitatii aparte a acestora. Preadolescentii si adolescentii se simt uneori frsutrati atunci cand 

primesc o nota mica, chiar daca sunt constienti de obiectivitatea acestora. Acest sentiment apare deoarece 

adolescentii si preadolescentii sunt capabili de auto-apreciere, ceea ce duce la o dubla aprecier: una din partea 

profesorului si una din partea elevului. 

Am vazut ca decalajul dintre rezultatele unor elevi este generat de climatul deficitar din familie, un nivel scazut 

al aspiratiilor, fapt ce conduce la lipsa de motivare si mobilizare a celor aflati in situatia respectiva. Atunci 

cand elevii au conditii favorabile de dezvoltare fizica si psihica in familie, cand exista conlucrare intre scoala 

si familie, se poate spune ca sunt realizate premisele temeinice pentru educarea capacitatii de invatare.  

Un rol important in asigurarea reusitei scolare il constituie organizarea si desfasurarea activitatii didactice, in 

sensul adaptarii continutului acesteia, a metodelor utilizate, la particularitatile de varsta si individuale ale 

elevilor. 

Cunoasterea particularitatilor psihofizice ale elevilor este conditia ce se impune atunci cand adoptam anumite 

strategii detratare diferentiata a elevilor, atat sub aspectul exigentelor continutului cat si a modalitatilor de 

invatare. Din acest punct de vedere, reusita sau nereusita scolara,( in raport cu exigentele normelor scolare) se 

prezinta ca o stare relativa. 

Se impune punerea de acord a scolii cu posibilitatile de invatare ale elevilor precum si adaptarea acestora la 

activitatea scolara ( succesul presupune adaptarea copilului la activitatea scolara dar si a scolii la factorii interni 

ai acestuia). 

Desigur, esecul scolar apare ca fenomen preponderent individual, privind, de regula anumiti elevi. Prevenirea 

si combaterea esecului acestora presupune cunoasterea formei concrete de manifestare si a cauzelor specifice 

care au generat situatia in sine. Si in situatii in care insuccesul priveste un grup, trebuie identificate situatiile si 

aspectele care pot constitui surse ale acestuia, cu referire la adaptarea continuturilor invatarii la posibilitatile 

elevilor, modalitati de organizare a activitatii, mijloace si metode utilizate. 

Deasemenea, un rol deosebit de important in sensul imbunatatirii rezultatelor scolare il constituie promovarea 

unei relatii  profesor - elevi, bazata pe increderea in posibilitatile acestora, stimulare si cooperare. 

In concluzie, succesul are un rol mobilizator, conduce la dorinta de a invata si de a obtine rezultate  bune, pe 

cand insuccesul , daca este intarit si de aprecierile profesorului, poate descuraja, ducand la lipsa de interes fata 

de actul educativ. 
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VINDECAREA  BULLYINGULUI  PRIN  IUBIRE 

Exemple de bune practici privind reducerea violenței în grădiniță,  

 reflectate în activități 

Prof. Educ. Licău Magdalena - Grădinița „Samariteanul” Petroșani 

 

  

 Am spune că la grădiniță nu se poate vorbi despre bullying sau ciberbullying.  

 Și, dacă stăm să ne gândim doar la naivitatea copiilor de vârstă preșcolară, la inocența și sinceritatea 

lor dar și la puterea de a se ierta cu ușurință unii pe alții, este imposibil să asociezi micile lor scăpări 

comportamentale cu bullyingul. Dar ce facem când aceste comportamente ies din linia de demarcație a vârstei 

și se aliniază unei răutăți și manifestări învățate în medii vicioase? 

 Se știe că mediul este unul dintre factorii care influențează în foarte mare măsură comportamentele 

copiilor. Așadar, dacă copiii trăiesc într-un mediu ostil și învață comportamente defectuoase, încă din fragedă 

copilărie, este foarte sigur că ei vor prelua anumite comportamente ca fiind normale. Însă, în colectivitate, 

lucrurile se schimbă.  

 În cele ce urmează, voi prezenta, pe scurt, un caz, pe care l-am avut în această generație de copii, și 

care, la început a avut forma unei agresiuni dar în timp s-a transformat într-o formă de bullying preșcolar, aș 

zice.  

 I.Ș. a venit în grădiniță în urmă cu doi ani. La cei 4 anișori, el era un copil voinic, aproape obez, cu o 

vorbire greoaie, greu inteligibilă și cu un comportament neliniștit. Toate observările inițiale, spontane sau 

organizate au dus la concluzia că trebuie să fie un copil care are nevoie de atenție specială. A fost transferat  

dintr-o altă grădiniță iar mama copilului spunea că acestuia nu i s-a acordat atenție la grădinița de la care a 

plecat și de aceea l-a adus la noi. Însă, ce este în traista fiecăruia nu se vede de la prima apariție ci doar după 

ce omul s-a așezat și și-a desfăcut bocceluța. 
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  Încă de la început a manifestat dezinteres față de orice regulă a grupei noastre. Astfel, au început 

probleme la nivelul grupei. Încet, încet, ceilalți copii au început să copieze anumite comportamente ale lui. 

Fiind mare de statură, inspira colegilor teamă. Aceștia fugeau din fața lui, îi dădeau jucăriile pe care și le dorea 

oridecâteori venea și e lua cu forța de la ei. Tonul ridicat tot timpul și atitudinea de acaparare era evident pe tot 

parcursul zilei, în toate activitățile. De asemenea, dezinteresul față de activitățile educative a fost permanent 

manifestat. 

 Toate comportamentele menționate anterior au generat stres, discomfort și suferință în dinamica 

relațională a copiilor. 

 Ca fiecare dascăl, în fața unei asemenea situații, am încercat să fac tot ce este posibil pentru redresarea 

comportamentală a grupei, pentru restabilirea regulilor de grup și pentru acceptarea necondiționată a lui I.Ș. la 

nivelul colectivului de copii. Însă, reușitele au fost foarte puține. Cele mai frecvente răspunsuri pe care le-am 

primit de la copiii din grupă atunci când le ceream să se joace ci I.Ș erau „  nu vreau sa fiu în joc cu el pentru 

că ne strică jucăriile, vorbește urât, ne amenință că ne strică jucăriile și sparge grădinița, că taie totul cu cuțitul, 

că cheamă poliția, aruncă cu jucării după mine și îi face pe colegi să râdă de mine, el vorbește urât despre 

mine!...” 

 Mi-am dat seama că toate aceste comportamente duc spre un bullying colectiv. Chiar și eu, și 

îngrijitoarea eram victimele batjocurilor, a injuriilor, a amenințărilor, a poreclelor rimate și a unei situații 

problemă. Așa că am decis să schimb ceva. Și am pornit cu discuții cu familia, cu specialiști și m-am înarmat 

cu multă răbdare. 

 Discuțiile purtate cu mama și bunica copilului erau mereu „normale”. Așa că m-am decis să cer sprijinul 

consilierului școlar, pentru a putea să acționez în dreptul acestui copil. De asemenea, am apelat la rudele și 

apropiații familiei pentru a afla care este mediul în care trăiește copilul. Acest fapt m-a ajutat să înțeleg că, tatăl 

copilului a fost victima unui abuz fizic și verbal în copilărie dar și victima bullyingului în școală. Am înțeles 

atunci că, trăind în acest mediu, copilul a preluat ca model comportamentul tatălui său și îl manifestă în 

colectivul din care face parte.  

 Știind că bullying-ul este o problemă relațională care solicită întotdeauna o soluție și schimbări 

semnificative la nivelul relațiilor dintre copii și în dinamica grupului, am început să lucrez la eliminarea 

comportamentelor de bullying folosind educația prin iubire. Chiar și în prezent folosesc aceeași metodă. Și 

mici rezultate încep să apară.  

 Intervenția directă a adulților în astfel de situații este imperios necesară, mai ales în contextual școlar. 

În acest sens, am intervenit conform vârstei, prin povestiri terapeutice, povestiri cu efect moralizator, jocuri de 

lol, jocuri de echipă, activități artistico-plastice și foarte multe exerciții de respectare a regulilor, de folosire a 

unor formule de adresare, de acceptare și colaborare, de împărțire a bunurilor comune (jucării, materiale de 
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lucru etc.) și personale (dulciuri, carduri de joacă, jucărioare etc.). Însă, cea mai mare putere a avut-o iubirea 

pe care am manifestat-o necondiționat, toleranța și acceptarea, dăruită în fiecare context tuturor copiilor și în 

special lui I.Ș. Toți copiii au învățat din modelul oferit de educatoare, o altfel de iubire.  

 Treptat, au scăzut în intensitate comportamentele de violență ale lui I.Ș. față de colegi, iar  urmare a 

acestui fapt, manifestările copiilor de furie, frustrare, teamă au dispărut. Lucrurile nu sunt rezolvate complet 

dar sperăm și așteptăm ca prin iubirea noastră, a întregului colectiv, comportamentele de bullying să dispară, 

fiind conștienți că acestea nu dispar de la sine. 

 Bullying-ul este în general caracterizat ca un comportament agresiv, intenționat, menit să provoace 

suferință și care implică întotdeauna un dezechilibru de putere și tărie între agresor și victimă și se manifestă 

repetitiv, regulat, într-un grup de copii. Dar iubirea sinceră, manifestată continu, mai mult decât în definiție, 

ajută cu siguranță la vindecarea bullyingului începând din grădiniță. 
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PREVENIREA BULLYINGULUI  ÎN GRĂDINIŢĂ 
 

Prof. înv. preșcolar Moraru Aurelia Daniela   - Școala Gimnazială Nr  4  Vulcan   

          

              Definiția bullyingului  nu este una universal valabilă ea se adaptează permanent pentru că o definiție 

clară conturează și posibile soluții.  

              În general, bullyingul presupune excluderea dintr-o comunitate.   

Helle Rabøl Hansen un expert în bulling a conturat câteva caracteristici ale bullingului:  

• Bullying este un fenomen de grup.   

• Excluderea este repetată.  

http://www.scolifarabullying.ro/despre
https://www.youtube.com/watch?v=EhuK0gMH-Co
https://www.apa.org/topics/bullying
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• Formele de bullying pot fi directe și persecutante ( lovirea, împingerea) sau indirecte (bârfa și 

ignorarea)  

• Bullying-ul are loc într-un context social din care copilul nu poate să se retragă,  cum ar fi 

grădinița, școala    (Helle Rabøl Hansen, 2010)   

              Bullingul este responsabilitatea adulților   

              Știm deja că violența domestică își pune amprenta asupra copiilor noștri pe termen  lung  

Problemele apar  când părinții nu își cenzurează atitudinea și cuvintele agresive  față de   membrii fami liei  și 

mai ales față de copil. Involuntar, copilul copiază comportamentele  părinților i se comportă în societate așa 

cum vede în propria familie.  

Copilul care beneficiază de atenţie, dragoste, înţelegere este respectat și va oferi la rândul lui iubire,  sprijin va 

şti să aprecieze, să primească suport şi afecţiune.  

Copilul care manifestă un comportament repetat îndreptat spre rănirea fizică sau mentală a unui alt 

copil,  care încearcă să-i domine pe ceilalți copii din grupă este un potențial agresor   

Nu există un profil tipic al copiilor  agresori sau victime dar există profiluri de „risc”:copil cu stimă de 

sine scăzută, copil în perioade dificile (divorț, doliu), introvertit, cu handicap; sau un copil victima a violenței 

în familie.  

Înainte de vârsta de 7 ani copilul nu își poate controla emoțiile pe deplin acestea ghidându-l în acțiunile 

sale fără să se gândească asupra consecințelor sale. De aceea bullyingul este întodeauna responsabilitatea 

adulților       Adulții care se află zilnic în preajma copiilor sunt în măsură să prevină cel mai bine bullying-ul 

insuflând copiilor comportamente bazate  pe toleranță și respect, creând o comunitate  pozitivă  în care copiii 

se tolerează și se respectă reciproc.  

    Un dintre metodele de prevenire a bullingului este  autoeducarea părinților  Empatia trebuie transmisă  

prin promovarea jocurilor de cooperare. Abilitățile psiho-sociale cu cât sunt transmise de la o vârstă fragedă 

chiar de la grădiniță cu atât vor putea  preveni mai târziu riscul de a fi copleșiți de o violență incontrolabilă  

Activitate Ghemul prieteniei  

Prin intermediul acestui joc, copiii au ocazia să îşi descopere calităţile şi totodată să le aprecieze pe ale 

celor din jurul lor, dar să afle şi percepţia pe care o au ceilalţi despre ei.  

Este un joc prin care copiii pot lega prietenii, îi pot cunoaşte mai bine pe cei cu care obişnuiesc să se 

joace de obicei şi nu în ultimul rând se distrează în timpul liber.  

Se va discuta  cu copiii despre diferențele dintre oameni  în materie de muzică, filme, petrecere a 

timpului liber și  se va evidenția cum aceste diferențe nu ne separa, ba din contră, ne  apropie descoperind 

lucruri noi și interesante și putem învăța unii de a ceilalți.  
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   Pentru joc vom avea nevoie  de un ghem de sfoară. Copiii se aşază în cerc. Capătul sforii se leagă de degetul 

arătător al celui care conduce jocul. Conducătorul  aruncă ghemul  unuia dintre jucători.  

 Cel la care ajunge ghemul va trebui să se prezinte şi să spună care este cea mai importantă calitate pe 

care o are apoi să trimită mai departe ghemul. Astfel se va ţese o pânză a prieteniei. În final, ghemul ajunge de 

unde a plecat. Jocul continuă şi sfoara se reaşază pe ghem. De această dată, fiecare jucător îi va spune celui 

care urmează care este calitatea pentru care îl admira cel mai mult.  
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EXEMPLE DE BUNA PRACTICA PRIVIND ERADICAREA BULLYING-ULUI LA 

CLASE DE LICEU  
  

Prof.Maier Anca Elena - Colegiul National ,,Mihai Eminescu,, Petrosani 

  

     În societatea actuală ne confruntăm din ce în ce mai des cu fenomene de violență, fie verbală, fie fizică. Din 

păcate, realitatea zilelor noastre aduce în prim plan, din cauza expunerii intense a tinerilor la mijloacele media 

și a popularizării excesive a unor non-valori, dezvoltări comportamentale de neacceptat într-o societate 

guvernată de decență și toleranță. Etichetarea unui fapt sau a unei acțiuni ca fiind violente, atrage după  sine 

emiterea unei judecăți de valoare asupra acelui act. Dar, judecata corespunde unor norme sociale ce sunt 

ancorate și în strânsă legătură cu valorile culturale ale societății respective. Bineînțeles, valorile grupului de 

referință sunt cele care determină nuanțele și aspectele specifice fiecărei situații. Astfel, ceea ce este perceput 

ca fiind un act de violență verbală de către o persoană, poate fi catalogat de o altă persoană ca fiind doar o 

modalitate de tachinare camaradească.   

http://www.salvaticopiii.ro/
http://www.salvaticopiii.ro/
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     De aceea  teoretizarea și definirea clară a unor concepte este extrem de importantă pentru a construi un 

sistem de referință unic, cel care să poată acoperi cazuri și situații diferite. În ultimii ani toți participanții activi 

din sistemul de învățământ au încercat să aducă în prim plan acest aspect, în primul rând prin conștientizarea 

activă a existenței acestui fenomen, apoi prin stabilirea unui cadru unitar de acțiune și apoi prin implementarea 

unor soluții.   

     În mediul școlar putem întâlni două tipuri de violență: violența obiectivă, cel mai adesea fizică, ce ar trebui 

să fie de competența organelor penale, dar și o  violență subiectivă, ce ține mai mult de atitudine, acea violență 

ce afectează cel mai mult climatul școlar, pentru că nu lasă semne, dar are cele mai perverse și de neșters 

urmări.  

     La nivelul școlii ne-am confruntat cu diferite conflicte  de natură subiectivă, conflicte generate de atitudini 

ostile între elevi, urmate de compartament disprețuitor, cuvinte jignitoare, sfidătoare ce au avut consecința 

izolării unor elevi față de restul colectivului. Incidența acestor manifestări nu a fost îngrijorătoare, dar cu 

siguranță chiar și răul cel mai mic trebuie tratat pentru a putea evita escaladarea unor conflicte.   

     În urma discuțiilor purtate atât între profesori, cât și în urma discuțiilor purtate de către diriginți cu elevii 

implicați în asemenea conflicte, s-a ajuns la concluzia că, de fapt, elevii percep în mod diferit noțiunea de 

bullying- violența verbală, minimalizând-o, sau percepând-o total diferit de la individ la individ.   

     Analizând această situație am considerat imperios necesar realizarea unui chestionar ce va stabili dacă elevii 

noștri percep  în mod asemănător care sunt modalitățile de a agresa verbal sau fizic un coleg. Chesti onarul 

cuprinde și întrebări ce fac referință la situații întâlnite în școală, dacă au fost asemenea cazuri, dacă sunt 

frecvente,  unele întrebări vizând chiar și o minimă încercare de a găsi corespondent în viața lor de zi cu zi a 

unor astfel de comportamente, pentru a încerca să găsim cauza, sursa acestui tip de comportament, dacă ar fi 

fost cazul. Am distribuit  chestionarul tuturor elevilor de liceu, anume 180 de elevi. Chestionarul nu a fost 

obligatoriu și dacă se dorea, el putea fi completat anonim, tocmai din dorința de a primi răspunsuri cât mai 

sincere, care să reflecte cu adevărat realitatea din liceul nostru.   

     Obiectivele realizării și distribuirii acestui chestionar sunt:  

a) conștientizarea fenomenului de bullying și a diferitelor aspecte ce însoțesc acest fenomen 

în cadrul liceului nostru;  

b) identificarea aspectelor de violență întâlnite în rândul elevilor și descoperirea cauzelor ce 

au  

dus la acest tip de comportament;  

c) construirea unor strategii de prevenire și eradicarea unor astfel de comportamente;  

d) urmărirea evoluției planului de remediere comportamentală.  

           În urma aplicării chestionarului se evidențiază urmatoarele aspecte:  
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1.)80% dintre elevi înțeleg pe deplin care sunt comportamentele abuzive în toate  formele și aspectele  ce derivă 

din acestea.  

2.) din păcate, aproape 60% din cei care au răspuns la intrebările chestionarului au fost fie agresori, fie victime 

de-a lungul perioadei de scoală.  

     În urma interpretării răspunsurilor chestionarului am identificat următoarele tipuri de comportament violent, 

cel mai adesea ocazional: - în școala noastră au loc comportamente de tip bullying, cum ar fi atacuri verbale 

sau intimidări de tip verbal, mai ales față de elevii juniori, aflați în clasa a IX-a. Acest tip de comportament 

este practicat de către elevii mai mari. Elevii mai buni la învățătură sau preferații profesorilor sunt ținta 

preferată a celor care aplică un comportament neadecvat la nivel de atacuri verbale, injurii sau intimidări. Acest 

tip de comportament a fost sesizat ca fiind nepotrivit, doar de către cei aflați în situația de victimă, nu și de 

către cei care au aplicat un astfel de comportament, adică agresorii. Nici un respondent nu a identificat cazuri 

de violență fizică în cadrul școlii.  

     Atât în urma chestionarului, cât și în urma discuțiilor individuale sau de grup purtate de către profesorii 

diriginți cu elevii, s-au creionat câteva dintre cauzele practicării unui astfel de comporatment în rândul elevilor. 

Influența mediului familial și  al grupului social sunt în cea mai mare proporție cauzele unui comportament 

deviant, dar mediul școlar are un rol extrem de important în stabilirea și definirea unei personalități în formare. 

Din păcate, profesorii nu pot interveni în dinamica mediului familial, dar pot crea premizele unui mediu școlar 

plăcut, armonios unde fiecare elev se poate regăsi. Cel mai adesea vom regăsi comportamente agresive la 

adolescenții care nu reușesc să comunice activ cu semenii lor, care nu se regăsesc ca fiind participanți activi în 

colectivul clasei din care fac parte. Pentru a reduce acest gol, această neîmplinire, adolescenții aleg să creeze 

la rândul lor, un gol, o nefericire în alții. De obicei aleg victime mai slabe decât ei, fie emoțional, fie din punct 

de vedere fizic. Un astfel de comportament îi conferă agresorului senzația că nu este singur în suferința sa.  

     În strategia de eradicare a acestui tip de comportament rolul cel mai mare trebuie atribuit prevenirii unui tip 

de comportament agresiv. Prevenția preliminară se bazează pe dezvoltarea și construirea unei atitudini pozitive 

canalizată înspre fiecare copil, încurajarea lui în construirea încrederii în sine, în propriile capacități de a 

soluționa cu calm și responsabilitate orice obstacol.  

     Toate cadrele didactice trebuie să înțeleagă faptul că școala reprezintă un post de observație privilegiat în 

parcursul dezvoltării intelectuale și afective a copilului. În acest caz, profesorul este actorul principal în 

prevenția secundară, observând și identificând la timp un compartament de victimă sau agresor, ambele posturi 

generând suferință. Profesorul este persoana matură, cel care poate identifica și decide ce măsuri se pot lua, fie 

prin intervenție directă, fie apelând la psihologul școlar, asistentul social sau alte autori tăți competente.  

     La nivelul școlii am agreat adoptarea unor măsuri concrete de acțiune.La nivel personal se dorește 

dezvoltarea încrederii în forțele proprii  ale elevilor prin discuții individuale cu dirigintele sau cu colegii de 
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clasă mai puternici, mai bine orientați in hățișul social al relaționării cu astfel de colegi predispuși să fie victimă 

sau agresor-înbunătățirea relațiilor între toți elevii unei clase, practicând în timpul orelor de diriginție activități 

de team building, menite să sudeze mai bine colectivul-implicarea întregului colectiv de elevi în activități 

extrașcolare, proiecte și programe educative(corul liceului, Asociația Ator, diferite programe de voluntariat).  

     Este de dorit încurajarea practicării de activități de petrecere  a timpului liber împreună, de socializare de 

grup, unde fiecare să aibă șansa să îi fie recunoscute calități, trăsături de caracter și în afara orelor de curs. Ideal 

ar fi ca aceste activități să fie integrate și la scara largă, în cadrul întregului liceu.  

     La nivelul școlii am organizat un Comitet de criză, alcătuit din profesori, elevi și reprezentanți ai părinților 

ce vor analiza eventualele situații și conflicte transmise de către elevi, părinți sau profesori pe o adresă de mail 

special creată pentru sesizarea acestui tip de probleme.  

 

 

 

„SAFER INTERNET DAY” SĂRBĂTORITĂ LA COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI 

EMINESCU”, PETROȘANI, ÎN CADRUL PROIECTELOR eTWINNING 

DERULATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

 

Prof. ȘTEFANIA MANEA - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Petroșani 

Prof. ALINA- ELENA DOBRIȚA, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Petroșani 

 

„Safer Internet Day” (Ziua Siguranței pe Internet) a fost sărbătorită în acest an în data de 8 Februarie 

2022, iar tematica care stă la baza acesteia conține următorul mesaj: “Împreună pentru un internet mai bun“! 

Această zi are ca scop creșterea gradului de conștientizare pentru un Internet mai bun și mai sigur, în care 

tehnologia este folosită nu doar în condiții de siguranță, ci și într-un mod responsabil, critic și creativ. 

De la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Petroșani, în anul școlar 2021-2022, elevii din clasele a 

IX-a D, a X-a D, a XI-a B și C, implicați în proiectele eTwinning: „BETWEEN PAST AND PRESENT”, 

„SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR FUTURE” și „SO WHAT HAPPENS THEN?”, coordonați de d-

nele prof. Ștefania Manea, prof. de limba engleză, și Alina- Elena Dobrița, prof. de geografie, au participat la 

diverse activități pentru a marca această zi. Scopul principal al acestora a fost acela de a -i face pe elevi să 

conștientizeze importanța de a fi siguri pe Internet și de a afla informații despre această zi.  

Proiectul eTwinning „BETWEEN PAST AND PRESENT”, desfășurat în perioada septembrie 2021- 

februarie 2022, a implicat elevi din trei școli din Turcia, una din România și  două din Polonia. Pentru a sărbători 

Ziua Siguranței pe Internet, aceștia au realizat „word clouds” în aplicația WordArt. Cu „word cloud” - urile 
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realizate de elevi, s-au realizat 2 videoclipuri care pot fi accesate pe următoarele link-uri: 

https://www.youtube.com/watch?v=nsbpPowYKwM și https://www.youtube.com/watch?v=JqsvIzl0GPE. 

În cadrul proiectului eTwinning „SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR FUTURE”, desfășurat în perioada 

septembrie 2021- mai 2022, elevii au participat în data de 9 februarie 2022 la webinarul  cu tema: „Safer 

Internet and Cyberbullying”. Invitată a fost Şirin Moğulkoç Genceli, eSafety Label Turkey Ambassador. 

Aceasta le-a vorbit elevilor și profesorilor din Turcia, Romania, Italia, Lituania și Azerbaijan despre 

semnificația „eSafety label” și cum se obține de către o școală; utilizarea în siguranță a Internetului; riscurile 

lumii digitale; sfaturi pentru a fi un cetățean digital bun; sfaturi pentru a folosi Internetul în siguranță; amprenta 

digitală („digital footprint”). Legat de ciberbullying, elevii și cadrele didactice au aflat cum putem identifica 

un adolescent care este o victimă a agresiunii cibernetice, care sunt efec tele acesteia, care sunt semnele de 

agresiune cibernetică și ce poate face o victimă. În cadrul întâlnirii, elevii au folosit aplicațiile Menti.com și un 

link Padlet pentru a răspunde întrebărilor lansate de invitată, iar aplicația Kahoot a fost folosită, la final, pentru 

a le testa cunoștințele dobândite în cadrul acestui webinar. 

În cadrul proiectului eTwinning „SO WHAT HAPPENS THEN?, desfășurat în perioada februarie – 

mai 2022, elevii din cele 5 școli partenere din Turcia, România și Franța au realizat semne de carte în aplicația 

Canva. Acestea au fost tipărite și distribuite în rândul elevilor din școlile partnere sau au fost expuse la avizierul 

proiectelor eTwinning din școală pentru a disemina activitatea și pentru a-i face și pe ceilalți elevi din școală 

să conștientizeze importanța siguranței pe Internet.  

Toate produsele realizate în cadrul acestor proiecte se găsesc pe blog-urile acestora:  

BEWEEN PAST AND PRESENT: https://blogbetweenpastandpresent.blogspot.com/?m=0 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR FUTURE: https://sustainabledevelopmentforfuture.blogspot.com/ 

SO WHAT HAPPENS THEN: https://sowhathappensthen.blogspot.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nsbpPowYKwM
https://www.youtube.com/watch?v=JqsvIzl0GPE
https://blogbetweenpastandpresent.blogspot.com/?m=0
https://sustainabledevelopmentforfuture.blogspot.com/
https://sowhathappensthen.blogspot.com/
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„Wordclouds” create de elevi în cadrul proiectului „BETWEEN PAST AND PRESENT” și încărcate 

pe platforma TwinSpace a proiectului 

 

Semne de carte realizate în cadrul proiectului „SO WHAT HAPPENS THEN?”  și expuse la avizierul 

proiectelor eTwinning din holul școlii 

 

 

Bibliografie: 

https://www.saferinternetday.org/ 

 

 

 

https://www.saferinternetday.org/
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ORICINE POATE DEVENI VICTIMA CYBERBULLYINGULUI 
 

      Prof. Marioane Cristiana Maria –Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petroșani 

Prof. Josan Diana Mihaela - Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petroșani 

 

Ce este cyberbullyingul? 

 

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. Printre exemple se 

numără: 

-răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe rețelele de socializare; 

-transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări prin platformele de schimb de mesaje; 

- copierea identității unei persoane și transmiterea în numele  acesteia de mesaje răuvoitoare cuiva.  

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. Iată  cele mai importante 10 întrebări referitoare la cyberbullying:  

1. Sunt hărțuit(ă) în mediul online? Cum faci diferența dintre o glumă și bullying?  

Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar, uneori, e greu să îți dai seama dacă cineva doar se amuză 

sau vrea să te rănească, mai ales în mediul online. Câteodată iau chestiunea în glumă și îți spun 

“glumeam doar,” sau “ nu o lua prea în serios.” Dar dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine 

și nu cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă continuă chiar și după ce ai rugat persoana 

respectivă să se oprească și încă te frământă cele întâmplate, atunci ar putea fi vorba de bullying. Iar 

atunci când agresiunea are loc online,  poate atrage după sine atenția nedorită din partea multor 

persoane, inclusiv a necunoscuților. Oriunde s-ar întâmpla, dacă te nemulțumește, nu ești obligat să o 

accepți.Spune-i cum vrei, dar dacă te face se te simți prost și nu încetează, atunci este mai bine să ceri 

ajutor. Oprirea cyberbullyingului nu se rezumă doar la demascarea hărțuitorilor (bullies), ci presupune 

și recunoașterea faptului că toți merităm respect, atât în mediul online cât și în viața reală.  

2. Care sunt efectele agresiunii de tip cyberbullying? 

Când agresiunea de tip bullying are loc în mediul online, simți că ești atacat oriunde te-ai afla, chiar și 

în propria casă. Poate părea o situație fără scăpare. Efectele pot fi de lungă durată și pot afecta o 

persoană în multe feluri: 

Psihic- te simți supărat, stânjenit, prost, chiar furios.  

Emoțional- te simți rușinat sau îți pierzi interesul pentru lucrurile care îți plac. 
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Fizic- te simți obosit (ai insomnii) sau ai simptome precum dureri de stomac sau de cap.  

Teama de a fi luat în râs sau de a fi hărțuit de alții te poate împiedica să te exprimi liber sau să încerci 

să rezolvi problema. În cazuri extreme, cyberbullingul poate duce și la suicid.  Agresiunile de tip 

cyberbullying ne pot afecta în multe feluri. Dar situația poate fi depășită și persoanele afectate își pot 

redobândi încrederea și sănătatea.  

3. Cu cine ar trebui să vorbesc dacă cineva mă agresează în mediul online? De ce este important să 

raportezi? 

Dacă simți că ești ținta agresiunii de tip bullying, primul pas este să ceri ajutorul unei persoane în care 

ai încredere, precum părinții tăi sau un membru apropiat al familiei sau un alt adult de încredere. În 

școala ta îi poți cere ajutorul unui consilier, profesorului de sport sau profesorului tău preferat. Și dacă 

nu te simți confortabil să vorbești cu o persoană cunoscută, caută un serviciu de asistență telefonică din 

țara ta sau vorbește cu un consilier profesionist. Dacă agresiunea are loc pe o platformă socială, poți 

bloca agresorul și îi poți raporta comportamentul în mod formal pe platforma respectivă. Companiile 

de rețele de socializare au obligația de a le oferi un mediu sigur utilizatorilor lor. Strângerea dovezilor, 

precum mesaje text și capturi de ecran ale postărilor de pe rețelele de socializare, poate fi utilă, pentru 

a arăta ce se întâmplă. Pentru a pune capăt bullying-ului, agresiunea trebuie identificată, iar raportarea 

situațiilor este esențială. De asemenea, poate fi de ajutor și să îi arăți agresorului că acțiunile sale sunt 

inacceptabile.Dacă ești într-o situație de pericol iminent, contactează poliția sau serviciile de urgență 

din țara ta. 

4.  Mă confrunt cu cyberbullying, dar îmi este teamă să le vorbesc părinților mei despre asta. Cum să îi 

abordez? 

Dacă ai de-a face cu agresiuni de tip cyberbullying, să te adresezi unui adult de încredere , o persoană 

cu care poți discuta în siguranță- este cel mai important prim pas pe care îl ai de făcut. Nu tuturor le 

este ușor să vorbească cu părinții. Dar sunt lucruri pe care le poți face pentru a ușura comunicarea. 

Alege momentul dialogului când știi că îți pot acorda toată atenția lor. Explică cât de serioasă este 

problema pentru tine. Nu uita că este posibil ca ei să nu fie atât de familiarizați cu tehnologia pe cât ești 

tu, deci se poate să fie nevoie să îi ajuți să înțeleagă ce se întâmplă. Poate că nu vor avea soluții imediate 

pentru tine, dar sunt șanse foarte mari ca ei să dorească să te ajute și împreună puteți găsi o soluție. 

Două minți lucrează mai bine decât una singură. Dacă ești nesigur de ceea ce ai de făcut, gândește -te 

să ceri ajutorul altor persoane de încredere. De multe ori, sunt mai  multe persoane decât ai putea crede 

cărora le pasă de tine și sunt dornice să te ajute. 

5. Cum putem pune capăt cyberbullyingului fără a renunța la accesul la internet?  
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Mediul online are nenumărate beneficii. Totuși, precum multe alte lucruri în viață, aces tea vin la pachet 

cu riscuri de care trebuie să te protejezi. Dacă ai de-a face cu agresiuni online, este indicat să ștergi 

unele aplicații sau să rămâi offline o perioadă pentru a-ți da timp să îți revii. Dar a nu folosi Internetul 

nu este o soluție pe termen lung. Nu ai făcut nimic rău, deci de ce să fii pus tu într-o poziție 

dezavantajată? Chiar le poate transmite agresorilor un semnal greșit, încurajându-le astfel 

comportamentul inacceptabil. 

Cu toții ne dorim să punem capăt agresiunilor online, de aceea raportarea cyberbullyingului este atât de 

importantă. Dar crearea Internetului pe care ni-l dorim presupune mai mult decât demascarea 

agresorilor. Trebuie să ne gândim la faptul că ceea ce distribuim sau spunem îi poate răni pe ceilalți. 

Trebuie să fim binevoitori unii cu ceilalți în mediul online și în viața reală. Depinde de noi toți! 

 

Bibliografie: 

https://www.unicef.org/romania/ro/ 

https://scholar.google.ro/ 

https://www.stopbullying.gov/ 

https://oradenet.ro/ 

 

 

EVALUAREA ONLINE ÎN PERIOADA PANDEMICĂ 
 

 Prof. Marioane Cristina Adela - Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Petroşani  

 

A evalua înseamnă a găsi dovezi că elevii au învăţat. Părinţii doresc să ştie despre copii lor că trec 

ştacheta. Profesorii vor să ştie cât de bine merge clasa ca întreg şi fiecare elev în parte. Punctajele obţinute la 

testări sunt considerate indicatori pentru ce şi cât se învaţă. Pe măsură ce profesorii încurajează învăţarea mai 

activă şi gândirea critică în orele lor, descoperă că trebuie să trateze evaluarea în maniere noi.  

Evaluarea, fiind o activitate de mare complexitate, presupune două demersuri, o activitate de măsurare 

care trebuie să fie foarte riguroasă şi foarte precisă și o activitate de apreciere care trebuie să acorde 

semnificaţiile curente în funcție de informaţiile recoltate prin intermediul primului demers.  

Oferind date şi informaţii referitoare la felul cum s-a desfăşurat procesul de instruire, există şanse mari 

să se identifice atât elementele pozitive ale acestuia, cât şi lacunele sau disfuncţionalităţile care îl perturbă şi, 

în consecinţă, să se opereze corecţii şi ameliorări care să determine ulterior optimizarea şi eficientizarea sa. 

https://www.unicef.org/romania/ro/
https://scholar.google.ro/
https://www.stopbullying.gov/
https://oradenet.ro/
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Fiecare formă de evaluare prezintă atât avantaje, cât şi limite, astfel încât nici una dintre ele nu trebuie 

utilizată exclusiv, deoarece, în acest caz, aprecierea rezultatelor obţinute de elevi ar fi afectată. Metodele de 

evaluare trebuie să ofere atât cadrului didactic, cât şi elevilor, informaţii relevante cu privire la nivelul de 

pregătire a elevilor, şi, implicit la calitatea procesului de învăţământ. În cadrul reformei educaţionale actuale a 

învăţământului românesc, un accent deosebit se pune pe utilizarea unor metode şi tehnici de evaluare eficientă 

a elevilor, acesta presupunând şi o serie de metode alternative. Experienţa de la catedră ne-a demonstrat că nu 

se poate renunţa definitiv la metodele tradiţionale de evaluare, în favoarea celor alternative, dar se impune 

îmbinarea acestora în scopul optimizării actului didactic. 

Provocarea din această perioadă o reprezintă procesul de evaluare online. Este foarte important dacă 

sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare și schimbă evaluarea rigidă într-o 

experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de evaluare este și un act de învățare.  

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 

rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul 

lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. Rezultatele pot fi analizate pentru a identi fica domeniile 

de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune de învățare. Sistemele 

de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns și de a împărtăși 

rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

Printre platformele online utilizate pentru evaluarea elevilor pot fi amintite:  

a) Google forms – o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot colabora în 

timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de întrebări, imagini. 

Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind 

ușor de urmărit. Totodată se generează automat interpretarea grafică a rezultatelor. 

b) Kahoot! – o aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. Se poate folosi 

Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. Elevii primesc imediat feedback-ul prin slide-

uri animate. 

c) ASQ – o aplicație care poate fi accesată atât pe web cât și pe telefon. Profesorul vede în timp real ce lucrează 

elevii, nota se calculează automat din aplicație. Un avantaj considerabil constă în posibilitatea de a luc ra 

diferențiat cu elevii. Aceștia își pot verifica evoluția, văzând cât la sută mai au până să stăpânească anumite 

conținuturi. Părinții au și ei acces la această aplicație. 

Bibliografie 
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BULLYINGUL – ACTUALA PROBLEMĂ DIN ȘCOLI 
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Prof. înv. primar Tonca Argentina Loredana/ Șc. Gimnazială Sarmizegetusa 

 

 

Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi în secolul XVI, când “my bully” însemna 

“dragul meu”, “iubitul meu”, venind din cuvântul danez boele. Un secol mai târziu a apărut pentru prima dată 

cu sensul actual, dar abia în secoul XX acest cuvânt a dobândit definițiile academice folosite astăzi. Ca verb, 

to bully înseamnă: a intimida, a speria, a domina,printre altele. „Bully” este o persoană care își folosește 

puterea și tăria sa pentru a speria sau răni persoanele mai slabe (Oxford Advanced Learners Dictionary, 2016).  

Prof. Dr. Dan Olweus, un profesor cercetător în psihologie din Norvegia este considerat pionier pe tema 

bullyingului, pe baza a aproape 40 de ani de cercetare, implementare și evaluare a programelor  de prevenire 

(Hazelden Foundation, 2016). Definiția sa afirmă:  

„Un elev este agresat atunci când el/ea este expus, în mod repetat în timp, unor acțiuni negative din partea 

unuia sau mai multor elevi.... O acțiune negativă este situația în care o persoană provoacă intenționat, sau 

intenționează să provoace, durere fizică sau discomfort unei alte persoane, prin contact fizic, cuvinte sau în 

alte moduri.” (Olweus, 1993)  

Bullyingul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv și violenţă. De menționat, 

nu fiecare act de violenţă este o acțiune de bullying. Conform studiului Organizației Mondiale a Sănătății 

privind comportamentul sănătos la copiii de vârstă școlară, bullying apare atunci când un elev este:„tachinat 

în mod repetat într-un mod care nu îi place… Dar nu este bullying atunci când doi elevi de putere sau autoritate 

similară se ceartă sau se bat. Nu este bullying nici atunci când un elev este tachinat într-un mod prietenos și 

glumeț”. (Craig et al., 2009).  

Cea mai caracteristică trăsătură a bullyingului este relația de putere asimetrică și dezechilibrată dintre 

cei care agresează și cei care sunt agresați. În plus, nu este ocazional sau un eveniment singular, ci un tipar 

comportamental care se repetă în timp împotriva aceleași personae cu o diferență evidentă de putere. Prin 

diverse acte de bullying, elevul mai puternic țintește în mod sistematic, intenționat și crud să rănească, să sperie 

sau să intimideze persoana mai slabă.  
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Școala joacă un rol important în viața  copiilor  și, la fel ca în cazul programei școlare, se așteaptă să îi 

învețe pe copii să gestioneze sentimentele și experiențele negative și să facă față agresiunii și bullyingului. Este 

cheia pentru dezvoltarea cognitivă și sănătatea mintală și emoțională a elevilor. .  

Școala este o insituție a societății care dezvoltă, educă și formează copiii pe o perioadă lungă a vieții 

lor. În timp, școlile, ca instituții obligatorii, se dezvoltă constant, se transformă și se modifică rapid, lucru care 

este perceput și judecat diferit de elevi, profesori și părinți. În prezent, școlile sunt considerate atât „un spațiu 

educațional și pentru dezvoltare personală, transfer și conservare de cunoștințe” cât și o „instituție educațională, 

un mediu protejat, un spațiu de viață, un tărâm al experienței, o autoritate de socializare, un instrument de 

selectare și o instituție de reproducere a societății” (Blömeke S & Herzig B, 2009).  

Ca o construcţie pe mai multe straturi, școala impune cerințe foarte diverse dar, în orice caz, foarte 

ridicate către principalii săi trei piloni de susținere – elevii, profesorii/educatorii și părinții. Când devin elevi, 

copiii se confruntă cu sarcina de a-și găsi locul în noua lume a instituției școlare extinse, cu toate structurile și 

regulile sale. Ei trebuie să învețe și cum să construiască relații și să-și formeze un simț al apartanenței la spațiul 

său intern și la conviețuirea în comunitate împreună cu grupuri și indivizi diverși. Copiii trebuie să învețe „cum 

să se adapteze unul la altul, să accepte și să respecte regulile, să dea naștere și să pună în aplicare propriile 

idei într-un mod corespunzător, să fie capabili să gestioneze dezamăgirile și constrângerile” (BZgA, 2002)  

În calitate de instituție educațională, școala stabilește o gamă de cerințe specifice: performanțele școlare 

ale elevilor sunt în mod sistematic inspectate, examinate și comparate cu ale celorlalți. Așteptările și presiunea 

percepută în ceea ce privește realizările, precum și stresul legat de acestea (Ebner, 2014) pe de -o parte și un 

climat școlar negativ în general (Olweus, 2010), de cealaltă parte, sunt factori importanți care facilitează 

bullyingul în școală. În funcție de resursele personalității lor, de mediul de proveniență cultural și social și de 

circumstanțele vieții, elevii sunt echipați în mod diferit să facă față provocărilor personale și sociale din partea 

școlii.       Totuși, este vital să învețe să facă față cerințelor și provocărilor, pentru că este o competență cheie 

și o condiție obligatorie pentru o viață împlinită ca adult.  

Pentru a realiza aceasta, elevii au nevoie de ajutor din parea părinților, profesorilor și grupului lor de 

semeni. Condițiile importante pentru succes în acest proces sunt un climat de deschidere, reguli clare, acceptare 

și conștientizare în cadrul mediului școlar.  

Odată cu debutul vieii școlare a copiilor, părinții se confruntă și ei cu provocări complet noi. În timp 

ce încă este cea mai semnificativă resursă socială, educațională și fizică pentru copiii lor, ei trebuie să -și pună 

un fel de ,,cămașă de forță”, pentru că școala va determina viața de zi cu zi a copiilor lor, și astfel a familiei 

lor, pe o perioadă lungă de timp.  

Dacă părinții vor fi capabili să-și sprijine emoțional copiii, dacă vor reuși să aprecieze perspective 

copilului, aceasta depinde de o serie de factori și experiențe timpurii. Experiențele lor personale, resursele de 
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timp disponibile și, posibil, o presiune internalizată de a performa, transferată asupra copiilor, pot afecta 

sprijinul oferit de unii părinți. Un climat deschis, reguli clare, acceptare și conștientizare în mediul școlar sunt 

importante pentru părinți și pentru copii, pentru a putea să acționeze spre binele copiilor și să-i sprijine atunci 

când e nevoie.  

Profesorii? Pe de-o parte, sarcina lor este de a implementa programa școlară și planurile de lecție, dar 

și să facă față cerințelor sociale ale școlii într-o manieră care să ofere “înțelegere, promovare și corectitudine” 

(BZgA, 2002. Profesorii și personalul școlar trebuie să promoveze un climat școlar deschis, pozitiv și de 

susținere cu reguli clare, acceptare și conștientizare.  

Școala este un spațiu pentru învățare și relații sociale, la un loc. Poate opera cu succes doar ca o operă completă: 

„Școala ar trebui să fie un mediu educațional sigur și pozitiv” (Olweus et al., 2010).  

În anumite definiri de rol, tiparul bullying este prezentat ca un triunghi sau chiar un dreptunghi, 

implicând agresorul, asistenții agresorului (numiți și adepți), victima, martorii pasivi și posibilii apărători, care 

sprijină activ victima, luând o poziție clară și opunându-se agresorului (BPB, 2016).  

 

Bibliografie: Suport de curs – Dezvoltarea competentelor de prevenire și combatere a bullyingului în 
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PROBLEMATICA BULLYINGULUI ȘI A CYBERBULLYINGULUI ÎN ȘCOLI 

Prof. Mazilu Ramona Magdalena - Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani 

 

 Bullying-ul este o acțiune care produce injurii celorlalți efectuată în mod repetat, care se poate 

manifesta fizic, prin agresivitate fizică sau psihologic, prin producerea unor daune emoționale. Instrumentele 

acestui fenomen sunt cuvintele, acțiunile sau excluderea socială. Fenomenul de bullying poate fi inițiat de o 

persoană sau de un grup de persoane (mobbing), implicând un raport de putere inegal, deoarece victima, în 

cazul acestui fenomen nu dispune de resurse (fizice, psihologice, sociale) pentru a se apăra. Victima pozează 

într-o ipostază de regulă vulnerabilă, care prezintă anumite slăbiciuni pe care bullyul le poate exploata. Victima 

manifestă imposibilitate de apărare și sentimente de neputință. Spectatorii (bystanders) sunt și ei persoane 

implicate în fenomenul de bullying, chiar dacă nu în mod direct, însă asistă la acțiune. Bullyingul este 

considerat o formă de violență fizică și psihologică, o conduită intenționată care vizează producerea unor 

prejudicii (rănire, distrugere, daune) unor persoane (inclusiv propriei persoane), cu diferite cauze care 

determină noi forme de violență. 
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La început, se poate crede că efectele agresiunii se limitează la reacțiile inițiale care tind să se estompeze 

în câteva zile sau cel mult o săptămână. Cu toate acestea, cercetările indică faptul că răul provocat de agresiune, 

fie el fizic sau psihologic, are multe implicații și poate avea ca rezultat un efect de bulgăre de zăpadă de emoții 

dureroase de durată și impacturi negative. 

 Era digitală a adăugat o dimensiune cu totul nouă comportamentului vătămător și ne uităm la unele 

dintre caracteristicile cheie care diferențiază bullyingul tradițional sau în persoană de cel online, 

cyberbullyingul. 

 Cyberbullyii au un avantaj în plus: internetul le poate oferi un strat suplimentar de anonimat. Hărțuitorii 

se ascund în spatele pseudonimelor și a imaginilor de profil evident ireale de pe panouri publice sau de pe 

rețelele de socializare, ferindu-se de consecințe. Deoarece victimele nu știu cine sunt hărțuitorii lor, aceasta 

scade șansa ca antagonizatorii să fie prinși și le minimizează teama de a fi pedepsiți.  

Pe internet, bullying-ul se poate răspândi ca un incendiu și poate lua multe forme, de la mesaje directe 

de amenințare la zvonuri publice și imagini brute ale victimei prelucrate în Photoshop. Și mai rău: se pot alătura 

mai mulți hărțuitori, creând un efect de bulgăre de zăpadă asupra victimei. 

Hărțuitorii online tind să fie mai detașați de acțiunile lor și, mai important, de consecințele acțiunilor 

lor, deoarece nu au interacțiuni față în față cu victimele lor. În termeni mai simpli: din moment ce nu pot vedea 

ce repercursiuni au acțiunile lor asupra victimelor, au tendința de a simți puține remușcări  sau chiar deloc. 

În vremurile trecute, anxietatea cauzată de bullying se concentra adesea în întâlnirea cu bătăușii la 

școală, pe locul de joacă sau la mall. Deși aceste locații ar fi putut fi uneori inevitabile, a existat cel puțin o 

oarecare amânare când ați ajuns acasă. Astăzi, întregul cyberbullying are loc online. Se poate întâmpla în orice 

moment al zilei și în orice loc poți aduce un telefon: în autobuz, la masă și chiar la biserică. Copiii pot auzi și 

ping-ul unui mesaj urât în timp ce stau lângă tine pe canapea. Acasă nu mai este un spațiu sigur, deoarece până 

târziu în noapte, copiii pot fi cocoșați sub așternuturi, încercând cu disperare să înțeleagă mizeriile postate 

online despre ei. 

În zilele noastre, internetul este țesut în viața de zi cu zi  a oamenilor, iar viața copiilor nu face excepție. 

Cu toate beneficiile sale, evoluția tehnologică a adus, sau a amplificat, unele probleme, iar hărțuirea cibernetică 

este una dintre cele mai răspândite amenințări cu care se confruntă tinerii online. De fapt, atunci când un copil 

începe să fie agresat la școală, hărțuirea continuă de obicei pe rețelele sociale, aplicațiile de mesagerie și în alte 

părți de pe internet.  

Sentimentul de inhibiție scăzută oferit de ecrane și rețelele sociale din cauza sentimentului de anonimat 

poate face pe mulți copii să se simtă suficient de împuterniciți să spună și să facă lucruri în lumea digitală pe 

care nu le-ar face niciodată în lumea fizică. 

Cât de eficiente pot fi școlile în a preveni bullyingul și cyberbullyingul? 
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În acest context și ca modalitate de a încuraja o abordare proactivă în combaterea hărțuirii cibernetice 

și a altor tipuri de hărțuire, iată patru principii pe care fiecare școală și profesor le pot aplica pentru a face față 

acestei probleme: 

1. Educarea elevilor să fie buni cetățeni digitali 

2. Prioritizarea conștientizării față de interzicere 

3. Solidaritatea colectivă în raportarea bullyingului și a cyberbullyingului  

4. Dialogul continuu profesor - elev 

În concluzie, dacă privim comunicarea digitală ca parte a lumii mici a fiecărei persoane, putem aplica 

aceste gânduri exprimate de Eleanor Roosevelt: 

„Până la urmă, de unde încep drepturile universale ale omului? În locuri mici, aproape de casă – atât de 

aproape și atât de mici încât nu pot fi văzute pe nici-o hartă a lumii. Cu toate acestea, ei sunt lumea persoanei 

individuale; cartierul în care locuiește; școala sau facultatea la care urmează; fabrica, ferma sau biroul în care 

lucrează. Acestea sunt locurile în care fiecare bărbat, femeie și copil caută dreptate egală, șanse egale, 

demnitate egală fără discriminare. … Fără o acțiune concertată a cetățenilor pentru a-i susține aproape de casă, 

vom căuta în zadar progrese în lumea largă.” 
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„72% dintre elevii din romania sunt victime ale abuzului de tip bullying - studiu sociologic la nivel national 

realizat de asociatia telefonul copilului”. 

 

 

 

PARTENERI ÎN COMBATEREA BULLYINGULUI ȘI CYBERBULLYINGULUI: 

ȘCOALA ȘI FAMILIA 

 

Prof. Mărgulescu Marcela-Carmen - Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu 

 

  ,,Orice reformă impusă prin violență nu va îndrepta răul: înțelepciunea nu are nevoie de violență”.  (Lev 

Tolstoi) 

 Bullyingul este un fenomen cu care ne confruntăm la nivel mondial, nu numai în școlile din România. 

Se referă la hărțuirea fizică sau verbală conștientă, repetată, de tipul unui atac fizic sau emoțional, folosindu-

se cuvintele sau excluziunea socială. 

 Bullyingul are fețe ascunse și se manifestă sub forma a numeroase comportamente, a căror  intenție e 

să provoace suferință. Există lovituri care nu se văd, răni care nu pot fi pansate, dar există și lovituri insinuante, 

răni care nu știu să strige după ajutor. 

 Cyberbullyingul înseamnă bullying prin folosirea tehnologiilor digitale. Școala onl ine a contribuit  la o 

largă răspândire a acestui proces. Exemple: transmiterea unor mesaje supărătoare, a unor fotografii jenante, 

copierea identității unei persoane etc.  

 Activitățile online vin, pe lângă avantajele lor, cu neajunsuri, capabile să provoace traume greu de tratat. 

La sfârșitul anilor 90, a început să fie tratată cu atenție violența, când s-au creat cadre legale pentru a combate 

și a pedepsi acest flagel. 

 Copiii nu sunt scutiți de stres. De la agresiunile colegilor mai puternici la abuzul emoțional din partea 

profesorilor, formele de violență la care sunt supuși nu sunt de neglijat. La școală, elevii se  întâlnesc cu diverse 

forme de violență, de la variante brute ce implică lovituri fizice, umilire în public, limbaj vulgar, până la 

variante mai subtile, dar la fel de nocive. 

 Studiile arată că există agresiuni vizibile în viața școlară. Mult mai conștienți de fenomen sunt elevii, 

deoarece ei sunt mult mai implicați în incidente, fie ca agresori, fie ca victime, dar și ca observatori.  

 Copiii nu comunică cu părinții, deoarece le e rușine pentru că au fost agresați, nu cred că adulții îi pot 

ajuta, se tem de răzbunare, nu vor să fie etichetați drept turnători.  
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 Agresiunea bullying este completată, mai ales în contextul online de cyberbullying, cu forme de 

agresiune online în mediul școlar. Constrângerile, minciunile, zvonurile, bârfa, manipularea, ironizarea 

exagerată a unei persoane, constituie comportament de tip bullying. 

 Școala, implicit profesorii, acordă o atenție mai mare modului în care se derulează procesul de educație 

și mai puțin modului în care relaționează elevii pe durata activității didactice. Cadrele didactice sunt formate 

profesional pentru una sau mai multe specializări și nu și-au putut forma competențe de consiliere decât în 

cadrul unor cursuri cu număr insuficient de ore de pregătire și, de aceea le e greu să intervină în conflicte ce 

apar la nivelul instituției. 

 Profesorii sunt prinși între dorința de a aplica și respecta programa școlară și interesul de a cunoaște și 

soluționa nevoile elevilor. 

 Timpul alocat procesului instructiv-educativ, pauzele scurte, orarul încărcat, lipsa spațiului și a 

pregătirii necesare constituie piedici în soluționarea problemelor, de aceea e nevoie de ajutorul unor 

profesioniști în domeniu care să se poată ocupa de asemenea probleme. 

 Regula de Aur reprezintă o metodă eficientă de a combate și preveni fenomenul bullying. Înseamnă să-

i transformi pe agresori în prieteni. Reprezintă soluția oferită copiilor pentru a învăța cum să nu mai fie victime 

și să facă față situațiilor neplăcute în mod corect. Arătându-le respect agresorilor, aceștia vor răspunde cu 

respect. 

 Propuneri pentru prevenirea bullyingului: 

 Părinții și profesorii ar trebui să-i inițieze pe copii în lumea tehnologiei și să-i îndrume până vor învăța 

o serie de reguli. Ar trebui să îi supravegheze în domeniul digital și să le prezinte această educație. Interzicerea 

accesului la tehnologie nu e soluția, ci expunerea controlată și educativă la acestea.  

 Părinții și părofesorii trebuie să le ofere copiilor un timp de calitate bazat pe căldură, înțelegere și 

respect, ascultare atentă, dar și împlinirea nevoilor emoționale ale copiilor.  

 Având în vedere consecințele hărțuirii online, specialiștii evidențiază câteva strategii de intervenți e 

precum: antrenarea empatiei, campaniile educaționale, programe de dezvoltare prin colaborarea cu participanții 

adolescenți. Deocamdată există o lacună în literatura de specialitate privind eficiența programelor de 

intervenție în acest domeniu, deoarece este necesară dezvoltarea unor metode de intervenție și prevenție de tip 

evidence-based, eficiente și implementabile. 

 La nivelul fiecărei instituții școlare trebuie să existe și să funcționeze comisia antibullying, care, 

împreună cu colectivul de cadre didactice să vegheze la prevenirea acestui comportament, să identifice 

eventualele situații în care acest fenomen e prezent și să depună toate eforturile pentru a înlătura atât fenomenul 

în sine, cât și consecințele acestuia. 



154 

 

 Consider că violența în școală, sub toate formele ei, dar mai ales sub forma bullyingului constituie o 

încălcare a drepturilor copilului. Am remarcat că acei copii cuminți, retrași, timizi, sunt cei mai predispuși a fi 

victime ale bullyingului. Există și opusul acestora, copiii energici, vorbăreți, deschiși, care doresc atenția 

tuturor colegilor și care pot fi victime pentru că sunt prea implicați, intervin fără a li se solicita ajutorul.  

 Niciun copil nu merită să sufere, să fie victimizat. Sarcina noastră e de a stopa bullyingul, dar și  de a 

ajuta victima să deprindă abilitățile necesare pentru a se apăra și a gestiona mai eficient anumite situații.  
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OFFRIR UN ENVIRONNEMENT SCOLAIRE PLUS SÛR 

 

Prof. Mihoc Manuela Luminița, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu’’ Petroșani  

 

La violence à l'école est un phénomène inquiétant. Tout d'abord, elle est directement préjudiciable aux 

personnes qui la subissent, et au cadre scolaire lorsqu'elle se traduit par du vandalisme. Ensuite, elle est à 

l'origine d'un climat d'insécurité et de peur qui nuit aux buts poursuivis par l'école. Les écoles peuvent prendre 

des dispositions pour lutter contre la violence, qu'elle se manifeste ouvertement ou se présente seulement 

comme un danger potentiel . La population des écoles est influencée par les médias et par les manifestations 

de la violence dans la société en général, et dans l'actualité internationale. Les médias montrent souvent des 

actes de violence, parfois même sous un angle séduisant ou positif.    

   Les écoles sont généralement considérées comme des agents du changement social : elles doivent donc fixer 

des normes et des idéaux plus élevés que ceux qui ont cours dans la collectivité à laquelle elles appartiennent. 

Les écoles doivent donc choisir attentivement les actions à mener pour venir à bout des problèmes qu'elles ont 

identifiés, dans la limite de leurs possibilités, de façon à ne pas tenter l'impossible.  
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   Dans cet ouvrage on se propose de présenter les grands problèmes auxquels les écoles devront faire face si 

elles souhaitent revoir et améliorer leurs pratiques actuelles. Mais il n'existe pas de «solution miracle» pour 

faire reculer la violence. 

   Valorisés et encouragés, les élèves deviennent les acteurs les plus influents et les plus déterminés de 

l'amélioration. Les établissements scolaires efficaces veillent aussi à ce que les adultes responsables soient pour 

les élèves un modèle à suivre et fixent, par leurs paroles et par leurs actes, les normes de comportement dans 

l'école.  

   De nombreuses statistiques existent concernant la violence entre élèves. Les autres cas sont plus rarement 

mentionnés. Même si l'on met de côté la violence contre les biens et la violence institutionnelle, il est clair que 

deux personnes, quelles qu'elles soient, peuvent se trouver impliquées dans des actes de violence au sein de 

l'école. En dehors de la violence entre élèves, il peut se produire des violences entre élèves et adultes ou encore 

entre membres du personnel.  

   En règle générale, les antécédents familiaux sont un facteur plus important dans l'instigation de la violence ; 

des parents violents, peu affectueux et difficilement capables de contrôler le comportement de leurs enfants 

sont plus susceptibles d'avoir des enfants violents, agressifs ou se livrant à des pratiques vexatoires à l'école. 

Inversement, selon certaines indications, des enfants surprotégés peuvent présenter une prédisposition au rôle 

de victime.  

   Bien que le problème de la violence à l'école soit l'affaire de l'ensemble de la communauté scolaire, les 

enseignants sont généralement en première ligne dès lors qu'il s'agit de gérer les violences entre élèves dont ils 

sont les témoins directs ou indirects.  

   La violence s'immisce dans de nombreux domaines de la vie scolaire ; c'est pourquoi la promotion de 

stratégies et de méthodes de lutte contre la violence doit être intégrée dans un ensemble de politiques qui 

mettent en avant l'intégration sociale, le règlement pacifique des conflits, le respect, l'égalité des chances, le 

bien-être émotionnel et le comportement positif. Il est essentiel, lors de l'élaboration d'une politique, de faire 

en sorte que l'approche et les stratégies soient gérées par un processus.  

   En principe, les jeunes victimes de brimades et de violences souffrent beaucoup plus de troubles 

psychologiques et somatiques. Ils ont également tendance à manquer l'école, de peur d'être de nouveau 

agressés.L'affirmation de soi est une excellente aptitude que doivent acquérir les élèves qui risquent d'être 

malmenés par leurs camarades, ou qui le sont déjà.  

   Une analyse des formes de violence existant entre élèves dans les écoles européennes indique que la pl us 

courante est la violence verbale.La deuxième forme de violence la plus répandue est l'indiscipline en classe. 

Lorsque l'école connaît des problèmes de violence, la collectivité doit avoir pour priorité immédiate de 

redresser la situation par une réaction programmée et appropriée. 
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BULLYING-UL ÎN ȘCOALĂ. CAUZE, EFECTE, MĂSURI DE COMBATERE 

 

Prof. Molnar Simona - Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan 

 

Dacă la grădiniță fenomenul este prezent în faza incipientă, la școală se dezvoltă drastic. Sunt sute 

de cazuri în care părinții își mută copiii în alte unități de învățământ pentru că au fost agresați, fizic sau verbal, 

de alți colegi. Iar statisticile cresc de la an la an. De exemplu, 25% dintre elevi sunt abuzați fizic și psihic în 

timpul recreațiilor. Cum poate fi combătut acest fenomen? Și în ce fel pot interveni părinții?  

Bullying-ul reprezintă un act de violență, fizică, verbală și psihică. Școala este mediul propice 

pentru descărcarea  de frustrări, pentru că aici copilul își poate manifesta lupta pentru putere. În școală, copilul 

caută un individ mai slab decât el și încearcă să-l domine și prin intermediul lui să scape de problemele sale 

(lovește, scoate în evidență defectele fizice, jignește și pune diverse porecle).   

Comportamentele de building reprezintă o încercare de a obține ceva prin metode coercitive, prin 

intimidare, fiind asociată cu așteptări de succes ale comportamentului agresiv. 

În perioada 2015-2017, Asociația Telefonul Copilului a înregistrat un număr de 4.328 de cazuri de 

building. Principalele motive pentru care copiii au fost hărțuiți sunt aspectul fizic - 33,10%, statutul social -

27,12%,  interesele și pasiunile - 12,18%,  situația școlară foarte bună - 8,21%, situația școlară mediocră - 

7,55%, nevoile speciale sau dizabilitățile - 4,42%, etnia - 3,17%, religia - 2,14%  și 2,11% orientarea sexuală.  

Iar campania demarată de Salvați Copiii, anul trecut, cu privire la fenomenul de bullying din școlile 

românești arată că 25% dintre elevi sunt abuzați fizic și psihic în timpul recreațiilor, fiind înregistrate 

aproximativ 8.000 de cazuri noi, în primul semestru al anului școlar 2016-2017. 

Cauzele apariției bullying-ului 
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Problemele apărute sunt și oglinda dezechilibrului din familie. Familiile în care există violență 

oferă un mediu optim pentru formarea agresorilor. Copiii își copiază părinții, bunicii, rudele apropiate. Au 

modele de urmat în acest sens. Din aceste considerente, violența domestică naște agresori. Copiii agresori au 

învățat că a fi puternic înseamnă ca ceilalți să se teamă de tine. 

Părinții, de multe ori, își umilesc copiii și îi constrâng prin forță să facă anumite lucruri, 

considerând astfel că ei fac educație. Alții pun presiune pe copii simțind nevoia de a demonstra că sunt 

”cineva”.  Îi determină astfel să devină agresori pentru a stârni admirația.  Copilul trebuie să aibă o stimă de 

sine ridicată, consolidată permanent de părinți.  

Cum depistăm și cum combatem fenomenul bullying? 

Când un copil este etichetat, tachinat, batjocorit, îmbrâncit sau chiar lovit  repetitiv, este clar că 

asistăm la fenomenul de bullying. Ca părinți, cel mai simplu e să-i observăm pe copiii în curtea școlii, aceasta 

din urmă reprezintă un micro-univers social în care copiii primesc lecții de viață în afara familiei.  

Cum reacționăm?  

Indiferent dacă aveți un copil agresat sau agresor, trebuie să luați atitudine. De multe ori agresorii 

se pot simți victime. Un copil care nu știe să se apere poate recurge la violență. 

Ca părinte, puteți interveni doar în cazul propriului copil, indiferent în ce postură se află. Neavând 

o jurisdicție în acest sens este recomandat să apelați la sprijinul învățătoarei, dirigintelui, profesorului , 

consilierului școlar, directorului, polițistului de proximitate sau Direcției de Protecția Copilului de sector.  

Puteți interveni cu un ton calm, împăciuitor, la început, și apelați la un specialist din cadrul școlii 

pentru a sta de vorbă cu fiecare copil și să identifice cauzele declanșării fenomenului de bullying. 

Ce putem face în familie? 

Una dintre tacticile cele mai utile este ca toți factorii responsabili să se implice. Părinții, profesorii, 

elevii și personalul auxiliar trebuie să colaboreze pentru stoparea violenței. 

Dacă aveți un copil în postura de victimă învățați-l să urmeze câțiva pași pentru a evita și ieși 

din situații neplăcute. Iată ce trebuie să-i spuneți: 

 evită să te afli în preajma colegilor violenți. 

 când te afli într-o situație critică, nu arăta că îți este frică! Arătând că ești curajos poate 

descuraja   agresorul! 

 gândește-te cât de valoros ești pentru mine și mulți din jurul tău pentru calitățile tale, orice om 

are și defecte; 

 răspunde cu un compliment pentru a-l  descuraja; 

 fă-ți prieteni pentru a te ajuta să faci față conflictelor și problemelor; 
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 cere sprijinul învățătoarei, dirigintelui, profesorului, consilierului școlar pentru a găsi împreună 

soluții de a stopa aceste situații. 

„Violenta este una dintre expresiile suferinței interioare”-  Cătălin Manea 

Dacă aveți un copil în postura de agresor învățați-l cum să-și gestioneze frustrările, cum să-și 

exprime nemulțumirile și așteptările. Iată câteva recomandări:  

• discuții prin care să înțeleagă postura în care se expune și să conștientizeze consecințele grave 

pe care le poate avea; 

• exemple de bună practică (în funcție de vârsta copilului puteți să-i dați exemple din viața reală 

sau imaginară); 

• exerciții pentru a-l  învăța pe copil cum să își controleze propriile reacții , arătați-i modalități 

acceptabile prin care poate să își exprime furia; 

• oferiți exemple de comportare pozitivă în situații de stres; 

• orientați copilul spre activități sportive  care să-l ajute în a se autodisciplina și să elimine toate 

emoțiile negative și frustrările; 

•  tratați copilul cu respect. 

 

Atenție! A fi un părinte bun înseamnă să ne ajustăm comportamentul în funcție de nevoile copilului 

nostru. 

Ce putem face la școală? 

1. Semnalați problema educatoarei / învățătoarei / dirigintei și insistați să ancheteze cazul și să se 

ia măsuri. 

2. Deschideți problema ca temă de dezbatere în cadrul ședințelor cu părinții (cauze, efecte, 

prevenție). 

3. Cerți ajutorul consilierului școlar din unitatea de învățământ pe care o frecventează copilul. În 

cazul în care în școală nu există un consilier, solicitați ajutorul directorului unității.  

4. Dacă fenomenul se repetă de mai multe ori, solicitați conducerii școlii luarea unor măsuri 

disciplinare împotriva copilului care generează violența la nivelul clasei/școlii.   

Atenție! Orice sesizare pe care o faceți trebuie înregistrată. Verificați numărul de înregistrare! 

Potrivit legii, directorul unității trebui să răspundă solicitării în 30 de zile, timp în care demarează ancheta și 

ia și măsurile care se impun în urma investigațiilor.  

5. Numai în cazul în care observați că fenomenul se repetă și după sancționarea elevului și niciuna 

din măsurile luate nu au fost eficiente sesizați Inspectoratul școlar. 
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6. Dacă nici sesizările făcute la Inspectorat nu au niciun efect, mergeți la Poliție și depuneți o 

plângere. Nu încercați să rezolvați problema prin violență! 

Din păcate, există multe cazuri în care Poliția nu se implică. Iar de vreo trei ani încoace, se tot 

lucrează la un proiect de lege anti-bullying. Până vând aceasta va fi pusă în aplicare, mai avem de așteptat. 

Pentru un părinte este îngrozitor să vadă cum copilul său este agresat de altcineva. Însă rezolvarea unei astfel 

de probleme tot prin violență nu reprezintă o soluție! 

 

Bibliografie:  

https://iteach.ro/experientedidactice/strategii-anti-bullying-in-scoala-romaneasca  

https://www.kidmagia.ro/utile/scoala/bullying-ul-in-scoala-cauze-efecte-masuri-de-combatere-

recomandate-de-specialist  

 

 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI EXEMPLE DE BUNE 

PRACTICI 

 
Prof. Moruș Magdalena Amalia, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroşani 

Prof. Sfia – Merei Ramona, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroşani 

 

 

În sistemul educaţional, libertatea individuală este greşit înţeleasă atât de către elevi, cât şi de către 

profesori şi părinţi şi nu a avut ca efect micşorarea gradului de violenţă în şcoală, ci dimpotrivă pe fondul 

acestei libertăţi greşit înţeleasă şi exprimată, şcoala poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă. 

Dacă anterior violenţa şcolară nu se manifesta decât ocazional, între elevi sau dinspre cadrul didactic 

spre elev, acum remarcăm o violenţă sporită de la an la an atât între elevi cât nu rareori dinspre elevi spre 

cadrele didactice. 

Pentru a putea preîntâmpina şi dezarma un comportament violent în şcoală trebuie mai întâi să 

clarificăm şi să înţelegem conceptul de violenţă, să aflăm cauzele acesteia şi în final să fie concepute măsurile 

de combatere şi prevenire. 

Spre deosebire de agresivitate, care reprezintă potenţialitatea ce permite dirijarea acţiunii şi ţine de 

gândire şi analiza fiind intrinsecă, violenţa este acţiunea în sine, dezorganizarea brutală a personalităţii sau 

colectivităţii şi afectează atât individul, cât şi mediul în care acesta se manifestă. Astfel, întâlnim mai multe 

tipuri de violenţă în mediul şcolar ce cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: 

- Violenţa verbală (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire) ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului 

didactic; alte tipuri de comportament deviant în relaţie cu şcoala; 

https://iteach.ro/experientedidactice/strategii-anti-bullying-in-scoala-romaneasca
https://www.kidmagia.ro/utile/scoala/bullying-ul-in-scoala-cauze-efecte-masuri-de-combatere-recomandate-de-specialist
https://www.kidmagia.ro/utile/scoala/bullying-ul-in-scoala-cauze-efecte-masuri-de-combatere-recomandate-de-specialist
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- Violenţa fizică, concretizatǎ prin lovire, împingere, bruscare, pǎlmuire, lovirea cu diverse obiecte, 

vǎtǎmare corporalǎ, deposedare prin forţǎ de bunuri, furt; 

- Violenţa economică (materială) ce se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra mobilierului şcolar, şi 

a bunurilor altor persoane; 

- Violenţa psihică ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana agresată, şi se 

manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare; 

La nivelul interrelaţionării elev-elev, cele mai obişnuite forme de violenţă sunt de natură emoţională: 

izolarea sau chiar hărţuirea colegilor mai vulnerabili, prin remarci negative, porecle, jigniri, ce provoacă un 

impact psihologic semnificativ asupra persoanei în cauză. 

În ordinea intensităţii fenomenului urmează furturile de bunuri materiale, loviturile, ameninţarea cu 

arme albe, violurile sau pornografia. 

Migraţia economică a populaţiei adulte în afara graniţelor ţării, în căutarea unui loc de muncă, a condus 

la dezmembrarea familiilor ori la abandonarea copiilor în grija bunicilor, rudelor sau a cunoştinţelor. Aceştia 

din urmă s-au dovedit, de cele mai multe ori, incapabili de a face educaţie, fiind lipsiţi de autoritate şi nu de 

puţine ori şi de un minimum bagaj informativ privind creşterea şi educarea copiilor. A doua situaţie se referă 

la mediul familial, care contribuie la formarea şi dezvoltarea copilului. 

Exemplul negativ al părinţilor, ei înşişi violenţi sau alcoolici, conduce către un comportament antisocial. 

Insuficienţa fondurilor alocate învăţământului este o cauză importantă a manifestărilor de indisciplină şi de 

violenţă, căci acest lucru înseamnă reducerea numerică a personalului didactic, având drept consecinţă 

supraaglomerarea colectivelor de elevi.  

 

Tipologia conduitelor de violenţă în şcoală: 

- agresiuni active fizice directe: lovirea unui coleg; 

-  agresiuni active verbale directe: înjură, ameninţă;active verbale indirecte: calomnia;agresiuni pasive 

fizice directe: împiedicarea producerii unui comportament al victimei; 

- agresiuni pasive fizice indirecte: refuzul de a realiza o sarcină, de a da curs unei rugăminţi; 

-  agresiuni pasive verbale directe: refuzul de a vorbi; 

- agresiuni pasive verbale indirecte: negativism. 

 

            Tipuri de activităţi de prevenire a fenomenelor de violenţă organizate la nivelul unităţilor de 

învăţamânt: 

– acţiuni de conştientizare de către elevi a efectelor negative ale violenţei; 

– organizarea cu părinţii a unor activităţi pe tema prevenirii violenţei şcolare, lectorate cu părinţii; 
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– dezvoltarea unor programe de formare a cadrelor didactice privind managementul clasei, dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare, dezvoltarea de conflicte, promovarea cooperării; 

– participarea/implicarea elevilor în proiecte care vizează reducerea violenţei şcolare; 

– schimbul de experienţă între şcoli pe tematica prevenirii violenţei; 

– activităţi extraşcolare în care să fie analizate fenomenele de violenţă şcolară, concursuri între clase, 

organizarea de spectacole privind violenţa; 

– implicarea comitetului de părinţi în organizarea unor activităţi de prevenire şi combatere a 

fenomenului violenţei; 

– dezbateri tematice organizate de elevi, organizarea ,,săptămânii toleranţei”, a ,,săptămânii  

antiviolenţă” în şcoală; 

– analiza în cadrul unei dezbateri a principiilor/valorilor morale încălcate de diferite acte de violenţă 

şcolară; 

– dezbaterea unor situaţii de violenţă şcolară prezentate în mass-media: înţelegerea cauzelor, analiza 

modului în care situaţiile puteau fi evitate, analiza consecinţelor asupra victimelor/agresorilor; 

– realizarea unui colaj de imagini din presa scrisă care prezintă situaţii de violenţă şi analiza acestora; 

– realizarea unei prezentǎri Power Point care să urmărească o temă relevantă privind violenţa şcolară; 

– organizarea de către elevii clasei a unui atelier pentru părinţi pe tema ,,Cum aşteptăm să ne sprijine 

familia pentru a ne simţi în siguranţă”; 

– participarea cu lucrǎri artistico-plastice la Concursuri ,,Stop violenţei verbale în şcoalǎ” în scopul 

antrenǎrii elevilor într-un dialog motivant pe tema nonviolenţei verbale, oferind posibilitatea acestora de 

exprimare plasticǎ, spontanǎ a impresiilor, emoţiilor şi sentimentelor trǎite în diferite experienţe de viaţǎ legate 

de comunicarea nonviolentǎ având ca temǎ nonviolenţa verbalǎ şi tot ceea ce înseamnǎ comunicarea bazatǎ pe 

armonie, toleranţǎ, solidaritate, respect pentru drepturile omului şi pace, deoarece în data de 30 ianuarie se 

sǎrbǎtoreşte Ziua Internaţionalǎ pentru nonviolenţǎ în şcoalǎ. 
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COMPORTAMENTUL DE TIP BULLYING  ȘI POSIBILE CAUZE PSIHO-

EMOȚIONALE DIN PERSPECTIVA TEORIEI  ATAȘAMENTULUI UMAN 

                              

Consilier școlar: Muntean Florin – Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petroșani 

 

               Bullying ca fenomen psiho - social  poate fi identificat ca o relație interpersonală în cadrul căreia se 

utilizează  o forță superioară pentru a influența sau intimida pe cineva. Este un comportament repetat si 

intenționat prin care agresorul își persecută, rănește, intimidează victima verbal, relațional și/sau fizic. 

Fenomenul bullying apare atunci când un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe 

sau de colegi. Uneori, aceste tachinări se transformă în îmbrânciri sau, în unele cazuri, în atacuri fizice.  

Bullying-ul nu presupune existenţa unui conflict bazat pe o problemă reală, ci pe dorinţa agresorului de a obţine 

putere sau autoritate. 

          Într-o configurare foarte generală persoanele predispuse spre comportamente de tip bullying  au o 

manifestare atitudinală și comportamentală  ușor sesizabil și se manifestă prin: 

 toleranță redusă la frustrare; 

 probleme psiho-emoționale la nivel de relații interpersonale în cadrul familiei; 

 are o părere proastă, distorsionată  despre ceilalți; 

 are dificultăți în respectarea regulilor; 

 vede violența într-o lumină pozitivă; 

 are anturaje dubioase și prieteni care îi agresează pe alții; 

      Încercând să pătrundem mai profund în tipologia comportamentală și interpretarea evoluției în 

dezvoltarea proprie, cu referințe la nivelul relațiilor din familie ca principal factor de socializare și educare, 

putem identifica un prim factor care conduce la un comportament de tip bullying ca fiind tulburările de tip 

psiho - emoțional. O idee dominantă în psihologie este că modul în care legăm relații cu ceilalți la vârsta adultă 

este puternic definit de calitatea relațiilor noastre din copilăria timpurie. Această idee se regăsește în mai 

multe teorii ale atașamentului uman. Relațiile pe care le stabilim cu figurile parentale și alte persoane 

importante se cristalizează în mintea noastră într-un stil de atașament, care ne va caracteriza relațiile cu ceilalți 

https://sites.google.com/site/violentaiinciclulprimar/website-builder/forme-si-cauze-ale-violentei-in-scoala
https://sites.google.com/site/violentaiinciclulprimar/website-builder/forme-si-cauze-ale-violentei-in-scoala
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în multe privințe: Cât de mult ne apropiem de ceilalți? Cum îi percepem pe ceilalți că răspund la nevoile 

noastre? Cât de dispuși suntem să investim emoțional în ceilalți? Cât de sensibili suntem la nevoile lor?  

 Cunoaștem deja că oamenii au stiluri de atașament diferite, care se asociază cu relații pozitive sau 

defectuoase cu ceilalți. Cercetări recente aduc completări în teoriile atașamentului și arată că stilul de atașament 

are un impact și asupra modului în care reușim să ne reglăm emoțiile la vârsta adultă.  

Tipurile de atașament rezultă din relația părinte-copil, acestea oglindind calități interacționare ale 

comportamentului ambelor părți. Hotărâtoare pentru calitatea de mai târziu a atașamentului 

este sensibilitatea persoanelor de referință, mai exact reacția promptă și adecvată la manifestările și nevoile 

copilului. În acest sens, comportamentul atașant ulterior al copilului, reflectă în primul rând interacțiunea cu 

persoana de referință și mai puțin temperamentul sau caracterul individului. 

Tip de 

atașament  

Descriere  Comportament în test 

Atașament 

sigur  

Acești copii pot să regleze apropierea 

și distanța persoanei de referință în 

mod adecvat 

Sunt scurt timp iritați iar uneori plâng dacă persoana 

de referință părăsește încăperea. Totuși, se lasă 

consolați de persoana străină și se liniștesc repede; se 

joacă și în prezența persoanei necunoscute; la 

reîntoarcerea persoanei de referință aleargă în 

întâmpinarea acesteia și o salută bucuros. 

Atașament 

nesigur-ezitant 

Copiii arată o pseudo dependență față 

de persoana de referință. Aceștia ies în 

evidență prin evitarea contactului, iar 

pentru a compensa stresul ivit se 

concentrează pe jocul obiectele la 

îndemână. 

Reacționează cu nepăsare la despărțirea de mamă; se 

joacă foarte des singuri; nu reacționează la întoarcerea 

persoanei de referință sau o refuză prin ignoranță. 

Atașament 

nesigur  

ambivalent  

Acești copii se comportă ambivalent 

la reuniunea cu persoana de referință. 

La despărțirea de mamă aceștia sunt dezorientați, 

aleargă spre ușă și o lovesc, iar persoana necunoscută 

nu reușește să îi liniștească. La reîntoarcerea mamei 

manifestă un comportament ambivalent atât de căutare 

a contactului cât și de refuz agresiv a acesteia 

Atașament 

dezorganizat  

Copiii arată un comportament clar 

dezorientat, părând că nu au nicio 

relație cu persoana de referință. 

Principala caracteristică a comportamentului acestor 

copii sunt manifestări bizare cum ar fi privirea fixă, 

învârtirea în cerc, legănarea și alte mișcări stereotipe; 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Bia_p%C4%83rinte-copil&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sensibilitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Temperament
https://ro.wikipedia.org/wiki/Caracter
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uneori sunt amestecate și celelalte tipuri de 

comportament al atașării cum ar fi simultaneitatea 

căutării contactului și refuzul acestuia. 

 

 

 

 

Atașamentul adulților  

Atitudinea atașantă autonomă - această categorie se numește și liber-autonomă iar persoanele din această 

categorie dau dovadă de încredere în sine, toleranță la situații frustrante, respect și capacitate de empatie. Au 

conștiința propriilor sentimente (negative sau pozitive) și atitudini vizavi de persoanele de referință, pe care le 

manifestă într-un mod echilibrat și potrivit. 

 Atitudinea distantă relațional-evitantă -  adulții cu acest tip de atașament își amintesc cu greu propria 

copilărie, ceea ce denotă refularea multor evenimente. Ei denotă un înalt grad de dorință de independență, 

vrând să rezolve singuri provocările la care viața îi supune.  

Atitudinea nesigur-preocupată- persoanele cu această atitudine sunt inundați masiv de amintirile lor din 

copilărie, acestea împovărându-i în permanență. Problemele și dificultățile de relaționare  li se acordă o 

importanță exagerată făcând persoanele să oscileze între stări emoționale de furie, neîncredere și stimă de sine 

scăzută.  

Atitudinea atașantă neprelucrată/nerezolvată - persoanele care suferă de pe urma unor evenimente tragice 

neprelucrate, sau de pe urma unor abuzuri sexuale sau fizice care nu au fost prelucrate au adesea copii care 

manifestă tipul de atașament dezorganizat. Acest tip de atașament  provocă activarea repetată a emoțiilor 

negative și menține reprezentările distorsionate despre sine și ceilalți, în relații.  

Modelat din copilăria timpurie, până la vârsta adultă când devine relativ stabil, atașamentul este un punct 

de reper pentru modul în care învățăm să ne reglăm emoțiile. Sursa de reziliență (atașament securizant), tiparul 

de neîncredere (atașamentul evitant) sau căutarea neliniștită a celuilalt pentru a primi suport (atașamentul 

anxios), ne va putea spune câte ceva despre felul în care celălalt trăiește  și exprimă emoțiile. 

 Concluzie 

Atitudinea cognitivă și emoțională care stă în spatele comportamentului adulților care interacționează, este 

studiată printre altele prin testul numit Interviul Atașamentului Adult. Interviul Atașamentului Adult este o 

metodă de interviu semistandardizată, prin care se evaluează experiențele cognitive și emoționale ale persoanei 

adulte în raport cu persoanele de referință ale acesteia. Problemele de natură emoțională ce pot afecta întregul 

comportament în cadrul relațiilor interpersonale sunt situate în cadrul tipurilor de atașamente nesigur evitant și 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Encredere_%C3%AEn_sine&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Toleran%C8%9B%C4%83_la_situa%C8%9Bii_frustrante&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Respect
https://ro.wikipedia.org/wiki/Empatie
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Refularea&action=edit&redlink=1
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ambivalent dar  cu o preponderență mai mare în cadrul  tipului de atașament dezorganizat. Tulburările 

emoționale și cognitive care își au rădăcinile în tulburările de atașament din copilărie iau naștere ca reacție la 

incapacitatea părinților de a-i satisface copilului nevoile de confort, siguranță și liniște emoțională. 

În acest sens pentru realizarea uni program de prevenție a fenomenului de tip bullying  este necesară 

identificarea tipologiei atașamentului, o bună colaborare cu profesorii diriginți, familia și elevii aflați în astfel 

de situații prin consilierea individuală realizată într-un mediu securizant de consilierii școlari sau alți specialiști 

din domeniul psihologiei. 
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BUNE PRACTICI PRIVIND REDUCEREA BULLYINGULUI ÎN ȘCOLI 
              

                                                           Bibliotecar Prof.  Nagy Monica - Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 

 Violența în școli este una dintre cele mai vizibile forme de violență asupra copiilor.Școlile nu pot 

îndeplini rolul important de învațare și socializare, dacă acestea sunt un mediu în care se manifestă 

agresivitatea, intimidarea (bullying), violență. 

 Bullying-ul reprezintă o formă de abuz, în detrimentul stării de bine și dezvoltării sănătoase și 

armonioase a elevilor. Poate fi o formă simplă de neglijare sau se poate extinde la forme complexe de abuz 

fizic, emoțional și sexual. Unii specialișți consideră problemei bullying-ul, comportamentul sau atitudinea de 

„intimidare” în mod repetat și intenționat, că modalitate de a câstiga puterea asupra altei persoane. Bullying -

ul este de fapt tot o formă de violență, care se pare că a crescut destul de mult în ultimii ani. Au apărut incidente , 

mai ales la nivelul școlilor și a crescut gradul de conștientizare a fenomenului bullying. Se concretizează în: 

apelarea numelui într-un anumit fel, excluderea din activități, discriminarea, nerespectarea drepturilor, abuzul 

de orice tip,agresivitatea verbală sau scrisă.  

În vederea creării şi menţinerii unui mediu sigur şi pozitiv în şcoală, unităţile de învăţământ sunt 

obligate să identifice eventualele probleme/situaţii de risc, iniţiind propuneri cu privire la tipurile de prevenire 

https://www.researchgate.net/publication/323192170_Attachment_Orientations_and_Emotion_Regulation
https://www.researchgate.net/publication/323192170_Attachment_Orientations_and_Emotion_Regulation
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şi intervenţie necesare, pe care, după aprobarea în consiliile de administraţie, le vor transmite inspectoratelor 

şcolare, în vederea avizării şi monitorizării. 

 Problema violenței/a bullying-ului necesită în mod special, o rezolvare holistică, deoarece cauzele 

acestui fenomen nu se rezumă numai la aspecte singulare. În acest context trebuie acționat la următoarele 

niveluri:  în alegerea mecanismelor care declanșează fenomenul bullying sau al violenței; · stilul și calitatea 

practicilor de gestionare a conflictelor, actelor de violență și situațiilor de bullying; · calitatea programelor 

școlare și modul de predare la clasa; · implicarea în activitațile de timp liber și calitatea programului 

extracurricular; · formalizarea strategiilor, tehnicilor și procedurilor care fac față cel mai bineincidentelor; · 

dezvoltarea de relații pozitive cu ceilalți și cu sine însusi. 

 Exemple de bune practici: O bună practică este un proiect din Austria în care elevii interesați au 

participat la cursuri interactive de mediere a conflictelor, prin metode, cum ar fi: exercițîi de grup, joc de rol, 

tehnici de prezentare, tehnici art-creative. 

  În Marea Britanie, „Buddy Bench” („Băncile prieteniei”) constituie un alt exemplu de bună practică 

pentru prevenirea și combaterea violenței/ bullying în școală. „Băncile prieteniei”, în număr de două pâna la 

cinci, sau la alegere, sunt decorate de elevi, cât mai creativ, după ce în prealabil au fost achiziționate. Acestea 

funcționeaza că niște „insule” ale unei bune comunicări sau „oaze” de încredere în sine ș i în ceilalți pe care 

copiii/cadrele didactice, orice angajat al școlii le pot „accesa”. Cum? Pur și simplu se așează pe banca, în 

momentul în care se confruntă cu o problema, o dificultate sau un conflict, pentru care nu au soluțîi de 

rezolvare. Acesta este un punct cheie, de fapt, prima faza în rezolvarea unui conflict, recunoașterea existenței 

unei probleme. Concomitent cu amenajarea băncilor se realizează un program de formare al profesorilor și 

elevilor din școală (criterii de selecție: pe baza unor scrisori de inten_ie și de recomandare sau cine dorește, în 

mod voluntar, respectarea echitațîi de gen: față și băiat, a diversitațîi: minorități, cu diverse dizabilități etc.) în 

medierea conflictelor, cu un curriculum practic aplicativ: autocunoaștere, intercunoaștere, tehnici de 

comunicare, tehnici de rezolvare și negociere a conflictelor, luarea deciziilor, inteligență emoționala. 

Persoanele participante la programul de training devin astfel resurse în rezolvarea conflictelor și medierea unor 

situațîi de violență/bullying. Impactul programului se monitorizează prin măsurarea frecvenței actelor de 

violență/ bullying, numărul de participanți, gradul de satisfacție și de utilitate la nivelul beneficiarilor.  

Cât de nociv poate fi bullying-ul? El poate fi foarte nociv dacă avem în vedere faptul că, el se 

concretizează în: insulte, tachinări, tensionări, streasări, răspândirea de bârfe, amenințări, izolarea cuiva, 

batjocorirea, imitarea, discreditarea intenționată și repetată a altor oameni. Copiii sau adulții expuși unor emoții 

negative, pot deveni anxioşi, neîncrezători în forțele proprii, retraşi, timizi și lipsiţi de inițiativă. Aceste trăiri 

negative, îi pot afecta pe o lungă perioadă de timp sau pe tot parcursul vieții lor. Copiii supuși diferitelor forme 

de violență sunt nefericiți, se gândesc adesea la experiențele și traumele lor, neputîndu-se concentra asupra 



167 

 

sarcinilor și cerințelor educaționale. Dezvoltarea lor socială, fiind afectată, devin triști, anxioși sau prea 

preocupați să-și rezolve unele probleme interpersonale, folosind uneori chiar strategii violente. Și ca într-un 

cerc vicios, aceste violențe, la rândul lor, îi fac inadaptați, nepopulari și marginalizați.  

Școala ar trebui să fie un mediu pozitiv și sigur de învățare. Un mediu școlar securizat asigură oricărui 

copil un cadru optim de dezvoltare cognitivă, emoțională și comportamentală. În prezent, în mediul școlar, din 

păcate, de la neînțelegerile și conflictele copilărești, s-a ajuns la forme de violență fizică, verbală și emoțională, 

foarte diferite ca formă și intensitate. 

De-a lungul ultimelor două decenii, parcurgând literatura de specialitate, am aflat foarte multe lucruri 

despre bullying, - cine aste implicat, unde, când și de ce se produce, precum și care sunt împrejurările care-i 

permit să se extindă. Credem că, școala poate să antreneze elevii în activități bogate în conținut, mai ales în 

privința dezvoltării personale și a fructificării talentelor lor. De asemenea,școala poate dezvolta la 

copiisentimentul apartenenței la familie, la școală și la comunitate 
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BULLYING-UL ÎN ȘCOLI 

 

Prof. înv. primar Nan Melania- Școala Gimnazială Nr. 3, Lupeni 

 

Bullying-ul este un comportament intenționat, de intimidare, care apare în mod repetat și are la bază o 

percepție a unui dezechilibru de forțe. De multe ori, victima este percepută drept vulnerabilă (provenind din 

alt mediu social, este percepută ca diferită, etc) și/sau având dificultăți în a face față acestui comportament. Pe 

de altă parte , prin intimidare bully-ul se simte în control, dominant. Bullying-ul există doar între copii sau 

adolescenți. Actele de violență verbală sau fizică ale adulților asupra copiilor/adolescenților se numesc abuzuri 
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și sunt pedepsite confom legilor referitoare la abuz. Cauzele bullying-ului sunt multiple și trebuie considerate 

la nivel individual.  

De multe ori bully-ul trăiește într-un mediu nesigur acasă și poate el însuși este victima abuzului în 

familie. De asemenea riscul de abandon școlar este mai mare în această categorie. Probabilitatea de a apărea 

probleme ,în viața acestora, mai târziu, este mai mare. Este bine să nu generalizăm și să înțelegem ce se află în 

spatele acestor probleme. Bullying-ul nu trebuie acceptat, iar bully-ul ( cel care exercită agresiunea) poate are 

nevoie de ajutor. 

Diferența dintre bullying și comportamentul normal constă în intenția comportamentului și efectul negative 

asupra victimei.  

Copiii și adolescenții învață să ,, voiajeze” relațiile interumane , iar acest proces poate să includă certuri, 

alianțe sau neînțelegeri. Acest lucru este normal. Atunci când cineva este rănit (emoțional sau fizic) în mod 

intenționat și repetat vorbim de bullying.  

Există mai multe tipuri de bullying care pot să apară împreună sau izolat: verbal, fizic,  

              În cele mai multe cazuri, efectele bullying-ului sunt la nivel emoțional. Ele pot să includă: stimă de 

sine redusă, anxietate, depresie, randament școlar redus, intenție suicidară, tulburări de alimentație, rușine. 

Victima se simte neputincioasă și singură. Aceste consecințe pot fi pe termen scurt, mediu și lung, depinzând 

de durata bullying-ului, suportul familial-școlar și de reziliența individuală. Sunt multe studii de cercetare care 

arată că persoanele care au fost victimele bullying-ului sunt mai predispose în viața de adult la probleme 

psihiatrice, precum tulburare depresivă sau anxietate. 

Recunoaștem dacă cineva este victima bullying-ului prin modificări de comportament emoționale, 

bruște, refuz școlar, furie, izolare socială, tristețe. Copiii mai mici se pot plânge de dureri care nu au cauze 

medicale, de exemplu dureri de cap sau de burtă. Aceste dureri sunt legate de stres și cei mici sunt chinuiți de 

aceste simptome ( nu le inventează). Schimburi bruște ale cercului de prieteni. Reacții emoționale negative 

după timpul petrecut online. 

Combaterea bullying-ului la nivel școlar: 

- Proceduri bine stabilite pentru combaterea bullying-ului. 

- Să existe consecințe clare pentru comportamentul de acest tip, consemnate în regulamentul de ordine 

interioară. 

- Școala să-și asume responsabilitatea de a păstra siguranța tuturor elevilor.  

- Să fie persoane desemnate care să vorbească cu elevii ce sunt victime ale bullying-ului. 

- Să colaboreze cu psihologii educaționali care oferă suport victimelor , dar și agresorilor. 

Mesaje pentru tineri: 
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- Dacă sunteți victime ale bullying-ului, cereți ajutor familiei, profesorilor și chiar autorităților. Nu 

rămâneți izolați! Este dreptul vostru să trăiți într-un mediu sigur. Nu sunteți singurii care trec prin aceste 

momente! 

- Dacă sunteți martori ai bullying-ului, nu rămâneți tăcuți. Știu că vă e frică să nu fiți și voi victime, dar 

ajutându-vă colegii veți da un exemple bun. Nu uitați că majoritatea persoanelor sunt împotriva acestui 

comportament. 

- Dacă ați tratat pe cineva cu răutate, opriți-vă! Întrebați-vă de unde provine această furie și accesați 

ajutorul necesar. Gândiți-vă cum v-ați simți dacă cineva drag ar fi tratat în așa fel! Cereți-vă scuze și 

recâștigați-vă respectul celorlalți. 

Concluzii: 

1. Este datoria tuturor să identifice, raporteze și să oprească bullying. 

2. Bullying-ul poate fi oprit doar prin efortul colectiv. 

3. Atât victima cât și bully-ul au nevoie de ajutor multidisciplinar: psihologic, școlar și familial. Victimele ar 

trebuie să fie ajutate să proceseze traumele emoționale și să își recapete încrederea în sine. Acest lucru se poate 

face dacă se simt în siguranță, atât la școală cât și acasă. Bully-ul ar trebui ajutat să înțeleagă de ce nu este 

acceptabil un astfel de comportament, dar și să aibă ocazia să discute despre propriile probleme.  

4. Respectul reciproc ar trebui să existe, indiferent de rasă, religie, apartenență socială, abilități școlare, etc. 

Respectându-ne reciproc vom trăi într-o lume mai bună. 

 

VIOLENȚA ȘI COMBATEREA EI 

 

Prof.înv.primar Oanță Adriana - Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani 

 

În ultimii ani, presa, mass-media informează în permanenţă despre fenomenul violenţei în şcoli. 

Violenţa a devenit o problemă gravă şi îngrijorătoare. Întâlnim violenţă acolo unde ar trebui să fie înţelegere 

şi armonie, adică în familie; în şcoală unde ar trebui să existe educaţie, vedem violenţă, pe stradă şi în societate 

la fel. Tot mai des in ultimul timp parinţii se plâng de copii lor, deoarece aceştia sunt mai agitaţi, mai greu de 

stăpânit, vorbesc urât, stau ore în şir în faţa televizorului şi a calculatorului.     

      Violenţa este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal sau social, şi care se  

traduce printr-o pierdere a integrităţii ce poate fi: fizică, materială sau psihică. Se identifică trei tipuri de 

violenţă: violenţă fizică, violenţă economică şi violenţă morală. Sub eticheta „violenţă”, descoperim o 

diversitate de forme de conduită cum ar fi: poreclirea, ironizarea, imitarea în scop denigrator, refuzul de a 
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acorda ajutor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea, împingerea sau mai simplu, violenţa fizică şi 

violenţa verbală.Violenţa perturbă grav mediul şcolar. Ea conduce la o deteriorare a climatului în şcoală, 

afectează raporturile elev-elev şi elev-profesor şi generează sentimente de insecuritate, de teamă, de angoasă 

care influenţează negativ dezvoltarea normală a elevului. Şcoala este un loc unde elevii se instruiesc, învaţă 

dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se promovează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea 

cognitivă, afectivă şi morală a copilului. 

Agresivitatea este un comportament distructiv şi violent orientat spre persoane, obiecte sau spre sine. 

(Popescu - Neveanu). Frustrarea rămâne una dintre cele mai importante surse ale agresivităţii. Agresivitatea 

este întotdeauna o consecinţă a frustrării şi orice frustrare antrenează o formă de agresivitate.  

Violenţa şi agresivitatea 

Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu agresivitatea. Este difici l de realizat deosebirile de 

nuanţă dintre cele două concepte (agresivitate şi violenţă). 

 M. Floro face o diferenţiere între violenţă şi agresivitate: criteriul funcţional: agresivitatea ţine mai mult 

de gandire, de proiect în timp ce violenţa e de ordinul gândirii noastre; criteriul topologic: agresivitatea ar fi 

mai ales internă, în timp ce violenţa este mai ales externă; criteriul etic trimite la distincţia dintre acceptabil şi 

inacceptabil; agresivitatea îi permite individului să înfrunte problemele şi  este considerată acceptabilă, violenţa 

este inacceptabilă şi produce suferinţă, durere. 

Manifestări ale comportamentului violent şi agresiv 

Formele de violenţă ce se manifestă în mediul şcolar: violenţa verbală (amenintări, jigniri), violenţa 

fizică (lovituri, încăierări), degradări ale bunurilor (deteriorarea mobilierului, scrisul pe pereţi, spartul 

geamurilor), refuzul de a lucra, absentismul, perturbarea şi deranjarea cursurilor.  

Când se vorbeşte despre violenţă în şcoală se consideră drept surse favorizante şi anumiţi factori 

externi: mediul familial, mediul social şi unii factori ce ţin de individ, de personalitatea lui.  

Comportamentele violente îşi pot avea originea şi într-un management defectuos al clasei. Lipsa de 

comunicare şi atitudinea profesorului faţă de elevi poate genera de asemenea situaţii conflictuale ori 

comportamente violente. 

Prevenirea violenţei şi agresivităţii 

Şcoala poate juca un rol important în prevenirea violenţei. Se întâlnesc trei tipuri de prevenţie pe care 

le poate asigura şcoala: 

- prevenţie primară; 

- prevenţie secundară; 

- prevenţie terţiară. 
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Respectarea regulilor din şcoli este o condiţie a socializării care însemnă pentru elevi să trăiască în 

relaţii de respect reciproc excluzând violenţa. 

Regulile şcolare vizează ţinuta, efectuarea temelor, prezenţa la cursuri, limbajul folosit, modalităţile de 

adresare, respectul faţă de celălalt, păstrarea bunurilor şcolare, toleranţa, solidaritatea, într -un cuvânt maniera 

de a se comporta astfel încât viaţa în colectivitate să fie cât mai plăcută şi mai agreabilă. 

Nu întotdeauna profesorul reuşeşte să rezolve problemele de comportament, situaţiile conflictuale. 

Atunci se impune lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe persoane: diriginţi, profesori ai clasei, 

părinţi, medici şcolari, psihologi, pedagogi. Pentru fiecare situaţie în parte este necesară mai întâi o anchetă 

care să stabilească datele problemei, formele de violenţă, cauzele acestora şi apoi să se constituie grupuri de 

lucru pentru a analiza datele obţinute şi a se găsi soluţii. Nu putem spune că prin toate aceste propuneri am 

oferit reţete, soluţii sigure, prevenirea şi stăpânirea fenomenului violenţei şcolare. Fiecare situaţie cu care se 

confruntă profesorul este unică din punctul de vedere al cauzelor şi al formelor de manifestare.  

Pentru ca şcoala să îşi asume rolul de prevenire şi stăpânire a violenţei, prima investiţie trebuie făcută 

în domeniul formării profesorilor. În condiţiile unui mediu familial instabil, tensionat, conflictual, şcoala poate 

reprezenta pentru elev o a doua şansă.  

În cartea „Cum se formează copii noştri”, Dorothy Law  Nolte spune: „Faptul că le oferim copiilor 

noştri o lume plină de încurajare, toleranţă şi preţuire, o lume în care să aibă parte de acceptarea, aprobarea 

şi recunoaşterea noastră, o lume în care să dăruiască din tot sufletul şi să se aştepte în schimb la corectitudine, 

bunăvoinţă şi consideraţie, le poate transforma viaţa şi poate transforma calitatea vieţii tuturor celor care le 

sunt în preajmă”. 
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Vârsta preşcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate schimbări în viaţa 

afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate manifestările lui, fie că este vorba de 

jocuri, de cântece, de activităţi educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulţi. Ele ocupă un loc 

important în viaţa copilului şi exercită o puternică influenţă asupra conduitei lui. 

 Cercetările din domeniul psihologiei dezvoltării au dovedit faptul că nu este suficient să dezvoltăm 

abilităţile intelectuale ale copiilor. Studii care au urmărit copii începând cu primii ani de viaţă şi până la vârsta 

adultă au indicat faptul că abilităţile copiilor de a-şi conştientiza trăirile emoţionale, de a le gestiona în mod 

adecvat sau de a-şi face prieteni, sunt cel puţin la fel de importante ca şi abilităţile intelectuale (inclusiv pentru 

reuşita la şcoală). Abilităţile socio-emoţionale sunt un predictor mai bun al reuşitei la şcoală decât abilităţile 

intelectuale.  

  Adulţii (părinţii, educatorii) sunt cei care contribuie la dezvoltarea abilităţilor emoţionale  ale copiilor 

prin trei modalităţi: 

 

 1.Reacţiile adulţilor la emoţiile exprimate de copii 

Modul în care adulţii reacţonează la exprimarea emoţională a copiilor determină exprimarea sau 

inhibarea emoţiilor viitoare ale acestora. 

2.Exprimarea propriilor emoţii de către adulţi.  

Expresivitatea emoţională a adulţilor devine un model pentru copii, în ceea ce priveşte exprimarea 

emoţională. 

 3.Discuţiile despre emoţii.  

Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite şi discuţiile cu părinţii, ajută copiii în înţelegerea 

situaţiilor emoţionale şi în reacţionarea adecvată în astfel de situaţii. Modul în care adulţii discută problemele 

legate de emoţii poate transmite sprijinul şi acceptarea lor şi poate contribui la conştientizarea de către copil a 

diferitelor stări emoţionale pe care le experimentează. 

În cadrul interacţiunilor zilnice, copiii îşi dezvoltă şi optimizează  abilităţile socio-emoţionale. Ei 

învaţă:   

 -abilităţi necesare pentru a lega prietenii (de ex. cum să se alăture altor copii care se joacă, cum să ceară 

şi să împartă jucăriile, cum să ofere ajutor altora, cum să îşi ceară scuze etc.);  

 - să îşi înţeleagă emoţiile – să identifice şi numească emoţiile proprii şi ale celorlalţi, -  - să le lege de 

contextele în care apar în mod tipic (de exemplu bucuria la primirea  

unui cadou, supărare atunci când ne doare ceva etc);  

 -să îşi gestioneze furia (învăţând să şi-o conştientizeze şi să folosească metode simple  

pentru a şi-o controla);  
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 -să îşi rezolve problemele apărute în interacţiunea cu ceilalţi (să îşi definească  

problema, să caute şi să aleagă soluţii adecvate). 

   În cadrul activităților din grădiniță un loc aparte îl ocupă jocul, cea mai sigură cale de  

acces spre sufletul copilului, spre minunata lui lume de gânduri şi vise. Pentru copil, aproape orice activitate 

este joc. 

   Jocul didactic este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din domenii de cunoaştere diverse, 

într-o structură unitară, axată pe învăţare. El imprimă activităţii didactice un caracter dinamic şi atrăgător, 

induce o stare de bucurie şi de destindere care previne monotonia şi oboseala şi fortifică energiile intelectuale 

şi fizice ale elevilor.    

La  spălătoria  de  maşini   

Copiii sunt invitaţi să aleagă cartonaşe cu feţe umane reprezentând diferite stări afective: bucurie -

veselie, tristeţe-supărare. Feţele vesele se aşează pe două şiruri. Printre cele două coloane vor trece copiii care 

şi-au ales feţe triste. Acestora din urmă li se vor adresa din partea colegilor veseli cuvinte de laudă pentru a li 

se evidenţia calităţile, îmbrăţişări, strângeri de mână, toate acestea cu scopul de a li se schimba starea. Prin 

urmare fiecare copil care intră “murdar” la spălătorie, după un proces de “spălare” iese “curat”.  

Sculpturi     

Jocul decurge în linişte. Se derulează în perechi în care unul este lutul (modelul) şi celălalt sculptorul. 

Modelul lasă sculptorul să-i mişte mâinile, picioarele, capul pentru a construi sculptura. Comunicarea este non-

verbală. Se realizează „expoziţia”, după care rolurile se inversează.  

Ghemul  prieteniei 

 Copiii vor arunca un ghem de ață colorată unul la altul spunându-și numele, salutând sau adresând un 

compliment. La final se va crea o rețea de fire ce va ilustra legaturile de prietenie dintre copii.  

Joc  de  rol  „Povestea minunată a broaștei țestoase”  

“Broaștei țestoase îi place mult să stea la soare. Ea are o carapace care o protejează, în care își  poate 

retrage capul și lăbuțele din față și din spate. Broasca țestoasă este un animal liniștit, care nu scoate nici un 

sunet, dar are ochi foarte buni și de aceea poate observa foarte bine  tot ce se întâmplă în jurul ei. Broasca 

țestoasă aude foarte bine și observă multe lucruri mai bine decât un animal care face mult zgomot.”  

Mingea  călătoare 

 Participanţii se strâng în jurul unei pături cu ajutorul căreia trebuie să facă să sară o minge.  În mijlocul 

păturii se taie o gaură iar copiii vor încerca să nu lase mingea să treacă prin ea. Pentru o mai bună coordonare 

a mişcărilor se poate inventa un cuvânt pentru a dirija mişcarea, un cuvânt care să ridice și altul care să coboare 

pătura.  
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Prin joc ei învaţă efectele laudei, a ignorării și a criticii, precum și cum să ofere feedback-uri pozitive. 

Se urmăreşte, prin aceste activităţi, să se crească toleranța lor la frustrare prin critici negative, copiii având 

astfel ocazia să exerseze controlul propriilor sentimente. 
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IA ATITUDINE! FĂ O SCHIMBARE! FII ANTIBULLYING! 

 
 

Consilier școlar Olariu Anca Mirabela, CJRAE Hunedoara 

 

Scop: Reducerea fenomenului de bullying în mediul școlar 

Obiective:  Definirea termenului de bullying; Identificarea tipurilor de bullying în mediul şcolar 

Abordarea şi rezolvarea unor situaţii-problemă asumându-şi diferite roluri; Dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare interpersonală şi rezolvare a unor conflicte; Identificarea unor strategii de prevenire şi combatere 

a bullying-ului în mediul şcolar 

Descrierea activității (scenariul): 

Exercițiu de energizare-pentru relaxare, instaurarea bunei dispoziții și restabilirea legaturilor dintre elevi: 

SALATA DE FRUCTE: Se împart elevii într-un număr egal de trei sau patru fructe (de ex., portocale, căpșuni 

și banane). Pe urmă se așează în cerc, cu un voluntar care stă în picioare în mijloc. Profesorul strigă numele 

unui fruct, „portocală” și toate portocalele trebuie să-și schimbe locurile între ele. Persoana care stă în mijloc 

încearcă să ocupe unul din locurile libere, lăsând o altă persoană fără loc. Această nouă persoană din cerc strigă 

un alt fruct și jocul continuă. O rundă de salată de fructe înseamnă că toți jucătorii trebuie să-și schimbe locul. 

Exerciţiu de „ice breaking”  : Se cere elevilor să răspundă prin ridicarea mâinii la întrebările citite de profesor: 

- Ţi s-a întâmplat să fii poreclit sau jignit de colegii de şcoală/ clasă? - Ai asistat vreodată la îmbrânciri sau 

bătăi între colegii de şcoală/ clasă? - S-a întâmplat să fii ameninţat de colegii de clasă/ şcoală sau ai ameninţat 

chiar tu pe alţii? - Ai pălmuit, ciupit sau lovit intenţionat pe cineva din liceu? - Ai refuzat vreodată să realizezi 

sarcinile impuse de profesori? - Ai fost vreodată deposedat de obiectele personale? - Colegi din clasa ta au 
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deteriorat/ stricat bunuri din dotarea şcolii? - S-a întâmplat ca profesorii să strige la tine sau la colegii tăi sau 

să vă ameninţe în vreun fel? 

Se introduce în discuţie tema propusă: Ia atitudine! Fă o schimbare! Fii antibullying! 

Momentul  I  

          Se scrie pe tablă termenul de bullying. Elevii vor fi angajaţi într-o discuţie scurtă despre ce cred ei că 

înseamnă acest termen. Apoi sunt descrise cele trei tipuri de bullying: verbal, fizic, emotional/social și sunt 

prezentați participanții la un act de bullying.  

Momentul II 

Clasa se împarte pe grupe a câte 4 elevi. Fiecare grupă va primi un cartonaș pe care este scrisă o situaţie-

problemă (acte de tip bullying care sunt întâlnite în mediul şcolar). 

Sarcina lor este de a rezolva situaţia respectivă, fiecare elev din grup asumându-şi un anumit rol (ex: părinte, 

diriginte, directorul şcolii, coleg). Fiecare elev, în funcţie de rolul primit/ asumat în grup va trebui să îşi spună 

părerea, susţinând-o cu argumente, astfel încât să ajute la rezolvarea situaţiei respective şi la adoptarea unor 

măsuri de soluţionare şi prevenirea unor posibile incidente de genul celui analizat de întregul grup. În final, 

fiecare grup îşi va alege un reprezentant care să prezinte cazul şi soluţiile adoptate pentru rezolvarea situaţiei, 

precum şi strategiile de prevenire propuse. 

Concluziile fiecărui grup și soluțiile găsite pot fi înscrise într-o fişă de lucru. 

De asemenea, elevii vor primi recomandări, sugestii referitoare la modul în care pot acționa, în funcție de rolul 

pe care îl au într-un act de bullying (victimă, agresor, martor) 

Momentul III: 

Se prezintă elevilor pilda Hârtia mototolită, insistându-se pe faptul că furia le întunecă judecata, 

abilităţile de luare a deciziilor şi de rezolvare a problemelor. Se accentuează faptul că ei, adolescenții, pot 

controla reacţiile emoţionale şi comportamentale faţă de evenimentele activatoare. 

Momentul IV:  

Fiecare elev primește sarcina de a scrie pe o foaie de hârtie numele tuturor colegilor. Apoi, în dreptul 

fiecărui nume sa scrie câte o calitate sau mai multe. Acest exercițiu accentuează importanța intercunoașterii și 

are rolul de a întări relațiile dintre elevi, de a menține coeziunea grupului și de a contribui la creșterea stimei 

de sine. 

Evaluarea 

          Se vor înmâna elevilor fişele de evaluare pentru a fi completate şi se fac aprecieri verbale privind 

implicarea acestora în activitate. 

La finalul activităților, elevii vor primi un pliant informativ pe tema prevenirii și combaterii 

fenomenului de bullying.  
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FIŞA DE EVALUARE 

Ce am învăţat:                                Ce folosesc pentru viitor:                      Cum mă simt acum: 

 

                                                       

 

                      Bibliografie: 

                  www.salvaticopiii.ro 

                  www.stopbullying.ro 

 

BULLYNG-UL ȘI CYBERBULLING-UL  ÎN RÂNDUL ELEVILOR 

Prof. Paraschiv Camelia-Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

Bullying reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, care are trei caracteristici:  

 intenționat – agresorul are intenția să rănească pe cineva; 

http://www.salvaticopiii.ro/
http://www.stopbullying.ro/
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 repetat – aceeași persoană este rănită mereu; 

 dezechilibrul de forțe – agresorul își alege victima care este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și nu se 

poate apăra singură.  

Termenul „bullying” s-ar traduce prin „intimidare”, dar nu se rezumă doar la asta, pornește de la simpla 

necăjire, etichetare, batjocură, răspândire de zvonuri până la violență fizică. Comportamentul de bullying se 

face simțit mai ales atunci când există diferențe de ordin economic, rasial, cultural, de vârstă etc., iar copii îl 

învață de la adulți, copii mai mari, televizor. 

Cyberbullying-ul este o formă de bullying care se manifestă prin mijlocirea tehnologiei digitale.  La 

rândul său, bullying-ul, încadrat între comportamentele agresive, are caracteristici proprii care îl definesc și 

diferențiază de alte tipuri de agresivitate. Astfel bullying-ul este  

1. comportamentul agresiv;  

2. repetat în timp;  

3. făcut de un individ sau un grup de oameni împotriva unui individ sau grup;  

4. cu intenția de a răni;  

5. în condițiile unui dezechilibru de forțe între victimă(e) și agresor(i) 

 Aceleași caracteristici se regăsesc și în cyberbullying, ceea ce îi face pe unii autori să considere că ceea ce le 

diferențiază pe cele două, anume mediul de manifestare (față în față sau prin tehnologie digitală),  nu este de 

natură să schimbe în mod fundamental caracteristicile fenomenului. Alți autori consideră din contră că, prin 

mediul specific de manifestare, cyberbullying-ul capătă câteva caracteristici proprii. Astfel, pentru Grigg 

(2010), cerința de „dezechilibru de forțe” dintre victimă și agresor și cea a „repetiției” (actului) trebuie să fie 

reevaluate și reinterpretate pentru a se aplica cyberbullying-ului. Astfel, vechile variabile care defineau 

dezechilibrul de forță din bullying tradițional, anume vârsta, sexul și puterea fizică, par să nu mai aibă relevanță 

în mediul electronic unde anonimitatea și distanța fizică sunt caracteristici care definesc interacțiunea dintre 

persoane. Eventual, se poate accepta că în cazul cyberbullying-ului sunt necesare pentru agresor competențe 

sociale și digitale sporite, dar deținerea acestora nu îți garantează că ești ferit de a deveni victimă a 

cyberbullying, așa cum, în bullying-ul tradițional, o forță fizică sporită minimiza sau chiar elimina riscul de a 

deveni victimă.  

Deși este cea mai comună denumire pentru bullying realizat prin mijlocire tehnologică, cyberbullying-ul nu 

este totuși singurul termen utilizat, alături de el fiind folosiți termenii de  electronic bullying, online 

bullying, internet harassment, online social cruelty și lista ar putea continua. Pentru unii autori, trecerea de la 

o denumire la alta se justifică prin dezvoltările tehnologice și schimbarea mediului folosit pentru 

agresiune. Pentru alții însă, opțiunea pentru un termen este mai degrabă o problemă de alegere a celui care 

cuprinde cât mai multe dintre mediile prin care poate avea loc agresiunea sau, în altă variantă, alegerea unui 
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termen în defavoarea altuia să se datoreze prezenței sau nu a condițiilor mai sus menționate. Spre exemplu, 

Grigg (2010) pledează pentru distincția clară între cyber-agresiune și cyberbullying, primul termen nefiind 

limitat de condiția repetitivității, fiind astfel mai larg și cuprinzându-l pe al doilea. 

La nivel internațional acest fenomen este cunoscut și studiat, însă în România există un număr foarte mic de 

specialiști în domeniul bullying-ului și foarte puține programe de prevenire și stopare a acestui fenomen. În a 

doua parte a anului 2018, Asociația Telefonul Copilului a elaborat o serie de propuneri pentru implementarea 

unor politici publice privind recunoașterea formală a fenomenului bullying în școli și dezvoltarea de proceduri 

de identificare, intervenție și soluționare a acestuia. Măsurile concrete propuse autorităților constau în: 

reglementarea consilierii psihologice în unitățile de învățământ, introducerea unor teme legate de bullying în 

curriculumul școlar în cadrul orelor de consiliere și orientare, dirigenție, ca subiecte de educație civică incluse 

în manualele aferente; monitorizarea audio-video a unităților de învățământ a grădinițelor, nu numai a școlilor; 

supravegherea video în spațiile publice din perimetrul instituțiilor de învățământ.  În noiembrie 2019 a fost 

promulgată legea care prevede interzicerea comportamentelor de tip bullying în toate unitățile de învățământ. 

O a doua inițiativă legislativă, rezultat al propunerilor de politică publică înaintate de Asociația Telefonul 

Copilului și de partenerii acesteia, care conține soluții concrete pentru preîntâmpinarea episoadelor de bullying 

în școli, se află în circuitul de legiferare. În decembrie 2019, Asociația Telefonul Copilului a organizat Forumul 

Național Anti-Bullying, primul eveniment din România dedicat dezbaterilor privind politicile publice pentru 

combaterea acestui fenomen în rândul copiilor. 

Metode de protecție împotriva cyberbulling-ului: 

- apelarea numărului 116 111,  unde se poatei intra în contact cu specialiști care pot da îndrumări privind 

Cyberbullying-ului. 

- Pentru a oferi protecție împotriva  cyberbullying-ului, Facebook pune la dispoziție următoarele 

instrumente: Ignorarea  mesajelor unui agresor (bully) sau se poatei folosi instrumentul ,, 

Restrictionează,, pentru a protejarea contul în mod discret fără ca persoana respectivă să fie notificată.  

modera comentariile lăsate postărilor proprii. Se pot  modifica setările astfel încât doar persoanele 

urmărite din lista proprie să poată trimită un mesaj direct. 

- Twitter pune la dispoziție următoarele instrumente: Ignoră - șterge Tweet-urile unui cont din cronologie 

fără a înceta să se urmărească sau fără a bloca acel cont, Blochează - restricționează posibilitatea 

anumitor conturi de a realiza contactul, de ai vedea Tweet-urile și te a te urmări Raportează - raportează 

un comportament abuziv. 

- Instagram te ajută să te ferești de Ciberbullying: se poate alege să se ignore mesajele unui agresor 

(bully) sau se poate folosi instrumentul ,, Restrictionează,,  pentru a proteja contul în mod discret fără 

ca persoana respectivă să fie notificată. Se pot modera comentariile lăsate postărilor proprii. Se pot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying#cite_note-grigg-26
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modifica setările astfel încât doar persoanele  urmărite să  trimită un mesaj direct. Iar pe Instagram, se 

trimit  notificări când se face o  postare ceva ce ar putea fi ofensator . 

WEBOGRAFIE: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying 

https://irdt.ro/stop-cyberbullying/ 

https://irdt.ro/stop-cyberbullying/ 

 

 

  

FENOMENUL DE BULLING ȘI CYBERBULLING 

 

Prof. Parnica Carmen Elena- Școala Gimn. Nr. 3, Lupeni 

 

 

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de 

umilire. Cuvântul „bullying” nu are o traducere exactă în limba română, însă poate fi asociat cu termenii de 

intimidare, terorizare, brutalizare. Bullying-ul nu presupune existența unui conflict bazat pe o problemă reală, 

ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga puterea și autoritatea, punându-i pe alții într-o lumină proastă. 

Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip de comunitate, în grupuri sociale, unde persoanele 

interacționează unele cu altele: la școală, la locul de muncă, în familie, în cartiere, în biserică, în mass-media, 

chiar între țări etc. Se creează astfel o stare de conflict, care nu poate fi depășită decât dacă se conștientizează 

existența fenomenului. 

Principalele nevoi emoționale ale copilului care nu pot fi satisfăcute într-un mediu social afectat de 

bullying sunt: nevoia de apartenență la grup și nevoia de a fi acceptat. Aceste două nevoi umane fundamentale 

au un impact major asupra dezvoltării psihice armonioase. Din nefericire, fenomenul social de bullying are ca 

principale particularități excluderea victimei din grupul de egali și intoleranța față de anumite aspecte ce 

definesc copilul ca fiind o persoană umană unică (aspect fizic, apartenența la un grup etnic etc.) Experții au 

atras atenția asupra faptului că bullying-ul afectează negativ, din punct de vedere psihologic, întreaga 

grupă/clasă de copii, nu doar victimele și agresorii. Principala problemă de sănătate mintală, consecință a 

bullying-ului, este considerată a fi depresia, victimele prezentând un risc mare pentru ideația suicidară. În 

general, copiii victime prezintă o stimă de sine scăzută și un concept de sine negativ (nu se consideră suficient 

de buni). Ei se simt adesea anxioși, rușinați și chiar vinovați pentru ceea ce li s-a întâmplat. Relațiile lor de 

prietenie sunt adesea afectate din cauza unei frici sporite de a avea încredere în semenii lor. Copiii care 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying
https://irdt.ro/stop-cyberbullying/
https://irdt.ro/stop-cyberbullying/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mass-media
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acționează ca agresori sunt expuși la riscuri mai mari de comportament antisocial și delincvent, ca adolescenți 

și tineri, și la implicarea în comiterea de infracțiuni penale, ca adulți. 

Dacă la grădiniță fenomenul este prezent în faza incipientă, la școală se dezvoltă drastic. Sunt sute de 

cazuri în care părinții își mută copiii în alte unități de învățământ pentru că au fost agresați, fizic sau verbal, de 

alți colegi. Iar statisticile cresc de la an la an. De exemplu, 25% dintre elevi sunt abuzaţi fizic şi psihic în timpul 

recreaţiilor. 

În prezent, odată cu folosirea pe scară largă a dispozitivelor mobile conectate la Internet, bullying-ul 

capătă noi forme. Conform studiilor realizate de către Salvați Copiii, 5 din 10 copii cu vârste cuprinse între 12 

și 17 ani au fost hărțuiți în mediul online. Spre deosebire de situațiile clasice de bullying, în care 

comportamentele de hărțuire se întâmplă față în față, iar victima are posibilitatea de a-și identifica agresorul și 

de a ști cui să atribuie comportamentul agresiv, în mediul online acest lucru, de multe ori, nu este posibil. În 

plus, dacă în realitate, în dimensiunea offline, comportamentul de bullying se opreș te la un moment dat iar 

situația umilitoare sau agresivă se încheie, hărțuirea online pare să fie fără sfârșit – ne urmărește în camera 

proprie, pe tableta personală, pe laptopul din sufrageria familiei. Spre deosebire de alte forme de bullying, 

cyberbullying-ul are un caracter permanent și anonim, care face ca impactul său negativ să fie uriaș.   
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1.  https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-

scoala/prevenirea-bullying-ului-in-scoli-si-gradinite 

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying 

3. https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-copilului/recomandari-pentru-prevenirea-

identificarea-si-interventia-cazurile-de-bullying-institutiile-de-invatamant 

4. https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO825RO825&sxsrf=ALiCzsYoKwVPPNzs-

ZWcvpPG2MDu4Ggvlw%3A1651643524393&lei=hBRyYvOuF-
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                                      AGRESIVITATEA ȘI VIOLENȚA LA COPII 

 

  Prof. Pato Bianca – Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida”  Petroșani 
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https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala/prevenirea-bullying-ului-in-scoli-si-gradinite
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala/prevenirea-bullying-ului-in-scoli-si-gradinite
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https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO825RO825&sxsrf=ALiCzsYoKwVPPNzs-ZWcvpPG2MDu4Ggvlw%3A1651643524393&lei=hBRyYvOuF-qGxc8PnMyDgAY&q=Combaterea%20bullyingului%20in%20scoala&ved=2ahUKEwjzgMTMk8X3AhVqQ_EDHRzmAGAQsKwBKAF6BAg4EAI&biw=1536&bih=722&dpr=1.25
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO825RO825&sxsrf=ALiCzsYoKwVPPNzs-ZWcvpPG2MDu4Ggvlw%3A1651643524393&lei=hBRyYvOuF-qGxc8PnMyDgAY&q=Combaterea%20bullyingului%20in%20scoala&ved=2ahUKEwjzgMTMk8X3AhVqQ_EDHRzmAGAQsKwBKAF6BAg4EAI&biw=1536&bih=722&dpr=1.25
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piii nu se nasc agresivi. Ei își exprimă nevoile în forma care dă cele mai rapide rezultate pentru a obține 

ceea ce le lipsește. 

  A. Adler spunea: “copilul nu este un adult în miniatură!”  Cu alte cuvinte, pentru a înțelege nevoile lui, 

nu trebuie să evaluăm situația cu ochii unui adult, ci să păstrăm contactul cu lumea copilului, cu evoluția lui 

de la o zi la alta, cu informațiile care îi lipsesc și să îl susținem să își aducă o contribuție proprie la activitățile  

familiei, din care să rezulte un beneficiu clar: a conta pentru ceilalți. 

Agresivitatea se definește ca trăsătură de personalitate sau ca temperament dificil. 

Ea poate fi moștenită sau dobândită de-a  lungul timpului, și cel mai ades generează probleme  în perioada 

preșcolară (îndeosebi în jurul vârstei de 4 ani). Copiii se angajează în comportamente agresive de tipul : lovit, 

împins, strigat, pentru a obține un obiect dorit . 

Agresivitate copiilor poate fi împărțită în mai multe categorii:  

                 Agresivitate ostilă cu ceilalți – caracterizată prin răzbunarea unui rău perceput sau unei situații 

considerate amenințătoare. 

                 Agresivitatea excesivă – folosirea violenței față de alte persoane. 

                 Agresivitatea relațională – afectarea relației dintre copii prin excluderea unei persoane, vorbirea 

ei de rău etc 

Comportamentul agresiv, fizic sau verbal, nu este acceptat în societate. Sunt valorizate în schimb alte 

soluții de rezolvare a conflictelor, alături de calități precum empatia, asertivitatea, autocontrolul, 

responsabilitatea față de ceilalți și respectarea normelor de conviețuire în grup.   

Unii părinți consideră că nu este nimic rău în a-și învăța copiii să nu se lase dominați de ceilalți și “să 

dea cu pumnul” pentru a obține ce vor. Acești părinți cred că așa trebuie să procedeze copiii pentru a se descurca 

în viață.  

Până acum câteva secole, rezolvarea conflictelor prin forța fizică era necesară supraviețuirii, însă omul, 

ca ființă superioară și mai ales socială, a evoluat mult de atunci. Nevoia de utilizare a forței poate fi canalizată 

către practicarea unor sporturi sau a unor activități fizice cu implicații acceptabile din punct de vedere social. 

Deși agresivitatea trebuie să fie inacceptabilă în orice situație, indiferent de temperamentul copilului, 

părinții ar trebui să își pună serioase semne de întrebare în special în cazul copiilor introvertiți, lini știți, sau în 

cazul în care acest comportament este îndreptat si împotriva animalelor sau are un caracter premeditat, 

planificat. De asemenea, agresivitatea prezentă încă de la vârsta preșcolară este factor predictiv pentru o 

tulburare de comportament mai târziu, cu consecințe negative pe termen lung asupra copilului și familiei sale.  

Nu numai agresivitatea fizică trebuie să capteze atenția părinților, ci și cea verbală precum jignirea, 

umilirea, intimidarea altora, harțuirea sau amenințarea lor. Dacă băieții pot excela în formele fizice și verbale 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-big-questions/201111/children-learn-aggression-parents
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directe (îndreptate fie asupra obiectelor și/sau asupra altora), fetele sunt mult mai pricepute în formele verbale 

indirecte ale agresivității, bazate pe manipulare și hărțuire (“bullying”). 

Primul pas pentru a ajuta un copil agresiv este să oprim comportamentul apropiindu-ne și oferind 

conectare. Apoi, ascultarea îl ajută să vindece suferința pe care o simte. Copilul va râde sau va plânge, va 

tremura, va transpira sau se va zbate cu putere. Adultul oferă conectare și siguranță și timpul necesar copilului 

pentru a se elibera de frică. Plânsul, zbuciumul fizic și transpiratul ajută sistemul limbic – partea de creier care 

dă alarma emoțională atunci când simte frică – să își restabilească ordinea și să funcționeze creând un acces 

pentru sentimentele ce nu pot fi controlate. 

Agresivitatea și violența sunt realități care se regăsesc de-a lungul întregii istorii umane, indiferent de 

epocă și de gradul de dezvoltare al civilizației omenești. 
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FII ÎN SIGURANȚĂ ÎN ON-LINE! 
 

Prof. Pârlițeanu Alexandru Sabin, Liceul Tehnologic "Ovid Densușianu" Călan 

 

Scop: Reducerea fenomenului de cyberbullying în rândul elevilor 

Obiective: Definirea termenului de cyberbullying 

                 Informarea elevilor cu privire la riscurile /vulenerabilitățile pe care le comportă mediul on-line. 
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                 Identificarea diferitelor stări emoționale ale unei persoane căreia, prin intermediul rețelelor sau 

platformelor sociale, îi sunt adresate mesaje cu diferită semnificație. 

                 Utilizarea internetului în siguranță. 

Descrierea activității (scenariul): 

Momentul I 

Se va cere elevilor să ridice mâna dacă… 

•Au un profil pe o rețea de socializare (Facebook, Tweeter, etc.). 

• Folosesc rețeaua de socializare zilnic 

•Folosesc Internetul pentru a comunica cu prietenii lor. 

•Folosesc internetul pentru a se juca cu alții. 

•Folosesc Internetul pentru a posta/încărca lucrări create de ei înşişi. 

•Ceva pozitiv li s-a întâmplat folosind internetul. 

•Au avut probleme, s-au supărat sau au pățit ceva rău, pentru că ceva s-a întâmplat pe Internet 

Momentul II 

Profesorul fixează 2 postere în sala de clasă. Pe unul dintre postere vor fi scrise cuvinte care au un sens 

pozitiv și care se referă la oameni sau diferite situații. Pe celălalt poster vor fi scrise cuvinte cu sens negativ în 

raport cu oameni sau situații. De exemplu: Poster 1 - frumos; a încuraja; succes; luptător; curajos; comoară; 

creativitate; etc. Poster 2 - frică; a plictisi; dezgustător; a irita; prostovan etc. 

Profesorul intervine prin următoarele  întrebări:  

-Cum v-ați simți dacă astfel de cuvinte v-ar fi adresate prin mesaje sau comentarii la postări de către alți 

utilizatori?  

-Cum se simte o persoană căreia i-ar fi adresate prin mesaje sau comentarii astfel de cuvinte?  

Profesorul inițiază o discuție despre cât de simplu poate fi jignită sau intimidată o persoană prin 

intermediul tehnologiilor. Profesorul reamintește elevilor că astfel de comportamente repetate și țintite către 

un utilizator sau un grup de utilizatori se numește cyberbullying. 

Momentul III  

Sunt descrise principalele tipuri de cyberbulling: 

-hărțuirea = trimiterea de mesaje ofensatoare, nepoliticoase și jignitoare într-un mod abuziv; 

-publicarea comentariilor răutăcioase sau umilitoare cu privire la posturi, fotografii și pe chat, manifestarea 

unui comportament ofensator pe site-urile de jocuri. 

-denigrarea = postarea sau trimiterea de informații false și rău-intenționate despre un alt copil; utilizarea de 

fotografii ale unui copil cu scopul de a ridiculiza, de a răspândi zvonuri false și bârfe. 
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-iritare = utilizarea, în mod intenționat, a unui limbaj extrem de agresiv cu scopul de a crea o luptă de putere; 

agresorul urmărește să provoace reacții și să pună interlocutorul în dificultate cu scopul de a râde de el. 

-excluderea = eliminarea, în mod intenționat, a unui copil dintr-un grup de discuții online, mesaje de grup, 

aplicații sau jocuri. 

-intimidare prin răspândirea de zvonuri și bârfe = răspândirea de mesaje ofensatoare prin email, aplicații, rețele 

sociale către un număr mare de copii (ai grijă pentru că, uneori, aceste mesaje sunt răspândite chiar de cei mai 

buni prieteni ai victimelor). 

-furt de identitate = folosirea identității online a unui alt copil (prin spargerea de conturi ale acestuia: email, 

rețele sociale etc.) cu scopul de a trimite sau posta un material jenant despre alți copii;  

-realizarea de către agresor a unui cont / profil fals (pe rețele sociale, aplicații sau website -uri) cu utilizarea 

fotografiilor / materialelor video ale unui copil în scopuri neadecvate. 

-expunere sau șiretlic = distribuirea de informații personale / intime, fotografii sau materiale video despre un 

copil; păcălirea unui copil în a oferi informații personale / intime, fotografii sau materiale video cu scopul  de a 

le distribui, ulterior, altora. 

-persecutare = trimiterea de mesaje care includ amenințări de vătămare, hărțuire, intimidare; obligarea la alte 

activități online, care fac un copil să se teamă pentru siguranța lui. 

șantaj sau ademenire = antrenarea unui copil în discuții intime cu scopul de a-l expune gradual la material cu 

conținut sexual și, ulterior, șantajarea acestuia cu trimiterea materialelor către părinți.  

-trolling = provocarea fără motiv, lansarea unei discuții cu scopul de a crea un conflict de idei. 

-sexting = răspândirea unor mesaje cu un conținut sexual explicit. 

Momentul IV: 

Elevii vor fi împărțiți în două grupe.  Fiecare grupă va primi un cartonaș pe care este scrisă o situaţie-

problemă (acte de tip cyberbullying). 

M-am certat cu o prietenă și ea ca să se răzbune a făcut un cont fals pe facebook cu numele meu real 

și o poză de-a mea nu tocmai drăguţă, aș putea zice chiar extrem de defăimătoare. Sunt disperată, nu știu cum 

să mai scap de contul acela oribil.”. 

Sarcina elevilor este de găsi răspunsuri la următoarele întrebări, pornind de la cazul notat pe cartonaș:  

- Cum se simt copiii cărora li se întâmplă acest lucru? 

-Care e cel mai bun lucru pe care-l poți face dacă tu sau altcineva se află în această situație? 

Părinţii Cristinei o lăsau să se joace pe un website unde avea grijă de un căluţ și de decorarea 

adăpostului lui. Prietenul ei, Dan, s-a mai jucat în trecut cu Cristina și îi știa numele și parola cu care se 

înregistra pe acel website. Într-o zi, Cristina intră să aibă grijă de căluţ, dar observă că adăpostul căluţului 

ei era distrus și multe obiecte lipseau. 
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Sarcina elevilor este de găsi răspunsuri la următoarele intrebări, pornind de la cazul notat pe cartonaș:  

- Cum aflați dacă cineva vă hărțuieşte/amenință pe Internet? -Dacă cineva vă supără sau vă amenință pe 

Internet, căror adulți le spuneți ce vi s-a întâmplat şi, în acest caz, le cereți ajutorul? În final, fiecare grup îşi va 

alege un reprezentant care să prezinte cazul şi răspunsurile obținute. 

Momentul V: 

Profesorul împarte clasa în 4 grupuri și le repartizează câte un fragment de poster sub formă de puzzle. 

Puzzle 1 – Cunosc; Puzzle 2 - Previn; Puzzle 3 – Pot; Puzzle 4 – Cer ajutor .  

Profesorul explică că fiecare grup va completa câte un fragment de poster care, la final va forma un 

poster Stop hărțuirii on-line! Elevii din grupul 1 scriu pe fragmentul de puzzle cum percep ei fenomenul de 

cyberbullying. Se pune accent pe percepția și părerea personală, nu pe definiția cunoscută. Elevii din grupul 2 

scriu 2 lucruri care trebuie făcute de utilizatori pentru a preveni situațiile de cyberbullying. Elevii din grupul 3 

scriu 2 lucruri pe care fiecare utilizator le poate face în cazul în care el sau altcineva este victima cyberbullying-

ului. Elevii din grupul 4 scriu de la cine poate cere ajutor un adolescent care este martor sau se confruntă cu 

fenomenul cyberbullying-ului.  

La final, elevii vor primi un flyer –Fii online în siguranță  
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CYBERBULLYINGUL - O PROBLEMĂ MAJORĂ ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

prof. Petrescu Florentina - Colegiul Economic ”Hermes” Petroșani 

 

Apariția internetului marchează un moment decisiv în evoluția societății, prin revoluționarea sistemelor 

informaționale, activităților și proceselor economice, dar mai ales a dimensiunii umane, oferind o nouă 

perspectivă asupra mijloacelor de comunicare și divertisment. Alături de numeroasele avantaje și oportunități 

determinate de dezvoltarea internetului, există și o serie de factori de risc, care ignorați, pot conduce la 

consecințe grave.  

În contextul societății actuale, în care accesul la internet a devenit o „necesitate”, nu trebuie să blamăm 

progresul tehnologic pentru riscurile atașate utilizării acestuia, ci trebuie să fim conștienți de existența lor în 

mediul virtual, să ne cunoaștem drepturile și obligațiile și să luăm măsuri atunci când ne confruntăm cu acest 

tip de probleme. O astfel de problemă, ce derivă din revoluționarea modului de a interacționa prin intermediul 
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internetului, extrem de frecvent întâlnită și cu implicații foarte grave asupra sănătății fizice, dar mai ales psihice 

a copiilor și adolescenților, este hărțuirea cibernetică sau cyberbullying. 

Hărțuirea pe internet este un fenomen complex, având mai multe forme de manifestare. Conform site-

ului inițiat de Kaspersky pentru siguranța copiilor pe internet, ,,Kids safety by Kaspersky”, există zece tipuri 

de cyberbullying, și anume: 

1) Gossip (bârfa) – presupune emiterea în mediul online a unor declarații publice speculative, ce pot denigra o 

anumită persoană sau instiga alte persoane în a adopta un comportament restrictiv;  

2) Exclusion (excluderea) – excluderea din grupuri sau activități online a anumitor persoane; de exemplu, 

excluderea din grupul de messenger al clasei a unui coleg, din pricina faptului că nu este considerat suficent 

de bun pentru a face parte din același grup cu alții;  

3) Harassment (hărțuire, sâcâială) – a lua în batjocură constant și deliberat o persoană, de pildă prin postarea 

de poze sau mesaje ce pot afecta integritatea psihică a individului; 

4) Cyber stalking (urmărire online) – comportament de hărțuire intimidant, cu scopul de a aduce conflictul în 

viața reală; se manifestă atunci când necunoscuții solicită întâlniri față în față copiilor/adolescentților cunoscuți 

pe internet, amenințându-i de data aceasta fizic;  

5) Trolling (întărâtare) – provocarea unor persoane să acționeze agresiv, prin insultarea implicită;  

6) Comments (comentarii) – postarea de răspunsuri negative, denigrante la adresa unor fotografii, clipuri video 

sau mesaje lansate de o anumită persoană pe internet;  

7) Dissing (insistență abuzivă) – postari sau trimiteri permanenete de mesaje către anumite persoane, în pofida 

refuzului lor de a comunica;  

8) Fake profiles (profiluri false) – profiluri create de către agresorii pe internet ce împrumută identitatea altor 

persoane, spre a facilita comunicarea cu victimele lor; sub protecția anonimatului, agresorii își amenință 

victimele sau, alteori, își însușesc identitatea victimei în discuțiile cu alte persoane;  

9) Trickery (dezvăluire) – folosirea de trucuri pentru a obține informațiile personale ale victimei, pe care 

agresorul urmează să le facă publice;  

10) Fraping (sabotarea) – actul de a schimba toate detaliile de pe pagina personală a cuiva atunci când persoana 

respectivă uită să restricționeze accesul; include și comunicarea în numele victimei.  

Pe lângă cele 10 tipuri de hărțuire online, profesorul de psihologie Robin Kowalski de la Universitatea 

Clemson identifică alte două modalități de manifestare a cyberbullyingului:  

11) Happy slapping (înregistrarea video a atacurilor) – presupune ca agresorul să filmeze victima în timpul 

atacului și să distribuie clipul video altor persoane, pentru a-l vizualiza și comenta, în acest fel sporind gradul 

de umilință la care este supusă victima; 

12) Sexting – distribuirea de materiale pornografice minorilor utlizând mijloace electronice de comunicație.  
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Cu toate că se aseamănă cu hărțuirea propriu-zisă, hărțuirea în mediul online poate înregistra o gravitate 

mai mare, din cauza faptului că agresorul se află sub protecția anonimatului, săvârșind acțiuni pe care altfel nu 

le-ar fi comis. Astfel, victima devine mai ușor de exploatat, informațiile online persistând suficient de mult 

timp încât să își atingă scopul. Abuzul este invaziv, periclitând viața personală a victimei în toate mediile în 

care aceasta se manifestă: acasă, la școală, online sau offline. Agresorul subestimează uneori efectele acțiunilor 

sale, considerând totul o simplă distracție. Totuși, pentru victimă agresiunea se poate dovedi fatală. 

În contextul societății actuale, puternic informatizate, cyberbullying-ul a devenit un fenomen larg 

răspândit și cu un impact major asupra integrității psihice și fizice a victimelor, care sunt cu precădere copii 

sau adolescenți.  

În România fenomenul de cyberbullying este frecvent întâlnit, țara noastră poziționându-se pe primul 

loc în topul statele europene privind rata de manifestare a actelor de cyberbullying. 

În pofida statisticilor îngrijorătoare, statul român nu are în acest moment un cadru legal specific pe 

cyberbullying, însă legislația care se aplică în astfel de cazuri este cea care se pliază, în funcție de caz, pe 

articolele de lege existente fie în codul penal, fie în codul civil.  Ar fi bine venit un articol de lege care vizează 

cyberbullying-ul ca infracțiune, stabilirea unor politici bine definite ale școlilor referitoare la această problemă 

și implicarea autorităților în colaborare cu organizațiile în procesul de informare a publicul larg despre acest 

fenomen.  

Pe lângă toate acestea, un rol foarte important în prevenirea cyberbullying-ului îl au părinții, întrucât 

aceștia pot limita accesul copiilor în mediul online și desigur, pot influența comportamentul acestora în relațiile 

cu cei din jur. Cyberbullying-ul nu este o problemă de ignorat, ci, dimpotrivă, trebuie să învățăm să ne apărăm 

de astfel de pericole, mai ales în contextul în care utilizarea internetului a devenit o rutină.  

Nu trebuie să râmânem pasivi în fața acestui fenomen, aparent inofensiv, întrucât consecințele sunt 

mult mai grave și doar prin implicarea părinților, școlilor, autorităților și organizațiilor de profil, putem lupta 

împotriva cyberbullying-ului. Desigur, un cadru legislativ riguros, alături de alte măsuri sociale nu vor conduce 

la eliminarea completă a cyberbullyingului, dar cu siguranță, în timp, va determina o ameliorare a acestui 

fenomen specific societății informaționale. 
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CUM SĂ PREVENIM BULLYING-UL ÎN ȘCOALĂ 
 

 

Prof. Petrica Pavel Ionuț - Liceul cu Program Sportiv ”Bihorul” Oradea 

 

 

Una dintre problemele contemporane în școală, este fenomenul de bullying cu care se confruntă din ce 

în ce mai multă lume: elevi, copii, tineri și adulți. Deseoi, acest fenomen apare, fie acasă, la grădiniță sau la 

școală, la locul de muncă, între prieteni, social-media, etc. 

Bullying-ul reprezintă un act de violență, fizică, verbală și psihică. Școala este mediul propice pentru 

descărcarea  de frustrări, pentru că aici copilul își poate manifesta lupta pentru putere. În școală, copilul caută 

un individ mai slab decât el și încearcă să-l domine și prin intermediul lui să scape de problemele sale. 

Problemele apărute sunt și oglinda dezechilibrului din familie. Familiile în care există violență, oferă 

un mediu optim pentru formarea agresorilor. Copiii își copiază părinții, bunicii, rudele și au modele de urmat 

în acest sens. Din aceste considerente, violența domestică naște agresori. Copiii agresori au învăţat că a fi 

puternic înseamnă ca ceilalţi să se teamă de tine. Părinţii, de multe ori, îşi umilesc copiii şi îi constrâng prin 

forţă să facă anumite lucruri, considerând astfel că ei fac educație. Alții pun presiune pe copii simțind nevoia 

de a demonstra că sunt ”cineva”.  Îi determină astfel să devină agresori pentru a stârni admiraţia.  Copilul 

trebuie să aibă o stimă de sine ridicată, consolidată permanent de părinţi.  

Agresorul, de cele mai multe ori, nu are empatie și chiar se bucură că produce durere celorlalți, pe care 

vrea să-i domine și să-i controleze. El își alege victima adesea dintre cei care sunt „diferiți”: supraponderali 
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sau subponderali; săraci sau bogați; au religie sau rasă diferită; sunt prea scunzi sau prea înalți; au slabe abilități 

sportive; sunt persoane noi din grup; au părinți divorțați; au dizabilitați precum ADHD, diabet, deficiențe de 

vorbire, dizabilități de învățare, tulburări din spectrul autist etc. 

Bullyingul poate îmbrăca oricare dintre formele de mai jos sau poate fi o combinație a acestor 

manifestări: 

 Verbale: țipete, porecle, sarcasm, insulte, jigniri; 

 Fizice: palme, loviri, îmbrânciri, bătăi, distrugerea bunurilor materiale; 

 Relaționale: intimidare, denigrare, izolare, amenințare, manipulare, răspândire de zvonuri cu caracter 

denigrator; 

 Cyberbullying: trimiterea unui mesaj sau a unei imagini pe telefon sau internet pentru a denigra 

imaginea unei persoane; 

 Mobbing: agresiune verbală și emoțională a unui grup față de un individ; 

 Sociale: excludere din grup, izolarea socială, insulte cu privire la statutul social.   

Pentru a crea și menține un mediu sigur în unitățile de învățământ, acestea au obligația de a identifica 

situațiile problemă şi de a face propuneri la tipurile de prevenire şi intervenţie necesare. 

Ca activităţi de prevenire a bullying-ului în cadrul unităților școlare, putem aminti: 

 realizarea propriei strategii de asigurare și de menținere a nui climat adecvat în unitatea deînvățământ; 

 realizarea unui plan prevenire şi combatere a violenţei, programe, proiecte, campanii cu scopul de 

creştere a coeziunii grupului de copii şi a comunităţi, conştientizarea consecinţelor bullyin-ului, 

eliminarea cauzelor care ar putea determina producerea de astfel de comportamente; 

 desfăşurarea unor activităţi de informare şi conştientizare, în colaborare cu alte instituţii sau specialişti 

cu competenţe în domeniu; 

 promovarea unui climat care încurajează atitudinile pozitive, nonviolente între membrii comunităţii de 

preşcolari, elevi şi adulţi; 

 învăţarea şi exersarea empatiei, a interacţiunilor între aceştia; 

 promovarea relaţiilor democratice, prin toleranţă, respect, incluziune şi solidaritate; 

 crearea unui mediu securizant din punct de vedere fizic şi emoţional pentru copii, în unitatea de 

învăţământ, implementarea unui sistem TVCI, profesori de serviciu pe coaridoade și curte, asigurarea 

pazei; 

 fiecare unitate de învăţământ, are obligația de a prevede în RI obiectivul „şcoală cu toleranţă zero la 

violenţă”, ce va fi adus la cunoştinţa întregului personal, elevi, părinți, comunitate locală; 

 stabilirea măsurilor aplicabile în cazul unui comportament inadecvat; 

 realizarea de activități de înformare și conștientizare a acestui fenomen; 



190 

 

 responsabilizarea cadrelor didactice pentru a putea interveni imediat în cazurile ce pot apărea; 

 organizarea de activități, mese rotunde, concursuri, teatru, simpozioane, ore deschise cu personalul din 

comunitatea locală, etc., precum și implicarea familiei/părinților la aceste sesiuni.  

Personalul didactic care interacţionează cu preşcolarii sau elevii trebuie să participe la cursuri, 

seminare, programe de dezvoltare personală privind gestionarea/deprinderea abilităţilor de comunicare 

nonviolentă, cunoaşterea tipurilor comportamentale ale elevului în diferitele sale etape de dezvoltare, precum 

și identificarea şi aplicarea de practici şi modalităţi sigure şi utile de prevenire şi răspuns la bullying.  

Formarea personalului specializat se va face prin includerea tematicii bullyingului în programele de 

formare psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice şi prin programele de formare continuă organizate de 

universităţi, CCD, ONG-uri şi alte instituţii specializate. 

Prin programele de formare continuă se urmăreşte şi modul de relaţionare a cadrelor , a consilierilor 

şcolari din unităţile de învăţământ cu elevii-victime, elevi cu un comportament agresiv, aflaţi în proces de 

reabilitare terapeutică sub îndrumarea unui specialist din instituţii publice sau entităţi private certificate în acest 

sens şi cu părinţii acestora. 

Cadrele didactice pot participa la activităţi de formare în domeniul prevenirii, identificării şi combaterii 

violenţei psihologice – bullying, ca formă a violenţei manifestate în mediul şcolar. 

Inspectoratul şcolar, prin casele corpului didactic, asigură accesul personalului didactic/didactic 

auxiliar la activităţi de formare continuă, în domeniul prevenirii, identificării şi combaterii bullyingului, ca 

formă a violenţei manifestate în mediul şcolar, precum şi monitorizarea, la nivel judeţean, a 

programelor/activităţilor de organizare în vederea creării a unui mediu şcolar sigur.  

Pentru prevenirea consecinţelor pe termen lung a bullyingului, unitatea de învăţământ trebuie să aibă 

posibilitatea consultării prompte a unei persoane specializate în psihologia clinică a copilului sau a psihiatriei 

pediatrice, în cazul în care există suspiciunea că un copil este victimă. 

Ca părinte, este bine să: 

 acorzi atenție copilului tău; 

 fii un model pentru fiul/fiica ta; 

 îți înveți copilul să nu se confrunte cu agresorul;  

 încurajează-ți copilul (pentru că victima sau martorul nu are de ce să se simtă neputincios în fața unui 

agresor). 

La nivel european, România se situează pe locul 3 în clasamentul celor 42 de țări în care a fost investigat 

fenomenul, potrivit unul raport  al Organizației Mondialea Sănătății (OMS), cu 17% dintre copiii de 11 ani 

care au recunoscut că au agresat alți elevi cel puțin de trei ori în luna anterioară, procentajul celor de 13, 
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respectiv 15 ani, fiind de 23%. Cele mai noi date procesate la nivelul Ministerului Educației Naționale (MEN) 

pentru anul școlar 2014-2015 vorbesc despre 18.783 de cazuri de violență la nivel național. 

 

 

 

 

 

BULLIYNG-UL ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

 

Prof. Popa Camelia, Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, Lupeni 

 

Bullying-ul reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic care s-ar putea traduce prin „intimidare”, dar 

nu se rezumă doar la asta, pornește de la simpla necăjire, etichetare, batjocură, răspândire de zvonuri până la 

violență fizică. Bullying-ul poate să transforme școala într-un loc de temut, în timp ce aceasta ar trebui să le 

asigure elevilor un mediu în care să se simtă în siguranță. Odată informați, copiii pot lua atitudine, pot interveni 

pentru ei înșiși, dar și pentru ceilalți, iar numărul cazurilor de acest fel se va diminua treptat. Prevenirea acestui 

fenomen este responsabilitatea tuturor şi nimeni nu ar trebui să fie indiferent faţă de acele persoane care se află 

în incapacitatea de a se descurca într-o asemenea situaţie. 

Un instrument de lucru care ar putea ajuta la rezolvarea problemelor este învățarea prin proiecte.  

Prin implicarea elevilor într-un proiect despre violența școlară, aceștia își pot îmbunătăți atitudinea față de 

colegi, profesori, față de educație în general.  

În cadrul proiectului ”Stop bullying-ului”, am desfășurat mai multe activități cu elevii prin care am 

urmărit: creşterea nivelului de conştientizare a existenţei fenomenului bullying în rândul elevilor; dezvoltarea 

competenţelor de cooperare şi relaţionare interpersonală în rândul elevilor; formarea de atitudini şi deprinderi 

de comportament prosocial în rândul elevilor; am purtat discuții cu elevii despre situațiile de bullying în care 

au fost implicați atât ca agresori, cât și ca agresați; au vizionat un filmuleț pe această temă și au completat 

panouri cu mesaje scrise de elevi prin care putem stopa acest fenomen. 

Activități specifice, concrete, pe care le-am realizat cu elevii clasei pregătitoare le-am desfășurat sub 

formă de jocuri precum: 
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1. ”Șoarecele și pisica” – joc cu ajutorul căruia i-am pregătit pe elevi în înțelegerea fenomenului de 

bullying. Elevii s-au oferit pe rând voluntari să joace rolul vânătorului (pisica) sau a 

prăzii (șoarecele) și au înțeles cum se simte persoana care vânează dar și persoana vânată, 

într-un mod neamenințător.  

Ideea acestui joc a fost  să extragem cum se simte să fii izolat/exclus și atacat (să 

fii vânat - șoarece), și cum se simte să fii persoana care atacă pe altcineva (vânătorul - 

pisica) și cum se simte să fii observator (pereții & punțile). 

Pereții și punțile reprezintă observatorii pasivi, elevii care văd bullying-ul dar adesea se simt fără 

puterea de a face ceva legat de acesta pentru că sunt îngrijorați că li s-ar putea întâmpla și celor care se implică. 

2. ”Cuvinte care rănesc” - prin această activitate am urmărit ca elevii să înțeleagă impactul emoțional 

al cuvintelor; să experimenteze cuvintele; să identifice comportamentul de bullying și să înțeleagă rolul pe acre 

îl poate avea într-o situație de bullying. În cadrul acestei activități am cerut 

elevilor să scrie comentariile abuzive și nepoliticoase sau poreclele 

ofensatoare pe care le-au auzit despre alți elevi pe niște foi foile care urmau a fi 

lipite (fără a indica nume). Pe tablă am marcat o scară care cuprindea: 

tachinare/glume ușoare; glumă umilitoare; insultă dureroasă; insultă foarte 

dureroasă. Am cerut apoi elevilor să lipească foile lor pe scară, luând în considerare cel mai adecvat loc după 

părerea lor și să analizeze la final ce au scris colegii și pe care treaptă au fost lipite, identificând comportamentul 

de bullying. La acest joc este important să se ia în considerare nu doar cuvintele, ci și modul în care sunt 

exprimate, intenția cu care este spus un cuvânt; tonul cu care este pronunțat; expresia feței – toate acestea 

influențează modul în care un anumit cuvânt va fi perceput ca pozitiv sau negativ (bun sau rău).  

3. ”Semaforul” este un joc de auto-conștientizare și explorare a părerilor și nevoilor elevilor privind 

bunăstarea și siguranța în școală, percepția și înțelegerea indivizilor cu privire la bullying și violență.  

Materiale necesare: cartonașe în patru culori: verde, galben, portocaliu și roșu, marker pentru tablă, 

foarfece, o foaie cu un semn de STOP desenat în mijloc sau unul similar.  

Elevii sunt invitați să lucreze individual. Le arătăm cartonașele colorate, le scriem și le explicăm 

întrebările corespunzătoare fiecărei culori. 

Verde: Ce ar trebui ceilalți (elevi sau profesori) să facă să mă simt bine și în siguranță în clasă/școală, 

în relațiile cu colegii mei de clasă? 

Galben: Ce mă face să mă simt prost sau supărat în relațiile cu ceilalți din clasă/școală?  

Portocaliu: Ce mi se pare foarte rău, ofensator și dureros în relațiile cu ceilalți din clasă/școală?  

Roșu: Care mi se pare cel mai rău lucru în relațiile cu ceilalți, un „respinge” pentru mine? 
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Fiecare elev ia unul sau mai multe cartonașe din fiecare 

culoare, scriind un câte un răspuns pe un cartonaș - tot ce contează 

pentru ei e să se simtă în siguranță la școală. Nimeni nu este 

obligat să-și scrie numele pe cartonaș. După ce elevii termină de 

scris, vor lipi foile grupate pe culori iar profesorul va citi cu voce 

tare ce a scris fiecare concentrând discuția pe bullying și pe nevoile privind siguranța. Astfel elevii vor da 

răspunsuri la întrebări de genul: Ce situații din școală/clasă vă imaginați atunci când vă gândiți la aceste 

afirmații?/ De ce aveți nevoie pentru a vă simți în siguranță?/ De ce aveți nevoie pentru a vă proteja granițele?/ 

Cum vreți să fiți tratați de ceilalți? Și cum îi tratați pe ceilalți?/ Ce  înseamnă bullying-ul pentru tine?/ Înseamnă 

bullying-ul același lucru pentru noi toți? 

4. ”Joacă-te cu noi” – activitate prin care elevii își dezvoltă abilitățile empatice. Li se citește elevilor o 

scurtă povestire: „Când clopoțelul anunță pauza, toată lumea din școală iese afară. 

Natalia este foarte fericită pentru că știe că vor juca fotbal și îi place. Ionuț nu este atât 

de încântat, pentru că el nu joacă fotbal bine, dar totuși îi place să încerce. Totuși, 

înainte de a începe să joace, Natalia îi spune că el nu va juca pentru că nu este un jucător bun și echipa lor ar 

putea să piardă din cauza lui.” 

Împărțiți în grupuri mici, elevii trebuie sa găsească răspunsuri la câteva întrebări, apoi să le 

împărtășească cu restul clasei și să argumenteze răspunsurile date: Ce a crezut Ionuț când Natalia i-a spus să 

nu joace? Cum s-a simțit? De ce?/ Ce a gândit Natalia când i-a spus aceasta lui Ionuț? Cum s-a simțit ea? De 

ce?/ Dacă ai fi unul dintre elevii care a jucat fotbal, ce i face? De ce?/ Dacă nici unul dintre colegi nu ia-r spune 

lui Ionuț să joace, cum s-ar simți el? De ce?/ Dacă cineva i-ar cere să facă parte din grupul său, cum s-ar simți 

el? De ce?/ Cunoașteți pe cineva care a trecut prin ceva similar? Ați simțit vreodată ceva similar? Ce au făcut 

ceilalți?/Ce am putea face ca Ionuț să se simtă mai bine? 

Pentru a consolida și generaliza conținutul discutat, am cerut elevilor să vină cu un slogan/ afirmație, 

care să rezume munca depusă și acre să fie ușor de reținut pentru toți elevii. 

Produsele activității au fost prezentate și părinților elevilor, care au aflat cu această ocazie despre acest 

fenomen, dar totodată și modalități de implicare a lor în stoparea lui. 

Rolul profesorului în asigurarea siguranței elevilor la școală este unul foarte mare iar socie tatea trebuie 

să colaboreze pentru a putea limita cât mai mult acest fenomen care poate avea rezultate fatale pentru oameni. 

Participarea la cât mai multe activități, ateliere cursuri de formare reprezintă o oportunitate pentru a înțelege 

cât mai bine acest fenomen și pentru a găsi mijloacele potrivite de limitare a extinderii acestuia.  
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COMBATEREA VIOLENŢEI ŞCOLARE 

 

Popa Mirela Elena – Profesor Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida,, Petroșani 

 

 

Analiza experienţelor şcolilor în iniţierea, derularea şi evaluarea activităţilor de prevenire şi combatere a 

fenomenelor de violenţă a condus la următoarele concluzii: 

 În majoritatea cazurilor, nu există parteneriate sau cooperare reală nici la nivelul unităţii şcolare (între 

elevi, cadre didactice, părinţi, conducerea şcolii) şi nici la nivel interinstituţional, care să definească 

situaţiile de violenţă, să elaboreze strategii de prevenire şi control, să monitorizeze şi să evalueze 

impactul acestora. 

 Sancţionarea elevilor violenţi este, nu de puţine ori, disproporţionată în raport cu gravitatea faptelor şi, 

prin efectul de bumerang, multiplică deseori cazurile de comportament agresiv al elevilor consideraţi 

elevi-problemă. 

 Măsurile de control şi pază care predomină sunt cele bazate pe intervenţia poliţiei sau a altor 

reprezentanţi ai autorităţilor de pază şi protecţie, în defavoarea celor care se bazează pe formarea 

cadrelor didactice, a elevilor sau a consilierilor. 

Suntem acum într-o eră caracterizată de un ridicat acces la arme și muniții, acte de terorism, furie, găşti și 

violență, un mediu care favorizează expunerea a mult prea mulți copii de vârstă şcolară la un nivel ridicat de 

violență în mediul lor social. Cercetătorii au demonstrat că tinerii care raportează niveluri ridicate de expunere 

la traume sunt mult mai predispuşi la violență și delincvență. Un stil de viață stresant, experiențele traumatice, 

problemele emoţionale nerezolvate şi furia asociate copiilor de şcoală poate duce la furie continuă, 

comportamente agresive, și la alte forme de violență în interiorul sau în afara școlilor.  

Produsă asupra copiilor, violenţa domestică este regăsită în abordări sub numele de maltratarea, abuzul asupra 

copiilor. Violenţa domestică are un impact negativ asupra tuturor persoanelor implicate, studii referitoare la 
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copii martori, de exemplu, relevă că din punct de vedere al traumei, efectele asupra acestora sunt similare cu 

cele produse de abuzurile fizice. 

Cadrele didactice  trebuie să continue să fie conștiente că expunerea copiilor la violență au efecte asupra 

socializării, a educației, și a comportamentului în școli.   „Permanenţa violenței școlare subliniază necesitatea 

desfășurării unor evaluări în fiecare școală ca o componentă de bază în procesul de intervenție” ( Benbenishty, 

Astor si Estrada, 2008, p. 72).  

Metode recente de evaluare, prevenire, intervenție în violența școlară la copii 

Strategiile de prevenire si combaterea violenţei includ: 

 Cadrele didactice trebuie sa observe comportamentul elevilor 

 Rolul învatatorului este acela de a omogeniza colectivul, de a-i determina sasi respecte colegii si cadrele 

didactice. 

 În conditiile în care situatiile de violenta scolara nu pot fi rezolvate în mod direct prin actiunea efectiva 

si imediata a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în cadrul careia sa fie incluse atât 

cadrele didactice cât si psihologul scolii, medicul, reprezentanti ai politiei, pompierilor, primariei). 

 Înfiintarea în cadrul scolii a unui centru de consultanta cu parintii si elevii unde sa se poata depista, 

mediatiza, si dezbate acte de violenta scolara. 

 Ca masura de constatare a gradului de violenta în scoala este indicata supravegherea elevilor cu ajutorul 

sistemelor video. 

Scoala are un rol important în prevenirea violentei si asta nu numai în conditiile în care sursele agresivitatii 

sunt în mediul scolar ci si în situatia în care sursele se afla în exteriorul granitelor şcolii. 

1. Atenție la semnele de avertizare 

2. Site de evaluare specific 

3. Programe de prevenire 

4. Demersuri şcolare 

5. Colaborare și practică 

6. Componenta culturală 

Concluzii 

Deși este imposibil să se elimine complet violența școlară, luarea măsurilor adecvate pentru a reduce 

factorii de risc pentru violența școlară este importantă în asigurarea succesului. Pentru asigurarea unui sistem 

de siguranţă şcolară şi a unui climat optim procesului de învăţare în şcoli, este necesară implicarea proactivă, 

decisă şi între limite bine-stabilite a mai multor instituţii iar în centrul acestei cooperări se va afla, în 

permanenţă şcoala căreia îi revine un rol important în prevenirea violenţei şi asta nu numai în condiţiile în care 

sursele agresivităţii sunt în mediul şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se află în mediul extern.  
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PREVENIREA SITUAȚIILOR DE BULLYING 

 

Prof. Popescu Florin - Iosif, Liceul Tehnologic "Ovid Densușianu" Călan 

 

Bullying-ul este o formă de abuz, în detrimentul stării de bine și dezvoltării armonioase a elevilor. 

Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi în secolul XVI, când “my bully” însemna “dragul 

meu”, “iubitul meu”, venind din cuvântul danez boele. Un secol mai târziu a apărut pentru prima dată cu sensul 

actual, dar abia în secoul XX acest cuvânt a dobândit definițiile academice  folosite astăzi. Ca verb, to bully 

înseamnă: a intimida, a speria, a domina,printre altele. „Bully” este o persoană care își folosește puterea și 

tăria sa pentru a speria sau răni persoanele mai slabe (Oxford Advanced Learners Dictionary, 2016). 

Bullying-ul este un comportament intenționat, de intimidare, care apare în mod repetat și are la 

bază o percepție a unui dezechilibru de forțe. De multe ori, victima este percepută drept vulnerabilă 

(provenind din alt mediu social, este percepută ca ‘diferită’ etc) și/sau având dificultăți în a face față 

acestui comportament. Pe de altă parte, prin intimidare bully-ul se simte în control. 

Bullying-ul este așadar un comportament agresiv intenționat care: este menit să provoace disconfort sau 

durere; implică un dezechilibru de putere și tărie între agresor și victimă; se manifestă repetitiv, regulat. 

Spre deosebire de comportamentele de violență, care apar spontan între copii, urmare a trăirii unor emoții 

intense (ex. furie, frustrare, teamă etc.) și dispar de îndată ce intensitatea trăirilor emoționale se diminuează, 

iar situațiile punctuale sunt rezolvate, comportamentele de bullying nu dispar de la sine. Incidențele de bullying 

poti fi fizice, verbale, relaționare sau prin intermediul tehnologiei. 

Formele de agresare de tip bullying implică anumite roluri:agresor, victimă, martor.  

*AGRESORUL vrea să fie cel mai cool rănindu-i, intimidându-i sau jignindu-i pe cei din jurul său. Este 

temperamental, inflexibil, încrezător și nu îi place să accepte regulile. De cele mai multe ori nu are empatie și 
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chiar se bucură că produce durere celorlalți. Dorește să domine și să-i controleze pe ceilalți, exagerează în 

situații obișnuite. Agresorul abuzează de putere pentru a-i răni pe ceilalți, deliberat și în mod repetat. Ce pierde 

agresorul? Respectul celorlalți. E bine ca cei din jur să te respecte pentru cine ești, nu de teama de a fi împotriva 

ta. Prieteniile adevărate nu se leagă din frică, ci din respect reciproc.  

*VICTIMA (PERSOANA AGRESATĂ) este copleșită de teamă. Unii elevi sunt predispuși să fie abuzați din 

cauză că sunt „diferiţi. De cele mai multe ori, victimele agresorilor sunt elevii care au următoarele caracteristici: 

 supraponderali sau subponderali,  au abilități sociale scăzute,  au puțini prieteni sau nu au prieteni,  

sunt săraci sau bogați,  au religie sau rasă diferită,  sunt scunzi sau prea înalți,  au slabe abilități sportive, 

 sunt inteligenți, talentați,  au dizabilități fizice,  sunt persoane noi din grup,  au părinți divorțați sau  

sunt pur și simplu „diferiți” de ceilalți. Indiferent dacă te regăsești sau nu în lista de mai sus, aplică principiul: 

Nu te supăra! Ce pierde victima? Respectul de sine. În clipa în care taci, ești de acord cu agresorul tău, cu ceea 

ce face el. Poți oricând să ieși din jocul lui, începând cu a nu crede ce zice sau a apela la cei care te pot ajuta 

cu adevărat. Nu trebuie să faci lucruri care nu-ţi plac, doar pentru a nu deveni o victimă.  

*SPECTATORUL SAU MARTORUL este cel care vede fenomenul bullying, dar decide să nu intervină, de 

cele mai multe ori din frica de a deveni chiar el/ea o victimă. Unii spectatori instigă agresorul să abuzeze 

victima. Majoritatea spectatorilor acceptă în mod pasiv, privind și nefăcând nimic. De foarte multe ori, 

spectatorii pasivi formează audiența agresorului care dorește să obțină atenție și popularitate. Astfel, el este 

încurajat să continue comportamentul agresiv.  Spectatorul însă poate avea un rol important în oprirea 

agresiunii. El trebuie să intervină sau să apeleze la ajutorul unui adult. Ce pierde spectatorul? În clipa în care 

taci, nu intervii, ești de fapt pro fenomen bullying. Deja agresorul câștigă de două ori acest joc.  

Un copil care este victimă a bullying-ului are nevoie de sprijinul adulţilor din jurul lui. Cu ajutorul dvs., 

copiii învaţă cum să facă faţă comportamentelor de tachinare, poreclire sau a altor forme mult mai grave. 

Fiecare copil are nevoie să primească mesajul că aceste tipuri de comportamente sunt inacceptabile. Deoarece 

bullying-ul apare de obicei în comunităţile de copii, acest mesaj trebuie să fie promovat şi întărit atât la şcoală, 

cât şi acasă. Pentru că bullying-ul afectează pe toţi elevii din grup, nu se reduce doar la copilul care agresează 

şi la victimă, este important să îi învăţăm pe copii ce să facă dacă sunt martorii unui asemenea eveniment. 

Martorii bullying-ului, care sunt de obicei ceilalţi copii, de multe ori se simt în secret uşuraţi că nu sunt ei ţinta 

bullying-ului şi tind să evite agresorul, nefiind dispuşi să intervină în apărarea copilului agresat. Bullying-ul 

creează o atmosferă pervazivă şi nedefinită de intimidare, frică şi tăcere printre copii.  

Paşi în gestionarea comportamentului de tachinare. Tachinarea nu poate fi întotdeauna prevenită, iar 

noi nu putem controla ceea ce spun sau fac ceilalţi. Ce putem face într-o astfel de situaţie este să îl învăţăm pe 

copil cum să îşi controleze propriile reacţii. Aceasta, deoarece multor copii le lipsesc abilităţile sociale necesare 
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pentru a face faţă glumelor, etichetărilor şi farselor colegilor lor. În momentul în care ei plâng sau se înfurie, 

nu fac decât să îşi încurajeze colegii în a continua. 

Învăţaţi copilul prin joc de rol ce să îşi spună în situaţia respectivă sau să o privească diferit. 

Copilul poate să îşi spună: „chiar dacă nu îmi place cum mă porecleşte pot să fac faţă acestei situaţii “; poate 

să îşi pună o întrebare care să verifice valoarea de adevăr a celor spuse pe seama sa: „este adevărat ce spune 

… despre mine?” (de cele mai multe ori se dovedeşte că nu); poate să se gândească la calităţile sale care 

contravin remarcilor negative făcute la adresa sa. 

Învăţaţi copilul prin joc de rol să se comporte diferit: Ignorarea copilului care tachinează - să se comporte ca 

şi cum celălalt este invizibil şi să acţioneze ca şi cum nimic nu s-a întâmplat. (Manifestarea furiei sau izbucnirea 

în plâns adesea accelerează comportamentele de tachinare). Ignorarea NU este o metodă bună în situaţii în care 

cineva tachinează de foarte mult timp şi foloseşte comportamente de bullying cu scopul de a-l intimida). Dacă 

este posibil, este recomandat să plece din situaţie. 

Transmiterea de mesaje la persoana I - acest tip de mesaj asertiv este o metodă bună de exprimare a 

propriilor emoţii: „Sunt trist/nu-mi place când faci glume pe seama ochelarilor mei, aş prefera să încetezi”. 

Exersarea acestei tehnici presupune stabilirea contactul vizual şi folosirea unei ton ferm. Această tehnică 

funcţionează când este folosită într-un cadru controlat, în care există un adult, există nişte reguli, etc. (cum ar 

fi în clasă, la şcoală). Folosirea ei în recreaţie sau în curtea şcolii poate să ducă la agravarea situaţiei (copilul 

care tachinează face şi mai rău deoarece a observat că ceea ce face el, produce o emoţie sau a obţinut ceea ce 

şi-a dorit). 

Răspunsul paradoxal. Această tehnică învaţă copilul cum să-şi schimbe modul în care vede sau înţelege 

cuvintele pe care celălalt le spune la adresa sa. Astfel, el poate să schimbe cuvintele de tachinare în 

complimente. De exemplu, un copil face glume pe seama sa că poartă ochelari şi spune „aragaz cu 4 ochi”. În 

această situaţie, poate să răspundă politicos: „Mulţumesc că ai remarcat că am ochelari!” (copilul care a făcut 

remarca nepotrivită este de regulă confuz când nu primeşte reacţia obişnuită de furie sau de frustrare). Un alt 

tip de răspuns paradoxal este exprimarea acordului faţă de aspectele la care se referă cel ce tachinează. De 

exemplu, răspunsul adecvat la adresa unui copil care tachinează şi spune „Ai aşa de mulţi pistrui!” ar putea fi 

„Este adevărat, am o mulţime de pistrui!”. Acordul cu aspectele semnalate elimină dorinţa de a ţine ascuns 

pistruii, lasă agresorul fără replică deoarece conflictul este blocat. Răspunsul cu un compliment este un alt tip 

de reacţie care descurajează tachinarea. De exemplu, dacă cineva râde de modul în care copilul aleargă, acesta 

ar putea răspunde cu un compliment „Tu eşti un bun alergător!”. Umorul este un alt tip eficient de reacţie 

deoarece este total diferit de răspunsul aşteptat şi subliniază faptul că nu există un punct vulnerabil care să fi 

fost atins. În plus, râsul poate să schimbe o situaţie cu potenţial de rănire, într-una comică. Pentru situaţiile în 

care comportamentul de bullying se menţine şi nimic nu pare să funcţioneze, copiii au nevoie să solicite ajutorul 
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unui adult: Primul pas în reducerea comportamentelor de bullying este să le recunoaştem şi să facem ceva 

pentru stoparea lor (ex. să semnaleze prietenilor, cadrelor didactice, părinţilor atunci când nu ştiu sau nu reuşesc 

să facă faţă singuri). 

Ce trebuie să facă un copil care este agresat? 

-Să ignore comportamentul de agresare (doar în faza iniţială!). 

-Să se distanţeze de situaţia şi locul respectiv. 

-Să reacţioneze într-o manieră fermă (învăţarea abilităţilor asertive). 

-Să se asigure de protecţie (solicitarea ajutorului). 

Ce este important să evite un copil care este agresat: să se înfurie/să plângă; să se comporte agresiv (să 

lovească, să înjure etc.), să aducă alţi copii sau o gaşcă cu ajutorul căreia să îşi facă dreptate, să răspundă cu 

tachinare. 

Toţi adulţii, cadre didactice şi părinţi, care au legătură cu şcoala trebuie să fie vigilenţi în a identifica 

acest fenomen şi a interveni. O dată identificat fenomenul este necesar ca adulţii să respecte cele 3 principii de 

intervenţie: 

1. SĂ ACŢIONEZE IMEDIAT 

2. SĂ-I OFERE CREDIT COPILUL AGRESAT 

3. SĂ IA MĂSURI PENTRU A DIMINUA PUTEREA CELUI CARE AGRESEAZĂ. 

 

 

BULLYINGUL  ȘI CYBERBULLYNGUL ÎN LICEU 
 

Profesor Popescu Rodica Mariana, Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva" Petroșani 

 

Bullyingul este caracterizat ca un comportament agresiv intenționat care este menit să provoace 

disconfort sau durere, implică un dezechilibru de putere și tărie între agresor și victimă, și se manifestă repe titiv, 

regulat.  

Intimidarea/ ameninţarea este o încercare agresivă, de obicei sistematică şi continuă, în scopul 

subminării și rănirii cuiva, pe baza unor slăbiciuni percepute la acesta. Deși frecvent asociate cu copiii, 

agresiunile pot apărea la orice vârstă, iar membrii grupurilor minoritare sunt mult mai susceptibili de a fi 

hărțuiți la vârsta adultă. 

 Bullyingul poate să transforme școala într-un loc de temut, în timp ce aceasta ar trebui să le asigure 

elevilor un mediu în care să se simtă în siguranță. Efectele asupra victimei sunt adesea devastatoare din punct 

de vedere emoțional și comportamental. 
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Bullyingul este o problemă relațională ce solicită întotdeauna o soluție care implică schimbări la nivelul 

relațiilor între copii și în dinamica grupului. 

În analiza procesului educațional actual este relativ dificil să se găsească acțiuni care să încerce să 

consolideze un tip de valori, atitudini și comportamente care, în general, să poată fi considerate prosociale. Nu 

există propuneri clare care să învețe elevul „să se comporte bine cu ceilalți”, să-și asume reguli și reglementări 

care să permită un cadru de înțelegere și respect comun. Este evident că educația o primește orice copil pornind 

din familie, însă aceasta are loc și în timpul interacțiunii școlare a elevilor, în cele mai multe cazuri prin 

„încercare și eroare”, spontan și de cele mai multe ori, însă nu întotdeauna, sub prezența unui adult. Astăzi 

găsim inițiative în legătură cu educațiile „sexuale”, „rutiere”, „de mediu”, de dezvoltare a unei „culturi fiscale”, 

propuneri care nu vor putea influența evoluția unui elev, dacă mai întâi acesta nu este educat ce înseamnă 

bunul-simț, respectul fată de sine, față de cei din jur, fie ei egali sau adulți. Nu putem prioritiza performanțele 

academice și neglija conviețuirea, întrucât ambele trebuie să integreze proiectul educațional în mod echilibrat, 

dacă acesta vizează într-adevăr formarea persoanei ca un tot unitar. 

  Viața de zi cu zi la școală este condiționată (nu determinată) în mod general de un set de reguli, unele 

oficiale, altele implicite. Absența unor reguli rezonabile de conduită sau disciplină, sau faptul că cele existente 

sunt aplicate superficial, pot face ca viața elevilor și profesorilor să fie îngreunată de comportamentul agresiv 

în școală. Din acest motiv, în ultima perioadă se vorbește tot mai des despre fenomenul de Bullying și 

Cyberbullying, în special despre prevenirea acestuia. Ca profesori  la clasă luăm parte la diferite webinarii, 

citim articole și studii de specialitate care să ne ofere informații, dar mai ales soluții referitoare la această 

manifestare. 

 Violența este definită ca fiind comportamentul inadecvat de a face față conflictelor, recurgerea la 

putere, impunerea și anularea drepturilor celuilalt de a fi învingător în confruntare. Aproape toate conflictele 

care apar în cadrul școlii și care pot escalada la violență, sunt expresia unei incompetențe emoționale personale 

și sociale marcate. Școala este locul de învățare pentru abilitățile cognitive și ar trebui să fie, de asemenea, 

locul pentru abilitățile sociale. Mulți consideră școala ca fiind doar o zonă pentru educație, însă uită de funcția 

de spațiu de socializare: instituția de învățământ este primul loc în care copiii își încep interacțiunea socială 

departe de casă. Violența pe care o exercită sau pe care o suferă elevii atribuie responsabilitate exclusiv familiei, 

televiziunii, jocurilor video sau dramatizării presei, atunci când știm că fenomenul cuprinde aspecte biologice, 

psihologice, social, cultural, economic și politic. Astăzi avem nevoie de opinii informate pentru ca măsurile 

care se aplică să fie adecvate.  

Contextul școlar este caracterizat de interacțiuni diferite care prezintă componente puternic emoționale. 

Dorința de atenție la unii elevi și menținerea schemei  dominație-supunere, care reprezintă de fapt nucleul 

bullyingului, se instalează viguros în sălile de clasă. Astfel, dintre cele mai frecvente caracteristici observate 
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la elevii care provoacă situații de violență sau hărțuiesc colegii de clasă se remarcă: o situație socială negativă, 

deși au câțiva prieteni care îi urmăresc în comportamentul lor violent și o tendință marcată de a abuza de forța 

lor. Sunt impulsivi, au abilități sociale slabe, au o toleranță scăzută la frustrare și au dificultăți în îndeplinirea 

regulilor. În același timp, au relații negative cu adulții și înregistrează performanțe slabe, probleme care cresc 

cu vârsta. Dintre principalele probleme de ordin familial se evidențiază absența unei relații afective calde și 

sigure din partea părinților, în special a mamei, care manifestă atitudini negative, sau disponibilitate redusă de 

a îngriji copilul, dificultăți puternice în impunerea unor reguli sau în predarea respectării limitelor, îmbinând 

permisivitatea în fața comportamentului antisocial cu folosirea frecventă a metodelor autoritare și coercitive, 

chiar folosind pedepse corporale în unele cazuri.  

  Rezolvarea exclusiv prin pedeapsă și excludere, cu puțin recurs la dialog, nu reprezintă cele mai 

adecvate metode,având în vedere că acest conflict poate constitui o bază pentru dezvoltarea individuală și 

socială. Profesorul are la îndemână și alte surse de putere la care poate recurge in soluționarea conflictelor ivite 

între elevi:  

Puterea coercitivă: se bazează pe perceperea figurii profesorului ca mediator al sancțiunilor.  

Puterea recompensei: se bazează pe percepția profesorului ca mediator al recompenselor. Puterea sa 

depinde de amploarea recompenselor și de probabilitatea subiectivă (percepută de fiecare elev) de a fi 

recompensat dacă se schimbă față de probabilitatea de a fi recompensat dacă nu se schimbă. 

 Puterea legitimă: se bazează pe percepția elevilor că profesorul are dreptul de a-l influența. 

 Presupune acceptarea unui anumit cod sau a unui anumit set de norme conform căruia profesorul are 

dreptul de a influenta elevii, iar aceștia au datoria să accepte respectiva influenta. Puterea de referință: se 

bazează pe identificarea elevului cu profesorul. Cu cât este mai mare atracția elevului față de profesor, cu atât 

această putere va fi mai mare. 

 Puterea expertului: se bazează pe percepția profesorului de către elev ca având cunoștințe speciale într -

o anumită materie.  

Puterea informației: bazat pe faptul că informația este putere, deoarece oricine controlează informația 

are putere.  

Ca boală socială, violența infectează, se răspândește, ascunde, mută și continuă să ne provoace. Acesta 

este motivul pentru care noi, cadrele didactice, trebuie să găsim un consens mai stabil, astfel încât să fie posibilă 

dezvoltarea celor mai bune strategii de prevenire, promovare a comportamentelor prosociale și intervenție 

împotriva diferitelor forme de prejudiciu. 
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VIOLENȚA PSIHOLOGICĂ – BULLYING-UL 

 

 
Profesor Popoi Liviu Mihai, Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 

Profesor Șerban Oana, Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 

  

Conform legii române, bullying-ul (sau violența psihologică) poate fi definit astfel: „Violența 

psihologică – bullying este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un 

context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, în mod constant și repetat, care implică un dezechilibru 

de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, 

degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează 

aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, 

etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea 

sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile 

de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale.” 

Bullying-ul poate fi de mai multe tipuri:  

 Bullying-ul fizic – acțiuni sau serie de acțiuni îndreptate asupra victimei, care se manifestă prin loviri, 

îmbrânceli, distrugerea obiectelor personale etc.; 

 Bullying verbal – acțiunea de a insulta, tachina, umili, intimida victima;  

 Bullying relațional – acțiunea de a răspândi zvonuri neadevărate, minciuni, bârfe despre victimă;  

 Bullying cibernetic – acel tip de bullying mediat de tehnologie, adică care se produce prin intermediul 

social media, prin mesaje text, e-mail sau orice altă platformă online prin care interacționează elevii.   

Un elev afectat de bullying are următoarele semnalmente: 

 Lipseşte des de la școală sau întârzie; 

 Are probleme cu temele școlare și o scădere vizibilă a rezultatelor școlare; 

 Este deseori singur și exclus de către restul elevilor din activitățile de grup în timpul pauzelor; 

 Este pârât și nu este luat în serios de către ceilalți; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying


203 

 

 Este ales ultimul în jocurile de echipă; 

 Devine retras, pare supărat, nefericit, încordat, înlăcrimat, abătut sau neajutorat; 

 Arată semne de schimbări neașteptate de dispoziție, de ex.: este tăcut, ursuz, retras; 

 Devine deosebit de emoționat când trebuie să vorbească în fața întregii clase; 

 Apare cu tăieturi, contuzii sau alte leziuni inexplicabile, haine sau obiecte personale rupte sau 

deteriorate; 

 Deseori stă în apropierea unui adult. 

 Refuză să spună ce nu este în regulă. 

Profilul agresorului: Majoritatea celor care inițiază bullying-ul provin din familii cu o situație 

materială favorabilă; se impun ca lideri în clasă, în cercurile de prieteni, bucurându-se de o anumită autoritate 

și putere printre colegi. Agresorii sunt, de obicei, percepuți ca fiind temperamentali, încrezători și cu o 

emotivitate instabilă. Unii dintre ei sunt supuși violenței în familie, iar la școală își exteriorizează energia 

negativă asupra celor pe care îi consideră inferiori.  

Pentru prevenirea bullying-ului la nivelul clasei de elevi, pot fi identificate măsuri precum: 

 întâlniri periodice cadru didactic / diriginte – părinți  – elevi; 

 reguli împotriva fenomenului bullying – inserate în  “regulile clasei”; 

 activități / discuții  despre bullying la ora de dirigenţie; 

 monitorizare/ observarea relațiilor sociale din cadrul grupului de către cadrul didactic; 

 invitarea consilierului școlar la activități; 

 identificarea potențialelor victime şi a potențialilor agresori. 

În continuare vom prezenta câteva sugestii de strategii sau metode de prevenire și de diminuare a 

bullying-ului pentru profesori.  

Identificați posibilele situații în care pot apărea experiențe de bullying 

Interveniți imediat ce observați un fenomen de bullying 

Realizați și prezentați un regulament al activității elevilor 

Implementați un sistem de raportare a bullying-ului 

Derulați campanii de informare a elevilor cu privire la bullying 

   

Bibliografie 

(1) Strategii de prevenție a bullyingului în școli - șase abordări majore 

http://www.apa.org/helpcenter/bullying.aspx  

(2) Prevenirea bullyingului http://www.stopbullying.gov/prevention/index.html 

(3) Intervenție și prevenție în cazul bullyingului  

http://www.apa.org/helpcenter/bullying.aspx
http://www.stopbullying.gov/prevention/index.html
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IN ACTIVITĂȚILE PREȘCOLARILOR  

 

Prof. Înv. Preşc. Preda Maria - Şcoala Gimnaziala ,, I.D. Sîrbu” – Petrila, Structura ,,Grădinița. P.N. 

ŞI P.P. NR. 1 

 

 

Copilul în grădiniţă trăieşte experienţe noi, experienţe la care trebuie să se adapteze continuu şi să 

acţioneze ţinând seama de cerinţele celor din jur. Rolul învăţământului preşcolar în socializarea copiilor are în 

vedere interacţiunea socială și  formarea comportamentelor din perspectivă socială.  

 

Domeniul psihomotric :   Joc de mișcare -ȘOARECELE SI PISICA 

Grup țintă : preșcolarii grupei “ Fluturașilor  “- 20 preșcolari 3-5 ani 

Locul desfășurării : in aer liber  

Materiale utilizate : panoul sentimentelor de la întalnirea de dimineată (pe tabla magnetică ) , fluturași 

personalizați cu magneți, negativul cântecelului “ Trenulețul muzical “ 

Scopul activității  : conectare la emoțiile, gândurile, amintirile, credințele, atitudinile și intențiile persoanelor 

cu care stabilim contacte. 

OBIECTIVE : 

 • Să înțeleagă cum se simte să fi cel care vânează ,cel care este vânat, precum si observator pasiv  într -un mod 

neamenințător.  

Descrierea jocului: 

• La început, toti prescolarii stau in  cerc. Explic copiilor că aceasta va fi o activitate fizică, în care vor 

crea un labirint cu punți cu brațele lor, în timp ce doi dintre ei, care se vor oferi voluntari, vor juca prinsea prin 

labirint. Înainte ca jocul să înceapă, cer  copiilor să fie conștienți de ce simt în fiecare situație și rol în timpul 

jocului. 

 Le cer  copiilor, care doresc să se ofere voluntari să joace rolurile vânătorului (pisica) și prăzii (șoarecele) să 

vină în față.  

http://www.americanhumane.org/children/stop-child-abuse/fact-sheets/bullying-prevention-and-intervention.html?referrer=https://www.google.ro/
http://www.americanhumane.org/children/stop-child-abuse/fact-sheets/bullying-prevention-and-intervention.html?referrer=https://www.google.ro/
http://www.adl.org/assets/pdf/education-outreach/Bullying-Prevention-and-Intervention-Tips-for-Families.pdf
http://www.adl.org/assets/pdf/education-outreach/Bullying-Prevention-and-Intervention-Tips-for-Families.pdf
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• Aliniez  restul grupului în rânduri egale. Toată lumea din rânduri întinde brațele pentru a-și atinge 

vârfurile degetelor cu persoanele de lângă ei pentru a crea o punte sau stă cu mâinile pe lângă corp pentru a 

crea labirintul.( Copiii pot fi asezati si sub forma de cerc tinandu –se de maini. )  

•La semnul meu poate  să înceapă jocul. Pisica și șoarecele joacă leapșa, alergând printre perechile de 

elevi și pe sub punțile pe care aceștia le-au creat.  

• Jocul continuă până când pisica prinde șoarecele sau durează o anumită perioadă de timp (un minut).  

  • Apoi, pisica poate alege elevi noi pentru a crea mai multe pisici (până la trei) pentru a vâna șoarecele.  

• Dacă timpul o permite, pisica și șoarecele pot alege noi perechi de prescolari să alerge și să se vâneze 

până când toată lumea a fost o data într-unul din roluri.  

DE REFLECTAT!  Copiii stau pe bancute pentru linistirea organismului . 

 

              Feedback-ul elevilor: 

La sfârșitul jocului, pun  cateva posibile întrebări pentru  conectare la emoți ile, gândurile, amintirile, 

credințele, atitudinile și intențiile persoanelor  participante la joc. 

  • Cum v-ați simțit să fiți alergați prin labirint? 

• Cum v-ați simțit să alergați pe cineva prin labirint? 

 • Cum v-ați simțit să fiți pereții străzilor și aleilor? 

  • Ce a reprezentat persoana care era alergată? 

  • Ce a reprezentat vânătorul? 

• Ce au reprezentat pereții? 

  • Ați fost vreodată într-o situație care v-a făcut să vă simțiți astfel? 

Ideea este să extragem cum se simte să fii izolat/exclus și atacat (să fii vânat - șoarece), cum se simte să fii 

persoana care atacă pe altcineva (vânătorul - pisica) și cum se simte să fii observator (pereții si punțile). Pereții 

și punțile reprezintă observatorii pasivi, elevii care văd bullying-ul dar adesea se simt fără puterea de a face 

ceva legat de acesta pentru că sunt îngrijorați că li s-ar putea întâmpla și celor care se implică.  

 Tranzitie  : pe cantecelul “Trenuletul  muzical “ mergem la panoul de la intalnirea de dimineata unde 

fiecare aseaza  fluturasul cu poza sa pe panoul cu sentimente  -fericit , trist ,bucuros , uimit . 

 

Bibliografie: 

     1. Antonovici, Ş., Neaţu, P., Jocuri şi activităţi alese, Editura Aramis, 2008 

      2. Curriculumpentru educația timpurie(a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani) -2019. 
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BULLYING IN SCHOOLS 

 

Profesor Raica Luciana - Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Petroșani 

 

             Bullying is a prevalent form of youth violence, particularly in school settings. As illustrated in the 

examples above, it is defined by aggressive behavior (i.e., behavior that is intentional and mean) that 

occurs repeatedly over time and within the context of a power imbalance. Although both are harmful to 

youth, there is an important distinction between bullying and aggression — if there is an occasional conflict or 

fighting between two children of equal strength, size, and social status, this is aggression, but not bullying.  

Most school-aged children are exposed to bullying in some form due to the unequal balance of power and 

influence that is so common in youth relationships and peer groups. Research shows that bullying and 

harassment in schools increases in late childhood and peaks in early adolescence, specifically during middle 

school. Students need school to be a positive climate where they feel safe. This reduces their own stress and 

potential aggression, allowing them to focus on the learning necessary for them to be successful in their lives. 

Fortunately, there are actions that students and school staff can take to prevent bullying and harassment in 

schools and to create a more positive school climate. The culture of school violence cannot be impacted by 

only working with bullies and victims alone. It takes consistent and united action by everyone — students, 

school staff, administrators, and parents. 

To better understand how positive efforts can be made, it is important to understand the various types of 

bullying: 

 Physical: Related to dominance and is the most prevalent form of aggression and bullying among boys 

(as compared to relational). Behaviors can include hitting, kicking, and threatening violence. 

 Relational: Involves the manipulation of social standing or reputations and is the most prevalent form 

of aggression and bullying among girls (as compared to physical). Behaviors can include starting 

rumors and social exclusion 

 Cyber: involves using electronics to harm others. This type of bullying can be harmful because the 

perpetrtors are more difficult to identify and the physical evidence of the bullying cannot be easily 

erased from cyberspace. Victims of cyberbullying are often also victims of traditional off-line bullying.  

    Teachers and administrators need to be aware that although bullying generally happens in areas such as 

the bathroom, playground, crowded hallways, and school buses as well as via cell phones and computers (where 

supervision is limited or absent), it must be taken seriously. Teachers and administrators should emphasize that 

telling is not tattling. If a teacher observes bullying in a classroom, he/she needs to immediately intervene to 
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stop it, record the incident and inform the appropriate school administrators so the incident can be investigated. 

Having a joint meeting with the bullied student and the student who is bullying is not recommended — it is 

embarrassing and very intimidating for the student that is being bullied. 

Students and parents need to be a part of the solution and involved in safety teams and antibullying task 

forces. Students can inform adults about what is really going on and also teach adults about new technologies 

that kids are using to bully. Parents, teachers, and school administrators can help students engage in positive 

behavior and teach them skills so that they know how to intervene when bullying occurs. Older students can 

serve as mentors and inform younger students about safe practices on the Internet. 

It is important for students to report any bullying to a parent, a teacher or an adult they trust. Kids don’t 

often report cyberbullying because they fear their parents will take away their phone or computer. Parents will 

support their child’s reports of bullying and not take away their phones as a consequence. It is important for 

kids to remember that bullying is wrong and should be handled by an adult. 

 

 

Bibliography: 

1. https://www.apa.org/topics/bullying/prevent 

2. https://www.education.com/  

3. https://cehs.unl.edu/BRNET/  

 

 

 

 

 

ABUZUL- O PROBLEMĂ ÎN ȘCOALĂ 

 

Prof. înv. primar Resmeriță Cosmina Loredana- Șc. Gimn. Nr. 3, Lupeni 

 

Fenomenul bullying apare atunci când un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său 

de cunoștințe sau de colegi. Uneori, aceste tachinări se transformă în îmbrânciri sau, în unele cazuri, în 

atacuri fizice. 

Care sunt miturile despre bullying? 

Mitul #1 – „Elevii au nevoie de intervenția adulților în fiecare conflict pe care îl au.”  

Realitate – Elevii au nevoie să învețe să rezolve conflictele pe care le au într-un mod corect. Însă, pentru a face 

acest lucru, au nevoie de îndrumarea părinților și a profesorilor privind modul în care pot rezolva în mod corect 

https://www.apa.org/topics/bullying/prevent
https://www.education.com/
https://cehs.unl.edu/BRNET/
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conflictele. Atenție! Sunt situații în care integritatea fizică și emoțională ale elevului sunt puse în pericol, iar 

acestea necesită intervenția imediată din partea adulților. 

Mitul #2 – „Elevii trebuie să se răzbune pe cei care i-au agresat.” 

Realitatea – Răzbunarea cauzează răni serioase. Persoanele care agresează, de cele mai multe ori, sunt mai 

mari și mai puternice în comparație cu victimele lor. De asemenea, răzbunarea transmite ideea că violența este 

un mod normal de a rezolva conflictele. De multe ori, copiii învață să agreseze pentru că văd comportamentul 

agresiv al adulților sau provin dintr-o familie unde violența este prezentă în relaționarea dintre membrii 

acesteia. 

Mitul #3 –„Fenomenul bullying dezvoltă caracterul.” 

Realitatea – Copiii care sunt agresați în mod repetat au o stimă de sine scăzută și nu au încredere în ceilalți. Pe 

de altă parte, fenomenul bullying nu dezvoltă caracterul agresorului, acesta învăţând că orice se poate obține 

prin agresiune și supunerea celorlalți. 

Mitul #4 – „Bâtele și pietrele te pot răni, dar cuvintele nu te rănesc niciodată.”Realitatea - Poreclele și insultele 

pot lăsa urme dureroase pentru tot restul vieții.  

Mitul #5 – „Acesta nu este bullying, este doar tachinare.”Realitatea – Batjocura, indiferent de forma pe care o 

îmbracă, rănește și trebuie oprită. 

Un rol important în prevenirea fenomenului bullying îl are spectatorul. În funcție de modul în care el 

reacționează, poate contribui la problemă sau la soluție. Unii spectatori instigă agresorul să abuzeze victima. 

Majoritatea spectatorilor acceptă în mod pasiv privind și nefăcând nimic. Poate fără să conștientizeze, 

spectatorii încurajează agresorul să continue, prin simpla prezenţă şi acceptare tacită.  

Cum putem face față acestui fenomen? Pentru a preveni adâncirea acestui fenomen şi pentru a trece 

peste situaţii asemănătoare, profesorul trebuie să folosească anumite jocuri, 

activități sau discuții. 

a. Jocuri- Un principiu pe care elevii trebuie să-l învețe este acesta: cei din jur sunt liberi să-mi adreseze 

orice fel de cuvinte doresc, eu sunt liber să nu reacționez în același fel. Un joc care îi va învăța pe elevi 

să nu se supere atunci când sunt porecliți, ba mai mult, să râdă de porecle fără a se simți ofensați este 

următorul: - timp de o săptămână elevii își pot adresa porecle unii altora, însă regula este: nimeni nu 

are voie să se supere. - profesorul are un rol important în această activitate. El oferă modelul de reacție 

pe care elevii îl vor urma. Poate cere elevilor să îi spună care sunt poreclele lui. Deși mulți ar crede că 

elevii nu îi vor acorda respect profesorului, efectul va fi total diferit. Dacă profesorul se amuză la aceste 

porecle, elevii vor urma modelul lui pentru că această atitutine arată respect și încredere de sine.  

Pentru ca acest joc să se desfășoare bine, sunt necesare și discuții libere cu elevii pe baza unor întrebări 

de genul: Cum te-ai simțit când ai auzit care este porecla ta? Faptul că nu ai răspuns în același fel te-a 
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ajutat să te simți mai încrezător? Dacă nu îi poți opri pe ceilalți să-ți adreseze porecle, cum te simți 

alegând să te distrezi pe seama lor? De ce timp de o săptămână? 

b. Activități “Un copil rău este un copil descurajat”- Rudolf Dreikurs 

Mare parte dintre comportamentele nedorite ale elevilor pot fi prevenite dacă se dezvoltă între ei o 

atmosferă prietenoasă, dacă se simt încurajați, apreciaţi și nu comparați, criticaț i, umiliți. Un exercițiu 

rapid de încurajare este următorul: Vorbiți-le elevilor despre calități (niciodată despre defecte, pentru 

că nu putem construi nimic pe slăbiciuni), dați-le exemple. Cerețile să scrie pe o foaie de hârtie numele 

tuturor colegilor. Apoi, în dreptul fiecărui nume câte o calitate sau mai multe. La final veți realiza câte 

o foaie cu numele fiecăruia și veți scrie toate calităţile menționate de colegi. Va fi o experiență 

memorabilă pentru ei atât la nivel individual cât și de grup. Exemple de caracteristici: atletic, 

responsabil, creativ, vesel, activ, hotărât, prietenos, săritor, protector, priceput cu mâinile, are inițiativă, 

bun organizator, darnic, afectuos, capacități artistice, perseverent, ambițios, curios, de ajutor, atent cu 

ceilalți, bun coechipier, deschis, respectă regulile grupului, caută soluții, nu-i plac conflictele, 

valorizează atmosfera de bună înțelegere, relaxat, cooperant, adaptabil, își susține punctul de vedere, 

de încredere, sincer etc. 

c.  Discuții –Consiliul clasei 

Avantaje: 1. Permite integrarea tuturor copiilor pentru că pot participa, își pot exprima opinia, pot fi 

ascultați. 2. Elevul se simte apreciat și responsabil pentru că fiecare poate să-și exprime opinia și are 

datoria de a-i asculta pe alții. 3. Copiii împart cu profesorul responsabilitatea de a găsi soluții. 

Organizarea timpului: dacă unii elevi sunt dominanți, se pot folosi cronometre pentru ca toți să aibă 

timp să se exprime. Durata ar trebui să fie între 20 și 45 de minute, iar consiliile să fie organizate 

săptămânal sau în orice caz la un interval fix de timp. Nu e nevoie să se rezolve mereu probleme, ci să 

se păstreze ritualul comunicării. De altfel, e preferabil să se înceapă cu încurajări, punctarea unor lucruri 

pozitive. 
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     BULLYINGUL - DEFINIREA CONCEPTULUI. CARACTERISTICI 

 

                                             Prof. Roșu Ioana-Florentina - Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, 
Craiova 

 

”Tu nu ai ce căuta în grupul nostru!” 

”Uitați-vă la colega noastră: are încălțămintea ruptă!” 

”Tu mănânci pâine cu salam? Nu are bani să-și cumpere o shaorma!” 

Și exemplele ar putea continua.... 

Termenul bullying provine din englezescul bully, care înseamnă bătăuș, huligan. Cuvântul 

bullying nu are o traducere exact în limba română, însă este sinonim cu termenii intimidare, terorizare, 

brutalizare. Deși s-ar traduce prin „intimidare”, bullyingul  nu se rezumă doar la această acțiune, ci pornește 

de la simpla necăjire, etichetare, batjocură, răspândire de zvonuri până la violență fizică. Comportamentul de 

bullying se face simțit mai ales atunci când există diferențe de ordin economic, rasial, cultural, de vârstă etc. 

Cu alte cuvinte bullyingul  presupune o serie de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într -un 

context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere.  

Principala  consecință  a acestui fenomen este atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de 

intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup 

de persoane și vizează discriminarea și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, 

naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată. Bullying-ul nu presupune existența 

unui conflict bazat pe o problemă reală, ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga autoritatea și de a-și crea 

un ,,prestigiu”, punându-i pe alții într-o lumină nefavorabilă. Bullying-ul este considerat o formă de violență 

fizică și psihologică, o conduită intenționată care vizează producerea unor prejudicii (rănire, distrugere, daune) 

unor persoane (inclusiv propriei persoane), cu diferite cauze care determină noi forme de violență. De regulă 

agresorul a fost și el victimă a fenomenului în trecut, încercând astfel să se răzbune.  

 Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip de comunitate, în grupuri sociale, unde 

persoanele interacționează unele cu altele: la școală, la locul de muncă, în familie, în cartiere, în biserică, în 

mass-media etc. Se creează astfel o stare de conflict, care nu poate fi depășită decât dacă se conștientizează 

existența fenomenului. Fenomenul bullyingului a luat  amploare în școlile din România și se continua dincolo 
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de zidurile școlii, pe site-urile de socializare.  Elevii nu se mai simt în siguranță  deoarece sunt ținta atacurilor 

verbale sau fizice ale colegilor.   

                        Bullying reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, care are trei caracteristici:  

-  intenționat – agresorul are intenția să rănească pe cineva; 

-  repetat – aceeași persoană este rănită mereu; 

-  dezechilibrul de forțe – agresorul își alege victima care este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și nu se 

poate apăra singură; 

                      Cazurile de bullying implică cel puțin un agresor și o victimă, iar, în unele cazuri, există și 

martori. Agresorul vrea să epateze jignindu-i, rănindu-i sau  intimidându-i pe cei din jurul său. Este vulcanic, 

inflexibil, încrezător și nu îi place să accepte regulile. De cele mai multe ori, nu are empatie și chiar se bucură 

că produce suferință celorlalți. El dorește să domine și să-i controleze pe ceilalți. Agresiunea  se poate întampla 

oriunde - în orașe, suburbii sau sate. 

                           În funcție de modalitatea de manifestare putem vorbi despre bullying fizic (lovire, 

împingere), verbal (amenințări, etichetări, batjocură) sau psihic (izolarea victimei, răspândirea de zvonuri). 

Un  astfel de comportament are consecințe:  

- asupra celui agresat, copiii agresați putând avea probleme de sănătate fizică, mentală, emoționale și sociale;  

- asupra acelui care agresează, determinând creșterea consumului de droguri și  alcool în adolescență, un 

comportament violent, condamnări penale; 

 -asupra celor care asistă, determinând o apariție a unei depresii.  

                             Depistarea precoce a acestui fenomen intră în grija tuturor factorilor implicați în educaț ia 

copiilor și conduce la preîntâmpinarea unor situații cu final grav.      
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CYBERBULLYING....PROVOCARE ÎN DESFĂȘURARE 
 

Prof. Şarpe Alina, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroşani 

Prof. Doroţan Manuela, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan 

 



212 

 

          

        Internetul ne oferă în fiecare zi și părțile sale bune și cele rele. La fiecare click avem parte de ambele lumi, 

dar uneori partea negativă ne afectează mai mult decât ne-am dori. Cyberbullying este un fenomen ce crește 

de la o zi la alta, din pricina căruia suferă cei mai vulnerabili dintre noi, copiii. 

         Cyberbullyingul reprezintă un comportament agresiv și intenționat, al cărui scop este să provoace durere 

și disconfort sau să izoleze, din punct de vedere digital, o persoană; acesta implică un dezechilibru de putere 

între agresor și victimă. Acesta se manifestă repetitiv, folosind dispozitive tehnologice.  

         Cyberbullyingul poate apărea oriunde, chiar și acasă, prin folosirea diverselor aparate / aplicații / 

platforme de comunica smartphone-uri, e-mail-uri, mesaje, social media, 24 de ore pe zi. Spre deosebire de 

hărțuirea tradițională, hărțuirea cibernetică nu necesită contact față în față și nu se limitează doar la o mână de 

martori la un moment dat, se folosește tehnologia digitală pentru a hărțui, amenința sau umili. Astfel, nu 

necesită putere fizică sau putere numerică. Aproape oricine are o conexiune la Internet sau un telefon mobil 

poate intimida pe altcineva, deseori fără a fi nevoie să-și dezvăluie adevărata identitate, zi și noapte, șapte zile 

pe săptămâna, oriunde. Și cu câteva click-uri, umilința poate fi asistată de sute sau chiar mii de oameni 

online. Hărțuire cibernetică poate fi făcută anonim, fără a cunoaște făptașul, lucru poate încuraja agresorii, 

deoarece ei cred că anonimatul online înseamnă că sunt mai puțin susceptibili de a fi prinși.  

         Vorbim de cyberbullying, ori de câte ori o persoană:  trimite mesaje răutăcioase și/sau amenințătoare unei 

alte persoane, folosindu-se de dispozitive mobile sau internet;  răspândește în mediul virtual zvonuri, mesaje 

de discreditare sau dezvăluie secrete neplăcute despre o altă persoană, afectându-i în mod negativ reputația;  

trimite mesaje negative pe telefonul altei persoane, atât SMS-uri, cât și mesaje trimise prin intermediul unor 

aplicații online, de cele mai multe ori sub identitate falsă sau ascunsă;  creează spații virtuale (website, blog, 

cont de Facebook) cu conținuturi în care altcineva este ridiculizat (filme, desene, fotografii, texte etc.);  sparge 

contul de e-mail al altei persoane și se folosește de identitatea acesteia pentru a trimite mesaje/ materiale de 

amenințare sau menite să producă suferință; inițiază discuții în care anumite persoane sunt invitate să dezvăluie 

informații personale, care sunt ulterior trimise altora;  trimite altora fotografii compromițătoare ale unei 

persoane, fără a avea consimțământul acesteia; olosește parola altei persoane pentru a-i modifica profilul pe 

rețele de socializare, sau a posta în numele acesteia conținuturi și mesaje jignitoare la adresa altora;  exclude 

deliberat alte persoane din grupuri de comunicare online;  postează mesaje false, jignitoare sau menite să 

producă suferință, în diverse spații virtuale; 

Efectele agresiunii de tip cyberbullying 

 scăderea performanței școlare și adesea evitarea școlii 

 copilul își pierde interesul pentru lucrurile care îi plac 

 izolare socială și retragere 
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 schimbări de dispoziție (anxietate, iritabilitate, etc.) 

 coșmaruri 

 schimbare radicală în relația copilului cu tehnologia 

 dureri fizice (de cap, de stomac, etc.) 

 depresie 

 în cazuri extreme, cyberbullyingul poate duce la suicid 

Cum putem pune capăt cyberbullyingului fără a renunța la accesul la internet?  

-Putem scrie agresorului un mesaj public, solicitându-i să se oprească. Inițial, ar putea fi suficient să îi cerem 

persoanei respective să nu ne mai deranjeze. Dacă însă continuă, scriem un comentariu public pentru a -i 

transmite că nu suntem de acord cu comportamentul lui. A face o postare publică și a ști că alți oameni ne pot 

citi comentariile l-ar putea face să se oprească.  

-Ignorăm mesajele răutăcioase. Dacă agresorul nu se oprește, ar fi bine să ne abținem de la a mai răspunde la 

postările, comentariile, mesajele sau apelurile lui. Nu putem controla ce fac oamenii din jur, ci doar modul în 

care reacționăm noi la ceea ce fac ei. Cyberbully-ii caută o reacție, așa că răspunsul nostru nu va face decât să 

înrăutățească lucrurile. Este mult mai probabil ca cyberbullyingul să dispară dacă agresorul nu primește niciun 

răspuns. 

-Salvăm dovezile de hărțuire cibernetică. Fără dovezi cyberbullyingul nu există. Putem face o captură de ecran 

sau putem salva fiecare text, mesaj instant, postare pe rețelele sociale. Înregistrăm ora și data la care a fost 

trimis fiecare mesaj. 

-Agresorul pote fi blocat pe toate platformele online și pe telefon. Evităm astfel posibilitatea ca acea persoană 

să mai comunice direct cu noi. 

-Spunem unui adult de încredere că suntem agresat cibernetic. Dacă suntem tentați să lăsăm problema să se 

rezolve de la sine, mesajul pe care-l va primi agresorul este că nu primește nicio sancțiune pentru 

comportamentul lui. Cerem ajutorul adulților pentru a rezolva problema. 

-Raportăm agresorul furnizorilor de servicii și site-urilor de socializare. Hărțuirea cibernetică încalcă de obicei 

termenii și condițiile stabilite de site-urile de social media, furnizorii de telefoane mobile și alți furnizori de 

servicii. Furnizorul poate decide să sancționeze agresorul sau să-i ștergă contul ca urmare a raportării tale. 

Care sunt motivele pentru care unii adolescenți și copii nu raportează cazurile de cyberbullying?  

 Se tem că nu vor fi înțeleși de adulți sau că vor fi judecați; 

 Se tem că vor pierde accesul la telefonul mobil și rețelele de socializare, dacă vor spune adulților ce li 

se întâmplă; 

 Cred că vor stârni și mai multe reacții negative din partea agresorilor; 

 Nu își dau seama că sunt agresați în mediul online, ori nu conștientizează gravitatea situației  
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Ce resurse au copiii și părinții la dispoziție? 

Ora de net – un program Salvați Copiii, despre utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într -un mod 

creativ, util și sigur. 

Asociația Telefonul Copilului oferă sprijin prin intermediul mai multor mecanisme gratuite, la care copiii și 

adolescenții pot apela în situația în care sunt victime ale abuzului de tip bullying și cyberbullying:  

 linia telefonică de asistență la nivel național, 116 111, apelabilă gratuit, disponibilă  de luni până vineri 

de la 08.00 – 20.00 

 platforma de consiliere online www.116111.ro 

 adresa de e-mail vorbestecunoi@telefonulcopilului.ro. 

Happygraff – este prima aplicație mobilă care oferă acces copiilor și adolescenților la servicii de consiliere, 

direct de pe telefonul mobil 

         Oprirea cyberbullyingului nu se rezumă doar la demascarea hărțuitorilor, ci presupune și recunoașterea 

faptului că toți merităm respect, atât în mediul online, cât și în viața reală. 

 

Webografie: 

https://schoolbit.ro/2021/11/09/bullying-si-cyberbullying-in-mediul-scolar%EF%BF%BC/   

https://oradenet.ro/docs/block-agresivitatii/Cum-iti-protejezi-copilul-de-cyberbullying.pdf  

https://www.flaviahiriscau.ro/cyberbullyingul-si-relatiile-virtuale-copiii-si-tehnologia-digitala-7/ 

http://psiholog-ana-diana.ro/doc/CYPERBULLINGUL.pdf  

https://yth.org/teens-dont-report-cyberbullying/  

https://www.parintiicerschimbare.ro/cyberbullying-ul/  

 

 

 

COMUNICAREA ORALĂ – JOCURI DIDACTICE 

 

Prof. înv. primar SCAFARIU CORINA - Școala Gimnazială I. D. Sîrbu Petrila-Hunedoara 

 

Vă prezint câteva jocuri atractive pentru elevi. Activităţile conturate mai jos au fost remodelate după 

jocurile prezentate de Renée Léon. Toate aceste activităţi pot fi modificate şi adaptate în funcţie de clasă, pot 

fi repetate sau desfăşurate doar o singură dată. 

„Jurnaliştii povestesc” 

Obiective: dezvoltarea capacităţilor de receptare şi producere a unor naraţiuni orale; exersarea 

memoriei. 

https://oradenet.ro/public/
http://www.116111.ro/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.blackbullet.telefonulcopilului
https://schoolbit.ro/2021/11/09/bullying-si-cyberbullying-in-mediul-scolar%EF%BF%BC/
https://oradenet.ro/docs/block-agresivitatii/Cum-iti-protejezi-copilul-de-cyberbullying.pdf
https://www.flaviahiriscau.ro/cyberbullyingul-si-relatiile-virtuale-copiii-si-tehnologia-digitala-7/
http://psiholog-ana-diana.ro/doc/CYPERBULLINGUL.pdf
https://yth.org/teens-dont-report-cyberbullying/
https://www.parintiicerschimbare.ro/cyberbullying-ul/
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Prezentarea activităţii de către cadrul didactic şi secvenţa pregătitoare: discuţii structurate în 

jurul întrebărilor „Ce este un jurnalist?” şi „Ce ar putea să povestească un jurnalist?”; structurarea l a nivelul 

fiecărei grupe a unei povestiri orale. 

Etapele jocului: 

1. fiecare membru al primei grupe povesteşte, în calitate de jurnalist, istoria creată; 

2. membrii celorlalte grupe urmăresc atent istoria cu scopul de a o repovesti; 

3. după istorisirea ultimului „jurnalist”, ascultătorii încearcă, împreună, reconstituirea povestirii iniţiale; 

4. activitatea se continuă identic prin povestirea creaţiilor celorlalte grupe. 

Există o variantă mai dificilă a jocului, în care spectatorii sunt înlocuiţi cu observatori; aceştia vor avea 

acces la varianta scrisă a povestirii, vor nota abaterile şi le vor enumera la sfârşitul jocului.  

„Istorie din prelungiri” („l`histoire á rallonges”; după Fichier: Jeu dramatique) 

Obiective: dezvoltarea capacităţilor de receptare şi producere de mesaje orale; exersarea memoriei. 

Etapele activităţii: 

1. elevii pot fi implicaţi toţi sau pot fi grupaţi în jucători şi observatori; 

2. jucătorii sunt aşezaţi în cerc; conducătorul comunică textul de pornire primului jucător; 

3. fiecare jucător reia textul şi adaugă o frază până se închide cercul; 

4. observatorii, în cazul în care s-a optat pentru această variantă, reiau povestirea, o încheie, dacă a rămas 

neterminată, şi/sau comentează modul în care s-a construit. 

O variantă a jocului, mult mai dificilă, presupune reluarea, la sfârşitul unei activităţi, a tuturor paşilor 

care au fost parcurşi. 

„Recunoaşte intrusul!” 

Obiective: dezvoltarea capacităţilor de receptare a unui text oral; exersarea memoriei.  

Descrierea activităţii: 

Cadrul didactic povesteşte un film, o carte sau un eveniment. În interiorul povestirii, profesorul introduce un 

cuvânt pe care îl repetă frecvent, fără a modifica însă sensul evenimentelor relatate. Elevii vor trebui să 

detecteze cuvântul „intrus” şi să repovestească, în final, istoria. 

„Cuvântul dispărut!” 

Obiective: formarea capacităţii de a asculta activ; exersarea memoriei. 

Etapele activităţii: 

a. lectura unei liste de cuvinte create de cadrul didactic în funcţie de nivelul clasei; 

b. eliminarea unui cuvânt şi relectura listei; 

c. identificarea, de către elevi, a cuvântului „dispărut”. 

„Ascultă şi desenează!” 
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Obiective: formarea capacităţii de a asculta activ; exersarea memoriei. 

Etapele activităţii: 

a. lectura unui text procedural ce pretinde construcţia, după indicaţii  precise, a unei imagini mentale cu obiecte 

sau figuri geometrice (ex.: „Imaginaţi-vă un perete alb: în dreapta se află o etajeră; deasupra etajerei este un 

tablou cu o veveriţă; în colţul din stânga se găsesc un ursuleţ, o păpuşă şi o minge…”)  

b. relectura textului şi realizarea desenului; 

c. confruntarea desenelor realizate de elevi şi identificarea reprezentărilor corecte.  

„Reţine informaţia!” 

Obiective: formarea capacităţii de a asculta activ; exersarea memoriei. 

Etapele activităţii: 

a. prezentarea, de către învăţător/profesor, a unor mesaje scurte cu subiecte interesante din punctul de vedere 

al elevilor (de tipul „Ştiaţi că..” sau „Pentru a construi un omuleţ de ghindă”); 

b. verificarea, prin întrebări închise, a modului în care au fost receptate informaţiile. 

„Detectează ficţiunea!” 

Obiective: formarea capacităţilor de a construi sensul unui text oral şi de a identifica eventualele  

incongruenţe. 

Etapele activităţii: 

a. realizarea, de către elevi, a unor povestiri orale scurte, reale sau imaginare, cu teme precum „O amintire 

comică/emoţionantă/neobişnuită”; 

b. prezentarea orală a povestirilor; 

c. formularea, de către auditoriu, a unei opinii în legătură cu regimul real sau imaginar al textului; 

d. justificarea opiniei. 

„Interviul real” sau „interviul imaginar” 

Obiective: formarea capacităţii de a formula întrebări şi de a conduce un dialog; formarea capacităţilor 

de transcriere a unui text oral. 

Etapele activităţii: pentru realizarea unui interviu imaginar (variantă):  

a. circumscrierea situaţiei de comunicare (ex.: întâlnire cu actorul/sportivul preferat sau cu un personaj literar); 

b. formarea grupelor - distribuirea sarcinilor de lucru pentru fiecare grupă („Ce personaj alegem? Câte întrebări 

îi punem? Ce întrebări? În ce ordine?”); 

c. realizarea interviurilor, dramatizarea lor în faţa clasei şi înregistrarea lor; 

d. transcrierea interviurilor. 

„Obiectul misterios” 

Obiective: formarea capacităţii de a descrie oral, din punct de vedere tactil, un obiect; formarea  
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capacităţii de a formula întrebări. 

Prezentarea activităţii de către învăţător: „Iată un sac. În el am ascuns un obiect. Voi trebuie să  

ghiciţi ce obiect este fără să îl vedeţi, doar prin atingere. Pentru aceasta, un elev va veni şi va atinge obiectul 

ascuns, voi îi veţi pune întrebări şi el va încerca să răspundă. Iată câteva întrebări: «E greu? E alunecos? E 

ascuţit?...» Puteţi, în orice moment, să spuneţi numele obiectului, dacă aveţi impresia că l -aţi ghicit”. În situaţia 

în care elevii nu reuşesc să identifice obiectul, învăţătorul poate da informaţii suplimentare prin punerea 

obiectului în relaţie cu activitatea şcolară (un proiect, o temă, o carte…) sau prin numirea unei trăsături 

definitorii ori a categoriei (este un fruct, o jucărie…). Activitatea poate fi precedată sau urmată de alcătuirea 

unei bănci lexicale cu adjective ce caracterizează obiectele (ex.: greu, uşor, elastic, rigid, lung, scurt, rotunjit, 

îngust, ascuţit, lucios, aspru, fin, rece, lunecos, etc.). 

„Muzeul clasei” 

Obiectiv prim: formarea capacităţii de a realiza prezentarea orală a unui obiect. 

Prezentarea activităţii de către cadrul didactic: discuţii structurate în jurul întrebărilor „Ce este  

un muzeu?” şi „Ce ar putea să cuprindă un muzeu al curiozităţilor?”  

Etapele activităţii: 

a. crearea, în clasă, a unui „colţ al curiozităţilor” (elevii vor aduce, timp de o săptămână, obiecte bizare sau 

fotografii cu lucruri ciudate, rare, vechi); 

b. prezentarea obiectelor în cadrul unei activităţi autonome (după un model oferit sau fără model).  

Activitatea se poate prelungi prin: 

a. realizarea unui album al muzeului, compus din fotografiile obiectelor şi din descrierile acestora, scrise de 

elevi sau de învăţător/profesor; 

b. realizarea unui afiş al muzeului, compus din fotografii şi o legendă a obiectelor fotografiate, afiş expus în 

clasă, ori pe coridor; 

c. realizarea unei bănci lexicale cu adjective ce pot caracteriza obiectele prezentate: „natural, fabricat; vechi, 

modern, recent, rar, preţios, obişnuit, uimitor, bizar, ciudat, amuzant, impresionant etc.”  

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cucoș Constantin, 1996, Pedagogie, Editura Polirom, Iași 

2. Negret Ion, Jinga Ion,1994, Învățarea eficientă, Editura Editis, București  

 

 

PROIECT EDUCATIV -   ,,STOP BULLYING!” 
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Prof.  Sinculeț Amalia –Elena  - Colegiul Tehnic ,,Constantin Brâncuși’’ Petrila 

                                                                
  

                  

ARGUMENT 

Elevii de azi sunt din ce în ce mai expuşi în şcoală efectului ,,bullying”.  

Scopul acestui proiect este promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate şi respect 

pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace.  

Violenţa umană este una din marile probleme ale societăţii contemporane. Exemple de tipuri de violenţă 

pot fi întâlnite zilnic, atât în spaţiul public şi privat, cât şi în cel public instituţionalizat, de exemplu, în şcoală.  

Din dorinţa de a se afirma sau impune, copiii şi adolescenţii se manifestă violent, iar de cele mai multe 

ori anturajul dezvoltă între elevi spiritul competitiv, ce poate fi dus la extrem, apărând conflicte, unele grave.   

Toate formele agresiunii în şcoli, de la îmbrânceli şi jigniri, vulgarităţi, intimidări fizice şi verbale, 

trebuie să dispară, iar toate relaţiile elev-elev, elev-profesor, elev-părinte trebuie să se dezvolte pe bază de 

armonie şi toleranţă continuă.  

Având ca grup ţintă elevii claselor gimnaziale, acţiunea a inclus activităţi de expunere a unor noţiuni 

generale despre violenţă şi colaje cu mesaje împotriva violenţei. 

Printre obiectivele urmărite s-au numărat dezvoltarea sensibilităţii elevului, a capacităţii de comunicare 

şi de integrare în colectiv şi combaterea violenţei şi agresivităţii .  

1. SCOPUL PROIECTULUI 

Prin această activitate s-a urmărit promovarea atitudinii prietenoase, a armoniei şi a toleranţei continue, 

dezvoltarea unor abilități de comunicare, de lucru în echipă, formarea și dezvoltarea unei capacităţii de mediere 

a conflictelor spontane în şcoală şi în societate. 

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivele proiectului vizează următoarele aspecte: 

 Stabilirea unei relații de prietenie și colaborare între elevii școlii; 

 Promovarea valorilor general umane; 
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 Formarea unei atitudini pozitive față de colegii de alte etnii; 

 Încurajarea dezvoltării unor relaţii amicale cu toţi membrii clasei/grupului; 

 Folosirea internetului în scop informativ; 

 

3. BENEFICIARII PROIECTULUI:  

 Elevi ai claselor V-VIII de la Colegiul Tehnic ,,Constantin Brâncuși’’ Petrila; 

4. COLABORATORI PROIECT: 

5. Diriginții și profesorii claselor V-VIII; 

Prof. Consilier şcolar 

Reprezentant al poliției locale; 

6. DURATA PROIECTULUI: 

Februarie – Martie 2022 

7. LOC DE DESFĂSURARE: 

Colegiul Tehnic ,,Constantin Brâncuși’’ Petrila – sediul gimnazial 

8. ACTIVITĂTILE PROIECTULUI: 

NR. 

CRT. 

Titlul activității și durata                                            

1. Pregătirea materialelor pentru proiect /Pregătirea echipei de lucru; 

2.  ,,STOP BULLYING!” 

Prezentare - discutii- masa rotunda - dezbateri; 

Realizarea colajelor cu mesaje împotriva violenţei; 

Discuţii cu elevii cu privire la actele de violenţă în şcoală; 

3.  Expoziţia colectivă cu materialele realizate de elevi în cadrul  proiectului; 

 

9. DESCRIEREA ACTIVITĂTILOR: 

a. Elevii s-au împărţit pe echipe pentru a realiza colaje cu mesaje împotriva violenței; 

b. Elevii au discutat despre actele, incidentele de violenţă identificate în şcoli şi au identificat metode de a 

combate comportamentele necorespunzătoare; 

c. Elevii s-au implicat în realizarea expoziţiei colective de pe holul şcolii; 

10. REZULTATELE ASTEPTATE 

La sfârșitul activității elevii vor fi capabili: 

7) Să recunoască actele de violenţă în şcoală; 

8) Să combată violenţa în şcoală; 
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9) Să știe să identifice comportamentele de tip bullying; 

10) Să comunice deschis cu diriginții și cu profesorii; 

11) Să conștientizeze consecințele pe termen mediu și lung ale bullyingului; 

12) Să lucreze în echipă; 

11. PRODUSE FINALE 

Colaje realizate de elevi în echipă; 

Expoziții cu lucrări realizate de ei; 

Comportamente pozitive însuşite de elevi; 

 

                      

 

VIOLENȚA ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

 

 

Prof. Solomon Oana- Melinda - Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Petroșani 

 

În sistemul educațional libertatea individuală este greșit înțeleasă atât de către elevi, cât și de către 

profesori și părinți și nu a avut ca efect micșorarea gradului de violență în școală, ci dimpotrivă, pe fondul 

acestei libertăți greșit înțeleasă și exprimată, școala poate reprezenta o sursă a unor forme de violență.  

Dacă anterior violența școlară nu se manifesta decât ocazional, între elevi sau dinspre cadrul 

didactic spre elev, acum remarcăm o violență sporită de la an la an atât între elevi, cât și, rareori, dinspre elevi 

spre cadrele didactice.  

Pentru a putea preîntâmpina și dezarma un comportament violent în școală trebuie mai întâi să 

înțelegem conceptul de violență, să aflăm cauzele acesteia si în final sa fie concepute masurile de combatere si 

prevenire.  

Spre deosebire de agresivitate - care reprezintă potențialitatea ce permite dirijarea acțiunii și ține 

de gândire și analiza fiind intrinsecă-, violența este acțiunea în sine, dezorganizarea brutală a personalității sau 

colectivității și afectează atât individul, cât și mediul în care acesta se manifestă. Violența nu este ereditară, dar 

este contagioasă.  

Astfel întâlnim mai multe tipuri de violență în mediul școlar:  

• Violența verbală sau chiar violența fizică; 

• Violența economică(materială) ce se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra mobilierului școlar și a 

bunurilor altor persoane;  
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• Violența psihică ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana agresată și se manifestă 

prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare;  

Printre cauzele care determină comportamentul violent în rândul școlarilor (multiple și greu de 

combătut) putem argumenta următoarele:  

• Încă de la vârsta preșcolară unii copii sunt martori ai violenței domestice (fizice, psihice);  

• Deseori, din dorința de a fi populari, de a avea ceea ce familia nu le oferă sau pur și simplu de a se răzbuna 

pe colegii cu performanțe în diverse domenii, elevii apelează la teroare, deoarece nu cunosc pedepsele legale 

la care pot fi supuși.  

• Provenind din medii sociale diferite, în clasele primare școlarii vor avea tendința de a-i exclude pe cei 

minoritari, cauzând astfel forme de violență;  

• Un alt factor de risc în devierea comportamentului copilului spre violență îl constiutuie mass- media, prin 

prezentarea realității ca pe un fapt banal, indiferent de gravitatea faptelor expuse și mai ales fără a accentua 

consecințele acestor violențe asupra celor ce le-au provocat.  

• O mare parte din vină o are aici și familia care permite contactul copilului cu televizorul, neexplicându-i ceea 

ce este etic și ceea ce constituie o abatere gravă de la normele sociale și civice. Neimplicarea familiei în 

dezvoltarea capacității de a discerne moralul de imoral, legalul de ilegal, are ca urmare însușirea de către copil 

a unor comportamente inadecvate vârstei și deseori negative. La rândul său, ajuns adult, copilul va repeta 

greșeala părinților. 

Aflat în colectivitate, elevul îsi va organiza jocul și activitatea având ca suport violența văzută și 

va fi influențat de aceasta. Aceste comportamente se vor manifesta în societate cu predilecție în școală, 

deoarece colectivul este mai numeros(spre deosebire de grupul de joacă), vârstele sunt relativ apropiate și apare 

dorința copilului de a deveni (ca în familie) centrul atenției. Sub eticheta violenței școlare se află o diversitate 

de forme de conduită: confruntarea verbală, poreclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop denigrator, 

refuzul de a colabora și de a cere ajutor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea, împingerea, vătămarea 

corporală.  

Prevenire si combatere:  

• Cadrele didactice trebuie să observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni manifestările violente 

ale acestora prin discuții atât cu elevii în cauză, cât și cu familiile lor. Doar o bună colaborare a familiei cu 

personalul didactic va reuși prevenirea/stoparea/îndreptarea unor deviații comportamentale, deoarece cadrul 

legal nu permite școlii luarea unor măsuri extreme care să determine din partea elevului respectarea drepturilor 

celor din jur. Școlii îi revine sarcina de a corija abaterile, de a defini clar diferența dintre moral și imoral, 

deoarece copilul se va manifesta în mediul școlar influențat de imaginile vizualizate.  
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• Rolul învățătorului este acela de a omogeniza colectivul, de a-i determina să-și respecte colegii și cadrele 

didactice. Acest lucru se poate realiza prin dezbateri colective, prin intermediul povestioarelor , prin acordarea 

de sarcini pe echipe. Școlarii trebuie învățați ce înseamnă a trăi în societate: a te înțelege reciproc, a asculta 

opiniile celor din jur, a exprima problemele în cuvinte nu în fapte, a lua decizii colective și a te supune deciziei 

majorității, a-și controla pornirile violente.  

• La nivelul clasei este indicată elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei ce negociază regulile, și 

stabilesc sancțiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli simple ce pot fi lesne înțelese și respectate.  

• În conditiile în care situațiile de violență școlară nu pot fi rezolvate în mod direct prin acțiunea efectivă și 

imediată a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în cadrul căreia sa fie incluse atât cadrele 

didactice, cât și psihologul școlii, medicul, reprezentanți ai Poliției, pompierilor, Primriei).  

Aceasta echipă ar putea preveni și combate acte de violență prin prezentarea faptelor și explicarea 

urmărilor acestora.  

• O altă metodă de prevenire și combatere a violenței este elaborarea R.O.I., aducerea acestuia la cunoștință 

atât elevilor, cât și părinților și respectarea sa strictă. La înscrierea copilului în școală, părintele trebuie să 

semneze că este în acord deplin cu regulile școlii, reguli ce pot stabili de la scăderea notei la purtare până la 

exmatricularea definitivă a elevului în cazul constatării unor fapte de violență ce ar periclita siguranța celorlalți.  

• La nivelul școlii se pot înființa grupuri de dezbateri în care să se pună în discutie dificultățile muncii de 

formare a comportamentului prosocial al elevilor. Situațiile problemă expuse, de unul sau mai mulți profesori 

să fie dezbătute în cadrul grupului.  

• Înființarea în cadrul școlii a unui centru de consultanță cu părinții și elevii unde să se poata depista, mediatiza 

și dezbate acte de violență școlară.  

• Ca măsură de constatare a gradului de violență în școală este indicată supravegherea elevilor cu ajutorul 

sistemelor video. Astfel se pot monitoriza: accesul în incinta școlii, comportamentul copiilor în pauze, 

perturbarea activităților cadrelor didactice de către alte persone. Dacă din punct de vedere psihic prezența 

camerelor video în incinta școlii descurajează manifestările violente, prevenind astfel încălcarea 

regulamentului de ordine interioară, din punct de vedere practic înregistrările oferă dovezi incontestabile ale 

faptelor comise și ajută la luarea unor măsuri imediate, nepermițând agravarea conflictelor.  

• Pentru a evita evoluția și perpetuarea violenței în mediul școlar, este necesar ca M.E.C să aibă o bună 

colaborare cu mass-media (C.N.A) și să semnaleze părinților impactul pe care vizualizarea emisiunilor 

necorespunzătoare vârstei îl are asupra copilului, căci sprijinul familiei este hotărâtor.  

A elabora strategii, proiecte de prevenire a violenței școlare implică a ține cont de toți factorii 

(temperamentali, sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent al copilului. Școala are un rol 
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important în prevenirea violenței și asta, nu numai în condițiile în care sursele agresivității sunt în mediul 

școlar, ci și în situația în care sursele se află în exteriorul granițelor școlii.  
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA BULLYINGULUI ÎN ȘCOLI 
 

Prof. Stanc Ana- Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, Lupeni 

 

 

În școlile românești, fenomenul de bullying are o incidență din ce în ce mai ridicată, pericolul venind 

din falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor acceptându-l ca pe o componentă obișnuită 

a vieții de zi cu zi, din păcate, iar fenomenul pare să ia amploare. Bull în limba engleză înseamnă taur. Bullies 

(în aceeaşi limbă) înseamnă agresori, iar bullying este acţiunea agresivă (verbal, acţional şi implicit emoţional), 

desfaşurată între două sau mai multe persoane, şi începe prin intimidarea unuia de către celălalt. Poate  nu 

întâmplător rădăcina termenului este „taur”, cu trimitere la brutalitate  - „luat în coarne”, forţa conflictuală şi 

comportament agresiv.  

Intimidarea/ameninţarea este o încercare agresivă, de obicei sistematică şi continuă, în scopul 

subminării și rănirii cuiva, pe baza unor slăbiciuni percepute la acesta. Deși frecvent asociate cu copiii, 

agresiunile pot apărea la orice vârstă, iar membrii grupurilor minoritare sunt mult mai susceptibili de a fi 

hărțuiți la vârsta adultă (în limbaj de specialitate mobbing-ul).  

Efectele asupra  victimei sunt  adesea  devastatoare din punct  de vedere  emoțional  și comportamental. 

           Bullying-ul poate să transforme școala într-un loc de temut, în timp ce aceasta ar trebui să le asigure 

elevilor un mediu în care să se simtă în siguranță. Odată informați, copiii pot lua atitudine, pot interveni pentru 

ei înșiși, dar și pentru ceilalți, iar numărul cazurilor de acest fel se va diminua treptat.  Prevenirea acestui 

https://avocatiuliadumitru.ro/prevenirea-si-combaterea-bullyingului-in-scoli/
https://avocatiuliadumitru.ro/prevenirea-si-combaterea-bullyingului-in-scoli/
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fenomen este responsabilitatea tuturor şi nimeni nu ar trebui să fie indiferent faţă de acele persoane care se află 

în incapacitatea de a se descurca într-o asemenea situaţie. 

Cadrele didactice pot să contribuie la diminuarea fenomenului fie prin activități de informare, implicare 

și combatere a fenomenului, fie prin neacceptarea și sancționarea imediată a unor astfel de comportamente  

Nivelurile la care se realizează intervenţia în sistemul educaţional preuniversitar pentru prevenirea şi 

combaterea bullyingului sunt: 

– unitatea de învăţământ 

– inspectoratul şcolar, 

– Centrul de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, 

– casa corpului didactic 

– Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Cel mai important aspect în procedura de combatere a bullyingului constă în integrarea copilului – 

victimă, a martorului și a copilului care manifestă comportament agresiv, în unitatea de învățământ. 

Orice situaţie de violenţă psihologică – bullying sau suspiciune de violenţă psihologică – bullying face 

obiectul unei sesizări din partea oricărei persoane care se află în anturajul preşcolarului/elevului, respectiv 

părintele, un membru al familiei, un alt copil sau un adult sau de către victima însăşi, către un cadru didactic 

de referinţă din unitatea de învăţământ: educator/învăţător/diriginte/profesor/consilier şcolar/director sau 

personal auxiliar. 

Cadrul didactic/Personalul auxiliar din unitatea şcolară sesizat cu situaţia de bullying este obligat să 

informeze de îndată directorul unităţii de învăţământ, care are obligaţia de a convoca, pentru analiza situaţiei, 

persoanele cu competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului. În situaţia în care, în cadrul unităţii 

de învăţământ, nu este disponibilă sau nu există o persoană cu competenţe în problematica violenţei, inclusiv 

a bullyingului, responsabilitatea îi revine cadrului didactic care a fost sesizat, profesorului, consilierul şcolar 

şi directorului. 

Combaterea violenţei psihologice – bullying, se realizează de către fiecare unitate de învăţământ în 

parte şi în parteneriat cu alte autorităţi şi instituţii publice şi/sau organizaţii neguvernamentale cu activităţi în 

domeniu, prin: 

a) identificarea situaţiilor de bullying; 

b) semnalarea suspiciunilor sau a situaţiilor identificate de bullying; 

c) colaborarea proactivă a persoanelor responsabile din unitatea de învăţământ în echipa multidisciplinară 

constituită pe caz pentru soluţionarea acestuia; 

d) analiza şi soluţionarea cazului; 
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e) luarea măsurilor de prevenire a reiterării cazurilor de violenţă psihologică – bullying împotriva aceleiaşi 

victime/asupra altor victime. 

Identificarea situaţiilor de bullying sau cyberbullying asupra preşcolarului/elevului în unităţile de 

învăţământ se realizează de către cadrele didactice care interacţionează direct cu preşcolarul/elevul, pe baza 

propriilor evaluări şi a completării unui formular de risc iar în situaţia confirmării situaţiei de bullying, 

rezultatul este comunicat conducerii unităţii de învăţământ, comisiei şi părinţilor/reprezentantului legal al 

preşcolarului/elevului-victimă şi al elevului ce manifestă un comportament agresiv. 

Semnalarea situaţiei de violenţă psihologică – bullying este procesul prin care o situaţie de violenţă 

asupra unui copil este adusă la cunoştinţa autorităţilor în drept de către cadrele didactice din unitatea de 

învăţământ, DGASPC, Serviciul public de asistenţă socială/Direcţia de asistenţă socială, abilitate să ia măsuri 

în interesul preşcolarului/elevului-victimă, martor sau preşcolarului/elevului cu comportament agresiv şi a 

asigura/facilita accesul acestuia la servicii specializate în vederea reabilitării. Sesizarea situaţiilor de violenţă 

psihologică – bullying se realizează, la nivelul unităţii de învăţământ. 
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BULLYINGUL ȘI EFECTELE LUI  

 

Prof. dr. Ramona Stănescu  - Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani  

 
 

Fenomenul de bullying este foarte răspândit atât în școlile din România, cât și la nivel mondial. Acesta se 

referă la agresiunea sau hărțuirea fizică sau verbală, care se repetă pe o  anumită perioadă și care implică un 

dezechilibru al puterii între două persoane, cel mai adesea copii. Din păcate, bullying-ul poate avea urmări 

periculoase asupra dezvoltării normale a unei persoane. 

1. Ce înseamnă bullying? 

https://avocatiuliadumitru.ro/prevenirea-si-combaterea-bullyingului-in-scoli/
https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-copilului/recomandari-pentru-prevenirea-identificarea-si-interventia-cazurile-de-bullying-institutiile-de-invatamant
https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-copilului/recomandari-pentru-prevenirea-identificarea-si-interventia-cazurile-de-bullying-institutiile-de-invatamant
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala/prevenirea-bullying-ului-in-scoli-si-gradinite
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala/prevenirea-bullying-ului-in-scoli-si-gradinite
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Conform Asociației Americane de Psihologie, bullying-ul este o formă de comportament agresiv în care o 

persoană provoacă, în mod intenționat și repetat, un disconfort unei alte persoane. Acesta poate fi fie sub formă 

de contact fizic, cuvinte adresate sau acțiuni mai subtile. Deși fenomenul este mai răspândit în rândul copiilor, 

bullying-ul poate avea loc și în cazul adulților. Atât copiii care sunt agresați (bullied), cât și agresorii 

(bullies) pot dezvolta probleme serioase și de durată, din punct de vedere emoțional. 

2. Tipuri de bullying 

Bullying-ul poate lua mai multe forme: 

 Bullying verbal - caracterizat de acțiuni verbale sau scrise, rău intenționate; 

 Bullying fizic - presupune folosirea contactului fizic pentru a-i intimida pe ceilalți; 

 Bullying social - se referă la lezarea reputației sau a relațiilor cuiva. 

Avansul tehnologiei a permis ca toate comportamentele menționate mai sus să poată avea loc și în mediul 

online, pe rețelele sociale, prin e-mail sau alte platforme. Acestea poartă numele de cyberbulling. Acesta 

presupune hărțuirea și amenințarea în mediul online și implică mai multe persoane, fără a necesita puterea 

fizică. Cyberbulling-ul se poate manifesta prin trimiterea unor mesaje amenințătoare sau intimidante prin e-

mail, text, social-media și inclusiv prin furarea identității online cu scopul de a răni și umili persoana respectivă. 

Unii cyberbullies pot crea inclusiv un site web sau o pagină de social media pentru a umili pe altcineva.  

3. Cine poate deveni victima bullying-ului? 

Bullying-ul poate avea loc indiferent de context, însă copiii care sunt agresați prezintă unul sau mai mulți 

factori de risc: 

 Sunt percepuți ca fiind diferiți față de colegii lor, slabi sau incapabili de a se apăra; 

 Sunt depresivi, anxioși sau au o stimă de sine scăzută; 

 Sunt mai puțini populari decât ceilalți și au puțini prieteni. 

Pe de cealaltă parte, copiii susceptibili de a-i intimida pe ceilalți (bullies) pot fi: 

 Cei care au putere socială mai mare, sunt preocupați de popularitatea lor și le place să domine sau să 

fie responsabili în fața celorlalți; 

 Mai izolați, deprimați sau anxioși, au o stimă de sine scăzută, sunt mai puțin implicați la școală și nu le 

pasă de sentimentele celoralți; 

 Mai agresivi, din cauza frustrărilor dezvoltate de-a lungul timpului; 

 Nu au o relație foarte apropiată cu părinții sau au probleme în familie; 

 Nu pot respecta regulile, văd violența ca pe un răspuns pozitiv și au prieteni careîi agresează pe alții, la 

rândul lor. 

4. Efectele bullying-ului asupra copilului 

 Pe termen scurt: 
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 Performanțe școlare slabe și scăderea frecvenței la orele de curs; 

 Dificultate în menținerea relațiilor sociale; 

 Creșterea riscului de consum abuziv de droguri și alcool. 

 Pe termen lung: 

 Riscul de a-și abuza familia și copiii; 

 Manifestarea unui comportament antisocial; 

 Dificultatea de a se integra profesional pe piața muncii. 

Pentru că experiențele avute în copilărie ne modelează ca adulți, este lesne de înțeles de ce efectele 

bullying-ului persistă până la vârsta adultă, influențând percepția unei persoane despre ea însăși și despre 

ceilalți. Chiar dacă bullying-ul nu mai are loc, adultul poate resimți din plin consecințele acestuia, care îi pot 

influența negativ viața.  

Așadar, pe măsură ce copiii agresați devin adulți, ei vor continua să aibă dificultăți în resimțirea respectului 

și stimei de sine, vor avea dificultăți în dezvoltarea și menținerea relațiilor cu ceilalți și vor evita interacțiunile 

sociale. De asemenea, vor dezvolta un sentiment intens de vină și vor avea cu greu încredere în oameni, aspect 

care le va afecta relațiile cu ceilalți, inclusiv la locul de muncă. Ei pot începe inclusiv să aibă convingeri 

incorecte cu privire la agresiunile suferite, cum ar fi să se convingă pe ei înșiși că bullying-ul nu a fost atât de 

dureros precum își amintesc. 

5. Cum poate fi stopat bullying-ul? 

Este foarte important ca toți factorii de decizie, precum părinții, profesorii, dar și autoritățile să coopereze 

pentru a înțelege fenomenul de bullying, consecințele acestuia și pentru a găsi modalități de a -l stopa. Este 

nevoie ca bullying-ul să fie luat în serios de către părinți și profesori, pentru că efectele produse sunt foarte 

periculoase. 

În primul rând, părinții trebuie să fie foarte atenți la comportamentul copilului. Aceștia trebuie să observe 

dacă este ceva în neregulă cu copilul lor și să vorbească cu el, arătându-i empatie, sprijin și înțelegere. Mai 

mult, copiii care ajung să fie agresori văd acest tip de comportament în familiile lor, la școală, pe Internet sau 

în mass-media. Și agresorii au nevoie de ajutor – trebuie să înțeleagă consecințele acțiunilor lor și că le fac rău 

celorlalți. Tocmai de aceea, este important ca părinții să își educe copiii și să le insufle modele pozitive de 

comportament. 

6. Concluzii 

Bullying-ul este un fenomen real, foarte răspândit, care afectează în mod negativ atât victima, cât și 

agresorul. Tocmai de aceea acesta nu trebuie tolerat sub nicio formă. 

 

Surse bibliografice:  
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BULLYING-UL ȘI EVOLUȚIA  SA LA CYBER BULLYING 

 

Prof. Stefan Camelina, - Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova 

 

Familiile în care există violență oferă un mediu optim pentru formarea agresorilor. Copiii își copiază 

părinții, bunicii, rudele apropiate. Au modele de urmat în acest sens. Din aceste considerente, violența 

domestică naște agresori. Copiii agresori au învăţat că a fi puternic înseamnă ca ceilalţi să se teamă de tine.  

Părinţii, de multe ori, îşi umilesc copiii şi îi constrâng prin forţă să facă anumite lucruri, considerând 

astfel că ei fac educație. Îi determină astfel să devină agresori pentru a stârni admiraţia. Copilul trebuie să aibă 

o stimă de sine ridicată, consolidată permanent de părinţi.  

Când un copil este etichetat, tachinat, batjocorit, îmbrâncit sau chiar lovit repetitiv, este clar că asistăm 

la fenomenul de bullying. Ca părinți, cel mai simplu e să-i observăm pe copiii în curtea școlii, aceasta din urmă 

reprezintă un micro-univers social în care copiii primesc lecții de viață în afara familiei.  

Dacă aveți un copil în postura de victimă învațați-l să urmeze câțiva pași pentru a evita și ieși din situații 

neplăcute. Iată ce trebuie să-i spuneți: 

 evită să te afli în preajma colegilor violenți. 

 când te afli într-o situație critică, nu arăta că îți este frică! Arătând că ești curajos poate 

descuraja   agresorul! 

 gândește-te cât de valoros ești pentru mine și mulți din jurul tău pentru calitățile tale, orice om are și 

defecte; 

 răspunde cu un compliment pentru a-l descuraja; 

 fă-ți prieteni pentru a te ajuta să faci față conflictelor și problemelor; 

 cere sprijinul învățătoarei, dirigintelui, profesorului, consilierului școlar pentru a găsi împreună soluții 

de a stopa aceste situații. 

https://www.bullying.co.uk/general-advice/what-is-bullying/
https://www.medicinenet.com/bullying/article.htm
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324089#Bullying-has-serious-effects-on-health
https://www.healthline.com/health-news/bullying-affects-victims-and-bullies-into-adulthood-022013
https://www.psychologytoday.com/us/blog/communication-success/201701/5-ways-adults-bully-each-other
https://www.verywellfamily.com/bullying-impact-4157338
https://www.psycom.net/effects-of-bullying
https://www.medicalnewstoday.com/articles/283042
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Cyberbullyng-ul (agresiune prin intermediul tehnologiei, de exemplu fotografii, mesaje pe telefon sau 

internet care denigrează imaginea unei persoane) 

Este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Bullying -

ul nu presupune existența unui conflict bazat pe o problemă reală, ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga 

puterea și autoritatea, punându-i pe alții într-o lumină proastă. Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip 

de comunitate, în grupuri sociale, unde persoanele interacționează unele cu altele: la școală, la locul de muncă, 

în familie, în cartiere, în biserică, în mass-media, chiar între țări etc Se creează astfel o stare de conflict, care 

nu poate fi depășită decât dacă se conștientizează existența fenomenului. 

Bullying reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, care are trei caracteristici:  

 intenționat – agresorul are intenția să rănească pe cineva; 

 repetat – aceeași persoană este rănită mereu; 

 dezechilibrul de forțe – agresorul își alege victima care este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și nu se 

poate apăra singur 

Termenul „bullying” s-ar traduce prin „intimidare”, dar nu se rezumă doar la asta, pornește de la simpla 

necăjire, etichetare, batjocură, răspândire de zvonuri până la violență fizică.  Comportamentul de bullying se 

face simțit mai ales atunci când există diferențe de ordin economic, rasial, cultural, de vârstă etc., iar copii îl 

învață de la adulți, copii mai mari, televizor. 

Spectatorul sau martorul este cel care vede fenomenul bullying, dar decide să nu intervină, de cele mai multe 

ori din frica de a deveni chiar el/ea o victimă. Unii spectatori instigă agresorul să abuzeze victima. Majoritatea 

spectatorilor acceptă în mod pasiv, privind și nefăcând nimic. De foarte multe ori, spectatorii pasivi formează 

audiența agresorului care dorește să obțină atenție și popularitate. Astfel, el este încurajat să continue 

comportamentul agresiv. Spectatorul însă poate avea un rol important în oprirea agresiunii.  

Putem discuta despre bullying fizic, verbal, sexual sau psihic. Manipularea, bârfa, constrângerile, 

criticile, minciunile, zvonurile, satirizarea, comicul exagerat adresat unei persoane sau unui grup de persoane 

(în clasă, în cancelarie, pe holuri, în curtea școlii etc.), diferențelor pe care  acestea le prezintă (înălțime, 

greutate, culoarea ochilor, culoarea părului, nivel cognitiv, potențial de învățare, rasă, etnie, religie, dizabilitate, 

tip de familie, nivel de cultură etc.) constituie comportament de tip bullying.  

 

Bullying-ul școlar  

 

De cele mai multe ori, băieții apelează la acte de violență, în timp ce fetele recurg la bârfă și  

Există diferențe de gen în cadrul victimizării din școli, clar subliniate de majoritatea cercetărilor în 

domeniu. În acest sens, este remarcată predispoziția băieților la adoptarea unui comportament de 
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victimizare/bullying și a unei posturi de agresor, spre deosebire de fete. Evidențele științifice arată că fetele se 

implică mai mult în acțiuni de bullying indirect adoptând comportamente de răspândire de zvonuri răutăcioase, 

excludere socială, respingere. Marsh et al., 2011, prin studiul său asupra unor metanalize de seamă (Ostrov și 

Godleski, 2010; Archer, 2004; Card et al., 2008), conchide că există evidențe științifice care să susțină că băieții 

apelează mai mult la victimizare fizică decât fetele, în schimb, nu există diferențe semnificative de gen în cazul 

agresivității indirecte, victimizarea relațională. Cercetătorii raportează posibile explicații la conținutul itemilor 

care vizau mai multe forme de agresivitate indirectă care nu au fost demarcate conceptual suficient și pe seama 

percepției respondenților – este posibil ca fetele să nu declare rata reală a acestui comportament, deoarece au 

o percepție diferită vis-à-vis de formele agresivității indirecte, mai subtile și mai puțin observabile față de cea 

directă.  

Comportamentul de bullying se face simțit mai ales atunci când există diferențe de ordin economic, 

rasial, cultural, de vârstă etc., iar copiii îl învață de la adulți, copiii mai mari, televizor. [22] În procesul de 

creștere, aproape fiecare copil experimentează „necăjirea” (teasing) de către cei mai mari și adulți. Poate pentru 

aceștia este o simplă joacă, dar, pentru copil, este un model de comunicare de la cel puternic către cel 

slab; copilul este în plin proces de achiziții, încă nu are capacitatea de a discerne între bine și rău, încă nu poate 

prevedea pe termen lung consecințele faptelor sale sau ale altora, așa că interiorizează comportamentul, 

modelul de la cei apropiați lui și care îi asigură supraviețuirea sau din alte surse atunci când părinții săi îl 

acceptă prin neimplicare. Copilul învață și el să „necăjească” și, făcând acest lucru în mod repetat, 

comportamentul devine „bullying” și se manifestă: verbal: amenințări, etichetări, batjocură; 

psihologic: izolarea victimei, răspândirea de zvonuri; 

fizic: lovire, împingere. 

Victimele bullying-ului sunt adesea timide, cu stimă de sine scăzută, abilități sociale slabe,  în general 

mai puțin puternice din punct de vedere fizic decât colegii lor; agresorii îi aleg după aceste criterii tocmai 

pentru a se pune ei în siguranță deoarece, de obicei, aceștia nu se răzbună.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying - cite_note-medic-22 

 

Cyberbullying 

Exemplu de e-mail denigrator trimis de pe un cont fictiv 

Așa cum o indică și termenul, cyberbullying-ul este o formă de bullying care se manifestă prin mijlocirea 

tehnologiei digitale La rândul său, bullying-ul, încadrat între comportamentele agresive, are caracteristici 

proprii care îl definesc și diferențiază de alte tipuri de agresivitate. Astfel bullying-ul este 1. comportamentul 

agresiv; 2. repetat în timp; 3. făcut de un individ sau un grup de oameni împotriva unui individ sau grup; 4. cu 

intenția de a răni; 5. în condițiile unui dezechilibru de forțe între victimă(e) și agresor(i).  Aceleași caracteristici 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying#cite_note-medic-22
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying%20-%20cite_note-medic-22
https://ro.wikipedia.org/wiki/E-mail
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se regăsesc și în cyberbullying, ceea ce îi face pe unii autori să considere că ceea ce le diferențiază pe cele 

două, anume mediul de manifestare (față în față sau prin tehnologie digitală), nu este de natură să schimbe în 

mod fundamental caracteristicile fenomenului. Alți autori consideră din contră că, prin mediul specific de 

manifestare, cyberbullying-ul capătă câteva caracteristici proprii. Astfel, pentru Grigg (2010), cerința de 

„dezechilibru de forțe” dintre victimă și agresor și cea a „repetiției” (actului) trebuie să fie reevaluate și 

reinterpretate pentru a se aplica cyberbullying-ului.  Astfel, vechile variabile care defineau dezechilibrul de 

forță din bullying tradițional, anume vârsta, sexul și puterea fizică, par să nu mai aibă relevanță în mediul 

electronic unde anonimitatea și distanța fizică sunt caracteristici care definesc interacțiunea dintre 

persoane. Eventual, se poate accepta că în cazul cyberbullying-ului sunt necesare pentru agresor competențe 

sociale și digitale sporite, dar deținerea acestora nu îți garantează că ești ferit de a deveni victimă a 

cyberbullying, așa cum, în bullying-ul tradițional, o forță fizică sporită minimiza sau chiar elimina riscul de a 

deveni victimă. https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying - cite_note-socio-29   

Deși este cea mai comună denumire pentru bullying realizat prin mijlocire tehnologică, cyberbullying-ul nu 

este totuși singurul termen utilizat, alături de el fiind folosiți termenii de electronic bullying, online 

bullying, internet harassment, online social cruelty și lista ar putea continua Pentru unii autori, trecerea de la 

o denumire la alta se justifică prin dezvoltările tehnologice și schimbarea mediului fo losit pentru 

agresiune. Pentru alții însă, opțiunea pentru un termen este mai degrabă o problemă de alegere a celui care 

cuprinde cât mai multe dintre mediile prin care poate avea loc agresiunea  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying - cite_note-kernaghan-28   sau, în altă variantă, alegerea unui termen în 

defavoarea altuia să se datoreze prezenței sau nu a condițiilor mai sus menționate. Spre exemplu, Grigg (2010) 

pledează pentru distincția clară între cyber-agresiune și cyberbullying, primul termen nefiind limitat de condiția 

repetitivității, fiind astfel mai larg și cuprinzându-l pe al doilea.  
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Apariția internetului marchează un moment decisiv în evoluția societății umane, oferindu-ne acces 

nelimitat la informații și posibilitatea de a intra în contact cu oricine, de pe orice punct al planetei noastre. 

Alături de numeroasele avantaje și oportunități determinate de dezvoltarea internetului, există și o serie 

de factori de risc, care ignorați, pot conduce la consecințe grave. În contextul societății actuale, în care accesul 

la internet a devenit o „necesitate”, nu trebuie să blamăm progresul tehnologic pentru riscurile atașate utilizării 

acestuia, ci trebuie să fim conștienți de existența lor în mediul virtual, să ne cunoaștem drepturile și obligațiile 

și să luăm măsuri atunci când ne confruntăm cu acest tip de probleme.  

O astfel de problemă, ce derivă din revoluționarea modului de a interacționa prin intermediul 

internetului, extrem de frecvent întâlnită și cu implicații foarte grave asupra sănătății fizice, dar mai ales psihice 

a copiilor și adolescenților, este hărțuirea cibernetică sau cyberbullying (termenul englezesc). Deși este o 

problemă actuală majoră, din păcate, în România , se acordă mult prea puțină atenție acestui fenomen atâ t din 

partea școlilor, cât și a autorităților, iar într-un cadru legal deficitar și în lipsa unor politici bine definite ale 

unităților de învățământ, care să reglemeteze acest fenomen, hărțuirea cibernetică continuă să se manifeste, 

conducând la un număr tot mai mare de victime. 

Tehnologia, utilizată în special în ultima perioadă, datorită mutării școlii și muncii în online a făcut ca 

agresiunea să nu se mai limiteze la sala de clasă, curtea școlii sau colțul străzii. Cyberbullying-ul poate apărea 

oriunde, chiar și acasă, prin smartphone-uri, e-mailuri, mesaje text și social media, 24 de ore din 24. Agresorii 

cibernetici folosesc tehnologia digitală pentru a hărțui, amenința sau umili. Spre deosebire de hărțuirea tradițională, 

hărțuirea cibernetică nu necesită contact față în față, forță fizică și nu se limitează doar la o mână de martori, ci 

poate fi văzută de un număr nelimitat de persoane. 

Cyberbullying-ul a devenit în ultimii ani un fenomen din ce în ce mai complex, din pricina dezvoltării 

tehnologiei și apariției noilor site-uri de socializare, pe care copiii și tinerii din România le frecventează aproape 

zilnic. Rețelele de socializare încurajează distribuirea datelor cu caracter personal (adrese, poze, informații 
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personale) care, ajunse în posesia unor persoane rău-intenționate, pot deveni premisa unor acțiuni ce dăunează 

integritatea individului și îl afectează psihic pe termen mediu și lung. 

"Cyberbullying” (Hărțuirea online) este atunci când tu, preadolescent/ă sau adolescent/ă, ești luat/ă în 

derâdere, amenințat/ă, hărțuit/ă, umilit/ă, jenat/ă sau devii ținta agresiunii unui alt copil, preadolescent/ă sau 

adolescent/ă, prin utilizarea internetului, tehnologiilor interactive și digitale sau a telefoanelor mobile.  

Acest tip de agresiune se manifestă între copii, este intenționat, repetat (același copil este rănit zile, săptămâni 

sau luni întregi) și implică o luptă de putere. De asemenea, afectează copiii, preadolescenții sau adolescenții 

implicați din punct de vedere emoțional, fizic și social. 

Sunt 3 participanți la cyberbullying: agresorul, victima și martorul. Fiind o agresiune în mediul virtual, 

martorii sunt nenumărați. 

Spre deosebire de alte forme de bullying, cel din mediul online are de multe ori un caracter anonim, 

care face ca impactul său negativ să fie uriaș. Mesajele de cyberbullying pot invada fiecare colțișor de viață 

intimă, prin dispozitivele care ne însoțesc – telefon, tabletă, laptop, smartwatch. În situațiile clasice de 

bullying, comportamentele de hărțuire se întâmplă față în față, iar victima știe cine este agresorul. 

La rândul lor, protejați de anonimat, copiii agresori nu au ocazia să vadă imediat suferința pe care 

comportamentul lor îl produce în viața celorlalți copii – copiii victimă. Acest lucru face ca hărțuirea să se 

producă în afara empatiei, a regretului și a compasiunii pe care adeseori copiii le simt atunci când își dau seama 

că și-au rănit un coleg. 

Nici copiii „martori”, care asistă voluntar sau un la un comportament de cyberbullying nu vor 

considera neapărat că fac ceva rău sau că devin parte a problemei, atunci când printr-un banal “like” sau “share” 

contribuie la “rostogolirea” unui mesaj de hărțuire. 

Cât despre copiii victime, aceștia trăiesc un sentiment intens de însingurare, teamă, tristețe, uneori 

disperare ce vine din neputința de a ieși din această situație. 

Oricare ar fi motivele pentru care cineva a fost vizat de bullying, este important să își amintească că nu 

este singur. Mulți dintre noi au fost hărțuiți la un moment dat în viața noastră. De fapt, aproximativ 25% dintre 

copii se confruntă cu bullying-ul și până la o treime din adolescenți suferă de cyberbullying. Faptul că este un 

fenomen tot mai răspândit nu înseamnă că este și normal și că nu ar trebui să luăm măsuri.  

Una dintre cele mai bune modalități de a opri agresiunea cibernetică este de a preveni problema înainte de 

a începe. Pentru a-ți menține copiii în siguranță cu tehnologia, învață-i să se apere singuri. Într-o primă fază, 

sfătuiește-i să nu citească mesajele și să blocheze expeditorii acestora, să refuze să răspundă sau să intre în 

polemici, să nu posteze sau să nu împărtășească informații confidențiale, cum ar fi adresa de acasă sau numele 

școlii unde învață, să nu divulge parolele conturilor lor, să nu expună detalii despre viața lor privată sau fotografii 

compromițătoare, să nu trimită mesaje atunci când sunt supărați.  
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Deși este important să nu fie amenințați că li se retrage accesul la dispozitivele electronice, părinții ar trebui 

să monitorizeze utilizarea tehnologiei, mai ales dacă există indicii de o potențială agresiune cibernetică.   Utilizează 

aplicații de control parental pe smartphone-ul sau tableta copilului și configurează filtre pentru a bloca conținutul 

web neadecvat . Insistă să cunoști parolele copilului, precum și persoanele cu care comunică. Este util din când în 

când să îi revizuiești mesajele de Whatsapp sau de pe rețelele sociale, pentru a te asigura că nu comunică cu 

persoane suspecte. Cel mai important pentru prevenirea și gestionarea bullying-ului cybernetic este să păstrezi o 

comunicare bună cu copilul tău. Aisgură-l de tot sprijinul și spune-i să îți semnaleze dacă primește mesaje de 

amenințare, dacă este tachinat în grupuri sau dacă este martorul unor astfel de acțiuni asupra altor copii.  

În România nu există legislație specifică cyberbullying-ului, însă, în Noul Cod Penal, intrat în vigoare 

la 1.02.2014, hărțuirea capătă un sens mai larg (spre deosebire de vechiul cod, ce prevedea numai hărțuirea 

sexuală), putându-se interpreta cyberbullying-ul ca hărțuire și pedepsi ca atare.  

Legea cu privire la hărțuire face parte din capitolul VI (,,Infracțiuni contra libertății persoanei”) din Noul Cod 

Penal14. Astfel, articolul 208 prevede că hărțuirea este: ,, (1) Fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără 

drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri 

frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni 

sau cu amendă. (2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, 

care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună 

la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. (3) Acţiunea penală se pune în mişcare 

la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.” 

Cu alte cuvinte, este indicat ca, în cazul infracțiunii de acest gen să se depună o plângere la organele de 

poliție, pentru punerea în mișcare a acțiunii penale. În acest scop, românilor le este recomandat să salveze orice 

mesaj primit de la agresorii de pe internet, pentru a le prezenta drept dovezi organelor de poliție. Utilizatorii 

anonimi pot fi descoperiți de cele mai multe ori, singura problemă fiind faptul că poliția nu va acționa decât 

dacă are motive reale să considere că se petrece un fapt ilegal. 
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VIOLENŢĂ SAU CONVIEŢUIRE ARMONIOASĂ? 

 

Prof. dr. Szakacs Roxana-Gabriela, - Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani 

 

 

Ideea potrivit căreia violenţa s-a agravat, inclusiv la şcoală, este din ce în ce mai răspândită. Majoritatea 

ministerelor naţionale de educaţie prevăd dispoziţii generale privind respectul pentru celălalt în şcoli, în 

anumite ţări, legislaţia chiar solicită să se pună în aplicare un demers sau un regulament de „luptă” împotriva 

violenţei şi a ofenselor. Există de asemenea, numeroase alte iniţiative mai puţin standardizate sau utilizate pe 

plan local, care vizează reducerea violenţei. Ele merită să fie susţinute şi pot duce la practici utile. „Micile 

pâraie formează marile râuri!”. În acest sens, Consiliul elevilor de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 

Petroşani a elaborat, pe parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar 2021-2022, proiectul intitulat Violenţă 

sau convieţuire armonioasă? un exemplu de bună practică privind reducerea violenţei în şcoli. 

În şcoala noastă problemele legate de violenţă se rezumă la mici incidente nu grave, dar care deranjează. 

Dintre cele cu o intensitate mică putem menţiona: agresiunea verbală în timpul pauzelor (injurii, vulgarităţi, 

ameninţări); gesturi agresive moderate (îmbrânceli, piedici, lovituri); lipsa de la orele de curs, într -un procentaj 

scăzut.  

Însă cei care nu frecventează toate orele sau cei ce provoacă aceste mici răutăţi în şcoală, au un 

comportament mult mai agresiv la ieşirea din şcoală. Ca şi cauze care generează aceste comportamente 

neregulamentare ar putea fi amintite: dorinţa de a ieşi în evidenţă, teribilismul, conformarea unor elevi la 

modelul de comportament al liderilor de grup etc., iar acest comportament agresiv este susţinut, în cazul unora, 

prin modelele din familie, prin vizionarea unor filme cu tentă violentă sau alte emisiuni T.V.. În şcoală astfel 

de manifestări sunt stopate de regulamentul de ordine interioară. Diriginţii menţin o legătură permanentă cu 

părinţii, şcoala implică şi poliţia de proximitate pentru abaterile săvârşite în curtea sau apropierea şcolii. Totuşi 

despre acte de violenţă auzim şi dorim să soluţionăm această  problemă, în sensul ca elevii şcolii noastre, 

colegii noştri să nu fie implicaţi în acte de violenţă pe care ei le generează sau în care pot fi implicaţi înafara 

şcolii.  
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Monitorizarea permanentă a elevilor „problemă” s-a realizat de către Consiliul elevilor, care, evident, 

a colaborat în diferitele activităţi cu aceştia nu numai în cadrul şcolii, ci şi înafara acesteia beneficiind şi de 

sprijinul domnului director, a diriginţilor, a părinţilor, a profesorilor.  

Ca în orice proiect există un obiectiv general de la care am plecat. În primul rând am pus accent pe 

studierea, identificarea şi punerea în practică a noilor tipuri de educaţie propuse de UNESCO, între care educaţia 

pentru democraţie şi toleranţă. În acest sens, am acţionat noi, Consiliului elevilor (câte doi elevi din fiecare clasă), 

chiar dacă suntem doar elevi de gimnaziu. Implicarea Consiliului elevilor în viaţa şcolii este desigur o tentativă 

de democratizare a acestei instituţii. Participarea efectivă a Consiliului elevilor în luarea deciziilor stă la baza  

unei democraţii şi este un standard cu care aceasta se măsoară. 

Strategia preconizată constă în anumite activităţi, care au fost desfăşurate, de aceea putem stabili şi o 

concluzie, existentă la final. 

a) Activitatea de cooperare în grup  

Activităţile au avut un punct de plecare teoretic şi practic, desfăşurate în sala festivă. Primul pas a 

necesitat o strategie de întărire a dorinţei şi a posibilităţii de a colabora în grup. Pentru acest moment a fost 

desfăşurat un joc, numit Atenţie în cerc! Elevii erau nevoiţi ca la o bătaie a profesorului din palme să prindă 

scaunul înclinat al colegului din dreapta. Dacă la început au mai fost şi scaune scăpate, ulterior, la cele mai 

rapide impulsuri, scaunele au fost prinse. Tot acum am conştientizat că putem să colaborăm şi să realizăm ceva 

împreună. 

b) Chestionar 

 Punctul de plecare în căutarea soluţiilor a fost aplicarea unui chestionar pentru elevii identificaţi cu un 

comportament mai agresiv. 

Prin întrebările pe care le-am adresat elevilor am dorit să aflăm cum gestionează ei furia, care este 

atitudinea lor faţă de părinţi, colegi, şcoală, profesori. Părerile lor au fost luate în considerare, fără însă a se 

emite judecăţi, în această activitate fiind implicată şi d-na profesor psiholog. 

c) Limbajul non-violent 

Fiecare diriginte precum şi d-na psiholog au încercat să-i determine pe aceşti elevi să-şi schimbe modul 

de adresare, folosind un limbaj calm, pro-social. 

d) Perechea de amici 

La baza rezolvării problemei a stat, în permanenţă, metoda perechii de amici. Această metodă se referă 

la faptul că fiecare elev detectat a avea un comportament anti-social a intrat în parteneriat cu doi colegi, nu 

neapărat din aceeaşi clasă, dar în general la această variantă ne-am orientat. Aceşti doi elevi, atât în timpul 

pauzelor, cât şi la terminarea orelor de curs şi-au dedicat timpul elevului problemă pentru a încerca să-i schimbe 

orientarea. Am considerat această metodă foarte avantajoasă pentru următoarele motive: Perechile pot repera 
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violenţa mult mai devreme decât un adult; Elevii violenţi se destăinuie mai uşor elevului pereche decât unui 

adult; Victimele unei violenţe au cui să se adreseze; Elevii care ajută îşi dezvoltă competenţe interpersonale 

preţioase şi au un cadru în care pot învăţa în mod activ despre civism; Cu timpul, şcoala este percepută de 

părinţi şi de colectivitate ca o organizaţie care se interesează de binele elevilor săi; Sistemul de susţinere prin 

intermediul perechilor de elevi facilitează legăturile cu alte servicii şi organisme de ajutorare.  

e) Intervenţiile tematice în cadrul orelor de consiliere şi orientare 

 În cadrul unei astfel de ore reprezentanţii Consiliului elevilor din fiecare clasă şi -au rugat colegii, între aceştia 

şi elevii problemă, să elaboreze un cod de conduită pe care sunt dispuşi să-l respecte. Într-o altă oră de 

consiliere şi orientare, un reprezentant al Poliţiei de Proximitate s-a arătat dispus să ţină o instruire, insistând 

şi pe cazuri concrete semnalate în Municipiul Petroşani, referitoare la delincvenţa juvenilă.  

f) Activităţi artistice 

Climatul non-violent este favorizat şi prin practica artistică. Metodele folosite au pornit de la activitatea 

anterioară legată de limbaj. Desenele redau situaţii fericite sau mai puţin de dorit, însă prin mesajul lor pot 

schimba atitudini. 

 g) Masă rotundă:  

Între principalii agenţi implicaţi în acest proiect (elevii problemă şi Consiliul elevilor) s -a desfăşurat o 

masă rotundă cu tema „Toleranţă! până când?” . 

  În concluzie putem afirma că acceptarea diferenţelor şi valorificarea lor în şcoală este o condi ţie a 

succesului şcolar. Diferenţele inevitabile pot genera conflicte, evenimente nedorite. Un conflict nesoluţionat 

afectează în mod indirect eficienţa oricărui tip de organizaţie. 

 Noi am urmărit prin acest proiect, ca toţi colegii noştri să aibă sentimentul obţinerii unui câştig. 

Schimbări spectaculoase nu au loc de la o zi la alta, dar am demonstrat că prin perseverenţa noastră şi prin 

voinţa fiecăruia nu există „nu se poate”.  

 

 

 

BULLYINGUL 
 

Profesor Szekely Daniela Maria, Școala Gimnazială Nr.3 Lupeni 

 

 

    Violența există peste tot în lume: pe stradă în școală, în mass-media, în inimile noastre este din ce în 

ce mai mediatizată. 
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Definirea violenței s-a dovedit a fi o încercare extrem de dificilă. Acest fapt se explică prin 

complexitatea fenomenului, dar și prin marea diversitate a formelor sale de manifestare. 

 Noțiunea de violență este discutată în relație cu agresivitatea. Agresivitatea este definită ca fiind orice 

comportament ostil, distructiv al unui individ. Poate fi îndreptată împotriva altor persoane, obiecte sau animale, 

precum şi împotriva fiinţei proprii, ca autoagresivitate. 

 Adesea agresivitatea este considerată a fi sinonimă cu violenţă, deşi nu orice conduită agresivă 

presupune şi violenţă, după cum nu orice act violent este însoţit de agresivitate.  

           Violenţa presupune dorinţa de a distruge, de a vătăma, de a produce suferinţă, pe când agresivitatea, 

adesea, urmăreşte alte scopuri: afişarea, demonstrarea masculinităţii, a puterii, autoapărarea, obţinerea de 

beneficii materiale, atragerea atenţiei, răzbunarea etc. 

           Termenul de “bullying”, vine de la “bully”(eng.), care înseamnă bătăuş, huligan.  

Cuvântul “bullying”, nu are o traducere exactă în limba română, însă poate fi asociat cu termenii de intimidare, 

terorizare, brutalizare.  

           Bullying-ul poate fi înţeles ca un act de violenţă fizică şi/sau psihică. Aceste acte de agresiune sunt 

prezente nu doar în filme, ci şi în viaţa de zi cu zi.  

 Bullying-ul este un act comportamental repetat, îndreptat spre rănirea fizică sau mentală a unei 

persoane. De asemenea, el se caracterizează prin comportamentul unei persoane care încearcă să obțină 

supremația asupra altora.  

           Cel mai ușor se poate observa această formă de violență în grupurile de copii. Școala este  mediul în care 

se manifestă cel mai des luptele pentru putere. 

           Bullying-ul reprezintă o parte a unor forme de abuz, de la forma simplă de neglijare, la abuzul emoțional, 

fizic și sexual. 

           Cele mai întâlnite tipuri de bullying sunt: 

 Bullying-ul fizic 

Este cea mai evidentă formă de hărțuire. Apare atunci când copiii folosesc acțiuni fizice pentru a câștiga 

putere și control asupra țintelor lor. Bătăușii fizici tind să fie mai mari, mai puternici și mai agresivi decât 

colegii lor. Exemplele de agresiune fizică includ loviturile, lovirea cu pumnii, palmele, împingerea și alte 

atacuri fizice. 

            Spre deosebire de alte forme de bullying, agresiunea fizică este cea mai ușor de identificat.   

  Bullying-ul verbal 

Autorii agresiunii verbale folosesc cuvinte, declarații și porecle pentru a câștiga putere și control asupra 

unei victime. De obicei, agresorii verbali folosesc mereu insulte pentru a micșora, a înjosi și a răni o altă 



239 

 

persoană. Își aleg țintele în funcție de modul în care arată, acționează sau se comportă. De asemenea, este 

obișnuit ca agresorii verbali să vizeze copiii cu nevoi speciale. 

Hărțuirea verbală este adesea foarte dificil de identificat, deoarece atacurile apar aproape întotdeauna atunci 

când adulții nu sunt în jur, sau atunci când nu sunt martori. Drept urmare, este adesea cuvântul unei persoane 

împotriva alteia. Dar agresiunea verbală trebuie luată în serios. Cercetările au arătat că agresiunea verbală și 

poreclele au consecințe grave și pot lăsa urme emoționale profunde. 

 Cyberbullying-ul sau hărțuirea pe internet 

Odată cu petrecerea unui număr de ore din ce în ce mai mare în mediul online, această formă de bullying 

a devenit foarte alarmantă. Atunci când cineva folosește internetul, un smartphone sau altă tehnologie pentru 

a hărțui sau amenința o altă persoană, se numește hărțuirea cibernetică sau cyberbullying.   

Exemplele de hărțuire cibernetică includ postarea de imagini dăunătoare, amenințări online și trimiterea 

de e-mailuri sau mesaje text dăunătoare. Deoarece copiii și adolescenții sunt întotdeauna conectați la 

tehnologie, agresiunea cibernetică este o problemă din ce în ce mai mare în rândul tinerilor, iar consecințele 

agresiunii cibernetice sunt semnificative. Agresorii din mediul online spun adesea lucruri pe care nu au curajul 

să le spună față în față și își pot hărțui victimele cu un risc mult mai mic de a fi prinși, fiind anonimi sau ascunși 

sub identități false, simțindu-se puternici în spatele monitorului. 

Bullying-ul are fețe ascunse și se manifestă sub forma a numeroase comportamente, a căror intenție 

este să provoace suferință. Există lovituri care se văd, răni care pot fi pansate, dar există și lovituri insinuante, 

răni care nu știu să strige după ajutor. Bullying-ul este o capcană, în care sunt deopotrivă prinși toți copii - 

agresori, victime sau martori. 

Copiii care acționează ca agresori sunt expuși la riscul de a dezvolta comportamente antisociale și 

delincvență ca adolescenţi şi tineri şi la implicarea în infrancțiuni penale ca adulți.  

Copiii agresați (victima) sunt defavorizați, nefericiți și suferă de probleme legate de stima de sine și 

încrederea în propria persoană. Ei se simt adesea anxioși, simt rușine și se simt chiar vinovați pentru ce li s -a 

întâmplat. Consecinţele negative afectează nu doar sănătatea lor mintală, ci şi rezultatele academice şi pot 

scădea motivaţia lor de a merge la şcoală şi de a învăţa.  

În funcţie de rolul ocupat, martorii la bullying pot dezvolta un comportament pasiv sau activ față de 

situațiile sociale. Unii vor încerca să stopeze, să medieze, să intervină atunci când observă episodul de bullying. 

Uneori se poate întâmpla ca un martor la bullying să prezinte consecințe similare cu cele ale victimei, deși 

acesta nu a fost implicat direct în actul de bullying, însa a sufer it o traumă prin asistare. Unii vor încuraja 

acțiunea agresorului.  
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Cercetătorii au studiat și au dezvoltat sisteme de corectare a comportamentului abuziv, dar și a 

fragilității emoționale prezente în cazul victimelor. Un model simplu de intervenție, al lui Olweus (Hazelden 

Foundation, 2007), are șase pași:  

Pasul 1: Opriți bullying-ul  

Pasul 2: Sprijiniți victima agresiunii în așa fel, încât să-i permită redobândirea controlului asupra emoțiilor 

sale și „menținerea imaginii"  

Pasul 3: Abordați agresorul, spunându-i comportamentului de bullying pe nume și explicând de ce este 

inacceptabil acest tip de comportament  

Pasul 4: Responsabilizați spectatorii/observatorii prin apreciere sau informații referitoare la felul în care să 

acționeze în viitor  

Pasul 5: Impuneți consecințe logice, non-violente.  

Pasul 6: Dacă este posibil, discutați ulterior cu victima agresiunii pentru a vă asigura că bullying-ul s-a oprit. 

Nedepistat la timp, bullyingul poate lăsa traume și repercusiuni ireversibile asupra adaptabilităţii  

copilului în societate, fie că vorbim de victimă sau de agresor.  

Este important de ştiut că este mai uşor să prevenim decât să „tratăm". Chiar și așa, este important ca 

în orele de dirigenție să se vorbească deschis cu elevii despre repercursiunile unui incident care are la baza 

bullying-ului. 
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Bullyingul este o problemă serioasă. Bullyingul (din englezescul „to bully“, care înseamnă a tiraniza, a 

intimida, a agresa, a brutaliza) nu se referă doar la agresiuni de natură fizică.  Pentru a fi bullying, un 

comportament trebuia să aibă următoarele caracteristici: 

1. Să reprezinte un dezechilibru de putere – situație în care o persoană o domină pe cealaltă 

2. Să se repete frecvent (regulat/constant) 

3. Să provoace neplăcere victimei, iar această neplăcere să îi genereze satisfacție agresorului . 

 Iată ce forme mai poate îmbrăca acesta: 

 agresiuni verbale directe (jigniri, etichetări, umiliri publice, etc.)  

 agresiuni verbale indirecte (răspândirea de zvonuri, când auzi lucruri despre tine de la alții)  

 farse / glume proaste – verbale sau fizice („pranks” cum sunt cunoscute în America) 

 cyber-bullying: orice agresiuni online, intimidări, jigniri, umiliri sau răspândiri de zvonuri (în 

formă scrisă sau sub formă multimedia/audio-video) 

 excluderi/includeri sociale selective (ex. eliminare dintr-un grup sau includere pe baza unor criterii 

stricte și subiective sau contextuale), inclusiv condiționarea socială sau alegerea selectivă a 

prietenilor (ex. daca vrei sa fii prieten cu mine, nu poți fi prieten și cu X…)  

 agresiuni fizice – directe (te împinge, te bate, te lovește) 

 agresiuni fizice – indirecte (îți ia un lucru de-al tău și ți-l aruncă / murdărește / strică / distruge) 

 intimidarea directă (ex. prin amenințări) și generarea fricii  

Tipuri de bullying 

a). Bullying verbal 

Este caracterizat de acțiuni verbale sau scrise, rău intenționate, cum ar fi: 

 Șicanarea; 

 Injuriile; 

 Comentariile sexuale neadecvate; 

 Folosirea sarcasmului; 

 Amenințările; 

 Criticile; 

 Un limbaj neadecvat 

b).  Bullying-ul motivat de prejudecată implică aspecte ale identității persoanei precum: rasă, religie, orientare 

sexuală etc. 

c). Bullying fizic 

Presupune folosirea contactului fizic pentru a-i intimida pe ceilalți, prin: 

 Intimidare fizică, amenințare, hărțuire, vătămare; 
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 Simularea violenței, ridicarea pumnului; 

 Lovire; 

 Împingere; 

 Distrugerea lucrurilor celuilalt; 

 Încălcarea spațiului personal; 

Motive pentru care unii recurg la bulling 

 Ei înșiși au fost cândva tiranizați  

 Au avut modele negative. „De multe ori, tinerii care recurg la bullying îi tratează pe alții . . . așa cum i-

au văzut pe părinții lor, pe frații lor mai mari sau pe alți membri ai familiei tratându-i pe alții“, scrie Jay 

McGraw în cartea sa Life Strategies for Dealing With Bullies. 

 Au un aer de superioritate, în realitate fiind nesiguri de ei . „Copiii care îi tiranizează pe alții au un aer 

de superioritate, care maschează adesea răni afective adânci și un sentiment de incompetență“, afirmă 

Barbara Coloroso în cartea sa The Bully, the Bullied, and the Bystander. 

 

Țintele preferate ale agresorilor sunt: 

 Singuraticii. Unii tineri cărora le lipsesc aptitudinile sociale se izolează și devin ținte ușoare ale acestor 

agresori. 

 Tinerii considerați diferiți. Unii ajung ținta bullyingului din cauza înfățișării, a rasei ori a religiei sau 

chiar a unei dizabilități, de fapt din cauza oricărui aspect de care un bully s-ar putea lega. 

 

 Tinerii cărora le lipsește încrederea de sine. Un bully îi observă imediat pe cei ce au o părere negativă 

despre propria persoană. Întrucât nu ripostează, aceștia ajung de regulă țintele preferate ale unui astfel 

de tiran. 

 Ce poți face dacă ești victima bullingului? 

 Nu reacționa.   

„Dacă nu reacționezi, își pierd interesul“.  

 „Cel înțelept își păstrează spiritul calm până la capăt“ 

 Nu răspunde cu aceeași monedă. Răzbunarea nu va face decât să agraveze problema, nu să o rezolve.  

„Nu întoarceți nimănui rău pentru rău“  

 Nu căuta necazul cu lumânarea. Pe cât posibil, evită oamenii și situațiile care ar putea favoriza 

bullyingul. 

 Încearcă să răspunzi într-o manieră neașteptată. „Un răspuns blând îndepărtează furia“. 
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 Folosește-ți umorul. Dacă un bully te face gras, ai putea pur și simplu să ridici din umeri și să zici: 

„Aș putea da jos câteva kilograme!“. 

 Pleacă. „Tăcerea arată că ești matur și că ești mai puternic decât persoana care te hărțuiește“. 

„Dovedești că ai stăpânire de sine, ceea ce agresorului îi lipsește“. 

 Clădește-ți încrederea de sine. „Agresorii observă când nu ești relaxat și profită de ocazie ca să 

distrugă și urma de încredere de sine pe care o mai ai“. 

 Vorbește cu cineva. Potrivit unui sondaj, peste jumătate dintre victimele cyberbullyingului nu vorbesc 

cu nimeni despre ce se întâmplă, probabil din cauza rușinii (îndeosebi în cazul băieților) sau de frică să 

nu o pățească mai rău. Dar nu uita, tocmai pe asta mizează agresorii. Faptul de a vorbi cu cineva este 

primul pas spre a pune capăt coșmarului. 

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. Printre exemple se 

numără: 

 răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe rețelele de socializare; 

 transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări prin platformele de schimb de mesaje; 

  copierea identității unei persoane și transmiterea în numele  acesteia de mesaje răuvoitoare cuiva.  

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. 

Când agresiunea de tip bullying are loc în mediul online, simți că ești atacat oriunde te-ai afla, chiar și în 

propria casă. Poate părea o situație fără scăpare. Efectele pot fi de lungă durată și pot afecta o persoană în multe 

feluri: 

 Psihic- te simți supărat, stânjenit, prost, chiar furios.  

 Emoțional- te simți rușinat sau îți pierzi interesul pentru lucrurile care îți plac. 

 Fizic- te simți obosit (ai insomnii) sau ai simptome precum dureri de stomac sau de cap.   

Teama de a fi luat în râs sau de a fi hărțuit de alții te poate împiedica să te exprimi liber sau să încerci să rezolvi 

problema. În cazuri extreme, cyberbullingul poate duce și la suicid.  

Agresiunile de tip cyberbullying ne pot afecta în multe feluri. Dar situația poate fi depășită și persoanele 

afectate își pot redobândi încrederea și sănătate. 

Prevenirea cyberbullingului 

În primul rând trebuie să iei legătura cu cineva de încredere. 
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Strângerea dovezilor, precum mesaje text și capturi de ecran ale postărilor de pe rețelele de socializare, poate 

fi utilă, pentru a arăta ce se întâmplă. 

Pentru a pune capăt bullying-ului, agresiunea trebuie identificată, iar raportarea situațiilor este esențială. De 

asemenea, poate fi de ajutor și să îi arăți agresorului că acțiunile sale sunt inacceptabile.  

Dacă ești bullied în mediul online, te încurajăm să vorbești cu un părinte, profesor sau o persoană de încredere 

– ai dreptul să fii în siguranță. De asemenea, procesul prin care poți raporta acțiunile de bullying direct din 

Facebook sau Instagram este foarte ușor. 

Se pot  trimite echipei un raport anonim referitor la o postare, comentariu sau poveste de pe Facebook sau 

Instagram. 

Raportarea unui conținut abuziv către Facebook sau Instagram ne poate ajuta să îmbunătățim condițiile de 

siguranță pe platformele noastre. Agresiunea de tip bullying și hărțuirea au, prin definiție, un caracter extrem 

de personal, așadar, în multe cazuri avem nevoie de o persoană care să ne semnaleze acest comportament 

înainte de a-l identifica sau elimina noi. 

Raportarea unui caz de cyberbullying este întotdeauna un demers anonim pe Instagram sau Facebook și nimeni 

nu va ști vreodată că ne-ai adus la cunoștință acest comportament. 

Metode de prevenirea a cyberbullinului 

Gândește-te de două ori înainte de a posta sau distribui ceva online- acea postare rămâne online și poate fi 

folosită de cineva mai târziu pentru a-ți face rău. Nu divulga detaliile personale precum adresa ta, numărul tău 

de telefon sau numele școlii tale. 

Află mai multe despre setările de confidențialitate ale aplicației tale preferate de socializare. Iată o serie de 

acțiuni disponibile pe majoritatea rețelelor:  

 Poți alege cine îți poate vizualiza profilul, cine îți poate trimite mesaje directe sau cine îți poate lăsa un 

comentariu prin configurarea setărilor de confidențialitate ale contului tău.  

 Poți raporta comentarii, mesaje și fotografii supărătoare și poți cere să fie șterse.  

 În afară de ștergerea din lista de prieteni, poți bloca în totalitate pe cineva și nu vor mai putea nici să îți 

vizualizeze profilul și nici să te contacteze. 

 De asemenea, poți alege ca anumite persoane să îți lase comentarii care să fie vizibile doar pentru ele, 

fără a le bloca în totalitate. 

 Poți șterge postări de pe profilul tău sau le poți ascunde pentru a nu mai putea fi vizualizate de anumite 

persoane.  

Pe majoritatea rețelelor tale preferate de socializare, utilizatorii nu primesc notificare când îi blochezi, 

restricționezi sau raportezi. 
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• Vorbele rele pot răni forte tare  

•  Să te porți frumos și să respecți pe toată lumea 

• Familia îți  vrea binele întotdeauna 
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NECESITATEA CONȘTIENTIZĂRII PERICOLULUI BULLYINGULUI ASUPRA 

DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A ELEVILOR 

 
 

Prof. Șchiopul Maria – Colegiul Economic Hermes Petroșani 

Prof. Huszar Otilia – Colegiul Economic Hermes Petroșani 

 

„Violenta psihologică – bullying este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau 

cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, în mod constant și repetat, care implică 

un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, 
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ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și 

vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, 

naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată” 

 

 Studiile arată că, frecvența angajării în acțiuni agresive crește în urma vizionării repetate a materialelor 

violente, tendință care se remarcă și la copiii care nu au avut înclinații agresive (Eron et al.,1972, Josephson, 

1982, Parke et al, 1977). Impactul expunerii la violență se acumulează în timp, devenind tot mai pregnant. 

Chiar dacă expunerea izolată la o emisiune violentă nu duce la comportament agresiv (Josephson, 1982), 

ingerarea repetată și pe termen lung a materialelor violente determină creșterea potențialului agresiv (Popoviciu 

2013). 

Copiii supuși diferitelor forme de violență sunt nefericiți, se gândesc adesea la experiențele și traumele 

lor, neputându-se concentra asupra sarcinilor și cerințelor educaționale. Dezvoltarea lor  socială, fiind afectată, devin 

triști, anxioși sau prea preocupați să-și rezolve unele probleme interpersonale, folosind uneori chiar strategii 

violente. Și ca într-un cerc vicios, aceste violențe, la  rândul lor, îi fac inadaptați, nepopulari și marginalizați. 

Bullyingul poate fi foarte nociv dacă avem în vedere faptul că, el se concretizează în: insulte, tachinări, 

tensionări, stresări, răspândirea de bârfe, amenințări, izolarea cuiva, batjocorirea, imitarea, discreditarea 

intenționată și repetată a altor oameni. Copiii sau adulții expuși unor emoții negative, pot deveni anxioşi, 

neîncrezători în forțele proprii, retraşi, timizi și lipsiţi de inițiativă. Aceste trăiri negative, îi pot afecta pe o 

lungă perioadă de timp sau pe tot parcursul vieții lor. 

Efectele bullying-ului pot fi grave, chiar fatale. Se indică faptul că persoanele, indiferent dacă sunt 

copii sau adulți, care sunt supuse permanent comportamentului abuziv, prezintă risc de  stres, îmbolnăviri și 

chiar sinucidere. Victimele hărțuirii pot suferi pe termen lung probleme emoționale, probleme de 

comportament, probleme sociale, singurătate, depresie, anxietate, stimă de sine scăzută, o creștere a frecvenței 

îmbolnăvirilor.  

Conform datelor colectate de Asociația Telefonul Copilului, cei mici simt nevoia să se izoleze, se simt 

singuri sau au dificultăți în relaționare cu ceilalți copii, manifestă teamă  și stări de anxietate în prezența 

colegilor de școală în procentaj de 74,29%. De asemenea, în procentaj de 25,71%, copiii simt nevoia să se 

automutileze, au tentative de suicid, gânduri suicidare și doresc să abandoneze școala.  

O serie de semne evocatoare de violenţă asupra unui copil, care pot ridica un semnal de alarmă, mai 

ales când nu pot fi explicate sau justificate de către copil şi de către părinţii săi/persoana de 

îngrijire/reprezentantul legal, pot fi:  

 dificultăţi de concentrare; scăderea randamentului şcolar, absenteism/abandon şcolar; neglijenţă 

în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus; tulburări de comportament, de tipul: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Stres
https://ro.wikipedia.org/wiki/Depresie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anxietate
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apatie, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, minciună, fuga de acasă, furtul, consumul de alcool, de droguri, 

fără a se limita la acestea; tulburări de somn, de tipul: insomnii, somnolenţă, somn agitat, coşmaruri; tulburări 

de alimentaţie, de tipul: anorexie, bulimie; autostigmatizare, autoculpabilizare; ticuri, de tipul: clipit, rosul 

unghiilor; enurezis, encoprezis; dificultăţi în relaţionare şi comunicare; stări depresive, uneori cu tentative de 

suicid; persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante; modificarea rapidă a dispoziţiei afective; 

comportament sexual inadecvat vârstei; prezenţa unei sarcini nedorite; vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii, 

fracturi şi altele; teama incontrolabilă de persoane de sex masculin, în cazul fetelor.  

Psihologul norvegian Dan Olweus,  considerat pionier al cercetării bullying-ului, a ajuns la concluzia 

că, acest fenomen poate fi combătut, conștientizarea pericolului bullying-ului școlar fiind o primă etapă în 

orice demers de prevenire și combatere a acestui fenomen. O primă măsură propusă pentru atingerea acestui 

scop, este ca toții adulții din școală să învețe cum să acționeze, pentru descurajarea unor astfel de 

comportamente. Programul Olweus are la bază următorul deziderat: școala ca un mediu sigur și pozitiv de 

învățare 

Pentru prevenirea consecinţelor pe termen lung a bullyingului/cyberbullyingului, unitatea de 

învăţământ trebuie să aibă posibilitatea consultării prompte a unei persoane specializate în psihologia clinică a 

copilului sau a psihiatriei pediatrice, în cazul în care există suspiciunea că un copil este victimă. 

Printre măsurile avute în vedere de către cadrele didactice din unităţile de învăţământ enumerăm:  

a) identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la acţiuni de tip bullying; 

b) identificarea timpurie a elevilor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive, a elevilor cu potenţial 

violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de tip bullying; 

c) valorificarea intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi extraşcolare, 

pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying; 

d) implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi reducere a 

manifestărilor de tip bullying; 

e) colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ 

f) constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unor structuri cu rol de mediere, care să contribuie la 

identificarea surselor de conflict.  

g) dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi cyberbullying  

h) derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullyingului: jocuri, concursuri, 

expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti 

Se organizează programe de informare a elevilor şi a cadrelor didactice, prin seminare, conferinţe, 

sesiuni de formare privind modalităţile adecvate de gestionare a unor situaţii concrete de bullying şi 

cyberbullying, centrate pe dezvoltarea abilităţilor de inteligenţă emoţională: încrederea în sine, controlul 
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emoţiilor, comunicarea pozitivă, principii de relaţionare cu cei din jur, aplanarea conflictelor, empatia, luarea 

de poziţie, încurajarea şi protejarea victimei, descurajarea agresorului. 
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CYBERBULLYING-UL ÎN ȘCOLI 

Prof. Înv. primar Toader Elena Adriana- Șc. Gimn. Nr. 3, Lupeni 

 

Termenul de cyberbullying se foloseşte doar atunci când părţile implicate sunt copii sau adolescenţi, 

devenind extensia virtuală a bullying-ului, pe care îl putem defini ca fiind abuzul psihologic comis prin acte de 

hărţuire transmise prin tehnologiile de informare şi comunicare, de către persoane pentru care regulile de bun 

simţ şi comportamentul în societate sunt nule, mi-a declarat într-un interviu psihologul Lucia Şireanu. De 

asemenea, aceasta este director şi fondator la Ra Of Mind, psihopegagog, psiholog specializat  în domeniul 

securităţii naţionale şi psiholog clinician. Sebastian Rusu: Pandemia de coronavirus a avut un efect major 

asupra psihicului copiilor pe fondul transferării majorităţii activităţilor pe online. Pe lângă nevroze, un fenomen 

periculos îi afectează direct pe copii şi tineri: cyberbullyingul. Aş dori să definim acest fenomen şi totodată să 

schiţăm câteva caracteristici ale acestuia? Lucia Şireanu: Mai întâi de toate, ar trebui să recunoaştem că 

https://avocatiuliadumitru.ro/prevenirea-bullyingului-si-a-cyberbullyingului-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar/
https://avocatiuliadumitru.ro/prevenirea-bullyingului-si-a-cyberbullyingului-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar/
http://cjraesibiu.ro/wp-content/uploads/2020/02/Campanie-antibullying_CJRAE-Sibiu
http://dialoc.ro/unul-din-doi-copii-victima-a-abuzului-de-tip-bullying-la-scoala/
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mileniul al treilea ar putea fi uşor denumit mileniul digitalizării. Noi, adulţii înţelegem poate, mai greu apetitul 

din ce în ce mai crescut al copiilor din zilele noastre pentru ecrane – ei fiind nativi digitali. Două dintre motive 

ar fi accesibilitatea de foarte mici, la acestea: telefon, tabletă, laptop, console, televizor şi disponibilitatea 

acestora. Foarte rar mai vedem astăzi pe cineva fără aceste „accesorii”, iar părinţii le oferă, din diverse motive, 

poate mult prea uşor aceste echipamente. Indispensabile şi foarte utile, fără discuţie, linia de demarcaţie între 

folositor şi pericol este foarte fină. Iată că pandemia însoţită de distanţarea socială nu a făcut altceva decât să 

crească timpul petrecut de copii în faţa device-urilor. Pe lângă orele online, copiii folosesc “ecranele” pentru a 

comunica unii cu ceilalţi şi pentru a-şi petrece timpul liber, confundând astfel mediul online cu cel real, 

înconjurător; iar această utilizare excesivă a ecranelor a condus evident la o accelerare a acestui fenomen numit 

”cyberbullying”. Termenul de cyberbullying se foloseşte doar atunci când părţile implicate sunt copii sau 

adolescenţi, devenind extensia virtuală a bullyingului, pe care îl putem defini ca fiind abuzul psihologic comis 

prin acte de hărţuire (ameninţare, intimidare, insultare, propuneri meschine, sabotare, bârfă, excludere, 

înregistrarea video a agresiunii, urmărire online, etc.) transmise prin tehnologiile de informare şi comunica re, 

de către persoane pentru care regulile de bun simţ şi comportare în societate sunt nule şi care preferă această 

cale pentru că au impresia că beneficiază de imposibilitatea dezvăluirii propriei identităţi. În cazul adulţilor se 

folosesc alţi termeni distincţi, precum cyber-harrasment sau cyberstalking. Cyberbullying-ul este de asemenea 

un fenomen studiat si de Cyberpsihologia, un domeniu al psihologiei care cerceteaza impactul tehnologiei 

asupra comportamentului uman şi  interacţiunea omului cu mediul online. Care sunt efectele agresiunii de tip 

cyberbullying? Cyberbullyingul poate avea efecte extrem de dăunătoare, aici putem enumera retragerea 

socială, scăderea stimei de sine, timiditate, vulnerabilitate şi chiar suicid. De cele mai multe ori, victima î nsăşi 

poate apela la cyberbullying, crezând că aceasta este singura cale prin care se poate răzbuna pe agresor, iar 

acest lucru nu face altceva decât să agraveze orice repercursiune a comportamentelor toxice asupra sa. Cum 

poate afecta cyberbullying-ul comportamentul individului? Datorită faptului că internetul este un mediu folosit 

de miliarde de oameni, noi îl percepem total eronat ca fiind unul “sigur”. În mod total greşit ne deschidem mult 

mai rapid sufletul, ne dispare senzaţia de ruşine, apărând astfel dezinhibiţia. Folosirea excesivă a mediului 

online, ne obişnuieşte creierul cu prelucrarea superficială a informaţiilor, devenind astfel mult mai vulnerabili. 

Inactivitatea fizică şi social-umană din timpul distanţării sociale i-a transformat pe copii în nişte “roboţei” 

disponibili permanent în mediul virtual, având ca efecte lipsa capacităţii de concentare, diminuarea puterii de 

învăţare, refuzul de a participa la ore pentru a evita întâlnirea cu unii colegi, prieteni, care poate au vizualizat 

sau citit mesajele denigrante distribuite pe internet de agresor. 

Cum poate afecta cyberbullying-ul comportamentul individului? Datorită faptului că internetul este un 

mediu folosit de miliarde de oameni, noi îl percepem total eronat ca fiind unul “sigur”. În mod total greşit ne 

deschidem mult mai rapid sufletul, ne dispare senzaţia de ruşine, apărând astfel dezinhibiţia. Folosirea excesivă 
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a mediului online, ne obişnuieşte creierul cu prelucrarea superficială a informaţiilor, devenind astfel mult mai 

vulnerabili. Inactivitatea fizică şi social-umană din timpul distanţării sociale i-a transformat pe copii în nişte 

“roboţei” disponibili permanent în mediul virtual, având ca efecte lipsa capacităţii de concentare, diminuarea 

puterii de învăţare, refuzul de a participa la ore pentru a evita întâlnirea cu unii colegi, prieteni, care poate au 

vizualizat sau citit mesajele denigrante distribuite pe internet de agresor. 

Ce rol trebuie să joace părinţii în această situaţie? Când ar trebui să se apeleze psihologul? În mod 

categoric părinţii au un rol vital într-o situaţie de cyberbullying/bullying. Recomand ca părintele să îi expună 

totuşi din timp copilului, situaţiile în care s-ar putea afla vreodată, din punct de vedere al relaţionării online cu 

alţi copii, ca acesta să  înţeleagă conotaţiile nepotrivite de la început, iar la primul semn să ceară urgent ajutorul. 

În primul rând părintele ar trebui sa prioritizeze şi să echilibreze timpul rămas după parcurgerea programului 

şcolar on-line a copilului, cât şi cel din weekend şi vacanţă, în care să fie implicat în alt tip de activităţi de 

preferabil împreună  şi să stabilească împreună cu copilul, consecinţele pozitive şi negative ale respectării 

programului online. Disponibilitatea emoţională a părintelui este esenţială în relaţia  cu copilul abuzat în mediul 

cybernetic, acesta trebuie să aibă încredere şi să nu îi fie ruşine să povestească despre actele de hărţuire.  

 

  

MODEL DE PROGRAM PENTRU PREVENIREA BULLYING-ULUI 
 

 

Profesor Ţopescu Doina – Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 

Profesor Dumitraşcu Gabriela – Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 

 

 

Bullying-ul poate amenința siguranța fizică și emoțională a elevilor la școală și poate avea un impact 

negativ asupra capacității lor de a învăța. Cel mai bun mod de abordare a bullying-ul este de a fi oprit înainte 

de a începe. Există o serie de lucruri pe care personalul școlii le poate întreprinde pentru a face școlile mai 

sigure și pentru a preveni bullying-ul, precum și alte forme de violență din școală. 

Instruirea personalului școlar și a elevilor în prevenirea și abordarea bullying-ului poate ajuta la 

susținerea eforturilor de prevenire a bullying-ului în timp. Învățarea devine mai eficientă atunci când copilul îl 

observă pe adult punând în practică aceste comportamente în relația cu alții. 

Nu există o formulă a unui program sau strategie de prevenire a bullying-ului general valabilă, de aceea 

noi propunem câteva opțiuni care au avut rezultate bune în școala noastră și pe care alte școli le pot lua în 

considerare adaptându-le specificului instituției. 

Programul are ca obiective principale:  

1. reducerea comportamentelor de bullying existente în rândul elevilor;  
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2. prevenirea noilor comportamente de bullying și construirea unor relații mai bune între elevii din 

școală.  

Acestea sunt atinse prin restructurarea mediului social al copilului din școală și inducerea unui 

sentiment de comunitate în rândul elevilor și profesorilor. 

Obiective specifice: 

• încurajarea comunicării – profesorii oferă un model pentru elevi, angajându-i în discuții despre 

bullying și încurajând elevii să caute ajutor de la un adult atunci când alte strategii nu funcționează; 

• dezvoltarea empatiei – profesorii îi ajută pe elevi să recunoască și să interpreteze sentimentele și 

nevoile altora, să înțeleagă impactul comportamentului de bullying și să-i trateze pe ceilalți cu grijă și respect;  

• promovarea responsabilității – profesorii îi ajută pe elevi să își dezvolte capacitatea de a se opri și de 

a gândi înainte de a acționa, de a rezista presiunii colegilor și de a-și asuma responsabilitatea pentru propriul 

comportament, reparând prejudiciile pe care le cauzează altora;  

• îmbunătățirea comportamentelor pozitive și a relațiilor sănătoase – profesorii modelează și întăresc 

abilitățile elevilor pentru a se înțelege cu ceilalți. 

Programul se concentrează pe dezvoltarea unei școli fără bullying și vizeză trei aspecte: 

a. un leadership consolidat și un angajament continuu din partea personalului școlii;  

b. dezvoltarea și formarea continuă a personalului didactic pentru susținerea programelor de prevenire 

a bullying-ului și a altor forme de violență din școală;  

c. implicarea părinților și a comunității în planificarea și implementarea programului anti bullying este 

esențială. 

Planul de intervenție include orientări și strategii pentru: 

- urmărirea incidențelor comportamentului de bullying;  

- sprijinirea elevilor care experimentează comportamentul de bullying;  

- sprijinirea elevilor care se angajează într-un comportament de bullying; 

- sprijinirea elevilor care asistă la un comportament de bullying. 

 

 

Activități formale și informale cuprinse în programul de prevenire a bullying-ului  

• includerea cu caracter permanent a subiectului prevenirii bullying-ului în lecțiile de consiliere și 

activitățile educative.  

• cercetări, referate privind tipurile de bullying, cum poate fi prevenit și cum ar trebui să răspundă elevii;  

• prezentări, discursuri sau un jocuri de rol, teatru forum privind oprirea bullying-ului;  

• discuții despre subiecte precum raportarea cazurilor de bullying;  
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• creații artistice, cum ar fi o poezie care se pronunță împotriva bullying-ului, o poveste sau o scenetă 

care îi învață pe spectatori cum să vină în ajutor;  

• concursuri sportive; 

• lucrări artistice, de exemplu un colaj despre respect sau efectele bullying-ului;  

• întâlniri, ședințe în clasă pentru a vorbi despre relațiile dintre colegi. 

Acțiuni susținute de managementul școlii:  

• evaluarea gradului de conștientizare și domeniul de extindere a fenomenului de bullying în școală prin 

sondaje efectuate în rândul elevilor și al personalului;  

• supravegherea îndeaproape a elevilor în școală;  

• desfășurarea de ședințe la nivel școlar și activități de formare profesională pentru cadrele didactice; 

• elaborarea unor standarde clare de comportament, inclusiv reguli împotriva bullying-ului pentru toți 

elevii și afișarea lor în fiecare clasă; 

• implicarea părinților în procesul educațional, activitățile și proiectele școlare;  

• stabilirea unui sistem confidențial de raportare care să permită elevilor și părinților să aducă la 

cunoștinţă cazurile de victimizare și care să înregistreze detaliile incidentelor de bullying;  

• elaborarea strategiilor de recompensare a elevilor pentru un comportament pozitiv și incluziv.  

Programul nostru necesită o activitate continuă și concertată din partea tuturor factorilor implicați.  

 

 

Bibliografie: 

 

1. Adriana Mitu și Gabriela Maalouf – 2017, Cum să fii cool la școală. Educație fără bullying, Editura 

Bookzone, București. 

 

VIOLENȚA ÎN MEDIUL ON-LINE CYBERBULLYING-UL 

Prof. înv. primar Vochițoiu Nadia- Șc. Gimn. Nr.3, Lupeni 

 

Ce este cyberbullying-ul? 

Cyberbullying-ul 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 
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  Cyberbullying-ul este foarte neplăcut pentru că poate fi public, greu de dat jos de pe Internet și te poate 

afecta tot timpul, chiar și când ești acasă. 

Cum arată cyberbullying-ul? 

 Primirea unor mesaje răutăcioase de la persoane cunoscute sau de la necunoscuți.  

 Primirea unor mesaje amenințătoare sau jignitoare prin intermediul rețelelor sociale, precum Facebook 

sau AskFm 

 Trimiterea către alții a unor poze sau clipuri cu tine cu scopul de a te jigni sau a te face să te simți 

stânjenit 

 Răspândirea de zvonuri despre tine prin SMS sau aplicații de chat precum WhatsApp sau Viber  

 Furtul parolelor tale pentru a-ți prelua conturile 

 Crearea unui profil fals cu pozele tale sau postarea de statusuri și comentarii ca venind din partea ta.  

Cum poate afecta cyberbullying-ul? 

 persoană care este hărțuită online poate experimenta multe trăiri negative, precum:  

 Sentimente de vinovăție 

 Persoana se poate simți prinsă într-o situație fără scăpare 

 Se poate simți singură, ca și cum nimeni nu o susține 

 Se poate simți exclusă 

 Sentimente de depresie, supărare și respingere de către grup 

 Sentimente de frică și nesiguranță 

 Anxietate și stres. 

 În cazuri extreme, cyberbulling-ul poate duce și la suicid.  

De ce este cyberbullying-ul atât de îngrozitor? 

 mulţime de oameni pot să vadă ce se întâmplă sau chiar să participe. 

 Se poate să nu știi cine te hărțuiește pentru că acesta și-a creat un cont fals și trimite în mod anonim 

mesaje. 

 Este greu de îndepărtat pentru că este postat pe internet și poate fi ușor preluat sau salvat de alte 

persoane. 

 Este greu să scapi dacă simți nevoia să folosești tehnologia des. 

 Conținutul poate fi văzut de foarte multe persoane. 

 Conținutul poate fi găsit de străini la o căutare Google. 

 Informaţiile postate pe internet rămân online şi nu mai ai controlul asupra lor.  

Care sunt efectele agresiunii de tip cyberbullying? 
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     Când agresiunea de tip bullying are loc în mediul online, simți că ești atacat oriunde te-ai afla. Efectele 

pot fi de lungă durată și pot afecta o persoană în multe feluri:  

 Psihic- te simți supărat, stânjenit, prost, chiar furios.  

 Emoțional- te simți rușinat sau îți pierzi interesul pentru lucrurile care îți plac. 

 Fizic- te simți obosit (ai insomnii) sau ai simptome precum dureri de stomac sau de cap.  

Ce pot face? 

 Nu posta informații personale precum adresa sau numărul de telefon și nu le împărtăși pe acestea cu 

persoane necunoscute.  

 Ai grijă ce tip de poze postezi sau distribui. 

 Păstrează-ți parolele doar pentru tine. Nu le spune nici măcar prietenilor. 

 Nu răspunde unor mesaje atunci când ești nervos sau supărat. Un răspuns din partea ta poate încuraja 

hărțuitorul să continue. 

 Deloghează-te pentru o perioadă de timp. 

 Raportează și blochează persoanele care te deranjează. 

 Agresiunea de tip bullying față-în-față și cea în mediul online cyberbullying se pot petrece concomitent.  

  Dar cyberbullying-ul lasă amprente digitale- înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi 

dovezile necesare pentru a putea pune capăt agresiunii. 

În concluzie: 

     Ce trebuie să facă un copil care este agresat? 

 Să ignore comportamentul de agresare (doar în faza iniţială!); 

 Să se distanţeze de situaţia şi locul respectiv; 

 Să reacţioneze într-o manieră fermă (învăţarea abilităţilor asertive); 

 Să se asigure de protecţie (solicitarea ajutorului). 

    Ce este important să evite un copil care este agresat:  

 să se înfurie/să plângă; 

 să se comporte agresiv (să lovească, să înjure etc.); 

 să aducă alţi copii sau o gaşcă cu ajutorul căreia să îşi facă dreptate; 

 să răspundă cu tachinare. 

 

Referinte bibliografice: 

5. https://dexonline.ro/definitie/bullying 
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https://dexonline.ro/definitie/bullying
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8. https://www.unicef.org/moldova/media/3146/file/Bullying-
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CONSILIEREA ŞCOLARĂ ÎNTRE TRADIŢIONALISM ŞI MODERNISM 
 

Prof. Zorilă Coculeana  - Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila 

 

MOTTO „Ceea ce ne lipseşte când venim pe lume şi de care avem nevoie mai târziu, ne este oferit prin  

educaţie.” ( J. J. Rousseau) 

Dezvoltarea personalităţii se manifestă ca un proces stadial dinamic ce are caracter progresiv. 

Tânărul se descoperă într-un mod nou, se surprinde dialogând cu el însuşi, ia poziţie faţă de problemele 

din lumea înconjurătoare şi cele ale existenţei sale. 

Adolescenţa se distinge şi printr-o serie de schimbări calitative în gândire. Acum este momentul 

judecăţilor ipotetice deductive, a analizei fenomenelor şi interpretării lor. 

Adolescenţa se distinge şi printr-o serie de schimbări calitative în gândire. Acum este momentul 

judecăţilor ipotetice deductive, a analizei fenomenelor şi interpretării lor. 

În formarea adolescentului, a personalităţii lui, un rol important îl are familia şi şcoala, dar nu trebuie 

să omitem mediul, prietenii. 

Nu este uşor să fii adolescent, să suporţi tot cortegiul de schimbări, să  cauţi răspunsuri la tot felul de 

întrebări, să găseşti omul , adultul în care să ai încredere şi căruia să-I mărturiseşti nedumeririle tale, zbaterile 

tale , astfel încât printr-o comunicare eficientă să fie ambii de aceeaşi parte, de partea vieţii. 

Tânărul care vrea să conducă şi să se conducă, cel ce vrea să înveţe, să se instruiască, să fie exemplu 

celorlalţi, trebuie mai întâi „ să se biruie pe sine însuşi” (Gheorghe Botnariu).  

Sociologii spun, că adulţii de azi - părinţi, profesori- au cunoscut o educaţie dură, dar o viaţă mai uşoară 

în simplitatea ei , in timp ce adolescenţii de azi au o educaţe lejeră, dar o viaţă mai dură. Astfel, adolescenţii 

de astăzi nu mai sunt adolescenţii de ieri, dar nici lumea nu mai e la fel. Şi pentru că, nici o materie şcolară nu 

predă viaţa, cum să fie ea trăită, cu riscurile, dar şi cu bucuriile ei, adolescentul are nevoie de adult pentru a -I 

vorbi de fericire, de sensul vieţii. 

În formarea adolescentului, a personalităţii lui, un rol important îl are familia şi şcoala, dar nu trebuie 

să omitem mediul, prietenii. 

https://www.politiaromana.ro/files/pages_files/BULLYING.pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/3146/file/Bullying-ul%20%C3%AEn%20r%C3%A2ndul%20adolescen%C8%9Bilor%20din%20Republica%20Moldova.pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/3146/file/Bullying-ul%20%C3%AEn%20r%C3%A2ndul%20adolescen%C8%9Bilor%20din%20Republica%20Moldova.pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/3146/file/Bullying-ul%20%C3%AEn%20r%C3%A2ndul%20adolescen%C8%9Bilor%20din%20Republica%20Moldova.pdf
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Consilierea şcolară reprezintă un proces intensiv de acordare a asistenţei psihopedagogice elevilor şi 

celorlalte persoane implicate în procesul educaţional (profesori, părinţi, tutori, autorităţi şcolare). Consi lierea 

este o activitate iniţiată de o persoană care caută ajutor. Procesul de consiliere îl ajută pe tânărul ce oscilează 

să îşi identifice gândurile, emoţiile şi comportamentul. Am observat în activitatea pe care o desfăşor la catedră 

că în această perioadă adolescenţii încearcă să îsi exploreze propriile trăiri. 

Prin aria curriculară consiliere şi orientare, introdusă în Curriculumul naţional din România s -a urmărit 

permanent a oferi un program de educaţie pentru carieră elevilor din toate nivelurile de învăţământ, pregătirea 

elevilor pentru o bună integrare socială şi profesională, dezvoltarea personală a acestora în consens cu 

interesele, aspiraţiile şi capacităţile proprii. 

Cariera profesională reprezintă parcursul profesional format din ocupaţii succesive asumate de un 

individ în termenii aceleiaşi ocupaţii de bază.Orientarea şcolară şi profesională trebuie să contribuie la 

formarea unui om cu o cultură generală bogată şi cu o profesiune însuşită temeinic.Profesiunea pe care şi -o 

alege trebuie să fie făcută cu dragoste, căci numai ceea ce e făcut cu pasiune nu pare o povară şi nu va fi un 

eşec. 

În zilele noastre se are în vedere asigurarea de şanse egale în dezvoltarea personalităţii şi în formarea 

profesională. Deci orientarea şcolară şi profesională se constituie ca un sistem coerent şi dinamic de principii, 

acţiuni şi măsuri prin care un individ sau un grup sunt ajutaţi să opteze pentru o anumită şcoală sau oprofesie 

potrivită aptitudinilor şi aspiraţiilor proprii.Dacă până nu demult copiii urmau meseria părinţilor, astăzi sunt 

alte criterii de selectare. În baza unei convergenţe reale realizate de orientarea şcolară şi profesională, dintre ce 

poate şi ce vrea elevul şi certitudinea pe care o oferă societatea privind viitorul său, adolescentul este stimulat 

să obţină rezultate şcolare şi profesionale. În fundamentarea şi realizarea orientării şcolare şi profesionale poate 

concura un sistem de factori în interacţiune, printre care: cercetarea, şcoala şi profesorii, familia, etc. Aceştia 

pot realiza importante acţiuni de consiliere pentru orientarea şcolară şi profesională adecvate şi eficiente.  

Aşadar, şcoala trebuie să vizeze nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi, ci şi pregătirea 

de absolvenţi direct angajabili şi imediat productivi în vederea creării unei cariere care să răspundă cerinţelor 

pieţii. 

Influenţa exercitată de sistemul educaţional asupra ofertei de muncă nu implică doar un aspect calitativ, 

fiind şi unul dintre cei mai importanţi factori în modelarea ofertei de forţă de muncă din punct de vedere 

calitativ şi structural, arătând de asemenea opţiunile tinerei generaţii pentru un anumit gen de activitate.  

Nevoia de educaţie este reală pentru toate categoriile de populaţie, deoarece în lupta pentru adaptare şi 

schimbare este necesar mai întâi şi întâi să ne modificăm modul de a percepe şi a înţelege lucrurile din viaţa în 

care trăim. În esenţă, este vorba de a ne modela concomitent, prin investiţia în noi înşine, atât caracterul, cât şi 

întreaga personalitate, astfel încât să putem realiza o autoînnoire echilibrată în procesul tranziţiei. 



257 

 

Educaţia este cea mai sigură posibilitate pentru oameni de a se confrunta cu un viitor nesigur. Aceasta 

măreşte şansele găsirii unui loc de muncă, chiar dacă nu este o garanţie în lupta cu un posibil şomaj. 

Dacă, în trecut, o persoană cu anumite cunoştinţe profesionale sau cu anumite calificări dobândea un 

loc de muncă şi nu suferea schimbări importante pe parcursul perioadei active de muncă, în zilele noastre 

trebuie să fii capabil să te adaptezi la noile evoluţii, forţa de muncă fiind nevoită să urmeze o pregătire continuă.  

Sub impactul exploziei tehnologiei informaţionale şi al noii economii, educaţia suferă modificări 

semnificative, prin aceea că devine continuă şi interactivă, iar, pe de altă parte, presupune capacitatea de a 

folosi cu eficacitate, rapiditate şi creativitate cunoştinţele, informaţiile disponibile, uşor de accesat, mai ales 

prin intermediul Internetului. 

O motivaţie importantă a indivizilor de a investi în educaţie are în vedere ideea potrivit căreia 

cunoştinţele şi competenţele acumulate au tendinţa de a conduce la o creştere a productivităţii şi, implicit, a 

câştigurilor potenţiale. Un alt motiv important al acumulării unui nivel superior de educaţie este câştigarea unei 

mai mari stabilităţi pe piaţa muncii, ceea ce reduce implicit riscul şomajului. 

Serviciile de informare, orientare şi consiliere reprezintă serviciile care au scopul de a asista indivizii 

de orice vârstă şi în oricare moment din viaţa lor în luarea deciziei privind educaţia, instruirea şi ocupaţia şi 

pentru a-şi conduce propria carieră. 

Piaţa în domeniul educaţiei reprezintă acea formă de piaţă în cadrul căreia se manifestă cererea şi oferta 

de capital uman. Piaţa educaţiei prezintă următoarele caracterisitci de bază tinerii sunt foarte senzitivi la 

condiţiile specifice pieţei muncii atunci când iau decizia de a investi sau nu în capitalul uman pentru a urma o 

instituţie de învăţământ superior. Ei percep foarte rapid care sunt profesiile mai avantajoase, atât di n 

perspectiva câştigurilor, cât şi din cea a oportunităţilor de lucru şi, respectiv, a statutului socioprofesional pe 

care acestea îl conferă; există o relativă rămânere în urmă a pieţei educaţiei comparativ cu piaţa muncii, ce 

reprezintă piaţa care captează, potenţează şi recompensează investiţiile efectuate pe piaţa educaţiei  

Bibliografie: 

1.Chirilă, Mariana, ”Viitorul începe azi”, Editura Taida, Bucureşti, 2008; 

2.Cucoş, Constantin, ”Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 

3.Florea, Nicoleta – Adriana, Surlea, Cosmina – Forentina, ”Consiliere şi orientare”, Editura Arves, 

Bucureşti, 2007. 

 

O CLASĂ FĂRĂ BULLYING 

 
Prof. Marița Olga Mihaela, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroşani 

 

 

          



258 

 

        Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi în secolul XVI, când “my bully” însemna 

“dragul meu”, “iubitul meu”, venind din cuvântul danez boele. Un secol mai târziu a apărut pentru prima dată 

cu sensul actual, dar abia în secoul XX acest cuvânt a dobândit definițiile academice folosite astăzi. Ca verb, 

to bully înseamnă: a intimida, a speria, a domina, printre altele. „Bully” este o persoană care își folosește puterea 

și tăria sa pentru a speria sau răni persoanele mai slabe. 

       Bullying-ul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv care se manifestă în relațiile 

dintre elevi. Cu toate acestea, nu fiecare act de violenţă este o acțiune de bullying. Conform studiului 

Organizației Mondiale a Sănătății privind comportamentul sănătos la copiii de vârstă școlară, bullying apare 

atunci când un elev este: „tachinat în mod repetat într-un mod care nu îi place… Dar nu este bullying atunci 

când doi elevi de putere sau autoritate similară se ceartă sau se bat. Nu este bullying nici atunci când un elev 

este tachinat într-un mod prietenos și glumeț”.  

Exemplu:  

Un elev poate să lovească un coleg pentru că se simte frustrat sau furios pentru ceea ce colegul respectiv a 

făcut (acesta este un comportament agresiv reactiv)  

sau  

Un elev poate să lovească un coleg pentru a obține admirația colegilor lui (acesta este un comportament de 

bullying). 

         Persoana care are un comportament de bullying obține plăcere, bună dispoziție, putere, statut, respect din 

această situația; persoana care este rănită nu doar că nu obține nici un beneficiu social, dar înregistrează și 

multe pierderi (ex., imagine, stimă de sine, statut, popularitate etc.). Însă ambii copii, atât cel care a fost supus 

bullying-ului, cât și cel care a agresat, pot avea probleme serioase și de durată. 

          Când copiii sunt implicați în bullying, aceștia joacă de cele mai multe ori, un rol. Uneori, copiii pot fi 

atât ținta bullying-ului, cât și cei care inițiază bullying-ul sau martori. Adulții trebuie să înțeleagă rolurile 

multiple pe care le joacă copiii pentru a preveni și a răspunde în mod eficient la bullying.  

Rolurile directe:  

• Copiii care supun bullying-ului alți copii: acești copii se comportă cu agresivitate față de colegii lor.  

• Copiii care sunt supuși bullying-ului: acești copii sunt țintele comportamentului de bullying. Uneori, acești 

copii pot avea nevoie de ajutor, pentru a învăța cum să răspundă la bullying. 

Există mai multe modele de programe pentru prevenirea bullying-ului. Voi face referire la două dintre acestea: 

1. Programul Olweus de prevenire a bullying-ului are la bază patru principii cheie care ar trebui respectate 

de către toți adulții: 

- arată căldură și interes pozitiv și implică-te în viețile elevilor;  

- stabiliți limite ferme pentru comportamentul inacceptabil;  

- folosiți în mod consecvent consecințe negative nefizice, neostile atunci când sunt încălcate regulile;  

- acționați ca autorități și modele positive 

Pentru elevii în rolul de victime se oferă un training de dezvoltarea abilităţilor de gestionare a situaţiilor de 

expunere la comportamentele agresive ale colegilor. Elevii potențiali agresori primesc training pe 

managementul furiei, asertivitate, şi alte abilităţi de auto-gestionare. Părinţii primesc training de parenting 

pentru gestionarea comportamentului agresiv. Cel mai important şi eficient rol de prevenire a 

comportamentelor agresive îl are profesorul. O serie de activităţi desfăşurate de profesori, alături de trainingul 

pe abilităţi sociale au oferit un program eficient de prevenţie a comportamentelor agresive.  

2. Programul Steps to Respect (Pașii Respectului) are două componente: crearea mediului pozitiv în 

școală și formarea competențelor sociale și emoționale ale elevilor. Programul se concentrează pe dezvoltarea 

abilităților profesorilor, părinților și altor adulți pentru a elabora o politică școlară privind prevenirea bullying-

ului iar elevilor pe dezvoltarea competențelor de formare și menținere a prieteniilor, precum și pe 

recunoașterea, rezistarea și raportarea comportamentelor de tip bullying. 

Instrumente pentru prevenirea bullying-ului în clasă 

Activitățile interactive în grupuri de elevi pot încuraja majoritatea pasivă să-și înceteze atitudinea de acceptare 

tacită a fenomenului de bullying, să susțină victimele în mod activ și să reducă efectele violenței.  
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Activitățile de încălzire/energizante sunt jocuri utile care pot oferi un raport bun în cadrul clasei/grupului la 

început sau să ofere o scurtă pauză în timpul activității, când nivelul de energie este scăzut. Acestea ajută elevii 

să se relaxeze, să se distreze și să restabilească legăturile dintre ei. 

Exemplu:  

Elevii vor fi așezați în două linii paralele, unii cu fața la ceilalți.  

Între aceste linii, pe jos vor fi cinci coli de culori și cu mesaje diferite:  

1 coala roșie: Mi s-a întâmplat și mie.  

2 coala mov: Am fost supus bullyingului.  

3 coala verde: Nu mi s-a întâmplat.  

4 coala albastră: I s-a întâmplat prietenului meu.  

5 coala maro: Am asistat la un caz de bullying.  

La semnalul conducătorului de joc, elevii se grupează în jurul unei singure culori, reprezentativă pentru cea 

mai recentă experiență personală de acest tip. Ce observați?  

Munca în grupuri mici/perechi face posibilă punerea în practică a diferitelor deprinderi de colaborare în grup: 

ascultare activă, empatie, politețe, deschidere față de ideile celuilalt, comunicare și evaluare (oferire de 

feedback). Se pot forma grupuri noi pentru fiecare activitate 

        Abordările care se bazează pe un climat școlar pozitiv și învățarea socială și emoțională sunt promițătoare 

în prevenirea bullying-ului. Numeroase cercetări individuale arată că învățarea socială și emoțională 

îmbunătățește bunăstarea emoțională, autoreglarea, relațiile în clasă și comportamentul amabil și util în rândul 

elevilor, reduce o serie de probleme precum anxietatea, stresul emoțional și depresia; reduce  comportamentele 

perturbatoare, cum ar fi conflictele, agresivitatea, agresiunea, furia și prejudecățile de atribuire ostile și 

îmbunătățește realizările academice, creativitatea și leadership-ul. 
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VIOLENȚA ȘI AGRESIVITATEA ÎN ȘCOALĂ 
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 Motto; 

Violența este ultimul refugiu al omului incompetent. ( Isaac Asinov)  

Violența si agresivitatea în scoala este o realitate pe care n-o putem nega si nici neglija. Lucrul cel mai 

important este sa gasim metode eficiente de combatere a violentei, de orice fel ar fi ea, pentru ca altfel acest 

fenomen se va croniciza și va fi greu de stăpânit în contextul societății actuale. 

Cuvinte cheie: violenta scolare, agresivitate, bullying, prevenire 
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Violența este o problemă care își face simțită prezența din ce în ce mai mult în societate, iar de cațiva ani 

și în școala. 

Exista un nivel de indisciplină inerent în școli, ca rezultat al faptului ca elevii sunt la o vârsta la care sunt 

tentați să treacă peste reguli, iar aceasta indisciplină poate duce la un comportament violent. Lipsa 

modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violența și indisciplina pot influența 

comportamentul elevilor, aceștia putând fi tentați să imite acțiunile văzute la televizor. Socie tatea 

românească trece printr-o criza din punctul de vedere al valorilor sociale. Violența este din păcate pentru 

mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar formele dramatizarii și exagerării atrage publicitatea 

dorita, rating-ul. În mass-media se pune accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă școală pentru a avea 

succes în viață și ca succesul se măsoară în primul rând prin bani. Aceste modele sunt perpetuate și în 

familie, și pe stradă, iar școala are puține șanse de a schimba mentalitatea elevilor în condițiile în care toate 

celelalte surse de informare spun contrariul. Copiii sunt în școala șase sau șapte ore pe zi. În rest sunt acasă, 

pe stradă, se uita la televizor. Tot ce învață în școală - cum să vorbească, cum să se poarte - este contrazis 

de ce văd în rest. Părinții nu se implica suficient. Tema „violenta” invită din pacate și la respingerea 

vinovăției și a răspunderii. Părinții pot infiera educația lipsă sau greșită din familie. Școala singură nu poate 

să reziste tendinței actuale. Este nevoie de o politică hotărâtă de combatere a violentei sociale și de educare 

a adultilor.  

Agresiunile întâlnite în școală sunt injuriile, jignirile, îmbrancelile, intimidările, vulgaritățile. Conflictele 

au de cele mai multe ori o justificare minora, însa pot culmina cu agresiuni fizice. Alta problemă este aceea 

a taxelor de protectie cerute de elevii mai mari sau de persoane din afara școlii. Elevii nu discută cu 

profesorii și preferă să-și rezolve singuri conflictele ce apar între ei, fără implicarea cadrelor didactice, dar 

simt nevoia unor ore în care să discute despre problema conflictului, metode și tehnici de negociere a 

conflictelor sau despre consecintele comportamentului violent (Bogdan -Vasile Ciochină).  

Violența poate veni atât din partea profesorilor la adresa elevilor, cât și în mediul semenilor. Uneori 

menținerea disciplinei în clasă sau în grupul de elevi se face prin aplicarea pedepselor fizice umilitoare la 

adresa elevilor și a măsurilor cu impact psihologic.. 

 Un pericol deosebit îl prezintă violența sistematică – hărțuirea sau bullying- ul. Elevii pot fi supusi hărțuirii 

atât de o persoană cât și de un grup. Odată cu creșterea accesibilității  internetului, hărțuirea are loc și în 

spațiul virtual prin: comunicații mobile, poștă electronica, rețele de socializare. (V. Adăscăliță, R. Josanu, 

I. Moldovanu, T. Epoian ,2017). 

Neglijarea, izolare, ignorare, terorizare copilului are ca și consecințe tulburări emoționale și 

comportamentale. Copii abuzați își formează un sistem disfuncțional de percepție a lor, a celorlalți, și a 
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lumii ce are efecte negative pe termen lung.  Este necesară prezența în fiecare școală a unui psiholog, 

profesor- consilier care care prin obiectivele fundamentale pe care le are si atitudinea sa fata de copil să 

contribuie la o bună dezvoltare emoțională și social acestuia (Adriana Băban, 2001).  

Colaborarea cu profesorii, dar și educarea părinților, este o necesitate mai ales că unele conflicte au fost 

escaladate tocmai prin implicarea acestora, ajungandu-se la amenințări cu moartea și bătăi în plină stradă. 

Situatia devine problematică atunci când aceste incidente se repetă foarte des, fie când violența este foarte 

puternică sau se manifesta asupra profesorilor. Sunt necesare măsuri pentru întărirea securității, respectiv 

angajarea unor firme de paza și o mai bună colaborare cu poliția, instalarea unor sisteme de supraveghere 

video în curtea și holurile școlii( Bogdan -Vasile Ciochină). 

 Promovarea activitaților sportive, unde accentul se pune pe recunoasterea si respectarea regulilor si a 

adversarului (fairplay), a activitaților religiaose prin promovarea valorilor crestine ( iubirea față de aproape) 

reprezintă modalitați  demne de luat în seamă pentru prevenirea violent 
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