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1. Repere introductive 

Prevenirea şi combaterea bullying-ului şcolar reprezintă scopul campaniei ,,Stop 

intimidare, start cooperare”, care a fost derulată, începând din anul şcolar 2017-2018,  la 

iniţiativa CJRAE Sibiu. Prezenta lucrare sintetizează, deopotrivă, preocupările CJRAE Sibiu 

pentru analiza bullying-ului şi acţiunile concrete intreprinse în cadrul campaniei, pentru  

limitarea efectelor acestui fenomen. Studiul sociologic pe care l-am realizat, a avut rolul de a 

analiza eficiența muncii din cadrul campaniei. Lucrarea de față este structurată în mai multe părți . 

Prima parte, cuprinde conținutul ştiinţific al lucrării, concretizat în repere teoretice 

referitoare la violență și bullying, precum și câteva strategii de combatere a acestora, propuse de 

reputați cercetători în domeniul psihologiei. 

Următoarele secțiuni ale lucrării conțin: scopul Campaniei ,,Stop intimidare, start 

cooperare”, structura, organizarea, și desfășurarea acesteia, designul metodologic al cercetării, 

care descrie obiectivele cercetării instrumentele de lucru, eșantionul, modul de alcătuire a 

întrebărilor din cele trei modele de chestionare. 

În continuare am realizat prelucrarea de tip statistic a datelor din chestionare, a căror 

misiune a fost aceea de a evidenția componenta formativă a muncii desfășurate de specialiști. 

Rolul investigaţiei sociologice a fost acela de a ilustra eficiența muncii specialiștilor și dacă acestă 

campanie a venit în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor. Chestionarele au avut rol de feed-back, 

atât pentru coordonatorii proiectului, cât şi pentru profesorii consilieri şcolari. 

Ultima parte a lucrării cuprinde interpretarea chestionarelor pentru elevi, părinți și 

profesori, prezentarea rezultatelor și concluziile activităților desfășuate. Practic, lucrarea de față 

analizează fenomenul bullying, modul cum a fost organizată și desfășurată Campania ,,Stop 

intimidare, start cooperare”, și rezultatele investigaţiei sociologice realizate. 
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2. Introducere și delimitări conceptuale 

Numeroase studii au arătat că, acei copii care au fost martori ai violențelor, de diferite 

forme, au fost afectați sub aspectul dezvoltării lor sociale și influențați în privința evoluției lor 

educaționale. Astfel:,,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). 

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 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. 

In secolul XX, ca verb, ,,to bully” înseamna a intimida, a speria, a domina. ,,Bully” este 

persoana care își folosește puterea și tăria, pentru a speria și a răni persoanele mai slabe (Oxford 

Advanced Learners Dictionary 2016). 

Dan Olweus, psiholog norvegian considerat pionier al cercetării bullying-ul, a ajuns la 

concluzia că, acest fenomen poate fi combătut. În lucrările ,,Bullying at school: what we know 

and what we can do” (2003), şi ,,Blueprints for Violence Prevention: Book Nine- Bullying
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Prevention Program, realizată împreună cu Sue Limber și Sharon Mihalic (1999), dar și în alte 

lucrări, ni se prezintă detaliat o strategie de combatere bullying-ului școlar. 

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. De aici derivă 

următoarele obiective specifice: reducerea comportamentelor de bullying existente în rândul 

elevilor, prevenirea apariției altora noi și cultivarea unor relații mai bune între elevi. El cuprinde o 

serie de măsuri ce trebuie instituite la nivelul școlii, la nivelul clasei, la nivel individual și la nivel 

comunitar. 

Programul Olweus a fost implementat cu succes în școli din Norvegia, din SUA și din 

Marea Britanie, apoi și în alte state. Programul se bazează pe următoarele principii: în școală 

trebuie să se asigure un climat optim pentru învățare, adulții intervin activ atunci când apar 

manifestări și comportamente de tip bullying, întrucât au fost instruiți în acest sens și știu cum 

trebuie să acționeze. Mai mult decât atât, în școală este o atmosferă caldă, prietenoasă, iar 

situațiile ivite sunt analizate de un grup de profesori, iar comportamentele inacceptabile sunt 

sancționate ferm. Sancțiunile aplicate elevilor sunt non - punitive și nonviolente. 

Programul mai cuprinde și un sistem de supraveghere a elevilor în timpul orelor și al 

pauzelor. În cadrul acestui program, cadrele didactice sunt îndemnate să acționeze, ca niște 

autorități și să fie modele pozitive pentru elevi. Cele patru mari părți ale programului cuprind: 

pregătirea personalului școlar, dezvoltarea unor politici de disciplinare și de informare apărinților, 

predarea valorilor prosociale conform unei curricule. Programul Olweus propune, restructurarea 

mediului social al copilului în școală și ,,construirea unui sentiment de comunitate în rândul 

elevilor și adulților” ( D.Olweus 2007). 

Cel mai important și eficient rol în cadrul acestui program îl are profesorul. Elevii- 

victime beneficiază de training-uri de dezvoltare a abilităților de gestionare a situațiilor de 

expunere la bullying. Elevilor-agresori li se oferă training-uri de managementul furiei, de 

asertivitate și alte abilități de auto-gestionare. Se oferă recompense pentru comportamentele 

adecvate. 

Programul de combatere a bullying-ului școlar, elaborat de Ken Rigby, reputat psiholog, 

cercetător și profesor, pornește de la necesitatea cunoașterii regulilor școlii de către toți elevii. 
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Următorul pas, constă în sanționarea elevilor care le-au încălcat. Aceste sancțiuni constau în 

,,pierderea unor privilegii” și/sau impunerea unor ,,sarcini” pentru ei. Aplicarea unor sancțiuni poate 

să meargă până la eliminarea sau exmatricularea elevilor-agresori. 

Consilierea se face prin două metode: 

1. Se poartă discuții informale consilier școlar-elev, sau se organizează o întâlnire, în cadrul 

căreia are loc o discuție structurată, care poate fi sub forma unei abordări de ne-învinuire. Elevii - 

agresori, (în grup), sunt sensibilizați cu privire la încercarea prin care trece victima, sunt încurajați 

să propună o soluție responsabilă pentru situația creată și apoi, sunt monitorizați cumo aplică . 

2. Metoda îngrijorării împărtășite. În cadrul aceste metode, consilierul școlar împărtășește în 

cadrul unor discuții individuale îngrijorarea pentru elevul-victimă și urmărește obținerea unei 

promisiuni de acționare pozitivă a agresorului, în interacțiunile ulterioare cu victima (abordarea 

este neamenințătoare). Liniile directoare ale acestei metode, au fost propuse de psihologul Anatol 

Pikas. 

După părerea experimentatului psiholog școlar Izzy Kalman, cel mai eficient mod de a 

preveni și a combate violența, de orice tip fi ea, este să oferim elevilor ,, înțelepciunea” de a știi să 

reacționeze într-o situație de tip bullying, singuri, fără ajutorul unui adult. Autorul menționat 

consideră că, bullying-ul este un fenomen epidemic și pandemic. În lucrarea ,,Bullies to Buddies: 

Cum să-ți transformi dușmanii în prieteni”, I. Kalman propune   soluții concrete  și i   eficiente de 

intervenție în situațiii de acest tip. 

Acesta a realizat și un program de prevenire a bullying-ului în școală. Autorul mai sus 

menționat a realizat un așa - numit ,,cod cu reguli”, care îi poate ajuta pe oameni să-și rezolve 

problemele personale. Actualmente, I. Kalman administrează un site, prin intermediul căruia, 

oferă soluții concrete celor care se confruntă cu diferite forme de agresiuni. Acesta oferă soluții 

celor hărțuiți, învață oamenii cum să-și controleze furia etc. I. Kalman este de părere că, 

copiii/tinerii își dezvoltă mai bine abilitățile de viață, trăind tot felul de experiențe/ interacțiuni sociale 

negative. 

Am selectat și am descris succint trei programe de prevenire și combatere a bullying- ului 
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școlar, dintr-o multitudine de astfel de programe. Autorii lor, reputați cercetători ai problematicii 

a bullying-ului, au realizat aceste programe în urma unor studii și analize temeinice desfășurate 

de-a lungul mai multor decenii de activitate.Considerăm că, astfel de programe ar putea fi 

implementate și în România. O soluție complementară ar fi ca, în școlile românești care se 

confruntă cu bullying-ul, să existe niște proceduri care să prevină și să reducă acest fenomen. 

Fără îndoială, orice tip de demers al cărei scop este descurajarea bullying-ului și 

cyberbullying-ului, este foarte bine venit acum în școlile din România. Orice acțiune de prevenire 

și combatere a bullying-ului, nu numai că ar securiza mediul școlar, dar ar face ca elevii să nu 

simtă venirea la școală ca o povară, iar școala ca pe un loc în care se simt nefericiți. 

Plecând de la ideea lui D. Olweus, potrivit căreia, conștientizarea pericolului bullying- 

ului școlar, este o primă etapă în orice demers de prevenire și combatere a acestui fenomen, 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, a inițiat o campanie, la nivel județean 

intitulată ,,Stop intimidare, start cooperare”, derulată în perioada 2017-2019. 

Având ca reper cele enunțate anterior, vom analiza în cele ce urmează, câteva abordări 

teoretice care privesc factorii care contribuie major la formarea personalității copilului. 

Teoreticienii ne atrag atenția asupra faptului că, agenţii care mediază interiorizarea valorilor 

sociale de către copil, sunt persoanele semnificative din viaţa lui, în primul rând părinții. Lumea 

socială a copilului este influențată de statutul socio-economic al persoanelor semnificative din 

jurul lor şi de profilul axiologic al acestora. 

Copilul va învăţa, ceea ce adulţii din jurul său consideră că trebuie să înveţe şi se va 

raporta la aceleaşi valori pe care aceştia le promovează ,,Faptul primar îl constituie actul social, 

care înseamnă interacțiunea unor organisme diferite, adică adaptarea reciprocă a conduitelor lor, 

în elaborarea procesului social. Putem găsi în acest proces, ceea ce numim gest, respectiv faze 

ale actului social, care aduc o adaptare a organismului, la reacția unui alt organism și care include 

atât o atitudine observabilă, cât și ceea ce se numește atitudine interioară” (G. H. Mead. 1934). 

Aşadar, copilul învaţă anumite comportamente, nu numai din experienţele directe, ci şi 

observând comportamentele altora şi consecinţele produse de acestea. Aducând aceste 

considerații teoretice la tema noastră, putem afirma că bullying-ul și cyberbullying-ul nu apar pe un 

teren steril, ci în interiorul unor interacțiuni și relații. Odată cu trecerea copilului înspre 
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adolescenţă şi tinereţe, personalitatea este mult mai independentă faţă de influenţele și sugestiile 

venite din exterior. (U. Şchiopu 1984). 

Intrarea în socializarea secundară coincide cu trecerea la pubertate şi adolescenţă. În 

drumul către dobândirea unui statut socio-profesional, tânărul parcurge noi faze ale dezvoltării 

intelectuale. De regulă, pentru tânărul în devenire, e importantă legitimitatea sistemului axiologic 

promovat de el însuşi. Gândirea lui devine din ce în ce mai mult critic-dubitativă şi pretinde 

argumente raţionale pentru diferite practici, norme şi valori pe care le promovează societatea. 

Prin parcurgerea treptată a paşilor socializării, tânărul va deveni o persoană activă în 

relaţia cu sine însuşi şi cu ceilalţi, prin disponibilităţile pe care şi le cultivă. Practic, prin 

socializare sunt proiectate, reproduse şi realizate conduitele adecvate unui model normativ - 

cultural specific. (I. Drăgan,1985). 

Compararea socială este şi ea o dimensiune necesară dezvoltării, deoarece îi oferă 

posibilitatea de a vedea care sunt asemănările şi deosebirile dintre sine şi ceilalţi. Ea presupune 

învățarea cognitiv - complexă şi autoanaliza, în vederea realizării unor adaptări succesive la 

exigenţele societăţii. Procesul de socializare este uneori anevoios, chiar dacă părinții se implică 

adecvat în procesul de educație, deoarece factorii de proximitate influențează conturarea sinelui. 

Uneori aceștia pot juca un rol negativ. 

Copilul consideră universul existenţial în care a apărut şi în care se dezvoltă ,,singura 

lume existentă şi imaginabilă” (Berger şi Luckman, 1967). Pornind de la această premisă, dacă 

copilul crește într-un mediu marcat de violență verbală, emoțională și fizică, nici nu-și poate imagina 

un altfel de mediu. 

Familia reprezintă cadrul ideal de dezvoltare a unui copil, este locul în care copilul își 

exprimă  deschis  emoțiile,  învață  să  interacționeze  cu  ceilalți,  inițial  prin  joacă,  învață  cum  să 

câștige și să piardă și, nu în ultimul rând, învață să empatizeze cu ceilalți, cu animalele sau cu natura. 

Dar în familie, copilul poate învăța și comportamente de tip bullying. 

Dintre nevoile pe care copilui trebuie să și le satisfacă pe parcursul dezvoltării lui, pe 

lângă cele materiale, menționăm: nevoia de a empatiza cu cineva, nevoia ca părintele să 
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manifeste flexibilitate în privința atitudinilor, regulilor, limitelor pe care i le impune. Nu trebuie 

neglijate nici: răbdarea, nevoia de a i se acorda timp și atenție, în sensul de cunoaștere a 

preocupărilor copilului, de a nu schimba regule radical într-un timp foarte scurt. 

Relevanța celor ,,şapte ani de acasă” şi valoarea interacţională a modelului parental, sunt 

confirmate de studii riguroase de specialitate. Socializarea primară, care are loc în copilărie şi 

prin care individul, născut doar cu potenţialităţi, devine un membru activ al societăţii, se face 

prin achiziționarea de noi și noi cunoştinţe deprinderi, atitudini şi comportamente. Depinde ce 

modele și valori îi oferă familia și societatea copilului. 

Astăzi, societatea, prin schimbările ei accelerate, a dat membrilor ei, așa cum se poate 

observa, și o stare mai pronunțată de nervozitate și tumult. Expectanțele, aspirațiile și frustrările 

oamenilor, pot fi, fără îndoială, sursa acestor tensiuni și nemulțumiri. Acestea s-au propagat, de la 

adulți, la copii/tineri. Putem considera că, bullying-ul și cyberbullying-ul sunt expresia unor astfel 

de stări tensionate. 

Unele studii ne arată că, până la 70% dintre școlari sunt afectați de bullying și 

cyberbullying. Alte statistici ne arată că, situația este și mai gravă. Atunci când copiii opun 

rezistență în realizarea sarcinilor date de părinți sau fac exact contrariul, putem recunoaște 

comportamentul de căutare a puterii, dorința lor de a deține controlul. 

În astfel de situații tensionate, părinții se simt amenințați, provocați sau chiar intimidați. 

Sentimentul părintelui că pierde controlul asupra copilului, îl face să-și manifeste autoritatea prin 

amenințare și forțare. Și iată cum, copilul are ocazia să experimenteze bullying-ul, chiar la el acasă. 

Copilul poate încerca să se răzbune pe părinții lui și îi rănește pe aceștia, prin anumite 

cuvinte, atitudini și comportamente, provocându-le, neplăcere, resentiment sau furie. Adulții 

răspund prin pedepsirea copilului, ceea ce nu face altceva decât să întărească comportamentul 

negativ al acestuia. 

În astfel de situații, extrem de delicate, părintele trebuie să știe cum este cel mai bine să 

intervină. Consilierii școlari pot veni în sprijinul părinților, prin intermediul unor tehnici specifice, 

pentru a-i ajuta să gestioneze situațiile dificile întâmpinate cu proprii lor copii. 

,,Analiza informațiilor referitoare la fenomenul bullying, cuprinse în baza de date a 
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Asociației Telefonul Copilului, realizată în cadrul proiectului arată faptul că, acest fenomen a 

afectat unul din doi copii care au apelat la serviciile Asociației Telefonul Copilului, în anul 2018. 

77,22% dintre situațiile de abuz de tip bullying au avut loc în grădiniță / școală, iar 22,78% au avut 

loc în spațiul public. În 40,10% dintre situațiile de abuz de tip bullying, copiii au expus efecte 

ale acestui fenomen care reprezintă riscuri majore asupra sănătății mintale a copiilor victime. 

Copiii simt nevoia să se izoleze, se simt singuri, se simt excluși, 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”. 

http://www.telefonulcopilului.ro/ 

Studiile realizate pe tema violenței, i-au făcut de cei de la Organizația ,,Salvați copiii” să 

afirme următoarele: ,,Comunitățile școlare se confruntă cu diferite manifestări de violență, printre 

care cele mai semnificative sunt bullying-ul (forme de violență repetată asupra unui elev de către 

alți elevi), de obicei asociat cu discriminarea, homofobia sau rasismul, violența fizică și verbală între 

elevi, dar și între profesori și elevi.” 

Fără îndoială, acțiunea concertată a cadrelor didactice, a părinților, a consilierilor școlari, a 

mediatorilor și a asistenților sociali, poate contribui la reducerea manifestării bullying-ului, la 

ameliorarea tensiunilor artificiale create între copii și copii și adulți. Dar, poate duce și la 

realizarea unui climat educativ sănătos în oricare școală, la depășirea unor momente dificile din 

viața școlară. 

Așa cum afirmam anterior, atitudinile prosociale se construiesc cumulativ şi sunt supuse 

influenţelor externe, constituind deopotrivă o sursă a socializării cât şi un efect al acesteia. 

Atitudinile sociale ale copilului se formează şi se cristalizează în interiorul familiei şi constituie 

temelia anticipării comportamentului viitor al acestuia. 

Un punct de vedere semnificativ privind dezvoltarea psiho-emoțională a copilului îl 

găsim în lucrarea lui J. Bowlby ,,Attachement and Loos”, publicată în 1975. Autorul, un medic 

renumit pentru cercetările sale în domeniul dezvoltării psihologice a copilului și pentru 

formularea teoriei atașamentului, afirma că ,,ceea ce se consideră esenţial pentru sănătatea 

mintală a copilului este faptul că, acesta trebuie să experimenteze o relaţie caldă, intimă şi stabilă 

http://www.telefonulcopilului.ro/
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cu mama lui sau cu o mama substitut, relaţie în care ambii să găsească satisfacţie şi bucurie”. În 

opinia lui J. Bowlby, mai multe forme ale tulburărilor neuropsihice şi de personalitate, pot fi 

atribuite deprivării materne sau discontinuității relaţiei copil-părinte. 

Din perspectiva teoriilor dezvoltării cognitive, copiii trebuie să posede anumite capacităţi 

intelectuale pentru a se autocategoriza și a se delimita ca individualitate. Odată cu dobândirea 

acestor capacităţi, ei își vor rafina conștiința de sine şi se vor orienta mai ușor spre valorile şi 

comportamentele valorizate, în mediul lor de proveniență. 

Care sunt factorii de proximitate identificați în copilărie, care contribuie la modelarea 

sinelui? Cum influențează factorii de proximitate implicați în dezvoltarea sinelui, nivelul stimei de 

sine al copilului, am analizat deja. Dar cu siguranță, nu destul. Aceasta temă, precum și cea care 

privește bullying-ul și cyberbullying-ul, sunt teme de cercetare de actualitate din domeniul 

psihologiei. 

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. - Aceste date îi ajută pe cercetători să dezvolte 

strategii noi și eficiente de prevenire și combatere, pe care le pot folosi atât adulții cât și copiii când 

se confruntă cu bullying-ul. 

Pentru elevi, să-și însușească și să experimenteze comportamente civilizate, să se 

autodisciplineze și să se responsabilizeze este foarte important. 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 copii sentimentul apartenenței la familie, la școală și la 

comunitate. Exersarea capacitățior de rezolvare a problemelor, de a lucra în echipă și de a critica 

constructiv, ca abilități de viață, sunt de asemenea deosebit de importante. Toate acestea ajută 

copilul să se opună activ bullying-ului și cyberbullying-ului. 
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2. Campania ,,Stop intimidare, start cooperare” 

 

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 la discuțiile dintre copii, care au existat dintotdeauna, s-a ajuns la manifestări de tip 

bullying, care, odată transferate în mediul virtual, au luat forma cyberbullying-ului. Orice copil 

care este cumva ,, diferit” față de ceilalti copii, poate deveni o victimă a bullying–ului. Aspectul 

fizic, reactivitatea scăzută, etnia, elemente de ordin emoţional, cum ar fi timiditatea, dar și 

sănătatea mintală sau o dizabilitate, sunt potențiale surse de violență. Intenția de a-i face rău cuiva, 

repetarea comportamentului și inegalitatea de forță dintre agresat și agresor, sunt doar câteva 

caracteristici ale bullying-ului. 

Campania ,,Stop intimidare, start cooperare”, inițiată de CJRAE Sibiu și adresată elevilor de 

gimnaziu, vizează recunoașterea de către elevi, cadre didactice și părinți a comportamentelor de tip 

bullying și cyberbullying-ului, informarea/sensibilizarea elevilor şi părinţilor cu privire la 

pericolul dezvoltării comportamentelor de tip bullying în şcoli. 

Așa cum am arătat anterior, teoreticienii ne atrag atenția că, agenţii care mediază 

interiorizarea valorilor sociale de către copil, sunt persoanele semnificative din viaţa lui. Ele  

sunt responsabile de dezvoltarea sa armonioasă. Acestea sprijină apoi tânărul, în parcurgerea 

noilor faze ale dezvoltării sale intelectuale și ale integrării socio-profesionale. 

Cât de nociv poate fi bullying-ul, am arătat în prima parte a lucrării. Cât de important este 

să perseverăm, să formăm la copii comportamente civilizate, pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalității lor, știm cu toții. Important este să știm să acționăm eficient pentru a îndeplini scopul 

propus. 

S-au realizat numeroase cercetări sociologice care au evidențiat că, bullying-ul are 

tendința să se extindă, că este o problemă serioasă care afectează dezvoltarea emoțională a 
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copilului. Considerăm că, este important ca aceste date să fie mereu actualizate, pentru a 

cunoaște dimensiunea reală a acestui fenomen, prin metode validate științific. 

Pornind de la ideea psihologului norvegian D. Olweus, potrivit căreia, conștientizarea 

pericolului bullying-ului școlar, este o primă etapă în orice demers de prevenire și combatere a 

acestui fenomen, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, a demarat o 

campanie pe care a intitulat-o ,,Stop intimidare, start cooperare”. Vom prezenta în cele ce 

urmează, o investigare a nivelului informațiilor pe care un mic segment din mediul școlar și l-a 

însușit despre bullying, prin campania pe care am derulat-o. 

Ea s-a desfășurat pe parcursul anilor școlari 2017-2019. Campania nu a urmărit 

strângerea de date despre bullying, ci a fost concepută ca un mijloc activ de diseminare a 

informațiilor despre acest fenomen și pericolul pe care-l reprezintă pentru elevi. 

Astfel, am organizat şi am desfăşurat Campania ,,Stop intimidare, start cooperare” având 

ca parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu, Instituția Prefectului 

Judeţului Sibiu, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Sibiu, Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen, Casa Corpului Didactic Sibiu, Centrul de 

Prevenire şi Consiliere Antidrog al Judeţului Sibiu, Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sibiu, Sala Transilvania Sibiu. 

Campania a fost structurată  pe două direcţii specifice: 

I. Activităţi de prevenire a fenomenului de tip bullying: 

1. Lansarea Campaniei ,,Stop intimidare, start cooperare” . 

2. Informarea și sensibilizarea elevilor, părinților și cadrelor didactice cu privire la efectele 

comportamentelor de tip bullying cât şi recunoașterea de către aceştia a comportamentelor de tip 

bullying, prin derularea unei serii de lectorate cu părinții/elevii/cadrele didactice la nivelul 

instituţiilor şcolare din jud. Sibiu. 

II. Activităţi de intervenţie prin consiliere psihopedagogică şi educaţională care au ca 

scop combaterea fenomenului de tip bullying: 

Derularea unor activități de combatere a bullying-ului la nivel de școală/clasă/individual, a 
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cuprins sesiuni de consiliere psihopedagogică și educațională, în vederea dezvoltării de abilități de 

combatere a fenomenului bullying, la nivelul școlilor/claselor de elevi cât și individual, acolo unde 

a fost cazul. 

Obiectivele pe care ni le-am propus au fost: 

1. Participarea elevilor claselor a-V-a – a-VIII-a, din şcolile din judeţul Sibiu, a cadrelor 

didactice şi a părinţilor acestora, la activităţile din cadrul campaniei. 

2. Dezvoltarea   de   abilităţi de prevenire şi combaterea fenomenului bullying și 

cyberbullying în rândul elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice; 

3. Diseminarea rezultatelor proiectului în toate unităţile şcolare. 

 

 

4. Structura și desfășurarea Campaniei ,,Stop intimidare, start cooperare”: 

 

Partea de prevenire a cuprins lansarea campaniei, care a avut loc în 9 mai 2018, la Sala 

Transilvania din Sibiu, eveniment la care au participat peste 1700 de elevi de gimnaziu, din 26 de 

unități de învățământ din Sibiu, profesori și părinți. 

Componenta de prevenire cuprinde informarea și sensibilizarea elevilor, părinților și 

cadrelor didactice, cu privire la efectele comportamentelor de tip bullying și organizarea de 

lectorate cu părinții în vederea  informării și sensibilizării acestora   cu privire la   problematica 

bullying-ului. La buna organizare a activităților campaniei în școli și-au adus contribuția directorii 

unităților de învățământ, consilieri școlari și educativi, și nu în ultimul rând, profesorii. 

Echipa de specialiști care s-a deplasat în școli, a fost alcătuită din: psiholog Tiberiu 

Chiriac şi psiholog Geanina- Cristina Zbărciog, de la  DGASPC Sibiu, psiholog Eniko Gall,  

de la ALEG Sibiu, asistent social Maria Radu şi comisar de poliţie Consuela Ghidiu de la 

CPECA Sibiu,  comisar de poliţie Christian Stanciu, subcomisar de poliţie Mihaela 

Huzoaica, agent şef de poliţie Crina Şoaita, agent principal de poliţie Carmina Glonţ, de la 
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Compartimentul de  Prevenire din cadrul Inspectoratul Judeţean de Poliţie, capitan 

Cristian Radu de la Inspectoratul de Jandarmerie Judeţean Sibiu şi profesorii consilieri 

școlari din cadrul CJRAE Sibiu. Fiecare membru al echipei a selectat pentru elevi, profesori și 

părinți, cele mai reprezentative informații despre bullying, care au legătură cu domeniul în care 

aceștia își desfășoară activitatea. 

Cum s-a lucrat? Elevii, părinţii şi cadrele didactice au vizionat un film scurt și au luat 

parte la o prezentare multi-media pe tema bullying-ului. Apoi, consilierii școlari împreună cu 

reprezentanții instituțiilor partenere, au intrat într-un dialog deschis cu elevii, părinții și cadrele 

didactice. Au avut loc discuții pe marginea filmului vizionat. În plus, s-a discutat despre: cine 

poate fi victimă a bullying-ul școlar (fete, baieti? varste?...), cine agresează?, care este scopul 

agresiunilor?, unde pot avea loc agresiunile? (în clasă, curtea şcolii, la telefon, online), care sunt 

urmările bullying-ului, pe termen lung /mediu/scurt, pentru victimă, pentru agresor, pentru 

colegi, pentru şcoală în general), cum ajutam?, cui cerem ajutorul? De asemenea, discuțiile au 

fost centrate pe teme legate de comunicare, empatie și importanța lor în dezvoltarea unor relații 

pozitive cu cei din jur. Cadrele didactice și părinții, au fost informați despre soluții și strategii de 

abordare a bullying-ului. 

La sfârșitul acestor întâlnirilor, participanții au completat un set de chestionare, care au 

fost prelucrate de specialiștii din cadrul la CJRAE Sibiu. Au fost puse la dispoziţia şcolilor, 

materiale de popularizare a campaniei: afişe, pliante şi flyere. 

La campanie au participat 3417 elevi, 109 părinți și 246 cadre didactice. Echipa de 

specialiști s-a deplasat în 47 de unități școlare. 

Comunicarea specialiștilor cu beneficiarii campaniei din mediul școlar a fost una 

specială. Li s-a propus elevilor, profesorilor și părinților o temă delicată și acută, care a fost 

abordată cu multă responsabilitate. 

Temele abordate cu elevii s-au axat pe respectarea regulilor și normelor de conduită 

civilizată, printr-o comunicare directă și prietenoasă, urmărind necesitatea dezvoltării unor relații 

sănătoase între copii, atât la școală cât și în afara ei. Membrii echipei din proiect au 
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prezentat anumite situații de bullying și experienţe proprii legate de acest fenomen, solicitându- le 

elevilor să pună întrebări sau să găsească soluţii împreună. 

S-a creat la fiecare întâlnire cu elevii, părinții, și cadrele didactice o atmosferă care a 

stimulat capacitatea de reflecție a acestora, capacitatea de exprimare liberă a propriilor idei și 

gânduri. Deși unii membrii ai echipei nu sunt profesori, au reușit să se adapteze foarte bine la 

diferite situaţii şi contexete de școlare. Echipa și-a adus contribuția la dezvoltarea gândirii critice a 

elevilor și la sensibilizarea adulților referitoare la pericolul pe care-l reprezintă bullying-ul. 

Numărul mare de întrebări puse de interlocutorii echipei, ne-a arătat cât de interesați sunt 

aceștia de tema pusă în discuție, dorința lor de a împărtăși din propriile experiențele legate de bullying 

și ne-a mai arătat, cât de mult vor să-și clarifice anumite lucruri. Copiii au cerut sfaturi, în legătură 

cu modul cum trebuie să reacționeze și să acționeze în situații de bullying. 

În fiecare școală în care am fost, copiii au fost foarte interesați de tema bullying-ului. 

Mulți dintre elevi conștientizau pericolul acestor manifestări și spuneau că se străduiesc să învețe cum 

trebuie să-l combată. În urma discuțiilor și analizelor făcute în cadrul campaniei, copiii au înțeles 

necesitatea implicării active, pentru diminuarea acestui fenomen. 

Acum elevii știu că, dezvoltarea unor relații de bună colegialitate depinde de ei înșiși și 

atmosfera din clasă/școală depinde tot de ei. Părinții și cadrele didactice știu cum trebuie să 

procedeze când apar manifestări de tip bullying. 

Copiii au manifestat un interes crescut atunci când li s-a vorbit despre cyberbullying. 

Despre dialogul și postările de pe rețelele de socializare, elevii credeau că sunt libere, în sensul că 

pot scrie și posta orice, atâta timp cât o fac pe pagina personală sau pe un grup din care fac parte. 

Ulterior, au înțeles că spațiul virtual este un spațiu public și trebuie să fie atenți cumcomunică, ce 

postează și ce distribuie etc. Copiii au înțeles că, în spatele unor discuții cu necunoscuții de pe 

rețelele de socializare, se pot vulnerabiliza singuri sau pot deveni victime ale unor persoane rău 

intenționate. 

Elevii, părinții și cadrele didactice din cele 47 de unități de școlare sibiene participante la 

campanie, au fost receptivi la informațiile pe care le-au primit și au afirmat că vor să mai 
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exploreze această temă. Unii dintre participanți spuneau la începutul activităților că știu multe 

lucruri despre bullying, dar la sfârșitul lor și-au dat seama că nu era deloc așa. 

Specialiștii au fost o resursă importantă pentru campanie, prin informațiile aduse în fața 

elevilor, prin modul prietenos de adresare și prin metodele activ-participative pe care le-au 

utilizat în cadrul activităților desfășurate. Fiecare întâlnire cu beneficiarii, adulți sau copii, a 

motivat echipa participantă, să aducă îmbunătățiri contribuției proprii la prevenirea acestui 

fenomen și a consolidat spiritul de echipă. Fiecare activitate cu elevii, părinții și profesorii a 

întărit convingerea specialiștilor că, această campanie vine în sprijinul beneficiarilor ei și deci, 

este o acţiune ce ar trebui continuată. 

Într-o etapa finală a campaniei, am organizat un focus grup, la care au participat toți 

membrii echipei care a lucrat efectiv cu copii, cu părinţii și profesorii. S-au exprimat opinii, 

aprecieri și concluzii cu privire la munca desfășurată, s-au formulat propuneri pentru 

îmbunătățirea, organizării și desfășurării campaniei, în următorul an școlar. Între acestea: 

extinderea campaniei la toate nivelurile de învățământ, organizarea unor întâlniri cu directorii și 

directorii educativi pentru discuții pe tema bullying-ului, realizarea unui material audio-video al 

campaniei, realizarea unui poster în cadrul unui concurs pentru elevi pe acestă temă, 

mediatizarea campaniei în presă, realizarea unei broșuri a campaniei, implicarea unor parteneri 

noi, extinderea echipei, organizarea unor întâlniri de diseminare a proiectului. 

Până acum au participat la campanie elevi, părinți și profesori din următoarele unități de 

învățământ din municipiul Sibiu: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sibiu, Şcoala Gimnazială Nr. 4 Sibiu, 

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu, Şcoala Gimnazială Nr. 13, structura Şcoala Gimnazială 12 Sibiu, 

Şcoala Gimnazială Nr. 23 Sibiu, Şcoala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, Şcoala Gimnazială Nr. 25 

Sibiu, Şcoala Gimnazială ,,Radu Selejan “ Sibiu, Şcoala Gimnazială ,,Regele Ferdinand “ Sibiu, 

Şcoala Gimnazială “N. Iorga” Sibiu, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,Terezianum” 

Sibiu, Colegiul Tehnic Independenţa Sibiu Liceul de Arta Sibiu, Liceul Teoretic ,,O. Ghibu" 

Sibiu, Colegiul Naţional ,,A. Şaguna” Sibiu, Lic. Teoretic ,,C. Noica,, Sibiu, Colegiul Naţional ,, 

O.Goga" Sibiu. 

La Campania ,,Stop intimidare, start cooperare”, au participat și elevi, părinți și profesori 

următoarele unități de învățământ din județul Sibiu: Liceul Teoretic ,,Gh.Lazăr" Avrig Şcoala 



Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 

Campania de prevenire a bullying-ului în mediul școlar ,,Stop intimidare, start cooperare” 

19 

 

 

Gimnazială Avrig, Şcoala. Gimnazială ,,M. Eminescu,, Mediaş, Şcoala Gimnazială Nr.4 Mediaş, 

Şcoala Gimnazială ,,H.Oberth,, Mediaş, Şcoala Gimnazială Nr.7 Mediaş, Şcoala Gimnazială  

Nr.3   Cisnădie,   Scoala   Gimnazială   “O.   Goga”   Rășinari,   Școala Gimnazială 

“S.P.Barcianu” Rășinari, Şcoala Gimnazială “D.P. Reteganul” Orlat, Liceul Tehnologic ,,J.  

Lebel” Tălmaciu si structura Tălmacel, Școala Gimnazială Tălmaciu, Şc. Gimnazială ,,Mihai 

Viteazu,, Şelimbăr/și structura Veștem, Liceul Tehnologic "I. Lupaş” Sălişte, Şcoala Gimnazială 

Apoldu de Sus, Liceul Tehnologic ,,I Măcelariu” Miercurea Sibiului și structura Dobârca, Şcoala 

Gimnazială Roşia, Şcoala Gimnazială Şeica Mare, Şcoala Gimnazială “A. Decei” Gura Rîului, 

Şcoala Gimnazială Şeica Mică, Şcoala Gimnazială ,,Axente Sever”/structura Agârbiciu, Colegiul 

Tehnic “A.T. Laurian”Agnita, Şcoala. Gimnazială Bîrghiş, Şcoala Gimnazială 

,,G.D.Teutsch“Agnita. 

Profesorii consilieri școlari au derulat, la rândul lor activități la clase, care au cuprins 

sesiuni de consiliere psihopedagogică și educațională, în vederea dezvoltării la elevi a unor 

abilități necesare combaterii fenomenului. 

În timpul activităților, unii copiii au vrut să ne împărtășească experiențele lor de viața, care 

au legătură cu bullying-ul și cyberbullying-ul. În plus, am constatat că, părinții știau destul de puține 

lucruri despre bullying și cyberbullying, mai ales cei din mediul rural. Informațiile pe care aceștia le 

aveau, erau destul de nestructurate. Cadrele didactice au fost informate, în principal, în legătură 

cu modul cum trebuie să acționeze într-o situație de tip bullying. Acestea au spus că aceste 

întâlniri sunt binevenite. 

Copiii au avut ocazia de a reflecta la ideea că, starea lor de bine în școală este depinde de 

ei. S-a subliniat importanța empatiei interumane și pericolul imitării unor atitudini și 

comportamente negative. Cei mai mulți dintre copiii de gimnaziu, nu știu că mediul online este 

reglementat, că agitația și stresul amplifică starea de oboseală, că sunt la școală nu doar pentru a 

învăța ci și pentru a fi promotorii unei atmosfere prietenoase. Copiii știu acum, că nu trebuie să fie 

martori pasivi ai unor scene de bullying. 

Educația modernă pune accent pe importanța respectării regulilor de către copii. Cu toate 

acestea, în școală, sunt ușor de observat încălcări ale regulilor stabilite de regulamentul școlar. 

Această problemă comportă o analiză mult mai amplă, motiv pentru care nu vom intra în detaliile 
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ei. 

Structurarea unui mediu stimulativ la școală, asigurarea unor contexte adecvate de 

petrecere a timpului liber pentru copii și implicarea mai activă a părinților în comunitatea  

educativă, reprezintă câteva soluții pentru problemele cu care se confruntă azi unii dintre elevi. 

Consilierii școlari, prin activitățile specifice, sprijină cunoaşterea şi autocunoaşterea 

elevilor, adaptarea acestora la mediul şcolar, facilitează optimizarea relațiilor dintre școală, elevi și 

părinţi. Aceștia își aduc contribuția la asigurarea desfășurării unei educații de calitate în fiecare școală. 

Potrivit afirmațiilor A. Băban ,,procesul de consiliere pune accentul de pe dimensiunea de 

prevenție a tulburărilor emoționale și comportamentale, pe aceea a dezvoltării personale și a 

rezolvării de probleme” (A. Băban 2009). 

 

5. Cercetare –acțiune 

 

Obiectivul general al investigaţiei sociologice realizate, este acela de a evidenţia gradul 

de înțelegere și însușire a mesajului campaniei de către beneficiarii ei și de asemenea. Am avut în 

vedere și realizarea unei evaluări a rezultatelor activităților întreprinse de specialiștii implicați. 

Prima ipoteză de lucru pe care am formulat-o este aceea că, în urma derulării activităților 

din cadrul campaniei, beneficiarii recunosc manifestările bullying-ului. 

Cea de-a doua ipoteză de lucru este că, în urma derulării activităților din cadrul 

campaniei, beneficiarii au dobândit abilităţi de prevenire şi combatere a bullying-ului. 

În cercetarea de față, au fost cuprinși 3417 elevi 109 părinti si 246 cadre didactice. 

Eșantionul cercetării este de fapt, lotul de disponibilitate reprezentat de participanții la Campania 

,,Stop intimidare, start cooperare”. 

Este cunoscut faptul că, rezultatele unei cercetări comprehensive nu pot fi generalizate, 

de aceea, nici cercetarea pe care am realizat-o nu-și propune să facă o extrapolare nepermisă 

sociologic. Rezultatele obținute de noi, pot să explice pe eșantionul alcătuit din beneficiarii 



Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 

Campania de prevenire a bullying-ului în mediul școlar ,,Stop intimidare, start cooperare” 

21 

 

 

campaniei, măsura în care a fost înțeles fenomenul de bullying. 

Selecția subiecților nu s-a făcut printr-o procedură specială. Chestionarele au fost aplicate 

elevilor, părinților și cadrelor didactice, de către profesorii consilieri școlari, care s-au ocupat și de 

centralizarea primară a datelor. Cele pentru elevi conțin nouă întrebări, iar cele adresate părinților 

și cadrele didactice conțin câte șapte întrebări. Una dintre ele este mai complexă, pentru că vizează 

mai multe aspecte ale termenului de bullying. 

Ca metodă sociologică de lucru am ales ancheta, iar tehnica de lucru din cadrul acesteia 

este chestionarul. Chestionarele au fost realizate de catre specialiștii din cadrul CJRAE Sibiu și au 

fost aplicate elevilor, părinților și cadrelor didactice, de către profesorii consilieri școlari, care au avut 

rolul de operatori de anchetă. 

Am realizat și aplicat aceste chestionare pentru a vedea dacă, acțiunile noastre au venit, 

într-adevăr, în sprijinul beneficiarilor campaniei. Eficiența muncii noastre este dovedită dacă, s- a 

acoperit o nevoie a beneficiarilor, dacă aceștia au primit un plus de cunoștințe pe tema bullying-

ului și dacă am oferit soluții eficiente și ușor de aplicat în astfel de situații. 

Elevii au fost chestionați, cu privire la utilitatea activităților din cadrul campaniei legată/e de 

bullying. Investigația a urmărit dacă aceștia au înțeles care este reacția adecvată într-o situaţie de tip 

bullying, dacă și-au însușit informații despre cum se comportă victimele bullying-ului, dar și 

agresorii. Am urmărit să vedem dacă elevii știu ce simte un copil care a fost victimă a 

bullying-ului, și care sunt consecinţele pe care le are bullying-ului pe termen lung. 

De asemenea, investigat dacă pot identifica comportamentul unui agresor, dacă s-au 

confruntat în şcoală cu manifestări de tip bullying (jigniri, umiliri, ameninţări, etc) și dacă 

consideră că, activitatea/activităţile de combatere a bullying-ului, la care au participat, îi pot  

ajuta să prevină, situaţiile de tip bullying. Am considerat util să-i întrebăm pe elevi, dacă 

activităţile la care au participat îi ajută să se descurce mai bine în relaţiile cu ceilalţi copii și dacă 

ar vrea să participe şi la alte activităţi în care se discută despre bullying. De asemenea, am 

solicitat răspunsuri cu privire la temele care ar trebui discutate, în cadrul unor întâlniri viitoare, 

cu profesorul consilier şcolar. 

Chestionarul pentru părinții a cuprins întrebări referitoare la măsura în care activitățile 
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din cadrul campaniei la care au participat le sunt folositoare, dacă consideră că în școala în care 

învăță copilul/copiii lor se manifestă comportamente de tip bullying, dacă cred că, întâlnirile 

organizate pe tema bullying-ului îi vor ajuta să comunice mai bine cu copilul/ copiii lor, și să 

gestioneze mai bine eventualele situaţii de acest tip. I-am întrebat pe părinți dacă, participând la 

activitățile noastre, au înţeles mai bine conținutul termenului de bullying, felul cum trebuie să 

reacţioneze dacă propriul copil trece printr-o situaţie de tip bullying, dacă au aflat lucruri noi 

despre comportamentul copilului –victimă și despre comportamentul agresorilor. 

Am urmărit, în cadrul investigației, să aflăm dacă părinții au înțeles cum se simte o 

victimă a bullying-ului, care sunt consecinţele bullying-ului asupra dezvoltării emoționale a 

copiilor și cum își pot sprijini copilul/copiii, dacă ei confruntă cu o situaţie de tip bullying. I-am 

întrebat pe părinți dacă, consideră că astfel de întâlniri ar trebui organizate mai des și ce teme 

legate de bullying ar dori să discute cu profesorul diriginte sau cu profesorul consilier şcolar. 

Pentru cadrele didactice am elaborat un alt model de chestionar, prin care am urmărit să 

monitorizăm eficiența și impactul activităților pe care le-am desfășurat. Am vrut să verificăm dacă, 

informațiile pe care le-au primit despre termenul de bullying le-au fost utile, dacă consideră că, au 

învățat cum trebuie să reacţioneze când apare la școală o situaţie de tip bullying, cum se comportă 

victimele și agresorii, cum se simte o victimele și dacă pot recunoaşte un copilul-  victimă. 

Am urmărit să vedem dacă profesorii știu care sunt consecinţele bullying-ului asupra 

dezvoltării emoționale a copiilor, și dacă au învățat mecanisme de sprijinire a elevilor care se 

confruntă cu situaţii de tip bullying. I-am întrebat pe profesori dacă, în  şcoala la care lucrează  

au observat comportamente de tip bullying (jigniri, umiliri, ameninţări, etc), dacă cred că aceste 

întâlniri îi vor ajuta să comunice mai bine cu elevii lor pe problematica bullying-ului, și de ce nu, 

să le gestioneze mai bine. La fel ca pe părinți, i-am întrebat pe profesori dacă consideră că, astfel 

de întâlniri ar trebui organizate mai des și ce teme legate de bullying ar dori să discute cu 

profesorul consilier şcolar. 

Designul și organizarea  cercetării  le-am  realizat în perioada iunie –decembrie 2017. 

Acestea au cuprins: considerațiile  teoretice, construirea obiectivelor și ipotezelor, realizarea 

celor trei modele de chestionare, formarea echipei de cercetare, organizarea propriu-zisă a 

cercetării. În acestă perioadă am realizat și calendarul campaniei și a cercetării. Aplicarea 
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chestionarelor s-a făcut în grup, pe tot parcursul campaniei, la sfârșitul fiecărei activități în parte. 

Pentru a asigura un grad mare de obiectivitate și rigurozitate cercetării, în alcătuirea 

chestionarului, am preferat să întrebările cu răspuns închis. Acestea ne-au ajutat să eliminăm 

multe din erorile de lucru. Fiecare din cele trei modele de chestionare conține o singură întrebare 

deschisă, referitoare la temele legate de bullying pe care respondenții ar dori să le discute în 

viitor. 

Prelucrarea de tip statistic a datelor, am făcut-o prin includerea fiecărui răspuns într-o 

scală de răspunsuri. Am utilizat scale de discriminare crescătoare. Deci, utilizînd variante de 

răspuns prestabilite, răspunsurile sunt deja codificate. Postcodificarea s-a realizat ușor, și au fost 

evitate totodată erorile. 

Prelucrarea datelor obținute, se referă în primul rând la realizarea tabelelor 

unidimensionale. Ea ne arată dacă ipotezele au fost construite corect, dacă structura întrebărilor  

a fost bine realizată și dacă răspunsurile au o dispersie destul de mare. 

În etapa următoare, am realizat formele grafice pe care le vom prezenta în continuare. Ele 

ne-au ajutat să punem în evidență valorile relative obținute și ne-au ajutat să comparăm 

rezultatele celor trei tipuri de chestionare. 

Distribuția răspunsurilor la întrebări, a determinat confirmarea ipotezelor formulate 

inițial.  

6. Interpretarea chestionarelor pentru elevi 

84% dintre elevii chestionaţi au declarat că, participarea la activitatea de prevenire a 

bullying-ului, la care au participat în cadrul Campaniei ,,Stop intimidare, start cooperare”, a fost 

pe măsura așteptărilor lor. Elevii confirmă prin procentul înregistrat că, au aflat lucruri noi și 

folositoare despre bullying-ul școlar. 
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Graficul următor ne arată că, 75 % dintre elevi și- au însușit abilități de reacție în situații de tip 

bullying.  
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În urma prezentărilor, 69% dintre elevi de susțin că au învățat cum se comportă o victimă a 

bullying-ului. În cadrul întâlnirilor, elevii au primit lămuriri despre trăirile victimelor, despre 

traumele prin care trec și li s–a explicat de către specialiști ce înseamnă să fi empatic. Elevii au 

avut ocazia să înțeleagă că o victimă resimte suferință, chiar dacă nu a fost vătămată corporal. O 

bârfă, un zvon răspândit despre cineva, o amenințare sau izolarea cuiva, precum și alte atitudini și 

comportamente, pot fi generatoare de bullying. 

 

 

Elevilor, în proporție de 67%, li s-au părut foarte utile și utile informațiile despre 

comportamentul agresorilor. Copiii a aflat că, rolurile de victimă sau agresor pot alterna, dar 

ambele, pot fi la fel de dăunătoare pentru dezvoltarea lor emoțională. Remarcăm că, valorile din 

tabelul următor sunt asemămătoare cu cele din graficul anterior. 



Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 

Campania de prevenire a bullying-ului în mediul școlar ,,Stop intimidare, start cooperare” 

26 

 

 

 

Am insistat să abordăm în cadrul întâlnirilor cu copii, problema trăirilor emoționale ale 

copilului-victimă, tocmai pentru ca elevii să înțeleagă că, este evitat să trăiască o astfel de durere. 

Și pe de altă parte, pentru a știi că trebuie să nu-și pună colegii în situația de a fi victime ale bullying-

ului. 

 

Procentul de 70% din graficul următor, ne arată că, elevii chestionaţi pot identifica 

consecinţele bullying-ului asupra dezvoltării emoţionale a copiilor. Copiii ne-au spus că,  

anumite aspecte ale comportamentului lor, cărora nu le-au dat importanță până acum, au devenit 

acum semnificative . 
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Am adresat întrebarea,, Poți identifica comportamentul unui agresor?” pentru a afla dacă, 

elevii înțeleg că termenul de bullying nu se referă doar la violența fizică. 78% dintre respondenți ne-

au răspuns ,,da” la acestă întrebare. Suntem încurajați să credem că, elevii pot identifica 

comportamentul unui agresor, chiar dacă agresiunea este de natură verbală sau emoțională. 

În acest context, specialiștii le-au prezentat elevilor câteva mecanisme de coping, utile 

atunci când întâlnesc un agresor la școală sau în afara ei. Fără îndoială, dacă elevii pot identifica 

agresorul și au învățat și exersat metode și tehnici specifice de contracarare, aceștia se pot apăra 

singuri. 

 

 

71% dintre elevi consideră că, au primit informaţiile de care aveau nevoie, despre 

consecinţele bullying-ului asupra dezvoltării emoţionale a copiilor. Înțelegând că, există 

consecințe negative ale bullying-ului, pe perioade mai scurte sau mai lungi de timp, asupra 

propriei lor dezvoltări, elevii îl vor evita, sau pot aplica singuri măsurile de protecție 

corespunzătoare. 
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Dacă toți profesorii chestionați au spus că, au observat comportamente de tip bullying la 

elevii din școlile în care lucrează, doar 53% dintre elevi recunosc că au observat la colegii lor 

astfel de comportamente. 



Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 

Campania de prevenire a bullying-ului în mediul școlar ,,Stop intimidare, start cooperare” 

29 

 

 

 

 

61% dintre elevii care au răspuns întrebărilor chestionarului nostru, cred că știu ce trebuie 

să facă, pentru a preveni manifestările bullying-ului în școala lor. Dacă tot mai mulți copii ar fi 

instruiți pe componenta de combatere, ar dobândi abilități de reacție și cu siguranță s-ar diminua 

intensitatea acestui fenomen. 

 

 

Un procent asemănător de copii, ca în graficul de mai sus, consideră că, activitățile 

informative și preventive pe tema bullying-ului, îi pot ajuta să-și îmbunătățească relațiile cu 

colegii. Îmbunătățirea relațiilor se poate face prin, dezvoltarea capacității de comunicare 

interindividuală, dezvoltarea capacității de a lucra în grup, exersarea unor mecanisme de 

reziliență și găsirea celor mai potrivite metode a evita sau a soluționa situațiile de tip bullying. 
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Procentul părinților care cred că, în viitor, ar trebui organizate mai multe întâlniri pe tema 

bullying-ului, depăşeşte valoarea relativa de 95%, cel al cadrelor didactice de 84%, iar cel al 

elevilor este de 70%. Observăm că, părinții și cadrele didactice mizează pe efectul sigur al unor 

astfel de întâlniri. 
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În concluzie, rezultatele obţinute şi graficele prezentate mai sus, ne-au arătat că 

activităţile din cadrul campaniei au stârnit interesul elevilor de gimnaziu și și-au atins scopul. 

Dacă 84% dintre elevii chestionaţi au afirmat că, informațiile despre bullying le sunt utile, 

înseamnă că inițiativa de a aborda această temă, a fost foarte bună, pentru că a venit în 

întâmpinarea unei nevoi reale a acestora. 

Trebuie observat că, gradul de utilitate al informațiilor primite de elevi, îl depăşeşte pe cel 

al părinţilor şi a cadrelor didactice. Dacă 84% dintre elevii au perceput informațiile despre 

bullying ca fiind utile, doar 70% dintre aceștia ar dori să participe la alte activităţi desfăşurate pe 

aceeași temă. 

Activitatea campaniei ,,Stop intimidare, start cooperare” şi-a îndeplinit rolul educativ. 

Elevii au înțeles ce este bullying-ul, dacă peste 66% dintre respondenţi susţin că, au primit 

informații folositoare lor, în legătură cu: felul cum trebuie să reacţioneze într-o situaţie de 

bullying, comportamentul victimelor şi agresorilor, consecinţele bullying-ului. 

74% dintre părinţi cred că, în şcoala la care învaţă copiii lor se manifestă bullying-ul şi 

doar 53% dintre elevi sunt de aceeaşi părere. Cadrele didactice din şcolile în care s-a desfăşurat 

campania, sunt convinse în proporţie de 100% că există bullying şcolar. Fără îndoială, diferenţa 

observată, poate face obiectul unor analize ulterioare. 

Receptivitatea şi implicarea elevilor în discuţiile din cadrul întâlnirilor, ne-au  

impresionat şi ne-au confirmat că, problematica bullying-ului îi preocupă mult, întrucât nu  

numai că îi vizează, ci îi și afectează direct. Răspunsurile pe care le-au dat elevii la întrebarea 

,,Te-ai confruntat în şcoală cu manifestări de tip bullying”? arată o reticență în a asocia bullying- 

ul cu colegi din școala lor. 

Ultima întrebare din chestionar, viza propuneri de teme legate de bullying, venite din 

partea copiilor. Răspunsurile lor au fost foarte variate, dar cei mai mulți respondenți vor să se 

discute mai mult despre agresori și victime, apoi despre cyberbullying. 

Copiii vor să facă jocuri de rol, ca să învețe cum să-și înfrângă teama de agresori, vor să 

știe cum să facă față jignirilor și amenințărilor și cum să se integreze în anumite grupuri. Aceștia, 

vor să mai știe ce pot face dacă agresorii persistă în acțiunile lor și despre agresiunile fetelor asupra 
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băieților. 

Respondenții vor să afle, cum pot trece peste perioadele dificile în care au fost afectați de 

bullying. Elevii susțin că, au nevoie de mai multe exemple concrete. Ei caută noi soluții pentru 

sprijinirea victimelor, evitarea agresorilor, evitarea transformării din agresat în agresor și pentru 

prevenirea bullying-ul emoțional. 

Elevii propun să se discute mai des la școală despre prietenie și despre respect. Cu toate că 

elevii mai au încă întrebări fară răspuns, putem concluziona că, aceștia au înțeles mesajul pe care 

am vrut să-l transmitem și că și-au însușit abilități de reacție la bullying. 18 % dintre elevi nu au știut 

ce să răspundă la acestă întrebare. 

 

7. Interpretarea chestionarelor pentru părinți 

 

Eficienţa activităţii desfăşurate în cadrul campaniei se verifică prin intermediul 

chestionarelor. Observăm în graficul următor că, peste 75% dintre părinţi au considerat că, 

informațiile primite, în cadrul Campaniei ,,Stop intimidare, start cooperare”, i-au ajutat să 

înțeleagă mai bine bullying-ul. 
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După cum ne arată graficul următor, un procent ridicat de părinţi cred că, în şcoala la 

care învaţă copiii lor, se manifestă comportamente de tip bullying. Cadrele didactice din şcolile 

în care s-a desfăşurat campania, sunt convinse în proporţie de 100% că, există bullying şcolar, 

fapt care ne întăreşte și mai mult convingerea că, trebuie făcute eforturi susţinute pentru a 

combate acest fenomen. 

Conştientizarea și prevenirea, sunt primele etape pentru diminuarea a acestui fenomen, la 

care ne-am adus și noi contribuţia, prin deplasările făcute în cele 47 de şcoli din județul Sibiu. 

Mediul şcolar, are nevoie rapid de aplicarea unor strategii de prevenire şi combatere a bullying- 

ului, puse în practică din interiorul acestora și adaptate specificului fiecărei școli în parte . 
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Aşa cu ne arată graficul ce urmează, părinţi consideră, în procent de 93%, că sunt 

necesare întâlniri între părinţi şi specialişti, pe problematica bullying-ului şcolar. Părinţii sunt 

interesaţi să-şi îmbunătăţească comunicarea cu proprii lor copii, pentru a-i ajuta pe aceștia din 

urmă, în depăşirea unor situaţii dificile întâlnite la școală, dar și în alte locuri. Părinții vor să-şi 

însuşească de la specialişti nişte abilități de rezistență la bullying. 

 

 

 

Observăm că, 94% dintre părinţii chestionaţi consideră că, prin intermediul acestor tipuri 

de întâlniri cu specialiştii, au ocazia să învețe niște tehnici, prin care pot să-şi ajute copiii să facă 

faţă presiunilor de tip bullying. Practic, părinții vor să afle lucruri noi despre cum pot să-și ajute 

copii, dacă aceștia sunt amenințați, tachinați, izolați, imitați, bârfiți, etc., la școală sau în afara ei. 
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După cum se poate observa în următoarea reprezentare grafică, 46% dintre respondenţi 

consideră că au învățat lucruri noi și utile despre conținutul termenului de bullying. 

 

 

 

55%. dintre părinții consideră că, și-au însușit abilități de reacție la bullying, că știu ce trebuie să 

facă dacă copiii lor se confruntă cu alți copii, care au astfel de atitudini și comportamente. 
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În cadrul întâlnirilor cu specialiștii, părinţii şi-au dorit să intre în multe detalii, privitoare 

la modalitățile de intervenție în situații de bullying. Am insistat pe prezentarea unor modele de 

intervenţie şi a unor modele comportamentale, dar timpul nu a permis discutarea fiecărei situații 

particulare prezentate de părinți. 

 

 

 

 

62% dintre părinţi, au considerat că au primit informații utile despre comportamentul 

victimelor bullying-ului. Părinţii doreau să ştie în detaliu, cum se comportă şi ce simte un copil 

afectat de bullying. În campanie, făcându-se referire la exemple din viața de zi cu zi, discuţiile 

aveau tendinţa de a se prelungi foarte mult. 
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Ni s-a cerut să discutăm foarte multe situații concrete de bullying. Timpul scurt, nu ne-a 

permis să dezbatem toate situațiile de bullying cu care s-au confruntat părinții, de aceea, credem că 

procentele din graficul următor sunt atât de divizate. 
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Observăm că, 56% dintre părinţii respondenţi consideră că, au primit informații utile 

despre ce simte o victimă a bullying-ului. Psihologii din echipă, prin intervențiile lor 

documentate, le-au explicat părinților cât este de importantă este empatia și însușirea unor abilități 

de viață în dezvoltarea emoțională a copiilor. Aceștia au insistat asupra faptului că, este foarte 

important să ne punem, uneori, în situația interlocutorilor noștri. Discuțiile cu psihologii au fost 

apreciate atît de copiii cât și de părinți și profesori. 

 

 

 

 

 

49% dintre părinţii chestionaţi consideră că, au primit informaţii folositoare despre 

consecinţele bullying-ului asupra dezvoltării emoţionale a copiilor. Procentul celor care se 

situează pe poziție neutră este, după cum se poate observa, destul de mare. Probabil, trebuie să 

insistăm mai mult asupra acestui subiect, atunci când ne adresăm părinților. 
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54% dintre părinţi sunt de părere că, au primit sfaturi multe și foarte multe, în legătură cu 

ce trebuie să facă, dacă copiii lor au fost victime a bullying-ului. În derularea activităţilor 

campaniei, părinţii insistau să primescă sfaturi concrete, pentru cazurile particulare cu care s-au 

confruntat. 
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Procentul părinților care cred că, în viitor, ar trebui organizate mai multe întâlniri pe 

tema bullying-ului, ajunge la 97% , ceea ce ne arată că există un interes real al părinţilor pentru 

întreaga problematică a bullying-ului. 

Putem concluziona că, părinții care au răspuns chestionarului, consideră că întâlnirea cu 

specialiștii pe tema bullying-ului școlar a fost benefică. Aceasta i-a ajutat, cunoască și să învețe 

lucruri noi, să înțeleagă pericolul reprezentat de bullying și să învețe abilități de coping. Graficele 

9,10,11 ne arată procente apropiate la categoria intermediară, care este un indicator al 

scepticismului unor părinți, dar nerelevant ca valori procentuale. 

 

 

 

 

La sfârşitul chestionarului, am propus părinţilor să nominalizeze alte teme legate de 

bullying, pe care ar dori să le discute la şcoală, cu profesorul diriginte sau cu profesorul consilier 

şcolar. Dintre răspunsurile primite, le-am selectat doar pe cele considerate semnificative. 

Părinții propun, desfăşurarea unor activități interactive profesori-elevi- părinți, în care să se 



Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 

Campania de prevenire a bullying-ului în mediul școlar ,,Stop intimidare, start cooperare” 

41 

 

 

discute despre bullying, derularea unor întâlniri care să cuprindă exemple de bună practică în 

combaterea bullying-ului. Părinţii mai propun să se ia măsuri de sancţionare a agresorilor și 

doresc să afle mai multe informații despre comportamentul victimelor, agresorilor și martorilor. 

Menţionăm că, procentul celor care nu au raspuns la această intrebare este de 33%. 

Analizând comparativ datele obținute din chestionarele părinților, cu cele obținute din 

chestionarele cadrelor didactice, observăm un grad mai mare de înțelegere a bullying-ului din 

partea celor din urmă. Pornind de la premisa că, profesorii întâlnesc imcomparabil mai multe 

situații de bullying lucrând într-o școală, înțelegem de ce implicarea acestora în înțelegerea 

fenomenului este mai mare. 

 

8. Interpretarea chestionarelor pentru cadrele didactice 

Știind că, profesorii cunosc deja problematica bullying-ului școlar, am vrut să vedem 

dacă, activitățile pe care le-am desfășurat cu cadrele didactice, au răspuns nevoilor lor de a afla 

lucruri noi. Așa cum ne arată graficul următor, răspunsul este afirmativ. Peste 80% dintre cadrele 

didactice au considerat că, din punct de vedere calitativ, abordarea temei bullying-ului școlar, a 

fost peste nivelul așteptărilor lor. 

 

 

Observăm aici, că un procent de 68% dintre cadrele didactice, au apreciat ca foarte utile 
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și utile, informațiile pe care le-au primit despre conținutul termenului de bullying. Asta înseamnă că, 

am adus în atenția profesorilor aspecte ale acestui tip de violență, asupra cărora nu s-au gândit până 

acum. 

 

 

 

Ne-am bucurat să constatăm că 94% dintre profesori declară că, au  avut ocazia să  

învețe de la echipa de specialiști, cum trebuie să reacționeze, când apar situații de bullying în școală. 

Cu prilejul desfășurării campaniei, aceștia au primit detalii referitoare la cum trebuie să abordeze o 

astfel de problemă și cum pot să o soluționeze. 
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Dacă 62% dintre părinţi au declarat că, informațiile despre comportamentul victimelor 

bullying-ului le sunt foarte utile și utile, 87% dintre profesori au declarat că au avut ocazia să 

învețe lucruri noi, de la echipa de specialiști venită la școală, referitor la acest aspect al bullying- ului. 

 

 

 

87% dintre respondenți au apreciat ca , ,,foarte utile”, informațiile care le-au fost 

furnizate cu privire la comportamentul agresorilor. 
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Graficul următor ne arată, cât de utile le sunt profesorilor informațiile primite despre 

starea emoțională a unei victime a bullying-ului. Înțelegem de aici că, profesorii au apreciat 

calitatea datelor care le-au fost puse la dispoziție. 

 

 

 

Doar 6% dintre profesorii chestionați, au declarat că, informațiile primite despre 

comportamentul unui copil-victimă a bullying-ului și felul cum acesta poate fi recunoscut, nu 

sunt ,,nici utile, nici inutile”. Procentul cumulat al celor care le-au apreciat, este însă de 94%. 
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Dacă 49% dintre părinţii chestionaţi consideră că, au primit multe informaţii despre 

consecinţele bullying-ului asupra dezvoltării emoţionale a copiilor, profesorii declară acest lucru 

în proporție de 100%. Impactul profesorilor cu bullying-ul școlar este mult mai mare și poate așa ne 

putem explica diferența de percepție asupra consecințelor bullying-ului. 

 

 

 

În chestionarele pentru părinți observam că, 54% dintre aceștia considerau utile sfaturile 

primite, în legătură cu ce trebuie să facă, dacă copiii lor a fost victime ale bullying-ului. Graficul 

următor ne arată un procent de de 94%., grad  de înșușire a unor abilități de a face față bullying- 

ului, în sprijinul elevilor de la școală. 
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Toți profesorii chestionați, au spus că au observat comportamente de tip bullying, la 

școala în care lucrează. 

Un procent de 97% de părinți și 84% de profesori cred că, sunt necesare alte întâlniri între 

părinţi și profesori, pe de o parte, şi specialişti, pe de altă parte, pe problematica bullying- ului 

şcolar. 81% dintre cadrele didactice cred că întâlnirile cu specialiștii îi pot ajuta să comunice, în 

viitor, mai bine cu elevii lor pe acestă temă. Putem concluziona astfel că, părinţii și profesorii sunt 

interesaţi să-și însușească noi cunoștințe despre bullying și noi abilități de combatere a acestui 

fenomen, pentru a îmbunătăți comunicarea cu copiii. 
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În lipsa unei strategii de combatere a bullying-ului implementate în școală, situațiile de 

intimidare, amenințare, batjocorire etc., nu sunt deloc ușor de gestionat. Dar având însușite, ca 

profesor, metode adecvate de intervenție, problemele se rezolvă mai ușor. Profesorii sunt convinși 

acest lucru, în proporție de 84%. 
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Dacă, 97% dintre părinţii chestionaţi și 84% dintre cadrele didactice, consideră că, prin 

intermediul unor astfel de întâlniri cu specialiştii, pot să-şi ajute copiii să facă faţă presiunilor de 

tip bullying, doar 70% dintre elevi au încredere că întâlnirile pe această temă le pot fi utile. 

Evident, nu putem afirma că acest procent este mic, dar putem sesiza o diferență față de primele 

două, care este explicabilă. 

 

 

 

Ultima întrebare a chestionarului, oferea respondenților posibilitatea de a menţiona, ce 

alte teme legate de bullying, ar dori să discute la şcoală. Cadrele didactice vor să primescă mai 

multe soluții pentru situațiile de bullying întâlnite în școală. Acestea susțin continuarea campaniei 

și doresc să-și ajute elevii să devină mai rezistenți, când sunt expuși situațiilor de bullying. Aceștia 

propun discutarea unor măsuri concrete de stopare a bullying-ului și concretizarea lor într-o 

procedură. 

Profesorii consideră că este necesar să să se discute cu specialiștii despre violența din 

școală și în mod special despre violența verbală. 5% dintre profesori nu au raspuns deloc la 

această întrebare. 
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9. Concluziile Campaniei ,,Stop intimidare, start cooperare” 

 

Observăm astăzi o multitudine de schimbări, în ceea ce priveşte evoluţia unităţii 

familiale, atât în privinţa modelelor valorice, atitudinale şi comportamentale adoptate, cât şi în 

privinţa organizării, funcţionării şi a relaţiilor dintre membrii ei. Multiplele modele de parenting 

propuse părinților, contribuie la schimbările pe care, specialiști în domeniu, sau nu, le observăm. Și 

școala se află într-un proces de reașezare a fundamentelor sale. 

În plus, copilul nu este supus numai influenţelor familiale, ci unui ansamblu mai larg, 

care cuprinde mediul socio-cultural. Așa cum susțin numeroși psihologi, familia și școala trebuie 

să persevereze în a dezvolta la copii sentimentul apartenenței la familie, la școală și la comunitate. 

Socializarea secundară este legată de diviziunea socială a muncii şi de distribuirea socială 

a cunoștințelor dobândite. Ea presupune, internalizarea cerinţelor, informaţiilor şi valorilor 

promovate de diferite instituţii, cu care tânărul intră, pas cu pas, în contact. Procesul de 

socializare a tânărului este uneori anevoios, chiar dacă părinții se implică corect și susținut în 

educația lui, deoarece factorii de proximitate care influențează conturarea sinelui, pot juca un rol 

negativ. Iar dacă părinții nu se implică corespunzător în educația propriilor copii, situația devine și 

mai complicată. 

Poate cea mai importantă concluzie a Campaniei ,,Stop intimidare, start cooperare”, este 

că, era necesară o aplecare a atenției asupra violenței școlare. A. Bandura afirma; ,,confruntati cu 

un model agresiv, copiii vor dezvolta ulterior mai multe comportamente agresive, comparativ cu 

cei care nu au fost confruntati cu un asemenea model." Așadar, violența, indiferent de forma pe 

care o îmbracă, trebuie combătută pentru că generează la rândul ei violență. 

Mediul școlar trebuie să conștientizeze că: insultarea, tachinarea, lovirea enervarea, 

streasarea, răspândirea de bârfe, amenințarea, izolarea batjocorirea, imitarea, discreditarea 

altcuiva, trebuie să înceteze, deoarece reprezintă atitudini și comportamente nesănătoase care 

dăunează dezvoltării oricărui copil. Cultivarea valorilor prosociale trebuie să fie o constantă în 

educația elevilor. 
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La Campania ,,Stop intimidare, start cooperare”. au participat 3417 elevi, 109 părinti si 

246 cadre didactice. Echipa de specialiști s-a deplasat în 47 de unități școlare. Au fost puse la 

dispoziţia şcolilor, materiale de popularizare a campaniei: afişe, pliante şi flyere. 

Intervenția unei echipe alcătuite din specialiști pe problemele bullying-ului și 

cyberbullying-ului școlar, s-a dovedit a fi binevenită în toate școlile în care s-a derulat Campania 

,,Stop intimidare, start cooperare”. Am răspuns tuturor solicitărilor venite din școli, pentru ținta 

propusă inițial, și anume, elevii din clasele a-V-a –a-VIII-a, precum și unor solicitări suplimentare. 

Cercetarea sociologică pe care am realizat-o, ilustrează randamentul muncii noastre, și 

impactul acestei campanii asupra mediului școlar. Statistic, sunt diferenţe între rezultatele 

obținute din chestionarele elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice. Dar ele sunt fireşti și nu sunt 

foarte mari. Ipotezele formulate s-au dovedit a fi corecte, iar obiectivele propuse au fost în linii 

mari atinse. S-a demonstrat că, beneficiarii campaniei noastre recunosc manifestările bullying- 

ului și că au dobândit abilităţi de prevenire şi combatere a acestuia. 

Astfel, pe latura de prevenire a fenomenului de tip bullying, am lansat Campaniei ,,Stop 

intimidare, start cooperare”. Am realizat informarea și sensibilizarea elevilor, părinților și cadrelor 

didactice cu privire la efectele comportamentelor de tip bullying cât şi recunoașterea de către 

aceştia a  comportamentelor  de  tip  bullying,  prin  derularea  unei  serii  de  lectorate  cu 

părinții/elevii/cadrele didactice, la nivelul a 47 de instituţii şcolare din jud. Sibiu. 

Pe latura de intervenţie, prin consiliere psihopedagogică şi educaţională care au ca scop 

combaterea fenomenului de tip bullying, s-au derulat activități de combatere a bullying-ului la 

nivel de școală/clasă/individual, prin sesiuni de consiliere psihopedagogică și educațională în 

vederea dezvoltării de abilități de combatere a fenomenului bullying la nivelul școlilor/claselor de 

elevi cât și individual, acolo unde a fost cazul. La aceste activități au participat 4522 de elevi. 

Obiectivele pe care ni le-am propus: participarea elevilor claselor a-V-a – a-VIII-a, din 

şcolile din judeţul Sibiu, a cadrelor didactice şi a părinţilor acestora, la activităţile din cadrul 

campaniei; dezvoltarea de abilităţi de prevenire şi combatere a fenomenului bullying și 

cyberbullying în rândul elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice; diseminarea rezultatelor 
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proiectului în presă și în rândul cadrelor didactice și elaborarea unei broșuri, au fost atinse. Rolul 

educativ al demersului nostru a fost îndeplinit. 

Problematica bullying-ului/cyberbullying-ul prezintă interes, deopotrivă pentru elevi, 

părinți și cadre didactice. Cu toate acestea, trebuie menționat că, la activitățile campaniei au 

participat un număr mai de mic de părinți și de cadre didactice, decât cel pe care ni l-am propus ca 

țintă. Motivele sunt independente de noi. 

În timpul activităților, unii copiii și părinți au vrut să ne împărtășească experiențele lor de viața, 

care a legătură cu bullying-ul și cyberbullying-ul. Am constatat, de pildă, că părinții știau destul de 

puține lucruri despre bullying. 

Elevii au avut ocazia de a reflecta la ideea că, sănătatea lor mintală, starea lor de bine în 

general, este creată de ei înșiși. Copiilor li s-a vorbit despre importanța colegialității, a empatiei, și 

despre pericolul imitării unor atitudini și comportamente negative. 

Cei mai mulți dintre elevii de gimnaziu, nu știau că mediul online este un spațiu 

reglementat, că agitația și stresul le pot amplifica starea de oboseală. S-a insistat în cadrul 

discuțiilor avute că, școala este locul în care elevii învăță, dar colaborarea și atmosfera prietenoasă, 

trebuie create printr-un efort comun. Elevii, au aflat de la polițiști și jandarmi, că părinții lor pot fi 

sancționați pentru unele din comportamentele lor. 

Fără indoială, în viitor, numărul de părinți care participă la campanie trebuie să crescă. Ca 

oameni ai școlii știm că, legătura dintre școală și părinții este încă destul de fragilă. Ne dorim ca, pe 

viitor, și numărul de cadre didactice care participă la activitățile acestei campanii să fie mai mare, 

conștienți fiind că, prin acțiunile acestora împotriva bullying-ului, numărul manifestărilor de acest 

tip, poate să scadă. 

Ne considerăm îndreptățiți să considerăm că Proiectul intitulat ,,Stop intimidare, start 

cooperare” și-a îndeplinit scopul și este un succes. Feed-back-ului pe care ni l-au oferit elevii, 

cadrele didactice cât și părinții ne încurajează să continuăm și-am dori să fim în continuare 

susținuți de instituțiile partenere. 

Echipa de implementare a campaniei, și-a adus o contribuție substanțială la reușita 

acesteia. Abordând problematica bullying-ului din mai multe puncte de vedere, într-o manieră 
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profesionistă, adaptând metodele de comunicare la nevoile beneficiarilor, îmbunătățind 

permanent conținuturile și prestația proprie, specialiștii implicați, au contribuit la obținerea acestor 

rezultate. 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu, a coordonat acțiunea 

noastră și toți directorii din unitățile de învățământ în care ne-am deplasat, au sprijinit campania. 

La buna desfășurare a activităților noastre au contribuit consilierii școlari, consilierii educativi și 

cadrele didactice din fiecare școală în parte. 

Totuși, intervenția noastră în școală este un factor extern, care acționează pe o perioadă 

limitată de timp. În opinia noastră, în fiecare școală trebuie să funcționeze un program de 

prevenire și de combatere a a bullying-ului școlar, asemănător cu cele prezentate în partea 

teoretică a lucrării de față. Un astfel de program, trebuie adaptat la specificul fiecărei unități de 

învățământ. 

Avem convingerea că, aplicarea riguroasă a unui astfel de program, poate contribui la 

diminuarea bullying-ului școlar. Așa cum afirmam la începutul lucrării, școala trebuie să fie un 

mediu pozitiv și sigur de învățare, dar pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să existe un efort 

comun al elevilor, părinților, al cadrelor didactice și al comunității. 

La nivelul școlilor, bullying-ul poate fi prevenit prin educație, mai precis, prin dezvoltarea 

unor politici de disciplinare și prin promovarea valorilor prosociale. Mediul școlar trebuie să 

trateze cu mai multă atenție pericolul bullying-ului. Sperăm că lucrarea de față a sintetizat 

corect aceste idei. 
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Imagini din timpul activităților: 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Sibiu   

         CJRAE Sibiu profesor consilier şcolar Răbăgel Codruţa                          

  

 

Lectorat cu părinţii la Scoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu,     CJRAE Sibiu,   profesor consilier şcolar 

Samoilă Clara 
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Liceul Teoretic,, C. Noica” Sibiu,             CJRAE Sibiu  profesor consilier şcolar Decean Monica 

 

Liceul Tehnologic,, I. Lupaș” Săliște,   CJRAE Sibiu  profesor consilier şcolar Oprişiu Monica 
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Școala Gimnazială Nr. 3 Cisnădie    CJRAE Sibiu  profesor consilier şcolar Toma Mioara 

 

Școala Gimnazială Nr. 4 Mediaș    CJRAE Sibiu, consilier şcolar Ivan Cristina 

 

Școala Gimnazială ,,H. Oberth” Mediaș      CJRAE Sibiu   profesor consilier şcolar Olteanu 

Gabriela 
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Școala Gimnazială ,,M.Eminescu” Mediaș       CJRAE Sibiu  profesor consilier şcolar Ghiroagă 

Florina 
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Școala Gimnazială ,,I. Pop. Reteganul’’ Orlat      
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Școala Gimnazială Nr. 7  Mediaş,    CJRAE Sibiu,   profesor consilier şcolar Albu Camelia 

 

Școala Gimnazială Șeica Mică 
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Școala Gimnazială ,,Axente Sever ”, Stuctura Agârbiciu 

 

Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu       CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Toader Cristina 
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Școala Gimnazială Nr. 23 Sibiu     CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Brote Mirela   
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Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” - activități cu elevii și cu părinții
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Școala Gimnazială ,,Regele Ferdinand ”Sibiu        CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Boabeş Elena 
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Liceul Teoretic ,,O. Ghibu” Sibiu     CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Milosteanu Valerica 

 

 

Colegiul Național ,,O. Goga” Sibiu     CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Crăciun Simona 
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Liceul Tehnologic Tălmaciu                 CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar State Ileana 

 

Liceul de Artă Sibiu                     CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Morariu Elena 
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CSEI nr. 1 Sibiu , profesor psihopedagog Şerb Silvana 

 

 

Școala Gimnazială Șelimbăr      CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Petrovai Delia 
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Școala Gimnazială Șelimbăr, Structura Veștem,    CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar 

Petrovai Delia 

 

Colegiul Național Pedagogic,, A. Șaguna” Sibiu    CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar  Frăţilă 

Mihaela 
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Școala ,,S. P. Barcianu” Rășinari,  CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Suciu Liliana      

 

 

Școala ,,O. Goga” Rășinari    CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Suciu Liliana      
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Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu       CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Comşa Daniela      

Școala Gimnazială ,,N. Iorga ” Sibiu        CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Ani Veronica      
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Liceul Teoretic ,,G. Lazăr” Avrig       CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Gafton Simona      

 

Școala Gimnazială Avrig             CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Gafton Simona      
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Școala Gimnazială Roșia      CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Bădescu Sergiu      

 

Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu       CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar Bărzoagă Berta      
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Intâlnire de lucru la CJRAE Sibiu - 17 aprilie 2019 

 

Cercul pedagogic al educatoarelor - GRADINITA ,,CĂSUȚA POVEȘTILOR” 
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Activitate de diseminare a campaniei 

 

Scoala Gimnazială Gura Râului 

Scoala Gimnazială Șeica Mare 
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Școala Gimnazială Miercurea/ Apoldu de Sus        

 

Școala Gimnazială Miercurea Sibiului/Dobârca     CJRAE Sibiu,  profesor consilier şcolar 

Oprişiu Monica      
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Școala Gimnazială Miercurea Sibiului     CJRAE Sibiu,   profesor consilier şcolar Oprişiu Monica      

 

 

Scoala Gimnazială Nr. 21 Sibiu      CJRAE Sibiu,   profesor consilier şcolar Creţu Adela      
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Scoala Gimnazială Bârghiș      CJRAE Sibiu,   profesor consilier şcolar Gâmfălean Eugenia 

 

Liceul ,,A. T. Laurean” Agnita  

 



Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 

Campania de prevenire a bullying-ului în mediul școlar ,,Stop intimidare, start cooperare” 

77 

 

 

 

Școala Gimnazială,,G. D. Teutsch” Agnita 

 

Colegiul Tehnic,,Independența” Sibiu  CJRAE Sibiu profesor consilier şcolar Badea Mădălina 
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Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara ,,Terezianum” Sibiu    CJRAE Sibiu,   profesor consilier 

şcolar Teleşpan Ancuţa 

 

 

 

 


