
WORKSHOP

Destinat cadrelor didactice din cadrul Colegiului Național ”Octavian Goga” Sibiu 

BULLYING-UL ÎN MEDIUL ȘCOLAR-
ASPECTE TEORETICE, TIPURI, 

STRATEGII DE INTERVEN IEȚ

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu
Casa Corpului Didactic Sibiu 

   Colegiul Naţional “Octavian Goga” Sibiu

 
Profesor dr. Valeria Ecaterina Purcia – Director C.J.R.A.E. Sibiu

 
Profesor consilier școlar Simona Crăciun



Ce este bullying-ul?

     Bullying-ul este o formă de abuz fizic, verbal, emoțional, prin care agresorul,

ÎN MOD REPETAT, INTENȚIONAT și bazându-se pe DEZECHILIBRUL DE FORȚE,

 prin cuvinte și acțiuni îndreptate împotriva unei victime, dorește să-i provoace disconfort și 

suferință.

Etimologic, termenul de „bullying” vine de la cuvântul englezesc „bully”, care înseamnă „bătăuș”, „huligan” 

și nu are o traducere exactă în limba română,

 dar poate fi asociat cu termenii de 

intimidare, hărțuire, terorizare, brutalizare.

 Bullying-ul diferă de alte forme de violență prin faptul că: 

 -  este un comportament repetat, constant, intenționat, manifestat pe o perioadă lungă de timp;

 -  presupune un raport inegal de putere între victimă și agresor, dezechilibrul fiind legat de forța fizică, 

renume, resurse financiare, statut socio-profesional.

 

  



 
 

  



Motivele pentru care cei mai mulți elevi au fost hărțuiți
  

          În perioada 2015-2017, Asociația Telefonul Copilului în urma  celor 4.328 de cazuri de bullying raportate prin sesizări 

telefonice, a constat că principalele motive pentru care copiii au fost hărțuiți sunt:

- aspectul fizic - 33,10%, 

- statutul social -27,12%,  interesele și pasiunile - 12,18%,  

- situația scolară foarte bună - 8,21%, 

- situația scolară mediocră - 7,55%, 

- nevoile speciale sau dizabilitățile - 4,42%, 

- etnia - 3,17%, 

- religia - 2,14%  

- 2,11% orientarea sexuală. 

         Iar în campania demarată de Salvaţi Copiii cu privire la fenomentul de bullying din şcolile româneşti se arată că 25% dintre elevi sunt 

abuzaţi fizic şi psihic în timpul recreaţiilor. https://www.kidmagia.ro/utile/scoala/bullying-ul-in-scoala-cauze-efecte-masuri-de-combatere-recomandate-de-specia

        Forma de bullying emoțional este mai des întâlnită în rândul fetelor, în timp ce forma de bullying fizic se regăsește în rândul băieților.

        Victimele fenomenului bullying în lume sunt 43% băieți și 57% fete, iar în Europa, 42% băieți și 58% fete.
        Dintre apelurile înregistrate de serviciile Telefonul Copilului din Europa se menționează că forma  cea mai răspândită de bullying este cel 
emoțional (63%), urmată de bullying-ul fizic (24%).
.https://ro.wikipedia.org/wiki/Bullying#:~:text=Cauzele%20bullying-ului%20Expunerea%20la%20violen%C8%9B%C4%83%20a%20unei%20persoane,exprimare%2C%20fiind%20la%20r%C3%A2ndul%20s%C4%83u%20abuzat%20ori%20neglijat.



Cifre privind bullying-ul 

„Statisticile arată ca 82% dintre situațiile de bullying au loc în instituțiile de 

învățământ. În România, 1 din 3 copii a fost umilit in fața colegilor.”

În studiul național efectuat de Organizația Salvați Copiii în anul 2016 se arată că:

• 1 din 4 copii era umilit în mod repetat la școală, în fața colegilor;
• 1 din 6 copii era bătut în mod repetat;
• 1 din 5 copii umilea în mod repetat un alt copil la școală;
• 3 din 10 copii ,în mod repetat, în școală, erau excluși din grupul de colegi;
• 7 din 10 copii au fost martorii unei situații de bullying în mediul școlar.”

PROCEDUR-N-VEDEREA-COMBATERII--fenomenului-----DE-BULLYING-EXCLUZIUNE---I-VIOLEN--N-COAL.pdf (snsh.ro) 

 „Studiile internaționale arată că în 75% dintre 
cazurile în care s-a intervenit, bullying-ul s-a oprit.”  



 

     Efectele bullying-ului:

- izolare socială;

- dificultăți la școală;

- lipsa interesului pentru școală;

- scăderea încrederii în sine;

- sentimente de rușine;

- probleme de somn si de alimentație;

- scăderea stimei de sine;

- probleme de relaționare; 

- risc pe termen lung de consum de alcool, 

droguri; 

- risc de depresie și anxietate;

- gânduri suicidale.

    

  Lucrare realizată de eleva Maria Moraru, Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu,
 pentru secţiunea DESEN a concursului "STOP BULLYING (Spune NU intimidării)"2016.



„Bullying-ul poate avea efecte negative grave și asupra participanților și martorilor.
 Ei învață să perceapă școala sau mediul ca fiind nesigur, pot dezvolta, de asemenea, 
anxietate sau depresie, asistând la aceste comportamente și pot începe să evite școala.”

https://sfaturimedicale.ro/bullying-la-copii/

 Lucrare realizată de eleva Andreea Mărgineanu, Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu,

 pentru secţiunea DESEN a concursului "STOP BULLYING (Spune NU intimidării)" 2016.



FF

TIPURI DE BULLYING

      FIZIC – agresorul lovește, împinge, pune piedică, distruge 
obiectele personale ale victimei etc. 

    VERBAL – agresorul spune sau scrie lucruri răutăcioase despre 
victimă - o tachinează, o poreclește, o imită, face glume proaste, o 
etichetează etc.

     SOCIAL – agresorul atentează la imaginea socială a victimei și la 
relațiile acesteia cu ceilalți, cu scopul intimidării, umilirii, 
marginalizării și excluderii din grup sau chiar din colectiv.

     CYBERBULLYING – agresorul folosește mediul online - platforme 
de socializare, WhatsApp, email - pentru a răspândi zvonuri false sau 
imagini și filme cu scopul denigrării și umilirii publice a victimei.



 

     Cauzele bullying-ului:

- modele sociale inadecvate legate de gestionarea 

emoțiilor;

- expunerea la violență;

- folosirea violenței ca modalitate de defulare;

- lipsa de empatie;

- orgoliul, dorința de epatare;

- întărirea oferită de publicul care admiră și 

încurajează acest comportament, transformând 

agresorul în vedetă;

- lipsa unor măsuri ferme de dezaprobare și 

combatere a acestui comportament.

    

  Lucrare realizată de eleva Betina Ghiurițan, Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu,
 pentru secţiunea DESEN a concursului "STOP BULLYING (Spune NU intimidării)"2016.



     Prevenirea și combaterea bullying-ul presupune o abordare sistemică pentru a oferi 
sprijin victimelor, agresorilor și martorilor.

Dacă sunteți cadru didactic, iată ce puteți face: 

- încurajați permanent copiii să vorbească cu dumneavoastră și cu părinții despre ceea ce li se întâmplă, pentru a 

putea aborda cât mai repede situațiile de bullying;

- abordați în echipă situațiile de bullying, implicând familiile copiilor care sunt victimă sau agresor, dar și famiile 

martorilor, profesorul consilier școlar, conducerea școlii, reprezentanții Poliției și Jandarmeriei care colaborează 

cu școala dumneavoastră, chiar și Direcția Generală pentru Protecția Copilului, în funcție de situație;

- folosiți comunicarea asertivă;

- sensibilizați copiii agresori astfel încât să empatizeze cu copiii victimă;

- accentuați consecințele legale și sociale pe care și le asumă agresorii;

- accentuați rolul pe care îl au martorii în prevenirea și combaterea bullyingului.



     Prevenirea și combaterea bullying-ul presupune o abordare sistemică pentru a oferi 
sprijin victimelor, agresorilor și martorilor.

Dacă un elev este victimă a bullying-ului, iată ce recomandări îi puteți face:

- să nu abordeze singur această situație, să discute imediat cu familia, cu dumneavoastră, cu un alt 

profesor, cu un reprezentant al autorității și să ceară ajutorul;

- să nu răspundă cu violență la violență;

- să ai încredere în valoarea sa, indiferent de ce spune sau face agresorul;

- să comunice asertiv, exprimând  ceea ce simte și ceea ce consideră că este agresiune asupra sa;

- să evite, pe cât posibil, interacțiunea cu agresorul;

- să nu stea izolat;

- să caută un aliat, să-și facă prieteni, pentru a nu te simți singur.



   Resurse pe care le puteți folosi în activitățile cu elevii dumneavoastră:
1. Pliantul cu informații generale pe care îl puteți distribui tuturor elevilor (pagina 1)



   Resurse pe care le puteți folosi în activitățile cu elevii dumneavoastră:
1. Pliantul cu informații generale pe care îl puteți distribui tuturor elevilor (pagina 2)



   Resurse pe care le puteți folosi în activitățile cu elevii dumneavoastră:
2. Un joc educațional prin care elevii își clarifică și fixează informațiile despre bullying -
 ce este, cu cine vorbim despre aceste agresiuni și ce valori sunt importante în relațiile cu ceilalți copii. 
                             

     https://wordwall.net/resource/10244551/bullying-adev%c4%83rat-sau-fals

          



   Resurse pe care le puteți folosi în activitățile cu elevii Dumneavoastră:
3. Un joc de asociere, în care elevii pot corela anumite comportamente și trăsături de caracter cu 
prietenia.

https://wordwall.net/resource/10176260/valorile-prieteniei-asociaz%c4%83#



   Resurse pe care le puteți folosi în activitățile cu elevii Dumneavoastră:
4. Filmul educațional Pistruiata , realizat de Grupul Fantezia, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor 
Interne, în cadrul unui proiect împotriva fenomenului Bullying.

https://www.youtube.com/watch?v=ZvUhIDwmQMM
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