
Despre bullying

Această broșură a fost realizată în proiectul de Educație 
pentru Sănătate „Alegeri Sănătoase”, implementat de 
Organizația Salvați Copiii și se adresează cadrelor didactice.

ALEGE 
SĂ TRĂIEȘTI SĂNĂTOS



Școala joacă un rol important în viața cotidiană 
a copiilor noștri și, la fel ca în cazul programei 
școlare, se așteaptă să îi învețe pe copii să 
gestioneze sentimentele și experiențele negative și 
să facă față agresiunii și bullying-ului. Indiscutabil, 
școala este cheia pentru dezvoltarea cognitivă și 
sănătatea mintală și emoțională a elevilor. 

ȘCOALA CA MEDIU EDUCAȚIONAL 
SIGUR ȘI POZITIV



Despre bullying

Școala este o insituție a societății care ne crește, educă și formează 
copiii pe o perioadă lungă a vieții lor. În timp, școlile, ca instituții 
obligatorii, se dezvoltă constant, se transformă și se modifică rapid, 
lucru care este perceput și judecat diferit de elevi, profesori și părinți. 
În prezent, școlile sunt considerate atât „un spațiu educațional pentru 
dezvoltare personală, transfer și conservare de cunoștințe”, cât și o 
„instituție educațională, un mediu protejat, un spațiu de viață, un tărâm 
al experienței, o autoritate de socializare, un instrument de selectare și o 
instituție de reproducere a societății”. (Blömeke S & Herzig B, 2009).

Ca o construcție pe mai multe 
straturi, școala impune cerințe 
foarte diverse către principalii săi 
trei piloni de susținere – elevii, 
profesorii/educatorii și părinții.
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Când devin elevi, copiii se confruntă cu sarcina de a-și găsi locul în noua lume 
a instituției școlare extinse, cu toate structurile și regulile sale. Ei trebuie să 
învețe cum să construiască relații și să-și formeze un simț al apartenenței la 
spațiul său intern și la conviețuirea în comunitate împreună cu grupuri și indivizi 
diverși. Copiii trebuie să învețe cum să se adapteze unul la altul, să accepte și 
să respecte regulile, să dea naștere și să pună în aplicare propriile idei într-un 
mod corespunzător, să fie capabili să gestioneze dezamăgirile și constrângerile.

În calitate de instituție educațională, școala stabilește o gamă de cerințe 
specifice: performanțele școlare ale elevilor sunt în mod sistematic evaluate, 
examinate și comparate cu ale celorlalți. Deloc surprinzător, așteptările și 
presiunea percepută în ceea ce privește realizările, precum și stresul legat 
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de acestea (Ebner, 2014) pe de-o parte și un climat școlar negativ în general 
(Olweus, 2010), de cealaltă parte, sunt factori importanți care facilitează 
bullying-ul în școală. În funcție de resursele personalității lor, de mediul de 
proveniență cultural și social și de circumstanțele vieții, elevii sunt echipați 
în mod diferit să facă față provocărilor personale și sociale din partea școlii. 
Totuși, este vital să învețe să facă față cerințelor și provocărilor, pentru că este 
o competență cheie și o condiție obligatorie pentru o viață împlinită ca adult. 

Pentru a realiza aceasta, elevii au nevoie de ajutor din partea 
părinților, profesorilor și grupului lor de semeni. Condițiile importante 
pentru succes în acest proces sunt un climat de deschidere, reguli 
clare, acceptare și conștientizare în cadrul mediului școlar.

Odată cu debutul vieții școlare a copiilor, părinții se confruntă și ei cu 
provocări complet noi. În timp, școala devine cea mai semnificativă resursă 
socială, educațională și fizică pentru copiii lor, școala va determina viața de 
zi cu zi a copiilor lor și astfel, a familiei lor, pe o perioadă lungă de timp. 

Dacă părinții vor fi capabili să-și sprijine emoțional copiii, dacă vor 
reuși să aprecieze perspectiva copilului, aceasta depinde de o serie 
de factori și experiențe timpurii. Experiențele lor personale, resursele 
de timp disponibile și, posibil, o presiune internalizată de a performa, 
transferată asupra copiilor, pot afecta sprijinul oferit de unii părinți. 
Un climat deschis, reguli clare, acceptare și conștientizare în mediul 
școlar sunt importante pentru părinți și pentru copii, pentru a putea să 
acționeze spre binele copiilor și să-i sprijine atunci când e nevoie. 

Dar profesorii? Pe de-o parte, sarcina lor este de a implementa programa 
școlară și planurile de lecții, dar și să facă față cerințelor sociale ale școlii 
într-o manieră care să ofere „înțelegere, promovare și corectitudine” 
(BZgA, 2002). Cum este posibil să îndeplinești cu succes aceste așteptări 
diverse? Profesorii și personalul școlar trebuie să promoveze un climat școlar 
deschis, pozitiv și de susținere cu reguli clare, acceptare și conștientizare.

Școala este un spațiu pentru învățare și relații sociale, la un loc. Poate opera 
cu succes doar ca o operă completă: „Școala ar trebui să fie un mediu educațional 
sigur și pozitiv” (Olweus et al., 2010). Orice tulburare a dezechilibrului dintre 
aceste sarcini cheie poate împiedica succesul fiecărui elev și poate afecta 
construirea de relații sociale, de încredere și comuniune pentru toți.  
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CE ESTE BULLYING-UL?
Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi în secolul XVI, când 
„my bully” însemna „dragul meu”, „iubitul meu”, venind din cuvântul danez 
boele. Un secol mai târziu a apărut pentru prima dată cu sensul actual, dar 
abia în secoul XX acest cuvânt a dobândit definițiile academice folosite astăzi. 
Ca verb, to bully înseamnă: a intimida, a speria, a domina, printre altele. 
„Bully” este o persoană care își folosește puterea și tăria sa pentru a speria 
sau răni persoanele mai slabe (Oxford Advanced Learners Dictionary, 2016).

Prof. Dr. Dan Olweus, un cercetător în psihologie din Norvegia 
este considerat pionier pe tema bullying-ului, pe baza a aproape 40 
de ani de cercetare în implementarea și evaluarea programelor de 
prevenire (Hazelden Foundation, 2016). Definiția sa afirmă: 

„Un elev este agresat atunci când el/ea este expus, în mod repetat 
în timp, unor acțiuni negative din partea unuia sau mai multor 
elevi.... O acțiune negativă este situația în care o persoană 
provoacă intenționat sau intenționează să provoace, durere 
fizică sau discomfort unei alte persoane, prin contact 
fizic, cuvinte sau în alte moduri.”(Olweus, 1993)

Bullying-ul este una dintre cele mai complexe forme de comportament 
agresiv și violență. Cu toate acestea, nu fiecare act de violență 
este o acțiune de bullying. Conform studiului Organizației Mondiale 
a Sănătății privind comportamentul sănătos la copiii de vârstă 
școlară, bullying-ul  apare atunci când un elev este:

„tachinat în mod repetat într-un mod care nu îi place… Dar nu 
este bullying atunci când doi elevi de putere sau autoritate similară 
se ceartă sau se bat. Nu este bullying nici atunci când un elev este 
tachinat într-un mod prietenos și glumeț”. (Craig et al., 2009)

Cea mai caracteristică trăsătură a bullying-ului este relația de putere 
asimetrică și dezechilibrată dintre cei care agresează și cei care sunt 
agresați. În plus, nu este ocazional sau un eveniment singular, ci un 
tipar comportamental care se repetă în timp, împotriva aceleiași 
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persoane, cu o diferență evidentă de putere. Prin diverse acte de 
bullying, elevul mai puternic țintește în mod sistematic, intenționat și 
crud să rănească, să sperie sau să intimideze persoana mai slabă.

După cum am menționat mai sus, nu este o simplă tachinare. 
Contrar miturilor larg răspândite despre autoapărarea victimei, 
victima nu se poate apăra prin propriile eforturi. Bullying-ul nu se 
oprește de la sine fără intervenție din exterior (Gugel, 2014).

Olweus a făcut diferența între trei tipuri de bază de comportament tip bullying:

Ken Rigby este un alt cercetător renumit în domeniul bullying-ului, 
un fost profesor, psiholog și academician, care a lucrat pe tema 
aceasta timp de peste 25 de ani. În studiile și publicațiile sale ample, 
el luminează natura dinamică a fenomenului de bullying.

Bullying-ul implică:

„O dorință de a răni + acțiune dureroasă + dezechilibru de putere + (tipic) 
repetiție + utilizarea nedreaptă a puterii + plăcere evidentă din partea 
agresorului + sentiment de opresiune din partea victimei” (Rigby, 2002).

Avansând repede în ultima decadă, comunicarea digitală a devenit 
un mijloc vital de exprimare pentru tineri și copii, o platformă pentru 
întâlniri virtuale și relații sociale între ‘nativii digitali’. Cu toate acestea, 
spațiile de comunicare online poartă riscuri multiple pentru bullying.

FIZIC:  
lovire, împingere, 
pocnire, ciupire, 
constrângerea 
celuilalt elev prin 
contact fizic.

VERBAL:  
amenințări, tachinare, 
insulte, bătaie de 
joc, șantaj, poreclire, 
împrăștierea de 
zvonuri și minciuni.

EMOȚIONAL/
PSIHOLOGIC: 
excluderea intenționată 
a cuiva dintr-un 
grup sau activitate, 
manipulare, ridiculizare.
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Bullying-ul cibernetic denotă utilizarea mediilor electronice (Internet, 
telefoane inteligente, email-uri, Facebook și rețele sociale, programe de mesaje 
text/chat, ex. WhatsApp, platforme foto și video și pagini de internet) pentru 
a răni o altă persoană. Acestea pot include mesaje de intimidare, insulte, 
hărțuire sexuală sau ridiculizare și ocară. În contrast cu bullying-ul tradițional, 
o trăsătură comună a acestora este anonimatul frecvent al agresorilor 
cibernetici. 

Cyber grooming este un alt fenomen al erei digitale cu o întindere și consecințe 
îngrijorătoare - folosirea Internetului pentru inițerea de contacte (virtuale), 
hărțuire sexuală și posibil abuzul sexual al copiilor și al tinerilor (Unabhängiger 
Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 2015). 

Câteva alte fenomene cum ar fi sexismul cibernetic, misoginismul cibernetic și 
mesajele erotice (sexting) (Consiliul Europei, 2013) au multe lucruri în comun 
– toate se bazează pe stereotipuri de gen adânc înrădăcinate. Concentrate 
în general pe perspectiva că în contextele sociale și culturale particulare, 
ideile despre ce sunt sau ce ar trebui să fie femeile (fetele) și bărbații (băieții), 
stereotipurile pot fi, în același timp, prescriptive în mod rigid. 

Ele devin problematice atunci când sunt utilizate ca un vehicul pentru a 
discrimina alți oameni pe baza sexului lor (ibid.). În acest mod, stereotipia 
legată de sexe, fiind larg răspândită în sistemele educaționale, contribuie la 
o creștere a dezechilibrului de putere dintre fete și băieți, oferind pretext și 
justificare pentru bullying-ul în școală. Atunci când nu sunt puse la îndoială, 
descrierile rigide ale rolurilor sexelor și stereotipurile negative pot declanșa un 
bullying pe bază de sex și inegalitate. 



ALEGE SĂ TRĂIEȘTI SĂNĂTOS

CINE ESTE IMPLICAT ÎN BULLYING?
Situația de bullying rareori implică doar două părți care interacționează, 
tradițional definite ca agresor și victimă. De obicei este o situație de grup, 
implicând mai mult de doi participanți în diferite roluri, lucru care reflectă 
dinamica de la bază a statutului și relațiile de putere din grup. În anumite 
definiri de rol, tiparul bullying-ului este prezentat ca un triunghi sau chiar 
un dreptunghi, implicând agresorul, asistenții agresorului (numiți și adepți), 
victima, martorii pasivi și posibilii apărători, care sprijină activ victima, luând o 
poziție clară și opunându-se agresorului (BPB, 2016).

Agresorul

Victima

Adepții activi
(asistenții agresorului)

Adepții pasivi
(asistenții agresorului)

Observatori 
neimplicați

ATACĂ

Ajutoare

Prieteni

Apărătorii Observatori

Conform lui Olweus și altor oameni de știință, într-un „cerc de bullying” tipic 
sunt implicați o gamă întreagă de protagoniști (Olweus, 2001). Important de 
notat este că distribuția rolurilor nu este statică, rolurile se pot schimba în mod 
dinamic între elevii care interacționează.

Rolurile de grup într-o situație de bullying (BPB, 2016)
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ORIGINEA COMPORTAMENTULUI DE TIP BULLYING
Oricine poate fi agresat; nu există o corelare directă între aspectul fizic, 
caracteristicile personalității și riscul de expunere la bullying. Victimele ar 
trebui să nu aibă niciun fel de răspundere sau vină pentru situația în care sunt 
implicate și nu pot fi găsite vinovate pentru aceasta.  

Bullying-ul este, în primul rând, un tipar de comunicare și interacțiune socială, 
care costă foarte mult pe ambele părți. Copiii care agresează alți copii 
sunt de obicei nesiguri, se tem și au în istoric traume interne, care nu sunt 
gestionate adecvat în familiile lor. Mediul emoțional de acasă este menționat 
de mulți autori ca un factor important în a deveni agresor sau victimă. Astfel, 
lipsa căldurii dintre părinți sau dintre părinți și copii, utilizarea oricărui 
tip de violență (dar în special fizică) și abuz în familie, combinat cu lipsa 
unor reguli clare și fiabile de îndrumare a copilului, pot cataliza adoptarea 
comportamentului de tip bullying. La rândul său, Olweus (1993) a afirmat că 
părinții foarte protectori pot crește riscul de expunere la bullying pentru copiii 
lor, care devin victime ale bullying-ului mai des decât semenii lor. În profilurile 
victimelor sale, Olweus a evidențiat anumite caracteristici intrapersonale 
și interpersonale asociate cu probabilitatea crescută de a suferi din cauza 
bullying-ului, spre exemplu: timiditatea, nesiguranța, pasivitatea, o stimă 
de sine scăzută, lipsa prietenilor (Pregrad, 2015). În general, a fi diferit de 
majoritate semenilor, pe motiv de etnie, credință, identitate sexuală, orientare 
sexuală, poate duce la un risc sporit de victimizare. De asemenea, copiii cu 
nevoi educaționale speciale, cu dizabilități fizice sau dificultăți de învățare pot 
prezenta un risc special de a fi agresați.

Cele mai des întâlnite caracteristici ale copiilor înclinați să îi agreseze pe alții 
(Olweus, 1993, Taglieber, 2008, Pregrad, 2015 etc.) sunt: o nevoie de un statut, 
de putere mai mare, o dorință puternică de a controla și domina, impulsivitate, 
lipsa empatiei, căutarea recunoașterii statutului lor de persoane care dau 
tonul, plăcerea provocată de vederea victimei oprimate (Rigby, 2002). Adesea, 
atât agresorii cât și victimele au peisaje interne similare. Unii copii pun o 
„armură de agresor” pentru a-și ascunde slăbiciunile și pentru a evita să devină 
victime. Masca unui agresor este un scut care îi ascunde interiorul vulnerabil. 
Majoritatea agresorilor altor persoane au fost victime ale violenței în copilărie.
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Bullying-ul este întotdeauna un proces care, în timp, mărește dezechilibrul de 
putere, cu frecvență și intensitate care variază. Se pot distinge câteva faze 
(Taglieber, 2008; Gugel, 2014; Ebner, 2014):

Faza 1: Conflictele zilnice 

Faza 2: Începutul bullying-ului (faza de explorare) 

Faza 3: Escaladarea (faza de consolidare) 

Faza 4: Excluderea (faza de manifestare)

Faza 5: Ieșirea (faza finală)
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CARE SUNT CONSECINȚELE BULLYING-ULUI?
Mulți cercetători au pus în lumină impactul negativ pe termen scurt și lung al 
bullying-ului ce afectează atât victimele, cât și agresorii. Sanders et al. (2004) 
a furnizat o recapitulare extinsă a consecințelor multiple ale bullying-ului: 
respingerea semenilor (Deater- Deckard, 2001), comportament delincvent 
(Rigby & Cox, 1996), criminalitate (Eronet al., 1987), tulburări psihice 
(Kumpulainen, Räsänen, & Henttonen, 1999), violență ulterioară în școală 
(Galinsky & Salmond, 2002). Copiii care acționează ca agresori sunt expuși 
la riscuri mai mari de comportament antisocial și delincvent ca adolescenți și 
tineri și la implicarea în infrancțiuni penale ca adulți (Olweus, 1992). 

Depresia este considerată cea mai comună problemă de sănătate mintală, 
consecință a bullying-ului (Kaltiala-Heinoet al., 1999). Copiii agresați sunt 
defavorizați, nefericiți și suferă de probleme legate de stima de sine și 
încrederea în propria persoană. Ei se simt adesea anxioși, simt rușine și se simt 
chiar vinovați pentru ce li s-a întâmplat. În școală, ei sunt de obicei intruși fără 
prieteni, singuri și abandonați (Olweus, 1993). Relațiile lor de prietenie sunt 
adesea afectate din cauza unei frici sporite de a avea încredere în semenii lor. 
Consecințele negative afectează nu doar sănătatea lor mintală, ci și rezultatele 
academice și pot scădea motivația lor de a merge la școală și de a învăța. 

MITURI COMUNE DESPRE BULLYING
Concepțiile și convingerile eronate despre violență, bullying și victimizare 
sunt obișnuite și larg răspândite. Acestea afectează adesea judecata sensibilă 
și neutră a adulților în situațiile de bullying, împiedicându-i să detecteze la 
timp semnele bullying-ului și să răspundă în mod corespunzător. O serie de 
mituri (ex. „Bullying-ul nu este grav. Sunt doar copii care se comportă cum 
se comportă copiii”, Highmark Foundation, 2015) minimalizează realitatea 
bullying-ului în școală. Vă încurajăm, ca profesori și profesioniști din educație, 
să reflectați în mod continuu la percepțiile și prejudecățile voastre pentru a 
avea constant cea mai corectă abordare a acestui fenomen.
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CARE ESTE UN RĂSPUNS EFECTIV 
LA BULLYING ÎN ȘCOALĂ?
Este știut că bullying-ul are loc în fiecare școală, indiferent de tipul de 
comportament de bullying sau de scara la care fenomenul are loc, dar ce 
contează și ce diferă semnificativ între școli este modul în care acestea îl 
gestionează în practica de zi cu zi. Pentru a construi sau crea un răspuns de 
succes la bullying, ajută să vă concentrați, să reflectați și să discutați modul de 
înțelegere a bullying-ului și atitudinile față de acesta în școala voastră. Dacă 
faceți acest lucru împreună cu colegii voștri, cu conducerea școlii voastre, cu 
elevii și părinții, veți avea astfel la dispoziție eforturi unite pentru o abordare 
școlară cu adevărat colaborativă. Această abordare permite angajament și 
vederi din unghiuri multiple, evaluând nevoile și resursele fiecărui grup angajat. 
Având în vedere aceste lucruri, pledăm pentru o abordare care să implice 
întreaga școală în gestionarea bullying-ului.

Reflecțiile politicilor informate pe bază de dovezi (Craig et al., 2012) confirmă 
faptul că intervențiile anti-bullying efective nu pot fi limitate doar la clasă, 
lecție sau la activitățile bazate pe programa școlară. Inițiativele anti-bullying 
nu pot funcționa singure, fără angajamentul administrației școlii, profesorilor 
și educatorilor. Implicarea părinților joacă și ea un rol important. În ultimul 
rând, dar nu mai puțin important, participarea autoritară din partea copiilor 
ar trebui văzută ca o resursă puternică în abordarea bullying-ului școlar. Este 
nevoie de o abordare care să includă întreaga școală, nu doar să fie scris în 
liniile directoare, ci să fie cu adevărat puse în practică, de la nivelul politicii 
anti-bullying a școlii, la nivel de clasă și activități extrașcolare.   

Programul Olweus de prevenire a bullying-ului 
(POPB) – Un exemplu de bună practică. 

Principalele obiective ale POPB sunt: reducerea comportamentelor de bullying 
existente în rândul elevilor, prevenirea noilor comportamente de bullying și 
realizarea unor mai bune relații între semeni în școală. Acestea sunt atinse 
prin restructurarea mediului social al copilului la școală și construirea unui 
sentiment de comunitate în rândul elevilor și adulților (Olweus et al. (2007).
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Mai jos, găsiți ilustrate pe scurt principiile și elementele cheie ale POPB, pentru 
a le putea utiliza drept cadru model pentru propriile acțiuni școlare pentru un 
răspuns la bullying. Modelul de prevenire a bullying-ului ce implică întreaga 
școală, se bazează pe patru principii cheie care ar trebui respectate de către 
toți adulții: 

(1) arătați căldură și interes pozitiv și implicați-vă în viețile elevilor; 

(2) stabiliți limite ferme pentru comportamentul inacceptabil; 

(3) folosiți în mod consecvent consecințe negative, 
atunci când sunt încălcate regulile;  

(4) acționați ca autorități și modele pozitive.  
(Olweus, 1993a, 2001a; Olweus et al., 2007).

În linie cu această intervenție anti-bullying efectivă trebuie să existe și o 
abordare pe mai multe niveluri cu componente multiple la fiecare nivel:

Folosiți aceste patru reguli, simple dar foarte specifice pentru a ghida activitatea 
întregii școli: afișate peste tot în clădire și în fiecare clasă, discutate cu elevii 
și părinții, implementate prin referințe pozitive și negative constante (ibid.): 

(1) Nu îi vom agresa pe colegii noștri. 

(2) Vom încerca să-i ajutăm pe elevii care sunt agresați. 

(3) Vom încerca să-i includem pe elevii care sunt excluși. 

(4) Dacă știm că cineva este agresat, îi vom spune unui 
adult din școală și unui adult de acasă. 

Modelul POPB pare, la prima vedere, că necesită mult timp și eforturi intense. 
Studierea atentă a componentelor la fiecare nivel ne ajută să vedem că 
acestea nu sunt noi sau speciale. Ideea aici este nu să te concentrezi pe o 
singură persoană sau metodă, ci mai degrabă pe adunarea și interconectarea 
eforturilor tuturor actorilor implicați (Taglieber, 2008) pentru a aduce o 
diferență reală. Astfel, abordarea ce implică întreaga școală arată în mod 
clar că bullying-ul este o responsabilitate comună și gestionarea sa cu succes 
depinde de angajamentul și măsurile coordonate ale personalului școlar, 
părinților și de implicarea activă a elevilor. Adoptarea unui răspuns de către 
întreaga școală este, conform rezultatelor studiilor și evaluărilor, cel mai 
eficient mod de a îmbunătății bunăstarea și siguranța elevilor (Smith, 2004). 
Forme multiple de pilotare și implementare au fost deja efectuate în câteva din 
țările proiectului, după cum se evidențiază în secțiunea următoare.  
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CARE ESTE SITUAȚIA BULLYING-ULUI 
ÎN ȘCOALA DIN ROMÂNIA?
„Victimizarea și perpetuarea bullying-ului sunt comportamente prevalente 
în rândul tinerilor, dar ratele de prevalență diferă considerabil de la țară 
la țară” (Currie et al., 2012). Rezultatele studiului OMS cu privire 
la comportamentul sănătos al copiilor de vârstă școlară și factorii 
determinanți ai sănătății și bunăstării în rândul tinerilor în școală, au 
arătat diferențe mari cu privire la ratele bullying-ului școlar în Europa.

Dacă bullying-ul este o temă pe ordinea de zi politică a țării, 
dacă școlile, factorii de interes și activiștii desfășoară activități 
de prevenire a bullying-ului sau nu, acestea sunt chestiuni, 
care diferă considerabil în țările implicate în proiect.

În următoarea secțiune am compilat o fișă de observații cu date specifice din 
România. Aceasta oferă o scurtă imagine generală a politicilor anti-bullying și 
a datelor și studiilor disponibile până în acest moment și informații concise, dar 
nu exhaustive, cu privire la programele de prevenire existente și facilitatori.

Ce spun statisticile? 

Studiul OMS/HBSC a plasat România într-un loc destul de fierbinte 
al hărții Europei privind bullying-ul, cu următoarele cifre:

- până la 20% din copiii de 11 ani au fost agresați cel puțin de două ori în lunile 
anterioare; procentajul celor de 13 ani fiind de 22% și 17% pentru cei de 15 ani.

Cât despre perpetuarea unui comportament de tip 
bullying, cifrele arată după cum urmează: 

- până la 26% din copiii de 11 ani au recunoscut că au agresat alți 
elevi cel puțin de două ori în lunile anterioare; procentajul celor de 
13 ani fiind de 35% și 30% pentru cei de 15 ani. (OMS 2012)

Cu toate că sunt îngrijorătoare, datele nu au avut efect din 
punct de vedere al documentelor strategice care reglementează 
fenomenul bullying-ului, nici la nivel central, nici la nivel local.  



Despre bullying

Conform studiului național desfășurat de Salvați Copiii România în 2016 
cu privire la bullying-ul în rândul copiilor în mediul școlar, s-au identificat 
următoarele, în legătură cu diverse dimensiuni ale bullying-ului:

Excluderea din grup: 31% din copii au declarat că au fost în mod 
frecvent excluși din activitățile de grup și 23% au fost amenințați 
cu excluderea din grup; 2 din 10 copii au raportat comportamente 
de excludere repetată directă din partea altor elevi.

Umilire: 24% din copii au raportat că au fost în mod constant 
umiliți în fața altor copii și 37% au fost victime ale zvonurilor 
negative împrăștiate în comunitatea școlară. 

Bullying fizic: 13% din copii au avut bunurile personale distruse de alții și 30% 
au fost loviți în mod repetat de alți elevi la școală. De asemenea, 78% din toți 
elevii au raportat că au asistat la cel puțin o situație de bullying în școala lor. 

Bullying-ul cibernetic: 68% din copii au confirmat că 
bullying-ul cibernetic are loc pe rețelele sociale. 

Când vine vorba de întocmirea profilelor, studiile au arătat că orice 
copil care este cumva „diferit” poate deveni o victimă a bullying-ului. 
Acest lucru se poate întâmpla din cauza aspectului fizic al copilului (ex. 
supraponderal), aspecte emoționale (ex. copiii „timizi”), sănătate (ex. tulburări 
de sănătate mintală, dizabilități) sau etnie (ex. copiii de etnie romă).

De asemenea, studiul arată o corelare semnificativ de 
mare între bullying și abuzul copilului în familie. 

Datele prezentate mai sus sunt relevante la nivel național. Eșantionul 
de studiu a cuprins peste 1.300 de copii intervievați, din zonele urbane și 
rurale, din întregul sistem școlar (învățământ primar, gimnaziu și liceu). 
Vârsta copiilor a variat între 10 și 16 ani (Salvați Copiii România, 2016).



ALEGE SĂ TRĂIEȘTI SĂNĂTOS

Care este rolul legislației/legii anti-bullying 
în răspunsul la bullying-ul în școală? 

În România, întregul sistem educațional este reglementat de Legea educației 
și de Ministerul Educației Naționale. Această instituție centrală se ocupă de 
dezvoltarea tuturor politicilor și documentelor strategice legate de educație. 
Acum 10 ani (2006), ministerul a dezvoltat Strategia națională pentru 
combaterea și eliminarea violenței în școli, fără vreo referire specifică la 
bullying ca o formă specială și cu risc ridicat de violență în rândul copiilor. 
De fapt, singurul document la nivel de stat care menționează bullying-ul este 
Strategia națională pentru sănătatea mintală a copiilor și adolescenților, 
unde bullying-ul este menționat ca un factor de risc mare pentru bunăstarea 
copilului și se fac recomandări pentru a dezvolta programe de prevenire a 
bullying-ului, active  la nivel de școală și comunitate. Din nefericire, nu s-au 
făcut pași concreți până acum, deci este pertinent să evidențiem următoarele:

• Nu există legislație specifică în România care 
să reglementeze bullying-ul în școală;

• Nivelul de conștientizare cu privire la bullying ca o 
formă specifică de violență este destul de scăzut; 

• Nu există un program de prevenire a bullying-ului 
implementat în școli și recomandat la nivel național;

• Nu există programe care să țintească spre dezvoltarea 
abilităților sociale și emoționale ale copiilor, ca 
factori de protecție împotriva bullying-ului;

Doar acum, după ce Salvați Copiii România a lansat primul studiu 
național cu privire la bullying în rândul copiilor, Ministerul Educației 
Naționale ia în considerare noi obiective pentru dezvoltarea unei strategii 
naționale legate de bullying-ul în școală pe baza căreia fiecare școală 
ar trebui să-și dezvolte regulamente specifice cu privire la bullying.
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Salvați Copiii România  este o organizație de utilitate publică, a cărei 
misiune este aceea de a garanta egalitatea de șanse  pentru toți copiii, 
indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei 
expertize, precum și  prin activități de lobby și advocacy asupra 
factorilor de decizie și mobilizarea liderilor din societatea civilă. 

Salvați Copiii promovează de 27 ani drepturile copilului, în acord 
cu prevederile  Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile 
Copilului. Peste  1.500.000 de copii  au fost incluși în programe educative, 
de protecție și asistență medico-socială, de stimulare  a participării 
lor în acțiuni de promovare și recunoaștere a drepturilor lor.

Salvați Copiii este membru al  Save the Children International, 
 cea mai mare organizație independentă din lume de 
promovare a drepturilor copiilor,  care cuprinde 30 de 
membri și desfășoară programe în peste 120 de țări.
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