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În ultima vreme se discută în ședințele din școlile preuniversitare din România, 

dar și în presă și în comunitate despre violența de tip bullying între elevi. Mai există 

însă dificultăți lexicale ale termenului bullying.  

În revista Dilema veche, Rodica Zafiu precizează într-un articol că termenul 

”bullying”, în traducere englezească desemnează un tip de hărţuire prin violenţă 

fizică, verbală, psihologică orientată în mod repetat şi intenţionat asupra unor 

persoane vulnerabile. Termenul este întâlnit în contexte diferite, spre exemplu: 

hărţuire în armată, la locul de muncă, a unor minorităţi etc., dar s-a impus în mod 

deosebit în mediul școlar, pentru manifestările violente în rândul copiilor, în special 

atunci când unii elevi agresează alți elevi.  

O altă definiție precizează că „Bullying-ul este definit ca terorizarea fizică și 

psihologică pe termen lung de către un individ sau grup a unui copil care nu se poate 

apăra în contextul respectiv” (Simona Eftimie, în Agresivitatea la vârsta adolescenței) 

[1, 15]. Din alte puncte de vedere, ”bullying-ul este privit ca fiind un comportament 

ostil/de excludere şi de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Un copil este etichetat, 

tachinat, batjocorit în cercul său de cunoştinţe sau de către colegi“ (mediafax.ro). 

Rodica Zafiu, în Dilema veche, consideră că termenul poate fi tradus în română 

printr-unul dintre sinonimele sale parţiale sau prin termenul mai general „hărţuire”, 

eventual cu precizări suplimentare (hărţuire şcolară). Termenului „bullying” din 

versiunea în engleză a Wikipediei îi corespund în alte limbi fie preluări ca atare, fie 

echivalări parţiale: în franceză „harcèlement scolaire” şi „brimade”, în germană 

„Mobbing in der Schule” şi „Schikane”, în turcă „kabadayilik” şi „zorbalik” etc. Un 

caz interesant e italiana, care a adaptat termenul în forma bullismo (după ce numele 

de agent al agresiunii – bully – fusese adaptat ca bullo).  

Termenul de stare este polisemantic. Ne interesează însă sensul care are cele mai 

multe tangențe cu problematica psihologică. E primul sens consemnat în Dexonline, 

de exemplu: „situație în care se află cineva sau ceva; mod, fel, chip în care se prezintă 

cineva sau ceva.”  Termenul „cineva” se referă la persoane; termenul „ceva” se poate 

referi la multe entități, precum lucruri, fenomene sau grupuri. Apa se află în stare 

lichidă, iar lemnul – în stare solidă. O persoană se poate afla în stare de calmitate sau 

nervozitate, un grup se poate prezenta ca fiind în stare de coeziune sau de conflict. 
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Termenul stare de bullying se aplică în mod evident persoanelor și grupurilor. Cu 

referire la persoane, termenul vizează două aspecte, caracteristice personalităților 

celor implicați în relația de bullying: personalitatea agresorului și personalitatea 

victimei. 

Dacă traducem termenul englezesc „bullying” prin „hărțuire”, atunci starea de 

bullying caracterizează sistemul psihic al personalității hărțuitorului, dar și sistemul 

psihic al celui predispus a fi hărțuit, al victimei. Atât personalitatea hărțuitorului, cât 

și a hărțuitului (termenii pot fi construiți și la genul feminin, dar, pentru simplificare, 

optăm pentru expresia generică construită la genul masculin), se formează în timp, în 

baza unei sinteze între factorii individuali favorizanți și factorii psiho-sociali din 

microgrupul familial sau din cel al grupului de egali (anturajul).  

Propunem ca ipoteze de lucru ideea că personalitatea hărțuitorului este una 

puternică, de tip extravertit (sangvinic sau coleric), cu o stimă de sine medie sau 

ridicată, încrezător în forțele proprii, care mizează pe valoarea sa personală, care a 

avut de-a lungul vieții confirmări ale reușitelor în relațiile cu cei din propriul grup de 

egali. Dimpotrivă, personalitatea hărțuitului (victimei) aparține tipului introvertit de 

personalitate (melancolic sau flegmatic), înclinat spre autorealizare, cu stimă de sine 

medie sau scăzută. Presupunem că sunt și cazuri de adolescenți cu stima de sine 

ridicată, dar cu dificultăți de integrare în colectiv, deoarece propria realizare ca 

personalitate contează mai mult decât prieteniile și viața de grup. Ușoara aroganță a 

atitudinii față de ceilalți generează ostilitate în rândul semenilor care vor avea reacții 

de atac prin ironie, bășcălie, montaj de situații penibile pentru victimă. Este 

binecunoscut disprețul față de „tocilari” manifestat în grupurile școlare.  

Starea de bullying caracterizează și grupurile umane, îndeosebi cele de 

adolescenți. Deși manifestările specifice hărțuirii afectează coeziunea unui grup, 

totuși ele nu pot fi stopate din interior. Membrii grupului se obișnuiesc cu starea 

tensionată a acestuia, cei mai mulți participând pasiv la actele de hărțuire, amuzându-

se pe seama celui sau celor afectați.  

Simona Eftimie în lucrarea Agresivitatea la vârsta adolescenței, prezintă 

conceptele existente în literatura anglosaxonă ce conduc la confuzie: „aggression”, 

„aggressivity”, „aggressiveness”, „mobbing„, „bullying”, „violence” [1, 15].  

Pentru realizarea cercetării asupra stării de bullying la elevii de vârsta 

adolescenței, se impune delimitarea conceptuală, pentru a reduce confuzia și pentru a 

asigura precizia cercetării.  În lucrarea citată mai sus, autoarea prezintă explicațiile 

oferite de C. Neamțu, preluate din documentele de la Național Children Bureau  

despre aceste concepte.  
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Termenul „aggression” se referă la comiterea atacurilor fizice sau verbale fără să 

existe provocare; „aggressivity” desemnează o formă de agresivitate latentă cu 

referire la potențialul unei persoane de a comite atac asupra alteia, considerată 

componentă normală a personalității; „aggressiveness” ca stare relativ propice 

comiterii agresiunii, susținută de forme adaptate social ale trăsăturilor de 

personalitate, cum ar fi: competitivitate, inițiativa, curajul; „mobbying”-ul se referă la 

atacuri în grup comise de copii asupra altui copil; „bullying” cu accent pe intimidare, 

terorizare pe termen lung asupra unei persoane fără putere de apărare.  

Din analiza conceptuală rezultă dificultatea definirii problematicii agresivității și 

în special a termenului „bullying”, granița dintre ele fiind subtilă și aproape 

insesizabilă. Sunt necesare observații longitudinale, prin participare directă la  

interacțiunile dintre elevi, precum și metode sociometrice detaliate pentru a vedea 

atracțiile și respingerile dintre elevi, interviuri și focus-grupuri cu adolescenți. 

Operaționalizarea conceptului de „bullying”, ca dimensiune a agresivității, necesită 

analizarea factorilor interni și externi ai personalității adolescenților, aflată într-o 

transformare pe toate dimensiunile ei, afective, cognitive, sociale, atitudinale, 

caracteriale. Așa cum precizează Ursula Șchiopu în Psihologia vârstelor, adolescența 

se caracterizează printr-o serie de transformări în plan fizic, emoțional, relațional ce 

se exteriorizează în forma conduitelor conflictuale și tensionate. „Conflictele pot fi 

normale, patologice și intermediare, și se trăiesc tensional mai intens decât se 

structurează ca atare.”  

Una din dificultățile definirii termenului de „bullying” rezidă în faptul că de cele 

mai multe ori, se folosește termenul de agresivitate ca fiind sinonim cu cel de 

violență. Ina Maria Ropotică, în lucrarea Violența în școală, citând diverse surse, 

susține că violența nu este sinonimă cu agresivitatea, sursele, formele de manifestare, 

intensitățile sunt diferite [2, 37].  „Specialiștii susțin că, în plan clinic, agresivitatea 

este necesară pentru afirmarea sinelui, în timp ce violenţa constituie răspunsul 

persoanei faţă de un pericol real sau imaginar în care aceasta se află.” În aceeași 

lucrare, autoarea citată precizează că agresiunea se află în zona de conflictualitate, iar 

violența este susținută de logica delimitării, sepărării și a sfidării [2, 38]. După cum se 

subliniază aici, dar și din observațiile noastre, se poate spune că termenul de violență 

este confundat de foarte multe ori cu cel de agresivitate.  

Din citatele prezentate, rezultă că, „agresivitatea implică recunoaşterea 

identităţii subiective a celuilalt, se adresează aceluia şi recunoaşte în el o legătură pe 

care o prezervă, mişcare agresivă ce se înscrie în construcţia fantasmatică de tipul 

dorinţei. În schimb violenţa are ca scop distrugerea relaţiei, negarea dimensiunii 
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subiective a celuilalt, antrenând un efect de dezumanizare (refuz al alterităţii). 

Violenţa aparţine registrului de instincte de supravieţuire.  

Prin urmare, activitatea spre care tinde pulsiunea nu este aceea de a-l vătăma pe 

celălalt, ci aceea de a se proteja pe sine.” [2, 45]. Așadar, scopul principal al 

agresorului este de a obține protecția personală, fără să îl intereseze pagubele și 

suferințele create victimei [2, 45]. În procesul de cercetare este necesar să 

operaționalizăm conceptele pentru a evidenția claritatea demersului în cercetarea 

variabilelor avute în atenție. Impactul bullying-ului la nivel de societate este unul 

covârșitor, motiv pentru care, specialiștii sunt chemați să intervină, dar după cum 

bine se cunoaște, este mai ușor să prevenim răspândirea violenței decât să o eradicăm. 

Guvernul României intervine în stoparea și descurajarea violenței psihologice de tip 

bullying în mediul școlar, prin  aprobarea „Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 221/2019, pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011, privind violența psihologică-bullying”. 
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