
Rezumat. În articol este descris fenomenului Bullying la elevii de vârsta școlară mică, sunt evidențiate cele 

mai dese forme prin care elevii manifestă o astfel de conduită și formele prin care sunt supuși victimizării. 

Sunt analizate cât de eficiente au fost modalitățile de prevenire și diminuare a acestui fenomen la școlarii 

mici. 
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Abstract. The article describes the phenomenon of bullying in young school children, the most frequent 

forms by which students manifest such behavior are highlighted and the forms in which they are subjected to 

victimization. It is analyzed how effective were the ways to prevent and reduce this phenomenon in young 

school children. 
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Bullying-ul produce probleme emoționale și de comportament care pot continua să se 

dezvolte la maturitate. Cauzele și formele de manifestare a fenomenului bullying sunt 

manifestate la toate generațiile de copiii și tineri. Se remarcă o întinerire a fenomenului care 

poate fi observat deseori la elevii din clasele mici și se manifestă în conduită sub forme de 

intimidare, hărțuire, izolare sistematică a unuia sau a mai multor copii din clasă. Odată cu 

creșterea accesibilității internetului, hărțuirea are loc și în spațiul virtual: prin comunicații 

mobile, poștă electronică și în rețelele sociale sunt răspândite poze denigratoare, mesaje 

jignitoare și amenințări (cyberbullying).  

Deși, a străbătut mai multe secole, termenul de „bullying” în Republica Moldova se 

vehiculează de câțiva ani. Însă Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi 

încă în secolul XVI, abia în secoul XX acest cuvânt a dobândit definițiile academice folosite 

astăzi.  

La baza studierii fenomenului Bullying a stat D. Olweus, ce menționează că doar acel 

copil se consideră că manifestă un comportament de tip bullying ce întrunește următoarele 

elemente: are intenția de a face rău, posedă o putere mai mare, manifestă acțiuni agresive 

repetate [3]. Studii relevante referitor la formele bullying-ului, a atitudinii copiilor fată de 

fenomenul dat au fost realizate de către cercetătorii I. Whitney, P.K. Smith, K. Rigby, S. P. 

Limber, K. Lagerspetz, E. Munthe, E. Bazelon, Е. Н. Ожиевa, С. Ю. Чижовa, И. С. Кон. 

Cercetătorii W. Taglieber,  J. Pregrad, K. Rigby au scos în evidență unele caracteristici ale 

copiilor ce au tendința de a agresa pe alții. 

Bullying-ul este tradus prin diversele tipuri de abuz emoţional, dar şi fizic, ce poate fi 

intenţionat (intenţia vădită a agresorului de a cauza răni fizice şi psihice), dar şi repetat, 
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agresorul profitând de faptul că victima  nu ripostează şi nu face plângere la conducerea 

şcolii unde situaţia o cere (Bonea V.).  

În continuare, ne-am propus să identific modalități de prevenire și diminuare a 

comportamentului de tip bullying, acesta fiind și scopul prezentei cercetări. Dar pentru 

aceasta este necesar de a determina nivelul iniţial de manifestare a bullying-ului în 

comportamentul elevilor de vârstă școlară mică. Astfel grupul experimental a constituit-o 

elevii claselor a III-a a Liceului Teoretic din Mun. Chișinău. 

Pentru a identifica comportamentul de tip bullying sau a unor elementelor ce duc spre 

manifestarea unei astfel de conduite, în cadrul experimentului de constatare am aplicat două 

chestionate:  

❑ Chestionarul de agresivitate (Aggression Questionnaire/AQ/BPAQ) A.H Buss și M. 

Perry este un instrument format din 29 de itemi, ce folosește un model multidimensional de 

evaluare cu ajutorul a patru scale a celor patru componente ale comportamentului agresiv: 

agresivitatea fizică, agresivitate verbală, furie, ostilitate [4]. AQ a fost conceput pentru a 

determina cât de agresiv este un individ și cum se poate manifesta această agresivitate. 

Aceste patru dimensiuni măsoară o varietate de forme spre exemplu: agresivitatea fizică se 

caracterizează prin lovituri, piedici, mușcat, zgâlțâit; agresivitatea verbală prin înjurături, 

amenințări, cuvinte urâte în adresa cuiva; furia este o stare extremă de iritare în care se 

pierde stăpânirea de sine, mânie nestăpânită; ostilitatea se manifestă prin bârfe, farse [5 

p.3]. 

❑ Chestionarul de autoevaluare pentru elevi construit de Stevens V., De Bourdeaudhuij 

I., Van Oost P. (2000) Acesta cuprinde trei scale (agresivității de tip bullying, victimizării și 

comportamentelor positive). Prin intermediul chestionarului se evaluează frecvenţa hărţuirii, 

victimizării şi comportamentelor prosociale precum şi formele hărţuirii şi victimizării 

(intimidare; râs batjocoritor; poreclire jignitoare, răspândire zvonuri false; distrugerea 

obiectelor; rănire fizică; izolare socială). Pentru obținerea datelor corecte se analizează atât 

la nivel individual fiecare item în parte cât și la nivel global al celor trei scale. În urma 

chestionării se vor identifica elevii agresivi-neagresivi, victime- nu sunt victime, cei mai 

populari- și mai puțin populari [1]. 

În continuare voi prezenta datele pentru prima probă a Chestionarului de agresivitate 

(Aggression Questionnaire/AQ/BPAQ) A.H Buss și M. Perry. Datele înregistrate ne 

sugerează că în ambele clase elevii manifestă comportament agresiv sub toate cele patru 

dimensiuni. Scala cu cel mai înalt nivel întâlnit în ambele clase este agresivitatea fizică, 

urmată de ostilitate și furie, iar apoi de agresivitatea verbală. Aș putea afirma, că elevii 

folosesc frecvent agresivitatea fizică ca modalitate de apărare, sau ca răspuns a stărilor de 

furie. 
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Figura 1. Rezultatele obținute la cele patru scale a Chestionarului de agresivitate 

Un nivel mai înalt de agresivitate este manifestat în clasa a III-a B cu 52%, iar pentru 

clasa a III-a A îi este caracteristic 43 %. Prezentarea grafică o putem observa în figura de 

mai jos. 

 

Figura 2. Prezentarea grafică a nivelului de agresivitate obținut cu ajutorul 

Chestionarului de Agresivitate la etapa de constatare 

Pentru cea de a doua probă a Chestionarului de autoevaluare pentru elevi construit de 

Stevens V., De Bourdeaudhuij I., Van Oost P. (2000) am obținut următoarele rezultate ce ne 

sugerează că elevii din ambele clase sunt predispuși de a manifesta uneori comportament 

bullying, dar nu pot fi excluși de a fi ei însuși victime. În mare măsură sunt deschiși să 

reacționeze adecvat, manifestând comportamente pozitive. 
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Figura 3. Rezultatele obținute la cele trei scale a Chestionarului de autoevaluare 

pentru elevi 

În Fig. 4. sunt prezentate rezultatele obținute pentru manifestarea comportamentului de 

tip bullying la fete și la băieți. Deci din întregul lot experimental băieții manifestă 

comportament de tip bullying 20,1% iar fetele doar 9,5 %. 

 

Figura 4. Manifestarea bullying-ului în dependență de gen 

La etapa formativă am elaborat și am implimentat un program având ca scop 

diminuarea comportamentului de tip bullying în rândul elevilor de vârstă școlară mică prin 

cunoașterea motivelor și consecințelor fenomenului bullying-ului și consecințele 

manifestării acestui fenomen în relația cu semenii. 

Programul de prevenire și diminuare a comportamentului de tip bullying la elevii de 

vârstă școlară mică este format din 10 ședințe și a fost aplicat în grupa experimentală (clasa 

a III-a B), unde se pune accent pe relațiile pozitive ale grupului, gestionarea corectă a 

emoțiilor, stăpânirea crizelor de furie, valorificarea potențialului fiecărui elev și scoate în 

evidență caracteristicile personale ale fiecărui în parte.  

Deci, studierea fenomenului dat la elevii din clasele a III-a dovedesc că acesta se 

întâlnește la vârsta dată sub diferite forme și se manifestă în dependență de gen, mediu 

educațional.  Băieții aleg mai mult forma fizică, fetele – cea verbală, fapt confirmat și de 

alte studii. Cu toate acestea, elevii la vârsta dată sunt mai mult victime decât agresori.  
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Din rezultatele obținute în urma chestionării elevilor din ambele clase, am constatat că 

elevii care se manifestă agresiv posedă  și un comportament de tip bullying expus prin 

diverse forme. Ceea ce ne îngrijorează este faptul că sunt expuși riscului de a deveni mai des 

victime acestui fenomen, iar cei care sunt agresați la rândul lor agresează pe alții mai slabi 

ca ei. Iar acest lanț va dura până la infinit.  

La vârsta școlară mică acest tip de comportament se întâlnește tot mai frecvent. Drept 

motive ar servi că adulții tolerează actele de violență, le consideră ca un mod de adaptare; 

un alt motiv ar fi că în pauze copii nu sunt supravegheți, iar coridoarele, WC-uri sunt 

locurile în care agresorii atacă victimele. La școlarii mici bullyingul se manifestă prin 

amenințări, porecle, jigniri, tras de păr, piedici, izolarea din grup.  

Partea experimentală a cercetării a demonstrat că bullyingul se întâlnește la vârsta 

școlară mică sub diferite forme și se manifestă în dependență de gen, mediu educațional. 

Băieții aleg mai mult forma fizică, fetele – cea verbală. Elevii la vârsta dată sunt mai mult 

victime decât agresori.  

Reieșind, din aceste sinteze, venim cu unele recomandări pentru cadrele didactice, 

psihologii școlari:  

➢ Să nu ignore sau diminueze comportamentul de tip bullying chiar dacă pare că 

în claasa de elevi el nu este; 

➢ În momentul depistării astfel de comportamente să ia o poziție clară față de 

agresor explicându-i consecințele pentru victimă;  

➢ În clasele primare în cazuri de bullyng să fie implicați părinții; 

➢ Să organizeze consilieri individuale sau în grup: atât agresorii, cât și victimele 

au nevoie de ajutor, de îndrumare, de sprijin. 
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