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Violența față de copiii rămâne a fi o problemă de actualitate pentru majoritatea 

țărilor, inclusiv, pentru Republica Moldova. Raportarea cauzelor de violență asupra 

copiilor sunt minime din cauza că familia acceptă violența ca o normă, nefiind 

percepută ca o încălcare a drepturilor omului. Adesea părinții folosesc pedepsele 

corporale ca metodă de disciplinare, fiind considerată un drept al acestora. Violența 

se naște în familie și mai târziu este cultivată în mediul școlar prin intermediul 

copiilor care au fost agresați, astfel manifestându-și frustrarea și neîncrederea în sine, 

durerea, nemulțumirea asupra altor persoane.  

Copiii care agresează alți copii sunt de obicei nesiguri, se tem și au în istoric 

traume interne care nu au fost gestionate corect în familiile lor. Pe parcurs acești copii 

tind să manifeste un comportament de tip bullying care este dificil de stăpânit. 

Bullying-ul este o formă a agresivității frecvent întâlnită în rândul școlarilor mici, 

manifestându-se printr-un comportanent agresiv asupra unuia sau mai multor elevi 

din clasă, folosind insulte, porecle, minciuni, intimidări, amenințări în adresa cuiva 

sau chiar poate ajunge la acte de violență cum ar fi: lovirea, pocnirea, împingerea, 

trasul de păr, de urechi. 

Fenomenul bullying este prezent şi printre grupurile de elevi din ţara noastră. În 

ce măsură, cât de intens şi cu ce frecvenţă se manifestă este prezentat în Raportul 

global realizat de UNICEF. Republica Moldova are una dintre cele mai înalte rate de 

violență între semeni din regiune, ocupând poziția a 3-a în clasament după Lituania și 

Letonia: 57% din copiii de 13-15 ani au participat cel puțin o dată la o bătaie în 

ultimul an și/sau spun că au fost hărțuiți cel puțin odată în ultimele câteva luni. În 

timp ce fetele și băieții sunt expuși în mod egal pericolului de agresiune, fetele sunt 

mai predispuse să devină victime ale formelor psihologice de agresiune, pe când 

băieții – violențelor fizice și amenințărilor [3].  

Acestea și alte constatări au determinat cercetătorii să confirma că prin 

dimensiunea și severitatea consecințelor pe care le generează pentru sănătatea 

copiilor fenomenul de bullying să fie abordat în numeroase țări europene ca o 

problemă de sănătate publică [4]. 
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Unul dintre cercetătorii de bază a fenomenului bullying, D. Olweus menționează 

că acest comportament are la bază trei elemente cheie [1 p.23]: intenția de a face rău; 

dezechilibrul de putere; acțiuni agresive repetate. 

De multe ori comportamentele asociate bullying-ului sunt explicate de mulți 

adulți, părinți și cadre didactice ca modalități de adaptare firești pe care copiii le 

folosesc în mod normal și pentru care nu e necesară intervenția adulților. Lipsa 

suportului din partea adulților, îl face pe copil mai predispus la factorii de risc ce 

afectează sănătatea fizică și psihică a acestuia. 

Bullying-ul nu poate fi redus la un singur comportament sau la o singură formă. 

De fapt, majoritatea copiilor care agresează folosesc mai multe tactici pentru a-și 

supune victimele mai slabe la atacuri [1]. 

Bullying-ul prin natura sa este un comportament social şi are loc în aproape 

fiecare grup social, în care victima are şanse reduse de a evita suferinţa produsă, timp 

în care agresorul este susţinut de alţi membri ai grupului (Bjorkqvist, 1982). 

Atacurile, îndeosebi, nu sunt provocative şi pot fi fizice sau verbale, directe sau 

indirecte. Cercetătorul A. Pikas (1975) a descris bullying-ul ca fiind o violenţă în 

cadrul grupului în care elevii prin interacţiune îşi refortifică unul altuia 

comportamentul.  

O dată ce bullying-ul este abordat ca un fenomen de grup bazat pe relaţii sociale 

şi roluri în grup, acest fenomen nicidecum nu are loc într-un vacuum unde sunt 

prezenţi doar victima şi agresorul. Cercetătorii Sulmivally, Lagerspets şi col. (1996), 

examinând modul în care elevii din clasă se implică în bullying, au identificat 

anumite roluri pe care şi le asumă participanţii. Astfel, pe lângă agresor şi victimă 

sunt [2]: complicii, apărătorul victimei, outsider-ul (retrasul). 

În continuare, propunem rezultatele unei cercetări asupra manifestării 

comportamentelor de tip bullying la școlarii mici în cadrul căreia a fost utilizat 

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

I., Van Oost P. care cuprinde trei scale: agresivitatea de tip bullying, victimizarea și 

comportamentele pozitive.  

 Scala agresivității de tip bullying măsoară comportamentele de tip bullying 

recunoscute și asumate.  

 Scala victimizării măsoară comportamentele de tip bullying din punct de vedere 

a victimelor. 

 Scala comportamentelor pozitive măsoară comportamentele pozitive și, în 

antiteză, a izolării și marginalizării [5]. 
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Rezultatele la aceste probe au fost obținute în urma investigării unui lot 

experimental alcătuit din 56 de școlari mici, elevi ai claselor a III-a, mun. Chișinău. 

Analiza datelor înregistrate pot fi observate în Figura1. 

Respectiv, datele înregistrate 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. 

 

Figuta 1. Rezultatele la scalele chestionarului de autoevaluare pentru elevi 

Bullyingul este manifestat de către elevi sub diverse forme pe care le putem 

observa în Tabelul 1. Sunt prezentați cei mai relevanți itemi pentru scala agresivității 

de tip bullying, cât și pentru scala victimizării. 

Tabelul 1. Datele pentru scala agresivității de tip bullying 

 Itemii „pentru scala agresivității de tip 

bullying” Cât de des s-a întâmplat să..... 

Clasa a  

 III-a A-28 elevi 

Clasa a 

 III-a B-28 elevi 

1 încerce cineva să te facă să faci rău altor elevi 7/25% 12/43% 

2 încerci să răneşti fizic alţi elevi 13/46% 10/36% 

3 spui o minciună despre alţi elevi 13/46% 11/39% 

4 manifeşti un comportament „agresiv repetitiv 

abuziv” faţă de alţi elevi 

9/32% 10/36% 

5 porecleşti jignitor alţi elevi 19/68% 10/36% 

6 distrugi un obiect ce aparţine altui elev 7/25% 6/21% 

7 râzi răutăcios de alţi elevi 11/39% 12/43% 

8 nu laşi alţi elevi să participe la o discuţie, un joc 

sau altă activitate 

13/46% 8/29% 

Formele comportamentelor de tip bullying ce sunt manifestate de către elevi ca 

agresori, în: 

 Clasa a III-a A sunt: bullying verbal (porecle, urmate de minciuni) – 68%, 

bullying fizic (46%) și bullying emoțional (excluderea din grup) (46%); 

 Clasa a III-a B sunt: bullyingul verbal ( minciuna, bătaia de joc) 43%, bullyingul 

emoțional (șantajul) - 43%. 
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Deci, constatăm la această scală că rezultatele obținute la unii și aceeași itemi 

pentru elevii din clasele a treia  puțin se deosebesc: mai mulți elevi din clasa a III-a A 

manifestă comportamente agresive față de cei din clasa a III-a B la nivel fizic și 

verbal, pe când cei din clasa a III-a B mai mult la nivel verbal.  

Tabelul 2. Datele pentru scala victimizării 

 Itemii „pentru scala victimizării” 

Cât de des s-a întâmplat ca….. 

Clasa a III-a A Clasa a III-a B 

9 alţi elevi să încerce să te ameninţe 18/64% 17/61% 

10 alţi elevi să râdă de tine răutăcios 22/79% 14/50% 

11 alţi elevi să spună lucruri mincinoase în legătură cu 

tine 

19/68% 17/61% 

12 alţi elevi să distrugă obiecte care îţi aparţin 20/71% 12/43% 

13 să rămâi singur deoarece colegii nu au vrut să stea cu 

tine în pauză 

19/68% 14/50% 

14 alţi elevi să te poreclească jignitor 23/82% 15/54% 

15 alţi elevi să manifeste un comportament “agresiv 

repetitiv abuziv” faţă de tine 

17/61% 8/29% 

16 alţi elevi să încerce să te rănească fizic 22/79% 17/61% 

 

Formele comportamentelor de tip bullying din punct de vedere a victimelor sunt 

următoarele, în: 

 Clasa a III-a A sunt: bullying verbal (porecle, bătaia de joc)  - 82%, 79% și 

bullying fizic- 79%. 

 Clasa a III-a B sunt: bullying verbal (minciuna) – 61%, bullying fizic – 61%, 

bullying emoțional (șantajul) – 61%. 

La fel, datele pentru clasa a III-a A sunt mai înalte comparativ cu cele obținute 

pentru clasa a III-a B. Posibil, climatul clasei în primul caz este mai favorabil pentru 

manifestarea astfel de comportamente, fapt care ar necesita atenția și implicarea 

adulților.  

Manifestarea bullying-ului este diferită la fete de cea a băieților. Băieții aderă la 

tipul de agresivitate directă folosind agresivitate fizică, în timp ce fetele la 

agresivitatea indirectă (R. Stamate, 2009). Fetele utilizează, mai mult decât băieții, 

agresivitatea verbală (înjurături) și semne non-verbale ale agresivității cum ar fi, 

expresii faciale disprețuitoare, ignorare  (D. Meichenbaum, 2006) [6].  

În Figura 2 sunt prezentate rezultatele obținute pentru manifestarea 

comportamentului de tip bullying la fete și la băieți . 
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Figura 2. Manifestarea bullying-ului în dependență de gen 

Observăm că băieții (73%) mult mai mult ca fetele (27%) în întreg lot 

experimental comportă conduite agresive.  

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. Datele obținute pot contribui la diminuarea bullying-ului în mediul 

educațional de către cadrele didactice, psihologii școlari, inclusiv, părinții. 
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