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Rezumat  

      Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa, scrisă sau audiovizuală, informează 

in permanenţă cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen.   De la formele cele mai agresive, precum 

războaiele ori crimele terifiante, bătăile, violurile, furtu rile, distrugerile de bunuri, şi pană la cele mai puţin 

şocante (dar nu mai puţin vinovate), cum ar fi violenţele verbale, toate acestea, susţinute de o abundenţă de 

imagini violente, se perindă zilnic prin faţa ochilor noştri. in acest context, apariţia diferitelor forme de violenţă in 

mediul şcolar pare aproape o fatalitate şi devine adesea un lucru obişnuit, cu care oamenii coexistă fără măcar a 

mai sesiza pericolul. Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, luarea in stăpanire a fenomenului violenţei nu se 

poate face decat dacă ii sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare şi posibilităţile de prevenire. 

Problema violenţei in şcoală poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicaţi in actul 

educaţional. Cu atat mai mult cu cat şcoala dispune, credem, de importante resurse pentru a concepe programe de 

prevenire a violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al violenţei in mediul şcolar. [3] 

Cuvinte- cheie –violență școlară, comportamente de bullying-funcționare psiho-socio-afectivită 

    Abstract 

      Violence is one of the great problems of the contemporary world.The press, written or audiovisual, constantly 

informs about various manifestations of this phenomenon.From the most aggressive forms, such as wars or 

terrifying crimes, beatings, rapes, thefts, destruction of property, and even the least shocking (but no less guilty), 

such as verbal violence, however, sustained by an abundance of violent images, spread daily through our eyes. In 

this context, the emergence of different forms of violence in the school environment seems almost a fatality and 

often becomes an ordinary thing, with which people coexist without even realizing the danger. Even if it is a 

delicate problem, taking control of the phenomenon of violence can only be done if its causes, origins, forms of 

manifestation and possibilities of prevention are known. The problem of violence in school can and should 

become a topic of reflection for all those involved in the educational act. All the more so because the school has, 

we believe, important resources to design programs to prevent violence and to break the vicious circle of violence 

in the school environment. [3] 

    Keywords - school violence, psycho-socio-affective bullying-functioning behaviors 

I. Studii realizate la nivel internațional au indicat că bullying-ul implică un număr mare de copii și 

tineri din toate mediile socio-economice, din grupurile rasiale care au fost studiate, și este prezent în 

zone cu densitate diferită a populației (peisaj urban, suburban și rural) (Nansel et al., 2001); De 

asemenea, studiile au pus în evidență o corelație înaltă între comportamnetele de bullying și o 

funcționare psiho-socială negativă la nivelul copiilor, caracterizată prin: nivel scăzut al respectului de 

sine (Hodges & Perry, 1996; Olweus, 1993a; Rigby &Slee, 1993); nivel ridicat de depresie (Craig, 

1998; Hodges & Perry, 1996; Olweus, 1993a; Salmon 2000; Slee, 1995); anxietate (Craig, 1998; 
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Hodges & Perry, 1996; Olweus, 1993a; Rigby & Slee, 1993); sentimente de singurătate (Kochenderfer 

& Ladd, 1996; Nansel et al., 2001); idei suicidale (Rigby, 1996); și un nivel ridicat de absenteism școlar 

(Rigby, 1996); Copiii și tinerii cu dizabilități, tulburări de sănătate mintală, supraponderali, provenind 

din grupuri etnice minoritare sau cu comporta mnete și roluri sexuale și de gen altele decât cele 

majoritare (homosexualitate, transexualitate), sau care sunt percepuți ca fiind astfel, prezintă un risc 

mare de a fi agresați de către semeni (Dawkins, 1996; Hershberger & D’Augelli, 1995; Hunter, 1990; 

Nabuzka & Smith, 1993; Pilkington & D’Augelli, 1995; Rigby, 2002; Yude, Goodman, & McConachie, 

1998; Whitney, Smith, & Thompson, 1994). Este mai probabil ca adolescenții și copiii care generează 

comportamente de bullying să aibă convingeri care sprijină violența, mai puternice decât ale egalilor lor 

(Bosworth, Espelage, & Simon, 1999;) și sunt mult mai probabili să-și influențeze în timp egalii să se 

angajeze în agresarea altora (Espelage et al., 2003).      Studiile sugerează că nu există o singură cauză a 

bullying-ului. Mai degreabă, factorii legați de persoană, familie, semeni, școală și comunitate sunt cei 

care pot crea riscul ca un copil sau tânăr să-i agreseze pe semenii săi. (Limber, 2000; Olweus, Limber, & 

Mihalic, 1999). Studiile arată că, comportamentele de bullying sunt legate de alte comportamente 

problematice, inclusiv vandalism (Solberg & Olweus, 2003), bătăi (Nansel et al., 2001; Nansel, 

Overpeck, Haynie, Ruan, & Scheidt, 2003), consumul de alcool (Nansel et al., 2001), fumat (Nansel et 

al., 2001), absențe (Byrne, 1994), abandaon școlar (Byrne, 1994) și alte comportamente antisociale 

(Solberg & Olweus, 2003); Recent, au fost dezvoltate la nivel internațional programe de intervenție, 

programe școlare (curriculum) și strategii de prevenire a bullying pentru utlizarea în școli (ex. Beane, 

1999; Committee for Children, 2001; Froschl, Spring, & Mullin-Rindler, 1998; Garrity, Jens, Porter, 

Sager, & Short- Camilli, 1994; Newman, Horne, & Bartalumucci, 2000; Olweus, 1993a; Stein & 

Sjostrom 1996). Studiile existente indică faptul că bullying-ul la școală poate fi redus semnificativ prin 

programe complexe în cadrul școlilor care sunt menite să schimbe normele de comportament (Olweus, 

1993a; Olweus, 1993b; Olweus, Limber, & Mihalic, 1999; Whitney, Rivers, Smith, & Sharp, 1994); [1] 

II.Studiile disponibile la nivel internațional au determinat aprecierea fenomenului de bullying, 

împreună cu stilul de educație parentală, ca factor de risc fundamental pentru sănătatea mintală a 

copiilor și adolescenților și pentru dezvoltarea optimă a potențialului lor de învățare academică și 

funcționare socială. Prin dimensiune și severitatea consecințelor pe care le generează pentru sănătatea 

copiilor, fenomenul de bullying este abordat în numeroase țări europene ca o problemă de sănătate 

publică. Studii internaționale au arătat că între 15% - 25% dintre elevi sunt agresaţi în școală; între 15% 

- 20 % dintre elevi raportează că îi agresează pe ceilalţi frecvent (Nansel et al., 2001; Melton et al., 
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1998; Geffner, Loring, &Young, 2001). Pe parcursul unui an, aproape 25% din elevi din fiecare clasă au 

raportat că au fost hărţuiţi sau agresaţi pe proprietatea școlii, din cauza rasei, sex-ului, religiei, orientării 

sexuale sau dizabilităţii (Austin, Huh-Kim, Skage, & Furlong, 2002). Mai mult de 70% din elevii între 8 

și 11 ani au declarat că sunt tachinaţi și hărţuiţi în școala lor ( Kaiser Family Foundation și Nickelodeon 

, 2001). 40% din elevii agresaţi în clasele primare și 60% din elevii din clasele gimnaziale raportează că 

profesorii intervin în timpul agresiunilor “câteodată” sau “aproape niciodată“ (Olweus, 1993; Charach, 

Pepler, & Ziegler, 1995). Îngrijorător este că 25% din profesori nu văd nimic în neregulă cu 

comportamentele de hărţuire, tachinare sau umilire dintre elevi, și în consecinţă intervin doar în 4 % din 

cazurile de agresiune (Cohn & Canter, 2003). Mai mult de 60% dintre elevi spun adesea că intervenţia 

adulţilor este rară și nefolositoare, și se tem că spunând adulţilor vor fi și mai hărţuiţi pe viitor (Cohn & 

Canter, 2003). [1] 

III.Studiile naționale realizate de către institutia Salvați Copiii în Romănia în ultimul deceniu, cu 

privire la comportamentele de violență ale adulților împotriva copiilor, indiferent de natura acestora, au 

pus în evidență nivele îngrijorătoare ale utilizării violenței în relația adult - copil, în toate contextele: 

acasă, la școală, în instituții de protecție, în comunitate. Un volum impresionant de studii de specialitate 

a pus în evidență în repetate rânduri diferitele consecințe negative pe care violența asupra copiilor le 

generează la nivelul dezvoltării personalității acestora. Impactul este resimțit în fiecare dimensiune de 

dezvoltare psihologică: emoțională, accentuând riscul ca cele mai frecvent trăite emoții în relațiile 

interpesonale să fie de teamă, furie, frustrare, resentiment, vinovăție sau rușine; socială, aducând în 

relațiile cu semenii variate comportamente de agresivitate, respingere sau izolare; comporta mentală, 

transformând, pentru mulți copii, comportamentul violent în cea mai intens utilizată strategie de 

rezolvare de probleme; cognitivă, reducând resursele copiilor pentru procesul de învățare. Într-o 

societate în care, la finalul anului 2013, 63% dintre copii afirmau că sunt bătuți acasă de către părinții 

lor, iar 87% dintre elevi mărturiseau că au fost cel puțin odată implicați într-o situație de abuz verbal 

din partea unui cadru didactic, nu este o surpriză faptul că nivelul de violență pe care copiii îl 

manifestă în relație cu colegii / prietenii lor, pare să fi crescut considerabil; ba mai mult, nuanțele 

comportamentelor violente în care copiii sunt implicați deopo trivă ca victimă, agresor și martor, s-au 

diversificat, degenerând adesea în ceea ce studiile de specialitate definesc ca fiind bullying, respectiv, un 

comportament agresiv intenționat, menit să provoace disconfort sau durere, care implică un dezechilibru 

de putere și tărie între agresor și victimă, și se manifestă repetitiv, regulat (Limber, 2002; Olweus, 

1993a; Nansel et al., 2001). [1] 
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       Diferit de alte forme de agresiune / violență printre copii, bullying-ul este un concept umbrelă ce 

ascunde comportamente variate cu stabilitate crescută în timp, ascunse de adulți, ce continuă în absența 

unor măsuri specifice de intervenție. Acesta este un aspect extrem de important, asupra căruia Salvați 

Copiii încearcă să atragă atenția, în condițiile în care, adeseori, comportamentele asociate bullying-ului 

sunt interpretate de numeroși adulți, părinți și cadre didactice, ca strategii de adaptare firești pe care 

copiii le folosesc în mod natural și pentru care nu este necesară intervenția adulților.În realitate, 

comportamentele de bullying repre zintă unul dintre cei mai puternici factori de risc pentru sănătatea și 

protecția copiilor, care prin caracteristicile specifice (dezechilibru de putere, regularitate, intenția de a 

provoca suferință fizică și / sau emoțională), devine imposibil de gestionat doar la nivelul grupului de 

copii. Complexitatea acestui fenomen necesită atenția și acțiunea concertată a tuturor adulților din 

contextele de viață ale copiilor, părinți, cadre didactice, personal educațional auxiliar, membrii ai 

comunității, cu atât mai mult, cu cât bullying-ul nu se manifestă la vedere, ci în spații în care, în mod 

tradițional, adulții nu sunt foarte prezenți (toalete, curtea școlii, drumul casă-școală, colțuri ascunse din 

proximitatea școlii etc.). Un alt aspect asupra căruia Salvați Copiii atrage atenția este că, într-o situație 

de bullying toți copiii sunt victime - și cel care suferă consecința directă a agresivității; și cel care este 

autorul comporta mentului violent, pe care, l-a învățat cu siguranță fiind la rândul său martor sau victimă 

într-un alt context de viață; și cel care asistă neputincios și învață că școala sau cartierul sunt câmpuri de 

luptă în care doar cei puternici supraviețuiesc. Acest demers de investigație devine cu atât mai 

important, cu cât, oferindu-ne dimensiunea și caracteristicile fenomenului de bullying în școala 

românească, ne permite accesul la cele mai importante date pentru a dezvolta strategii și programe de 

prevenție și intervenție care să permită încă o dată protecția copiilor împotriva oricărei forme de violență 

și să garanteze siguranța școlii și a comunității pentru copii[1].           

        Acest studiu sociologic la nivel național realizat în Romănia, de Organizația Salvați Copii a pornit 

de la nevoia de informaţii, de tip calitativ și cantitativ, cu privire la fenomenul bullying-ului, în vederea 

unei mai bune înțelegeri a motivaţiilor care stau la baza acestor comportamente și a dimensiunii acestui 

fenomen în contextul social dinRomânia. Astfel, principalele obiective ale cercetării : 

•   Descrierea modului în care copiii percep bullying-ul, a atitudinilor și comportamen telor lor, în 

diferite contexte sociale (școală, grup de prieteni, mediul online,etc.);                                                                                                                                  

•   Măsurarea incidenţei cazurilor de bullying la nivelul școlii, grupului de prieteni și în  mediul/online;                                                                                                                           

•    Măsurarea incidenţei diferitelor tipuri de comportamente asociate bullying-ului, precum excluderea 

din grup, umilirea, distrugerea lucrurilor altcuiva, violenţa fizică;  
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•    Determinarea profilului social al actorilor implicaţi în comportamente de acest tip [1]. 

    Notorietatea conceptului. Doar 13% dintre copii au auzit despre bullying în context educațional, 

respectiv la orar de dirigenție. Principalele surse de informare cu privire la fenomen, rămân internetul și 

televizorul. Termenul de bullying este cunoscut de aproximativ 48% dintre copii. Dintre cei care afirmă 

că au auzit de acest concept, 35% spun că au găsit informații pe internet, 30% spun că au aflat de la 

televizor, 24% de la ora de engleză (doar informații despre sensul cuvântului, nu despre fenomen ca 

atare) iar 13% de la ora de dirigenţie. Majoritatea copiilor care cunosc termenul, percep bullyingul ca pe 

o formă de agresiune, fizică sau verbală, o formă de batjocoră sau una de umilire. Din totalul fetelor, 

51% afirmă că au auzit de bullying, un procent mai ridicat cu aproximativ 7 puncte decât băieții. De 

asemenea, remarcăm că notorietatea termenului este mai ridicată în mediul urban și în cazul elevilor de 

liceu.  

     Incidența diferitelor acțiuni asociate bullying-ului pornind de la statusul de autor al acţiunii 

(denumit agresor), ţintă a acţiunii (victimă) şi martor. Excluderea din grup: 2 din 10 copii exclud colegi 

din grupul de egali, 3 din 10 copii cer unui alt coleg să nu se joace cu cineva, 23% dintre copii sunt 

ameninţaţi cu excluderea din grup, 31% dintre copii sunt excluși din grup, 39% dintre copii afirmă că un 

alt copil a ceruit cuiva să nu se joace sau să vorbească cu ei. Excluderea din grup, ca formă a 

bullyingului, ia valori, în funcție de tipul de acțiune măsurat, între 18 și 28 de procente, în cazul în care 

copilul care a răspuns la chestionare afirmă că a făcut el însuși acest lucru altui copil. Astfel, 

aproximativ 2 din 10 copii au spus că au exclus din grupul de egali pe cineva iar aproape 3 din 10 că au 

cerut unui alt copil să nu se joace cu cineva. În cazul în care copiii afirmă că au fost victime ale 

bullying-ului, procentul celor care spun că au fost excluși din grupul de egali este mai ridicat. Astfel, 

23% dintre copii au menționat că s-a întâmplat să fie ameninţaţi cu excluderea din grup, 31% că au fost 

excluși și 39% că un alt copil a ceruit cuiva să nu se joace sau să vorbească cu ei[1]. 

     Amenințarea cu violența fizică și / sau umilirea: 19% dintre copii afirmă că au umilit în mod 

repetat un alt copil la școală, 22% dintre copii afirmă că au ameninţat cu lovirea un alt copil, 29% dintre 

copii au fost amenințați cu lovirea sau cu bătaia, 24% dintre copii au fost umiliți sau făcuți de rușine în 

grupul de egali. Despre 37% dintre copii au fost răspândite zvonuri,84% dintre copii afirmă că au fost 

martorii unei situaţii în care un copil ameninţă un altul, 80% dintre copii afirmă că au fost martorii unei 

situaţii în care un copil este umilit de alt copil. Amenințarea cu violența fizică și / sau umilirea, ca forme 

specifice de bullying, sunt cuprinse între 19% (copii care afirmă ca au umilit pe cineva) și 22% (copii au 

afirmat că s-a întâmplat să ameninţe cu lovirea un alt copil, în mod repetat), dacă ne referim la 

dimesiunea de agresor sau autor acțiunii. Analizând datele din perspectiva celor care afirmă că au fost 
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victime a bullying-ului, observăm că 29% dintre copiii care au răspuns la chestionare au afirmat că s-a 

întâmplat ca alți copii să îi amenințe că îi lovesc sau îi bat, 24% că au fost umiliți sau făcuți de rușine în 

grupul de egali iar 37% că au fost răspândite zvonuri despre ei. Comparativ cu situația în care copiii 

afirmă că au fost victime sau agresori, observăm că ponderea celor care menționează că au fost martorii 

unei acțiuni asociate bullying-ului este mult mai ridicată. Astfel, 84% dintre copiii care au răspuns la 

chestionare afirmă că au fost martorii unei situaţii în care un copil ameninţă un altul, 80% a uneia în care 

un copil este umilit de alt copil. [1] 

     Violența fizică și / sau distrugerea bunurilor: 13% dintre copii au afirmat că s-a întâmplat să 

distrugă lucrurile unui alt copil, 16% dintre copii au afirmat că au bătut în mod repetat un alt copil, iar 

30% dintre copii că au lovit uşor în mod repetat un coleg, 32% dintre copii spun că au fost împinși sau 

îmbrânciți de alți copii, în mod repetat, 39% dintre copii spun că au fost răniți ușor iar 16% că au fost 

bătuți în mod repetat la școală. În grupul de egali, 78% dintre copii afirmă că au fost martorii unei 

agresiuni uşoare (îmbrâncire sau lovire uşoară) dar repetate, 69% dintre copii afirmă că au fost martorii 

unei bătăi între doi copii.În mediul şcolar, 73% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situaţii de 

bullying. Situații specifice de bullying:73% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situaţii de 

bullying, în școala lor, 58% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situaţii de bullying în clasa lor, 

9% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situaţii de bullying în mediul online, 46% dintre copii 

afirmă că au fost martorii unei situaţii de bullying în grupul de prieteni[5]. O trecere în revistă încearcă 

să ofere o imagine asupra preocupărilor cercetării româneşti în domeniul violenţei şcolare. Am să 

identificat conform schemei generale de analiză (propuse de ţara coordonatoare a proiectului) 

obiectivele proiectelor de cercetare (chiar şi atunci când acestea nu au fost explicit formulate), metodele 

de cercetare folosite, abordarea teroretică în termeni de paradigmă psihologică, sociologică sau 

interdisciplinară şi, în fine principalele rezultate obţinute. 

        În urma documentării am identificat un număr de 11 studii (proiecte) ceea ce nu înseamnă că 

acestea ar fi toate cercetările realizate în perioada 2001 – 2016, dar sperăm să le fi cuprins pe cele mai 

importante. Cuprinderea în prezentare şi a unor lucrări nepublicate (teze de doctorat)s-a făcut pentru a 

surprinde și cele mai recente tendinţe în cercetarea violenţei şcolare din România [2]. 

III.Consideraţii generale asupra studiilor Literatura referitoare la violenţa şcolară este destul de 

bogată. Există interes pentru această tematică şi ea a fost susţinută în mod constant de la începutul anilor 

2000 şi până în prezent. Mai ales în ultimii ani au fost elaborate numeroase teze de doctorat cu acest 

subiect.Cercetarea românească în domeniul violenţei şcolare are deci peste 15 ani deexistenţă. În această 
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perioadă de timp se pot constata unele progrese (conceptuale şi metodologice), dar şi zone în care 

cercetarea nu a avansat, nu a produs soluțiile de care practica educaţională ar fi avut nevoie. 

Din perspectivă conceptuală putem remarca depăşirea treptată a modelului provenit din teoria învăţării 

sociale (Albert Bandura) după care prin socializare, copilul învaţă comportamentul agresiv, fiind fie 

recompensat direct sau observând cum alţii sunt recompensaţi pentru conduită agresivă. Modelul are 

rădăcini biologizante simplificând foartemult condiţiile sociale (de mediu) pe care le reduce adesea la 

zgomot, căldură, aglomeraţie1. Astfel, s-a trecut pe parcurs, de la preocupările pentru simpla 

„agresivitate” a copilului şcolar( studiul Şoitu, 2001) la cercetarea violenţei şcolare propriu-zise. Dar 

mai există încă și în prezent autori (vezi studiul Răducanu-Văduva) care folosesc simultan ambele 

concepte, nesesizând încărcătura teoretică şi ideologică diferită. 

       Orientarea majoritară a cercetărilor de la noi rămâne cea psihologică. Puţine studii din această 

perioadă au adoptat paradigma sociologică, dar în acest caz au întâmpinat dificultăţi în explicarea 

motivaţiilor comportamentelor violente ale copiilor (vezi studiul lui Adrian Hatos). De altfel, şi 

coordonatorii Proiectului european, constată că în toate cele cinci ţări participante abordarea violenţei s-

a făcut mai ales de pe poziţiile psihologiei (clinice sau sociale), punându-se accent pe analiza unor 

comportamente individuale (copilul agresiv, violent, victima etc.). 

      Cauzele sociale au fost mai puţin investigate chiar dacă în unele studii (de exemplu, din Polonia) a 

fost utilizată o paradigmă de cercetare incluzând între variabile „atmosfera din şcoală” sau „cultura 

şcolii” 

  Studiile din România (ca şi cele din alte ţări) au pus în evidenţă rolul semnificativ în explicarea 

violenţei şcolare a unor variabile cu evidentă încărcătură socială: originea etnică, genul, statutul 

socioeconomic. Dar o explicaţie solidă asupra contribuţiei fiecărui autor ar presupune modele teoretice 

mai coerente. 

      Analizele întreprinse în literatura românească asupra violenţei abordează toate formele acesteia doar 

daca există mai puţină preocupare de a diferenţia şi a trata distinct (studii dedicate exclusiv) diferitele 

forme ale violenţei şcolare: violenţa elevilor faţă de autoritatea educaţională,violenţa de tip bullying, 

violenţa cadrelor didactice. 

     Cei mai mulţi autori români identifică responsabilitatea pentru violenţa şcolară mai ales în zone 

exterioare şcolii: familie, mijloace de comunicare în masă, procese macrosociale. Nici un studiu dintre 

cele inventariate (cu o singură excepţie, studiul din 2001 al lui L. Şoitu, dar care nu pare să fi avut prea 

mare ecou în cercetarea românească3) nu a urmărit rolul conţinutului mesajului educativ în sine în 

favorizarea sau în lipsa de eficacitate a prevenirii violenţei şcolare. În aceste condiţii, combaterea 
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violenţei şcolare prin educaţie cetăţenească şi pentru drepturile omului (care să înlăture numeroasele 

prejudecăți și stereotipuri care adesea legitimează violența) se prezintă ca o temă aproape nouă în 

literatura de specialitate românească[2]. 

Prezentarea sumară a studiilor selectate 

1. Studiul realizat de Laurenţiu Şoitu, Cornel Hăvârneanu  

a. Obiective: Să explice cauzele şi funcţiile agresivităţii în mediul şcolar •Identificarea principalilor 

responsabili ai acestor atitudini si comportamente.                                                                                                       

 b. Principalele constatări: Este de reţinut legătura pe care o face unul dintre autori (L.Șoitu) între 

combaterea violenţei şi promovarea educaţiei pentru drepturile omului: “creşte în medii la nivelul cărora 

indiferenţa este cel mai mare duşman al educaţiei pentru toleranţă, pentru respectul de sine şi de celălalt, 

al educaţiei pentru drepturile omului şi mediului”. Argumentele pentru care educaţia civică poate 

reprezenta o formă a educaţiei pentru toleranţă sunt pentru că ea favorizează identificarea şi respectarea 

alterităţii şi diversităţii; formează deprinderi cotidiene de respectare a drepturilor omului; armonizează 

individualitatea cu grupul; încurajează asumarea de responsabilităţi în comunitate; încurajează toleranţa 

activă orientată spre cunoaşterea celuilalt, a celorlalte culturi[6]. 

2. Studiul realizat de Dorina Salavastru 

a. Obiective: Definirea violenţei şcolare. Este mai cuprinzătoare decât delincvenţa juvenilă. 

Menţionează că “englezii folosesc termenul de bullying pentru a demna, atât atacurile verbale, cât şi 

intimidările (presiunea psihică) exercitată prin ameninţări, injurii, umilinţe” . 

b. Principalele constatări: Se referă la anumite cauze sociale ale violenţei şcolare: situaţia economic, 

slăbiciunea mecanismelor de control, inegalităţile sociale, criza valorilor morale din societate, 

disfuncţionalităţi la nivelul factorilor responsabili cu educaţia, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate 

în educaţie[2].               

3. Studiul realizat de Institutului de Științe ale Educației și UNICEF Romania. Durata studiului: 

2006 

a. Obiectivele studiului: Identificarea situațiilor de violență școla ră și elaborarea unei tipologii a 

fenomenului; • Identificarea cauzelor generatoare ale violenței școlare; • Elaborarea unui set de 

recomandări pentru profesori și părinți, în scopul de a îmbunătăți feno menul violenței școlare. 

b. Principalele constatări: În baza constatărilor analizei datelor privind prevenirea şi combaterea rea 

fenomenelor de violenţă s-a ajuns la următoarele concluzii: Şcolile fac rareori distincţie între activităţile 
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de prevenire şi de asistenţă a elevilor cu tendințe spre violenţă şi nu dezvoltă programe anti-violență 

coerente, bazate pe cunoaşterea problemelor cu care se confruntă. Chiar şi în cazul în care există acţiuni 

de combatere a violenţei, acestea nu contează pe implicarea efectivă a celor afectaţi, sunt puțin 

popularizate printre cei care trebuie cu prioritate s-o cunoască (autori, victime, elevii potenţial agresivi, 

părinții), nu sunt organizate forme atractive pentru elevi și totul se limitează la expuneri de documente 

sau exemple. În câteva cazuri, violența în scoală este definită ca o problemă instituțională (socială). În 

majoritatea cazurilor, există parteneriate sau cooperare reală la școală (între elevi, profesori, părinți, 

școala de management) sau interinstituţionale pentru definirea situaţiilor de violenţă, pentru a dezvolta 

strategii pentru prevenirea şi controlul, monitorizarea şi evaluarea impactului. Măsurile care vizează 

prevenirea şi controlul violenței în şcoli ca fenomen sunt în mare parte formale și stereotipe. 

Regulamentele sunt un instrument util pentru prevenirea şi combaterea violenţei dar reprezintă doar o 

măsură formală care acoperă lipsa de iniţiativă.Şcolile investigate nu reuşesc să abordeze violenţa 

"ascunsă" şi nu au mijloace adecvate de evaluare a violenţei subiective (sentimentl de nesiguranţă al 

elevilor)[2]. 

4. Studiul realizat de Adrian Hatos  

          Durata programului : 2006 - 2007. 

a. Obiective: Impactul statusului social asupra agresiunii aplicate altor colegi. Dacă fenomenul bullying 

poate fi atribuit unor caracteristici ale colectivităților sociale. 

b. Principalele constatări – rezultate: Factorii de la nivelul școlilor explică doar 4% din variația totală 

a scorurilor de victimizator (perpetuator). Dar sunt totuși semnificativi din punct de vedere statistic. 

       Factorul explicativ cel mai important este compoziția socială a elevilor exprimată prin ponderea 

băieților și ponderea celor care au tați cu studii superioare. 

  Elevul agresor nu este un marginal (din punct de vedere social), ci dimpotrivă. el își exercită puterea 

socială și o reproduce prin obținerea de popularitate în rândul colegilor și creșterea stimei de sine. Cu 

alte cuvinte, cât sunt mai mulți elevi din categoria noii clase de mijloc (în post comu- nism), cu atât mai 

mare pare să fie presiunea spre o poziționare în rețeaua social a clasei și a școlii prin victimizarea 

elevilor mai slabi. Prin urmare, presupune că aceștia provin mai degrabă din categoria celor ai căror tați 

nu au studii superioare. 

     Comportamentul de „victimizator” este asociat pozitiv cu insatisfacția școlară. Orice politică 

educațională orientată către creșterea implicării afective a elevilor în viața școlară poate duce la scăderea 

numărului și periculozității victimizatorilor. Este necesar să se extindă conceptul de educație inclusive la 
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nivelul relațiilor dintre clase și pături sociale. Victimizarea (bullying) este unul dintre multiplele 

modalități prin care sereproduce excluziunea  socială la nivelul interacțiunilor dintre elevi[2]. 

6. Studiul realizat de Andreea-Diana Scoda (Teză de doctorat) 

a. Titlul: Agresivitatea verbală în şcoală, Susţinută la Facultatea de Psihologie şi Științele Educaţiei din 

Bucureşti (nepublicată - 2011). Durata: 2006 – 2010 

b. Obiective: Analiza fenomenului, formelor de manifestare şi a cauzelor fenomenului de agresivitate 

verbală în sistemul de învăţământ românesc precum şi elaborarea unui set de recomandări pentru 

prevenirea şi combaterea acestui fenomen la nivelul învăţământului pre-universitar. 

c.Principalele constatări: rezultate obținute în urma aplicării chestionarului adresat directorilor 

școlari.     

      Peste două treimi din totalul de directorilor de şcoală chestionaţi afirmă că fenomenul de agresivitate 

verbală este prezent în mediul şcolar. Se evidenţiază existenţa unor dificultăţi de adaptare la normele şi 

regulile şcolare. 

     În opinia acestora, fenomenul de agresivitate verbală a elevilor se manifestă cu o pondere mai mare 

în învăţământul post-gimnazial. În opinia directorilor de şcoală, cea mai gravă formă de manifestare a 

agresivităţii verbale este cea între elevi. 

     Agresivitatea verbală între elevi se manifestă într-o multitudine de forme. Cea mai răspândită formă 

este „poreclirea şi tachinarea” (8,3%). Alte forme menţionate de repondenţi manifestându-se foarte des 

sunt: „utilizarea unor expresii jignitoare” (5% din repondenţi), „certuri” (peste 4% dintre repondenţi) şi 

„injurii între elevi” (peste 1% dintre repondenţi)[2]. 

9. Studiul realizat de organizaţia Save the Children  

         Durata programului: 2013 

a. Obiective:  • măsură actuală a fenomenului violenței împotriva copilului, după zece ani de 

campanii de conștientizare și şapte ani de măsuri legislative care interzic violența asupra copilului. • 

măsurarea atitudinilor şi percepţiilor populaţiei cu privire la abuzul şi neglijarea copiilor în familie, 

şcoală, grup de prieteni, grup de proximitate. • măsurarea frecvenţei fenomenului din perspectiva 

copiilor 

         b. Principalele constatări – rezultate 

• 7% dintre copiii spun că sunt abuzați (bătuţi) în şcoală de profesorii lor, violenţa fizică având valori 

duble în zonele rurale în comparaţie cu cele urbane, de 2,3 ori mai mare în rândul copiilor romi (14% 
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dintre copii de etnie romă, afirmă că sunt bătuţi de profesori, comparativ cu 6% dintre cei de etnie 

română). 

• 86% dintre copii se plâng că sunti certați de profesori atunci când ei greşesc, iar 33% sunt jigniți şi 

etichetați la şcoală de către profesori. Mai mult, 75% dintre şcoli au probleme cu violenţă. 

Concluzii: frecvenţa de abuzului emoţional şi verbal comis de profesori în numele de "metodei de 

învăţământ" este încă extrem de mare chiar dacă este în scădere. 

Bullying: În contextul școlii, însă, extrem de frecvente sunt și comportamentele violente manifestate 

între copii. Aceștia decodifică corect și recunosc cu ușurință diferitele forme de violență cu care se 

confruntă – verbală, emoțională, fizică, și diferențiază între comportamentele violente săvârșite cu 

intenție și cele făcute fără intenția de a răni. Din păcate însă, ei exclud din categoria „violență” 

comportamentele care implică rănire și lovire fizică ușoară și/sau moderată („îmbrânceli, lovituri cu 

palma, lovituri cu brațele sau picioarele, jigniri”), în care intenția de a face rău nu este foarte evident.[2] 
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