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Rezumat: În articol sunt descrise unele practici educaționale din diferite ŝări orientate spre diminuarea 

fenomenului bullying în şcoală. Alături de familie şi societate, şcoala vizează monitorizarea permanentă a 

comportamentul agresiv ce pune în pericol sănătatea fizică și mentală a copiilor. Cunoaşterea cu 

experienŝele altor ŝări calitativ va îmbunătăŝi serviciul specialiştilor din domeniu referitor la fenomenul 

dat şi va contribui la reducea numărului copiilor agresați, intimidați, etichetați. 

Cuvinte-cheie: fenomenului bullying, comportament agresiv, practici educaŝionale, specialişti din 

domeniu. 

Abstract: The article describes some educational practices from different countries aimed at reducing 

bullying in school. Together with family and society, the school aims to permanently monitor the 

aggressive behavior that endangers the physical and mental health of children. Getting acquainted with 

the experiences of other qualitative countries will improve the service of the specialists in the field 

regarding the given phenomenon and will contribute to reducing the number of abused, bullied, labeled 

children. 
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Indiscutabil, școala este cheia pentru dezvoltarea cognitivă, fizică, socială, afectivă 

a elevilor. Din păcate, astăzi în instituțiile de învățământ se întâlnesc diverse forme de 

violență, manifestându-se atât în mod singular, cât și prin intimidări permanente, înjosiri 

și hărțuieli sistematice cunoscute ca fenomenul bullying [1]. 

Probabil, mulŝi îşi amintesc filmul rus ,,Sperietoarea‖ de R. Bâcov unde eroina 

principală este hărŝuită de colegii de clasă. Hărŝuirea în şcoală, fenomen frecvent întâlnit:  

,,Abia aștept absolvirea şcolii. Colegii de clasă sunt nepoliticoşi, duri‖. ,,În clasa mea un 

elev este hărțuit de colegii de clasă de câțiva ani, dar eu, ca profesor de clasă, nu pot face 

nimic în acest sens‖. „Mi-e frică să-mi las copilul să meargă la şcoală. În fiecare zi vine 

cu hainele rupte sau murdar din cap până în picioare. A scăzut la învăŝătură, nu vrea să 

meargă la școală‖… 

Studiile sugerează că nu există o singură cauză a bullying-ului. Mai degrabă, 

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, 
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& Mihalic,1999). Cifrele cunoscute 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 dimensiunea 

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 [5]. 

O problemă majoră la nivel național, cât și internațional este că elevii nu cunosc 

esența termenului bullying și cad ușor în capcana acestuia. 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 și 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 [3, p.7]. 

Specialiştii menŝionează printre cei mai importanți factori ce stau la baza răspândirii 

violenței și a comportamentului agresiv în instituțiile de învățământ următorii: personali, 

familiali, de mediu, situaționali și sociali, fapt prezentat în schema de mai jos [1, p.16]. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

Figura 1. Factorii care influențează manifestarea bullying-ului. 

 

Factorii personali - particularități psihologice a copilului 

agresiv: hiperactivitate, impulsivitate, nivel scăzut de 

control asupra propriului comportament și emoții, deficit 

de atenție, reușită școlară scăzută, predispoziție ridicată 

spre furie. Dorința de a-și demonstra puterea. 
 

Factorii familiali - 

vulnerabilitatea psiho-

socială a familiei, lipsa 

controlului din partea 

părinților asupra vieții 

copilului, experiența 

relațiilor violente în 

familie, lipsa relațiilor 

călduroase și de 

încredere cu părinții, 

răceala emoțională și 

coeziunea scăzută între 

membrii familiei, lipsa 

susținerii reciproce. 

Factorii de mediu - 
climatul psiho-social 

nefavorabil în instituția 

de învățământ, stresul 

provocat de relațiile cu 

semenii și profesorii, 

lipsa controlului adecvat 

din partea profesorilor, 

nedorința lor de a face 

față manifestărilor 

violenței și incapacitatea 

de a oferi ajutor adecvat 

și prompt părților 

implicate. 

Factorii situaționali – locul și 

ora manifestării acțiunilor 

violente cum ar fi în pauze, pe 

coridoare, prezența martorilor 

încurajează acțiunile de bullying, 

consumul de substațe toxice. 

Factorii sociali - care stau la baza 

apariției violenței în general și 

bullying-ului, în special, se 

numără stereotipurile de gen, 

inegalitatea socio-economică și 

influența mass-media. 
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Comportamentele de bullying au stabilitate crescută în timp, sunt cel mai adesea 

ascunse de adulți și continuă în absența unor măsuri specifice de intervenție. Spre 

deosebire de comportamentele de agresivitate, ce apar spontan între copii ca urmare a 

experimentării de emoții intense (ex. furie, frustrare, teamă etc.) și se elimină de îndată ce 

intensitatea trăirilor emoționale se diminuează, comportamentele de bullying nu dispar de 

la sine. Bullying-ul este o problemă relațională ce solicită întotdeauna o soluție care 

implică schimbări la nivelul relațiilor între copii și în dinamica grupului. Pentru 

eliminarea comportamentelor de bullying este necesară o intervenție directă în contextul 

în care acestea apar, cel mai adesea în mediul școlar [5, p.8]. 

În multe ŝări europene fenomenul bullying este mult studiat, respectiv, sunt 

implementate programe cu scopul de a îmbunătăți relațiile, comportamentele elevilor. 

Proiectul EAN (European Antibullying Network), desfășurat în mai multe state, axat pe 

principiile Convenției Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, afirmă că 

agresiunea bullying și violența în școală sunt probleme de încălcare a drepturilor 

copilului. [2]. 

De menŝionat, că cel mai recunoscut program contra bulling este Olweus Anti-

bullying Program, iniŝiat de D. Olweus în 1983 în Norvegia. Programul prevede 4 

scopuri: înŝelegerea de către toŝi a fenomenului dat, implicarea activă a părinŝilor şi 

profesorilor în programul vizat, elaborarea regulilor clare orientate împotriva hărŝuirii 

şcolare, susŝinerea şi apărarea victimilor bulling. Ideile de bază ale acestui program au 

fost preluate în mai multe ŝări (Austria, Suedia, Finlanda, Germania, Islanda etc.). În 

Portugalia şi Anglia există un program asemănător ,,Şcoli nepericuloase‖ (Safe Schools 

Program), în Suedia - ,,Farsta‖ (Farsta Program), în Niderlanda la ciclul primar - ,,Şcoala 

păcii‖ (Peaceful School) etc. [11]. 

Spre exemplu, în Austria la nivel de politici educaționale s-a implementat 

programul Weisse Feder elaborat de Claudia Schmied. Grupurile țintă ale programului le-

au format școlarii, studenții și profesorii la nivel național. Acest program are ca scop 

prevenirea tuturor formelor de violență în școală, construirea încrederii și responsabilității 

studenților, implicarea și adoptarea de măsuri împotriva bullying-ului, crearea unui mediu 

sigur și plăcut pentru elevii care vor dobândi cunoștințe și se vor dezvolta personal, 

precum și creșterea gradului de conștientizare a problemei bullying-ului între studenți și a 

acțiunilor de punere în aplicare a măsurilor de combatere a agresiunii în școală. În cadrul 

lecțiilor de dramă, integrate în orele de curs, se abordează tematica agresiunii în școală, 

elevii colaborează cu profesorii pentru a vota reguli anti-bullying. O varietate de metode 

și tehnici sunt utilizate și pun un accent important pe prevenirea agresiunii de tip 

bullying. Cooperarea între elevi și profesori, studiile de caz, intervențiile, discuțiile cu un 

terapeut instruit, cultivarea lucrului în echipă și asumarea unor responsabilități, 

organizarea grupurilor de sprijin de la egal la egal, aplicarea unor chestionare și 
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susținerea unor proiecte, sunt modalități incluse în activitățile și acțiunile "Weisse Feder" 

[9]. 

În Bulgaria, la nivel politic s-a implementat programul Național pentru Protecția 

Drepturilor Copilului, finanțat și supravegheat de către Ministerul Educației, Tineretului 

și Științei (METS) care susține reformele cu privire la protecția și sprijinul copiilor și 

familiilor. În cadrul acestuia lucrează specialiști respectați în domeniul combaterii 

violenței în rândul tinerilor. Ei colectează și analizează statistici pe teme legate de 

violența copiilor și conflictele în școli, propun acțiuni în colaborare cu diverse ONG-uri, 

instituții pedagogice, u poliția și alte organisme naționale. În plus, Ministerul Educației a 

elaborat o strategie pe termen lung de a face față violenței, propunând programe 

educaționale speciale pentru copiii cu probleme legate de comportamentul agresiv [2, 

p.18]. 

În Cipru a fost înființat în anul 2009 Observatorul Național pentru violența în școli. 

Observatorul funcționează sub responsabilitatea și supravegherea Ministerului Educației 

și Culturii şi are ca obiectiv colectarea, înregistrarea, analiza și evaluarea datelor privind 

extinderea formelor de violență în școli, creșterea gradului de conștientizare a cadrelor 

didactice și a elevilor privind agresiunea și prevenirea fenomenului. Profesorii și elevii 

din școlile primare, secundare și tehnice formează grupurile țintă. Rezultatele au arătat că 

hărțuirea afectează sănătatea mintală a victimei și bunăstarea în mod negativ, cu toate 

acestea, numărul victimelor a scăzut în mod semnificativ după punerea în aplicare a 

programului, în timp ce gradul de conștientizare atât a elevilor, cât și a profesorilor a fost 

ridicat față de bullying [2, p.20-22]. 

În 2008 în Danemarca s-a desfăşurat campania ―Împreună împotriva agresiunii/ 

Together Against Bullying‖ (inițiată de Bertel Harder) scopul principal fiind de a 

îmbunătăți starea elevilor, de a promova strategiile anti-bullying în școli, de a preveni 

agresiunea bullying, de a derula programe de formare și asistență specifică pentru elevi, 

profesori și părinți și de a motiva școlile să folosească campania anti-bullying în mediului 

de predare. Campania s-a concentrat pe creșterea gradului de conștientizare a 

politicienilor locali, municipalității, directorilor, părinților, profesorilor, educatorilor, 

spectatorilor pasivi, agresori și a victimelor agresiunii bullying. Eforturile de diseminare 

s-au axat pe promovarea campaniei în mass-media comercială, campanie de presă, 

programe TV și producții DVD [10]. 

În Anglia până nu demult nu s-au întreprins paşi concreŝi la nivel de politici (în 

2016 a fost emisă prima lege în lupta cu bulling-ul în şcoală, acŝiunea căreia se 

desfăşoară doar la nordul Irlandei) în lupta cu fenomenul de bullying, doar au fost iniŝiate 

unele programe de profilaxie, cum ar fi şi modelul elaborat de Delwyn Tattum, un model 

asemănător cu cel al lui Olweus. Acest model se axează pe desfăşurarea a trei stadii: 

primul prevede abordarea crizei, doi – intervenŝia şi, trei – profilaxia. Déjà la primul 

stadiu sunt elaborate sancŝiuni faŝă de agresori, inclusiv, exmatricularea din şcoală. În 
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unele şcoli sunt organizate aşa numitele judecătorii şcolare care includ profesori, elevi ce 

analizează plângerile victimilor bulling-ului şcolar. La unele stadii ale modelului pot fi 

alese persoane care vor asigura liniştea copiilor intimidaŝi: vor merge împreună la şcoală, 

de la şcoală, vor ajuta să evite agresarea acestor copii. Stadiul de profilaxie prevede 

organizarea şi desfăşurarea lecŝiilor tematice, a unor cursuri, module de instruire a unui 

comportament adecvat în situaŝii de conflict [7]. 

În Wales (una dintre cele patru părŝi administrative ale Marii Britanie, 

Departamentul de învăŝământ în 2017 a elaborat unele recomandări pentru şcoli care au 

să întreprindă diferite măsuri pentru prevenirea bulling-ului şcolar cunoscute de toŝi 

şcolarii, cadrele didactice şi părinŝii [7].  

K. Maklaflin, profesor al Universităŝii din Cambridge, expert în problemele de 

bulling, susŝine că cea mai eficientă metodă împotriva bulling-ului este metoda 

coîmpărtăşirii anxietăţii - crearea unei şedinŝe faŝă în faŝă a agresorului cu victima. 

Scopul vizează dialogul între copii. Deseori agresorii nu conştientizează ce simte celălalt 

şi o astfel de întâlnire, de obicei, duce spre rezultate positive.  

Fenomenul bulling în şcolile japoneze este cunosscut sub termenul de ,,idzimă‖ şi 

se deosebeşte de formele de manifestare în alte ŝări prin faptul că domină hărŝuirea 

psihologică a elevilor (faŝă de hărŝuirea fizică), în special, a elevilor claselor primare şi 

medii. Agresorii, de obicei, sunt elevi din familii îndestulate. Paşii intreprinşi de 

administraŝiile şcolii, mai întâi de toate, prevăd lipsa de telefoane mobile, prin 

intermediul cărora se realizează majoritatea acŝiunilor de umilire. 

Cercetările fenomenului de bulling şi chiberbulling în Rusia pun în evidenŝă 

problema dată pentru adolescenŝii din întreaga ŝară. Specialiştii ruşi vorbesc de o 

abordare complexă a fenomenului, începând cu pregătirea cadrelor didactice în susŝinerea 

copiilor hărŝuiŝi. La fel, se menŝionează necesitatea creşterii cunoştinŝelor legate de 

calculator la părinŝii, specialiştii care lucrează cu astfel de copii şi care nu înŝeleg 

pericolul internetului în contextul acestui tip de comportament[8].  

Specialiştii ruşi recomandă diferite programe în acest sens care prevăd metode de 

scădere a agresivităŝii în şcoală urmând paşii: 

1. Excluderea programelor televizate, jocurilor la calculator ce cultivă 

agresiunea; 

2. Limitarea logică a utilizării telefoanelor mobile în şcoală; 

3. Fixarea în şcoli a aparatelor ce blocează semnalele telefoanelor mobile; 

4. Crearea comitetelor pentru prevenirea bulling-ului în şcoală [12]. 

În România, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) a 

lansat Strategia națională anti-violență. Practicile anti-bullying sunt implementate la nivel 

național. Evaluarea acestora este coordonată de Ministerul Educației și Cercetării, 

Inspectoratul Școlar și folosește rapoarte, chestionare, interviuri și focus grupuri aplicate 

pe elevi, profesori sau alți actori ai educației ca parte a strategiei naționale anti-violență. 
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Rezultatele arată că strategia anti-bullying şi practicile sunt considerate utile de către 

participanți întrucât ele ajută la elaborarea de tehnici de abordare a fenomenului. Ca 

urmare, s-a observat o reducere a numărului actelor de bullying în școli [2]. 

Strategia Europeană de asigurare a sănătăŝii copiilor şi adolescenŝilor pentru anii 

2015-2020 şi Planul European de Acŝiuni de prevenire a atitudinii agresive faŝă de copii 

pentru anii 2015-2020 au fost în unanimitate acceptate de către 53 de ŝări, fapt care în 

plus evidenŝiază importanŝa unei copilării fericite, libere.  

În conformitate cu documentele internaționale din domeniul drepturilor omului și 

drepturilor copilului, legislația Republicii Moldova garantează accesibilitatea și 

siguranța educației, proclamă caracterul său umanist, prioritatea vieții și sănătății 

persoanei, drepturilor și libertăților individului, inadmisibilitatea discriminării și violenței 

în sfera învățământului. Cunoaşterea practicilor educaŝionale ale diferitor ŝări în scopul 

prevenirii fenomenului de bulling va contribui esenŝial la îmbogăŝirea serviciilor 

angajaŝilor instituțiilor de învățământ din ŝara noastră (director, director adjunct, cadru 

didactic, psiholog, lucrător medical, paznic), la înțelegerea gradului de responsabilitate 

referitor la acțiunile violente, la cunoaşterea modalităŝilor de a stopa formele de violenŝă 

în şcolile din Republica Moldova. 
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