
 

Raport 
Studiu privind bullying-ul – parte a proiectului 

 ¨Taramul prieteniei – Stop bullying!¨  
 

Proiectul educațional ¨Tărâmul prieteniei – Stop bullying!” isi propune să acopere cat mai 

mult din problematica bullyingului și să intreprinda activități specifice luptei anti-bullying! 

Implementarea planului anti-bullying în fiecare școală presupune: 

• activități de informare și conștientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul 

școlii, copii și părinți; 

• măsuri de comunicare și informare internă, la nivelul unității de învățământ, cu privire la 

procedurile de prevenire, identificare, raportare și intervenție a situațiilor de bullying în 

spațiul școlar; 

• proceduri de intervenție în situațiile de violență psihologică-bullying; 

•  responsabilizarea cadrelor didactice si a elevilor în scopul intervenției imediate în 

cazurile de bullying semnalate sau identificate; 

• organizarea unor activități de dezvoltare personala si de exersare a unor abilitati si 

competente de comunicare asertiva si de rezolvare a conflictelor precum si în scopul 

încurajării respectării valorilor și misiunii declarate a școlii, participarea la identificarea, 

medierea sau raportarea situațiilor de bullying; 

In faza de identificare a incidenței cazurilor de bullying din cadrul Colegiului “N V 

Karpen” din Bacau a fost elaborat un chestionar care cuprinde un număr de 30 de întrebari. 

Chestionarul a fost aplicat pe un eșantion de 676 de elevi ai Colegiului Karpen, elevi ai 

claselor IX-XII, liceu si profesională.  

Varianta de aplicare a chestionarului a fost prin intermediul aplicatiei Google forms, in 

sistem online,ca urmare a adaptarii metodelor si mijloacelor didactice la contextul scenariului 

roșu cauzat de virusul Sars COV-2. 



Chestionarul cuprinde intrebari care evalueaza gradul de manifestare a mai multor tipuri 

de bullying precum: bullyingul verbal, bullyingul fizic,bullyingul social si cyberbullyingul.   

Prezentam mai jos intrebarile, variantele de raspuns si procentul celor care au raspuns la 

acestea.   

In ceea ce priveste bullyingul verbal, elevii sustin intr-un procent de 70% ca nu 

li s-a intamplat niciodata sa li se puna porecle, sa fie injurati sau sa fie jigniti, in timp ce 

un procent de aproximativ 17% afirmă ca li s-a întâmplat acest lucru, dintre care 3% 

dintre elevi au fost agresati verbal de mai multe ori pe saptamana. 

Un procent de aproximativ 90% dintre elevi afirmă ca niciodata nu au fost 

victime ale bullyingului fizic, insa aproximativ 3% dintre acestia au fost martori la un 

astfel de comportament. Aproximativ acelasi procent se regaseste si in afirmatiile celor 

care au fost victime ale agresorilor. Aceste procente sunt valabile pentru itemii “ma 

imping sau trag de mine”, “imi distrug lucrurile”, “arunca in mine cu obiecte”. La itemul 

“Dau cu pumnul sau ma pălmuiesc” se observă un procent de 94,5% al celor care susțin 

ca niciodata nu au fost victime ale unui astfel de comportament , 1,9% dintre acestia 

cunosc un coleg de clasa caruia i s-a intamplat iar 1,5% susțin că acest comportament li 

se intamplă de mai multe ori pe saptamana, ceea ce le evidentiază statutul de victimă. 

Comportamentele de excludere pe criterii rasiste sunt prezente in procent de 

aproximativ 2%, avand in vedere cele declarate de elevi, iar 97,3% dintre acestia sustin 

ca niciodata nu au avut parte de o astfel de experiență.  

2,2% dintre elevi sustin ca de mai multe ori pe saptamana ceilalți pleacă atunci 

când acestia ajung in grupul lor, 6,5% dintre acestia sustin ca rar se intampla acest lucru 

iar 7,8 % dintre elevi sustin ca ei cunosc cel putin un coleg caruia i se intampla asta; 84% 

susțin ca niciodata nu au fost victime ale bullyingului social.  

Cyberbullyingul este de asemenea prezent în rândul elevilor într-un procent de 

aproximativ 2% . 1,6% au raspuns ca li se intampla rar sa fie amenintati sau hartuiti pe 

internet. Cea mai prezenta forma a cyberbullyingului este realizata prin metoda 



telefonica. Aproximativ 9% dintre elevi au raspuns ca au fost pusi in situatia de a fi sunati 

in mod repetat. 

Este cunoscut faptul ca unii elevi in perioada adolescentei se pot exprima 

utilizand cuvinte mai vulgare sau mai neporivite, insa fara a intentiona in mod direct sa 

agreseze. De aceea, este important de stiut masura in care cei care au trecut prin asta se 

simt afectati. Asadar, 64,8% sustin ca nu s au simtit deloc afectati, 24,7% s-au simtit 

putin afectati iar 10,5% afirma ca s-au simtit mult si foarte mult afectati.  

O alta intrebare adresata elevilor vizeaza tipurile de reactii ale martorilor. Se pare 

ca procentul celor care intervin il depaseste pe cel al celor care nu intervin si ignora astfel 

de evenimente. 

Cât despre solutiile de stopare a bullyingului, raspunsurile elevilor vizeaza in 

special aplicarea pedepselor, derularea unor proiecte specifice si consilerea 

psihopedagogica atat a victimelor cat si a agresorilor. Mai jos sunt postate o serie de 

raspunsuri ale elevilor.  

Prin urmare, in urma analizei rezultatelor obtinute putem concluziona faptul ca 

bullyingul este present printer elevi, insa din fericire procentul nu este ingrijorator, fiind 

de aproximativ 3%. Acest procent nu este ingriorator insa nici nu este de neluat in seama. 

Astfel, elevii sunt incurajati prin intermediul proiectului sa nu ma stea deoparte si sa 

sesizeze fie la directori, diriginte sau consilierul scolar daca au trecut printr o situatie de 

bullying. Prin intermediul proiectului vor fi sustinute atat sedinte de informare si 

preventive cat si de interventie.  

Itemii si variantele de raspuns sunt prezentati mai jos.  
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