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”Violența generează, de obicei, violență.” 

Eschile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORI DETERMINANȚI AI FORMELOR ACTUALE DE MANIFESTARE 
A VIOLENȚEI ȘCOLARE. STRATEGII DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT  Pagina 3 
 

 

 
 

CAPITOLUL  I   

 

CAPITOLUL I 

VIOLENȚA ȘCOLARĂ - UN FENOMEN ACTUAL 

 

1.1. Violenţa şcolară – formă a violenţei umane....................................................................1 

    1.1.1.Violența versus agresivitatea.........................................................................................5 

    1.1.2. Comportamentul antisocial violent - precizări conceptuale……………..…….…......7 

    1.1.3.Violența școlară - definire concept……………………………..………….…..…..….9 

1.2. Abordări ale violenţei şcolare la nivel european…...….........................................…...11 

1.3. Abordări ale violenţei şcolare la nivel naţional……......………………………….......16 

1.4. Efectele violenței……………………….…………………………….……………..…...19 

 

CAPITOLUL  II 

ETIOLOGIA COMPORTAMENTULUI ANTISOCIAL VIOLENT 

 

2.1. Modele explicative ale dezvoltării comportamentului antisocial violent…………….21 

    2.1.1. Modelul relaţiei dintre ataşamentul deficitar şi apariţia comportamentului 

………..violent……………………………………………………………………...……….22 

    2.1.2. Modelul dezvoltării sociale în apariţia comportamentului antisocial…………...….23      

vv2.1.3. Modelul stresului economic în dezvoltarea comportamentului    violent…………..23 

    2.1.4. Modelul relaţiei dintre funcţionarea executivă (ECF) şi tulburările de  comportament  

    ……..…………………………………………………………………………………..…..23        

    2.1.5. Modelul general al agresivităţii afective……………………………………………24 

    2.1.6. Modelul factorilor de risc în dezvoltarea comportamentului antisocial…………… 26 

    2.1.7. Modelul euristic al violenţei şcolare……………………………………...……..…..26 

2.2. Factorii de risc………………………...............…….………………………………......28 

   2.2.1. Factorii individuali…………………………………….………….……………….…35 

   2.2.2. Factorii familiali……………………..…………………….………….…...…………40 

   2.2.3. Factorii şcolari………………………………………………….……...……………..46 

 

CUPRINS  



FACTORI DETERMINANȚI AI FORMELOR ACTUALE DE MANIFESTARE 
A VIOLENȚEI ȘCOLARE. STRATEGII DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT  Pagina 4 
 

   2.2.4. Factorii sociali…………………………...……..….……….………………………...53 

2.3. Factorii protectivi……………………………….....……………………………….…...60 

   2.3.1. Factorii protectivi interni………………………...…………………...…..….………62 

   2.3.2. Factorii protectivi externi……………………….………….…………………..….....64 

 

CAPITOLUL  III 

FORME DE MANIFESTARE A VIOLENȚEI ȘCOLARE 

 
3.1. Tipologia violenţei şcolare……………………..………...………………….………….68 

   3.1.1. Violenţa între elevi…………………………………………..…………….………....74 

   3.1.2. Violenţa între elevi şi adulţi………………………………………………………….78 

   3.1.3.Violenţa bandelor în perimetrul şcolii……………………………….………...…..….82 

   3.1.4. Violenţa părinţilor în perimetrul şcolii………………...……………………………..85 

   3.1.5. Violenţa din proximitatea şcolii………………...…………………………………....86 

3.2. Forme noi de violenţă școlară………………………………..…..….………………....87 

    3.2.1. Cyberbullying – precizări conceptuale………………………………..……...……..89 

          3.2.1.1. Factorii de risc ai cyberbullying-ului……………………………...…..……....89 

          3.2.1.2. Mediile electronice prin care se realizează cyberbullying-ul……………….....91 

          3.2.1.3. Tipologia cyberbullying-ului………………….………………………..……...93 

          3.2.1.4. Caracteristicile agresorilor de tip cyberbullying…............................................96 

          3.2.1.5. Incidenţa cyberbullying-ului în şcoală………………………….……..…...…97 

    3.2.2. Happy slapping – formă a cyberbullying-ului……………………………...…….....98 

    3.2.3. Efectele cyberbullying-ului………………………….………………………..……100 

3.3. Violenţa şcolară „tradiţională” versus cyberbullying……………………………....101 

 

CAPITOLUL  IV 

STRATEGII DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE ÎN VIOLENȚA 

ȘCOLARĂ 

 

4.1. Principalele dificultăţi în diminuarea violenţei şcolare……………………………..103 

4.2. Aspecte ale strategiilor de prevenţie şi intervenţie în violenţa şcolară………….....106 

4.3. Programe şi modele de prevenţie a violenţei şcolare……..........................................110 

   4.3.1. Programe de prevenţie a violenţei………………..…………….…..……………….111 



FACTORI DETERMINANȚI AI FORMELOR ACTUALE DE MANIFESTARE 
A VIOLENȚEI ȘCOLARE. STRATEGII DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT  Pagina 5 
 

         4.3.1.1. Tratamentul multidimensional………………………………………………..112 

         4.3.1.2. Terapia multisistemică………………………………..………………………112 

         4.3.1.3. Terapia funcţională a familiei………………………………..……….………113 

         4.3.1.4. Programul de promovare a strategiilor de gândire alternativă (PATHS)….... 113 

         4.3.1.5. Programul de prevenţie a agresivităţii …………...…………………....….….114 

   4.3.2. Modele de prevenţie a violenţei…………………………….………………………114 

         4.3.2.1. Modelul sănătății publice……………………….……………...…….…...…..115 

         4.3.2.2. Modelul bazat pe legislaţia „SAVE”…………………………………………116 

         4.3.2.3. Modelul ecologic al violenței………………….………..........................…….117 

4.4. Strategii de prevenţie şi intervenţie bazate pe modelul ecologic al violenţei……....119 

   4.4.1. Strategii de prevenţie a violenţei şcolare la nivel social……………………………119 

   4.4.2. Strategii de prevenţie a violenţei şcolare la nivel comunitar…………………….…123 

   4.4.3. Strategii de prevenţie a violenţei şcolare la nivel relaţional……………………......127 

         4.4.3.1. Strategii de prevenţie la nivel familial……..………..……………...…..…….127 

         4.4.3.2. Strategii de prevenţie la nivel şcolar……………….………………………....130 

   4.3.4. Strategii de intervenţie la nivel individual……………….…………………………139 

4.5. Strategii de prevenţie și intervenție în cyberbullying-ul școlar…………………….142 

 

CAPITOLUL  V 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

 
5.1. Studiul I Evaluarea comportamentelor violente din mediul școlar……………..….147 

   5.1.1. Obiective……………………………………………………………….…………...147 

   5.1.2. Ipoteze…………………………………………………………………………........147 

   5.1.3. Procedura utilizată………………………………………………….………………148 

   5.1.4. Instrumentarul utilizat………………………………………………….…….……..148 

   5.1.5. Distribuţia lotului de participanţi la studiu………………………………………....149 

   5.1.6. Evaluarea comportamentelor violente la nivelul întregului lot de participanţi la       

……     studiu……………………………………………………………………..………....153 

   5.1.7. Evaluarea comportamentelor violente  la nivelul ciclului gimnazial ……………....158 

   5.1.8. Evaluarea comportamentelor violente la nivelul ciclului liceal …………...……….163 

   5.1.9. Compararea frecvenţelor variabilelor studiate la nivelul elevilor din ciclul gimnazial 

………și ciclul liceal în funcţie de gen…………………………………...………………....169 



FACTORI DETERMINANȚI AI FORMELOR ACTUALE DE MANIFESTARE 
A VIOLENȚEI ȘCOLARE. STRATEGII DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT  Pagina 6 
 

... 5.1.10. Analiza comportamentelor violente şcolare la nivelul întregului lot de participanţi la 

…….……studiu………………………………..……………………………………...……258 

   5.1.11. Analiza comportamentelor violente la nivelul elevilor din ciclul gimnazial….......270 

   5.1.12. Analiza comportamentelor violente şcolare la nivelul elevilor din ciclul liceal…...282 

5.2. Studiulul II - Evaluarea cyberbullying-ului în școală………………….............…....294 

   5.2.1. Obiective……………………….…………………………………………….……...294 

   5.2.2. Ipoteze……………..………………………………………………………………..294 

   5.2.3. Procedura utilizată………………………………………………………………......295 

   5.2.4. Instrumentarul utilizat………………………………………...…………………......295 

   5.2.5. Distribuţia lotului de participanţi la studiu……………….……………………........296 

   5.2.6. Evaluarea cyberbullying-ului la nivelul întregului lot de participanţi la studiu…......300 

   5.2.7. Evaluarea cyberbullying-ului la nivelul învăţământului liceal……………………...310 

   5.2.8. Evaluarea cyberbullying-ului la nivelul învăţământului profesional……………….321 

   5.2.9. Compararea frecvenţelor variabilelor studiate pentru învaţamântul liceal şi   

hgggggînvăţamântul profesional în funcție de gen………………………………………....331 

   5.2.10. Analiza cyberbullying-ului la nivelul întregului lot de participanţi la  studiu……400 

    5.2.11. Analiza cyberbullying-ului la nivelul învăţământului liceal……………...……...410 

    5.2.12. Analiza cyberbullying la nivelul învăţământului profesional……………………420 

5.3. Studiul III Studii de caz………………………….…………...………………………432 

   5.3.1. Studiul de caz nr. 1…………………………………………………………..……..432 

   5.3.2. Studiul de caz nr. 2…………………………………………………..……………..439 

   5.3.3. Studiul de caz nr. 3…………………………………………………………………444 

   5.3.4. Studiu l de caz nr. 4…………………………………………..…………….………450 

   5.3.5. Studiul de caz nr. 5……………………………………………………….………...457 

 

CONCLUZII GENERALE ……………………….………….……………...….............463 

BIBLIOGRAFIE……………………………...………………..…………………….…..472 

ANEXE…………………………………….…………….………………………………...490 

Anexa 1 Chestionar pentru evaluarea comportamentelor violente din mediul școlar………...491 

Anexa 2 Chestionar Cyberbullying în mediul școlar…………………………………………495  

Anexa 3 Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 

………..Preuniversitar …………………………..…………………………….……………504 

 
 



FACTORI DETERMINANȚI AI FORMELOR ACTUALE DE MANIFESTARE 
A VIOLENȚEI ȘCOLARE. STRATEGII DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT  Pagina 7 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Cuvinte cheie: violență școlară, factori de risc, factori protectivi, cyberbullying școlar, 

strategii de prevenție, strategii de intervenție. 

 

 

INTRODUCERE  

 
Violența școlară reprezintă doar una dintre formele de manifestare a violenței umane 

din societate. În ultima perioadă de timp, violența școlară s-a extins într-o proporție alarmantă 

atât în școlile de la nivel național, cât și de la nivel internațional. Școala este o instituție 

educațională și pătrunderea violenței în acest mediu trebuie să devină o problemă a întregii 

societăți. Prezentul studiu a pornit de la ideea că problematica violenței este deosebit de gravă 

pentru întreg sistemul educațional din țara noastră, dar și din alte țări ale lumii. Întrebările la 

care este necesar să găsim răspunsuri pentru a asigura un climat favorabil în școală și pentru a 

putea controla fenomenul violenței școlare sunt legate de următoarele aspecte: care sunt 

formele de manifestare a comportamentului violent în școală, care sunt factorii care determină 

astfel de comportamente, ce îi determină pe unii elevii să recurgă la manifestări violente față 

de colegii lor sau profesori etc. Cercetările asupra fenomenului violenței școlare s-au axat pe 

studiul formelor ”tradiționale” de violență (bătăi, injurii, violenţă sexuală etc.), dar o dată cu 

dezvoltarea noilor tehnologii de comunicare (Internet și telefon mobil) au apărut forme noi de 

agresiune, și anume cyberbullying-ul. Ideea prezentului studiu a apărut din dorința de a 

răspunde necesității identificării formelor ”tradiționale” de manifestare a comportamentului 

violent în școală, a locurilor în care se produce, a autorilor acestuia și, cel mai important 

aspect și nota de originalitate a cercetării, a identificării formelor noi de manifestare a acestui 

comportament violent (cyberbullying). În România, din câte cunoaștem până în prezent, nu 

există cercetări care să aibă ca subiect cyberbullying-ul școlar. Identificarea  timpurie a 

formelor ”tradiționale” de manifestare a violenței școlare, precum și a formelor noi de 
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manifestare a acesteia este deosebit de importantă pentru elaborarea în timp util a strategiilor 

de prevenție și intervenție care să fie eficiente în lupta cu acest fenomen.  

Teza de doctorat intitulată „„FFaaccttoorrii  ddeetteerrmmiinnaannțții  aaii  ffoorrmmeelloorr  aaccttuuaallee  ddee  mmaanniiffeessttaarree  

aa  vviioolleennțțeeii  șșccoollaarree..  SSttrraatteeggiiii  ddee  pprreevveennțțiiee  șșii  iinntteerrvveennțțiiee””,, elaborată de doctorand Bologa Lia 

sub îndrumarea domnului prof. univ. dr. Preda Vasile, este divizată în două părţi, structurate 

în 5 capitole, la care s-au adăugat concluziile generale, anexele şi bibliografia abordată. Teza 

cuprinde 509 de pagini din care: partea teoretică reprezintă 31,74% din lucrare și conține 147 de 

pagini; partea practică reprezintă 68,26% din lucrare și însumează 316 de pagini; concluziile 

generale, 9 pagini; bibliografia, 18 pagini; anexele, 19 pagini. 

 

 

 
PARTEA I – STUDIUL TEORETIC  

 

Elaborarea studiului teoretic a avut ca scop conjugarea informațiilor existente în 

literatura de specialitate cu privire la fenomenul violenței școlare pentru a găsi fundamentele 

adecvate pe care să ne construim cercetarea. 

 

CAPITOLUL I – VIOLENȚA ȘCOLARĂ-UN FENOMEN ACTUAL abordează în 

descrierea sa violența versus agresivitatea, comportamentul antisocial violent, violența 

școlară, abordări ale violenței școlare la nivel național, abordări ale violenței școlare la nivel 

european, precum și efectele violenței.  

 
CAPITOLUL II - ETIOLOGIA COMPORTAMENTULUI ANTISOCIAL VIOLENT 

face referire la modele explicative ale dezvoltării comportamentului antisocial violent, precum 

și la factorii de risc și factorii protectivi ai comportamentului violent. 

 

CAPITOLUL III - FORME DE MANIFESTARE A VIOLENȚEI ȘCOLARE abordează 

tipologia violenței școlare, formele ”tradiționale” de manifestare a violenței școlare și formele 

noi de manifestare a comportamentului violent (cyberbullying). 

 
CAPITOLUL IV - STRATEGII DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE ÎN VIOLENȚA 

ȘCOLARĂ tratează principalele dificultăţi în diminuarea violenţei şcolare, aspecte ale 

strategiilor de prevenţie şi intervenţie în violenţa şcolară, programele şi modelele de prevenţie 
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a violenţei şcolare, strategiile de prevenţie şi intervenţie bazate pe modelul ecologic al 

violenţei și strategiile de prevenţie și intervenție în cyberbullying-ul școlar. 

  

 

 

PARTEA II – CERCETAREA PROPRIE  

 

 

CAPITOLUL V – METODOLOGIA CERCETĂRII este alcătuit din trei 

subcapitole și cuprinde trei studii. Prin modul în care a fost elaborată metodologia cercetării 

am urmărit: 1) identificarea formelor ”tradiționale” de manifestare a comportamentului 

violent în școală. Aceste obiective au fost realizate în cadrul primului studiu; 2) identificarea 

formelor noi de manifestare a comportamentului violent școlar (cyberbullying), aceste 

obiective fiind realizate în cadrul studiului al doilea; 3) identificarea factorilor de risc și a 

contextelor în care se produc comportamentele violente școlare.  

 

 

 

 

 

 

 

  Aspectele investigate în cadrul acestui studiu sunt următoarele: formele de violență 

existente în mediul școlar; locurile și perioadele din zi în care se produc comportamentele 

violente; autorii acestor comportamente; reacția victimelor în cazul unei agresiuni; climatul 

din școală. 

 

1.1. METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

                       1.1.1. OBIECTIVELE STUDIULUI I 

 

 Investigarea opiniei elevilor cu vârsta cuprinsă între 11-19 ani privind frecvența 

formelor de comportament violent la nivelul ciclului gimnazial și a ciclului liceal 

 

1. STUDIUL I – EVALUAREA COMPORTAMENTELOR 

VIOLENTE DIN MEDIUL ȘCOLAR 
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 Investigarea opiniei elevilor cu vârsta cuprinsă între 11-19 ani privind frecvența 

formelor de comportament violent din mediul şcolar în funcţie de gen 

 Investigarea opiniei elevilor cu vârsta cuprinsă între 11-19 ani privind locurile în care 

se produc comportamentele violente în mediul şcolar  

 Investigarea opiniei elevilor cu vârsta cuprinsă între 11-19 ani privind perioadele din 

zi în care se produc comportamentele violente 

 Investigarea opiniei elevilor cu vârsta cuprinsă între 11-19 ani privind autorii 

comportamentelelor violente în mediul şcolar 

 Investigarea opiniei elevilor cu vârsta cuprinsă între 11-19 ani privind măsura în care 

şi modalităţile prin care profesorii reuşesc să prevină şi să controleze comportamentele 

violente care se produc în mediul şcolar 

 

 
1.2.2. IPOTEZELE STUDIULUI I 

 

 Nu vor exista diferențe semnificative în privința frecvenței formelor de comportament 

violent în mediul școlar între elevii de gen feminin din ciclul gimnazial și elevii de gen 

feminin din ciclul liceal  

 Nu vor exista diferențe semnificative în privința frecvenței formelor de comportament 

violent în mediul școlar între elevii de gen masculin din ciclul gimnazial și elevii de gen 

masculin din ciclul liceal  

 Nu vor exista diferenţe semnificative în privința locurilor din mediu școlar în care se 

au loc comportamentele violente între elevii de gen feminin din ciclul gimnazial și elevii 

de gen feminin din ciclul liceal  

 Nu vor exista diferenţe semnificative în privința locurilor din mediu școlar în care se 

au loc comportamentele violente între elevii de gen masculin din ciclul gimnazial și elevii 

de gen masculin din ciclul liceal  

 Nu vor exista diferențe semnificative în privința modalităților prin care profesorii 

reușesc să prevină comportamentele violente din mediul școlar între elevii de gen feminin 

din ciclul gimnazial si elevii de gen feminin din ciclul liceal 

 Nu vor exista diferențe semnificative în privința modalităților prin care profesorii 

reușesc să prevină comportamentele violente din mediul școlar între elevii de gen masculin 

din ciclul gimnazial si elevii de gen masculin din ciclul liceal 
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1.2.3. PROCEDURA UTILIZATĂ  

 

 În cadrul prezentului studiu, au fost selectați elevi din 6 clase din ciclul gimnazial şi 7 

clase din ciclul liceal cărora le-au fost aplicate chestionare privind formele de comportament 

violent din mediul şcolar, locurile în care se produc comportamentele violente, autorii 

acestora, precum şi modalităţile prin care profesorii reuşesc să prevină şi să controleze 

comportamentele violente din mediul şcolar.  

 

 

1.2.4. INSTRUMENTARUL UTILIZAT 

 

  În vederea identificării formelor de comportament violent din mediul şcolar, a 

locurilor în care se produc aceste comportamente, a autorilor comportamentelor violente, 

precum şi a modalităţilor prin care profesorii reuşesc să prevină şi să controleze 

comportamentele violente din mediul şcolar, a fost utilizat chestionarul „Chestionar pentru 

evaluarea comportamentelor violente din mediul şcolar”.       

 

 Tabel nr. 1 

 

Indicele de consistenţă internă pentru întregul chestionar 

Cronbach's Alpha N of Items N of cases 

.77 59 457 

 

 
1.2.5. DISTRIBUŢIA LOTULUI DE PARTICIPANŢI LA STUDIU 

 

Tabel nr. 2 

Ciclul 

 Ciclul  Clasa  Sex Vârsta 

N Valid 457 457 457 457 

  Missing 0 0 0 0 

Mean       14,50 

Std. Deviation       2,341 

 

Tabel nr. 3 

Ciclul  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Gimnazial 226 49,5 49,5 49,5 

  Liceal  231 50,5 50,5 100,0 

  Total 457 100,0 100,0   
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Figura nr. 1 

 
  

 În vederea realizării studiului I am inclus un număr de 457 de elevi pe care i-am 

selectat după variabila nominală ciclu (gimnazial și liceal). Grupul de participanţi la studiu 

din ciclul gimnazial a fost alcătuit din 226 de elevi, iar grupul de participanţi din ciclul liceal a 

fost alcătuit din 231 de elevi.  

 

 

Distribuţia lotului de participanţi în funcţie de clasă 

Tabel nr. 4  

Clasa pe care o frecventează subiectul 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid      

V 60 13,1 13,1 25,2 

VI 60 13,1 13,1 38,3 

VII 52 11,4 11,4 49,7 

VIII 54 11,8 11,8 61,5 

IX 55 12,0 12,0 12,0 

X 60 13,1 13,1 74,6 

XI 62 13,6 13,6 88,2 

XII 54 11,8 11,8 100,0 

Total 457 100 100  

 

 

 

CICLUL 
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Figura nr. 2 

 
 

  

Participanţii la studiu sunt elevi în clasele V-XII, repartiţia acestora pe clase fiind 

următoarea: 1) clasa a V-a: 60 de elevi, reprezentând un procent de 13,1% din întregul lot de 

participanţi; 2) clasa a VI-a: 60 de elevi, reprezentând un procent de 13,1% din întregul lot de 

participanţi; 3) clasa a VII-a: 52 de elevi, reprezentând un procent de 11,4% din întregul lot de 

participanţi; 4) clasa a VIII-a: 54 de elevi, reprezentând un procent de 11,8% din întregul lot 

de participanţi; 5) clasa a IX-a: 55 de elevi, reprezentând un procent de 12,0% din întregul lot 

de participanţi; 6) clasa a X-a: 60 de elevi, reprezentând un procent de 13,1% din întregul lot 

de participanţi; 7) clasa a XI-a: 62 de elevi, reprezentând un procent de 13,6% din întregul lot 

de participanţi; 8) clasa a XII-a: 54 de elevi, reprezentând un procent de 11,8% din întregul lot 

de participanţi. 

 

Distribuţia lotului de participanţi în funcţie de gen 

 

Tabel nr. 5 

Genul participanţilor 

N Valid 457 

 Missing 0 

Percentile 

s 

100 1,00 

 

Tabel nr. 6 

Genul participanţilor 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid F 225 49,2 49,2 49,2 

 M 232 50,8 50,8 100,0 

 Total 457 100,0 100,0  
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Figura nr. 3 

 
 

Participanţii la studiu sunt 225 elevi de sex feminin, reprezentând 49,2%, din întregul 

lot şi 232 elevi de sex masculin, reprezentând 50,8% din întregul lot.  

 

Distribuţia lotului de participanţi în funcţie de vârstă 

 

Tabel nr. 7 

Vârsta participanţilor 

 

Figura nr. 4 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 11 57 12,5 12,5 12,5 

  12 64 14,0 14,0 26,5 

  13 54 11,8 11,8 38,3 

  14 55 12,0 12,0 50,3 

  15 52 11,4 11,4 61,7 

  16 58 12,7 12,7 74,4 

  17 60 13,1 13,1 87,5 

  18 51 11,2 11,2 98,7 

  19 6 1,3 1,3 100,0 

  Total 457 100,0 100,0   
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Distribuţia participanţilor la studiu în funcţie de vârstă este următoarea: 1) 11 ani: 57 

elevi, reprezentând 12,5% din întregul lot de participanţi; 2) 12 ani: 64  elevi, reprezentând 

14,0% din întregul lot de participanţi; 3) 13 ani: 54 elevi, reprezentând 11,8% din întregul lot 

de participanţi; 4) 14 ani: 55 elevi, reprezentând 12,0% din întregul lot de participanţi; 5) 15 

ani: 52 elevi, reprezentând 11,4% din întregul lot de participanţi; 6) 16 ani: 58 elevi, 

reprezentând 12,7% din întregul lot de participanţi; 7) 17 ani: 608 elevi, reprezentând 13,1% 

din întregul lot de participanţi ; 8) 18 ani: 51 elevi, reprezentând 11,2% din întregul lot de 

participanţi ; 9) 19 ani: 6 elevi, reprezentând 1,3 % din întregul lot de participanţi. 

 

 

1.2.6. EVALUAREA COMPORTAMENTELOR VIOLENTE LA NIVELUL 

ÎNTREGULUI LOT DE PARTICIPANŢI LA STUDIU 

 

Tabel nr. 8 

Comportamentele violente din mediul școlar 

 Niciodată De 1-2 ori De peste 2 ori 

Lovire sau bruscare intenționată 

% 

317 

69,4% 

105 

23,0% 

35 

7,7% 

Lovituri cu intenție de a cauza rău 

% 
355 

77,7% 

93 

20,4% 

9 

2,0% 

Deținere de armă în școală  

% 
457 

100,0% 

 0 

0% 

0  

0%  

Utilizare obiecte contondente cu scopul de a lovi 

% 

408 

89,3% 

49 

10,7% 

 0 

0%   

Îngrijiri medicale în urma unor altercații 

% 

411 

89,9% 

43 

9,4% 

3 

,7% 

Furt din obiecte personale 

% 
310 

67,8% 

142 

31,1% 

5 

1,1% 

Port de cuțit de către elevi 

% 
366 

80,1% 

90 

19,7% 

1 

,2% 

Amenințare din partea altor elevi 

% 

403 

88,2% 

54 

11,8% 

0 

0% 

Amenințarea cu cuțitul din partea unui elev 

% 

444 

97,2% 

13 

2,8% 

0 

0% 

Injurii din partea altor elevi 

% 

98 

21,4% 

196 

42,9% 

163 

35,7% 

Insulte dn partea altor elevi 

% 
259 

56,7% 

171 

37,4% 

27 

5,9% 

Amenințări din partea unui grup de elevi din școală 

% 
379 

82,9% 

72 

15,8% 

6 

1,3% 

Șantaj sub formă de bani sau alte obiecte de valoare 

din partea unui elev 

% 

375 

82,1% 

82 

17,9% 

0 

0% 

Insulte din partea personalului școlii 

% 
326 

71,3% 

119 

26,0% 

12 

2,6% 
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Lovire sau bruscare din partea personalului școlii 

% 

413 

90,4% 

44 

9,6% 

0 

0% 

Hărțuire sexuală din partea personalului școlii  

% 
450 

98,5% 

7 

1,5% 

0 

0% 

Hărțuire sexuală din partea unui elev 

% 

439 

96,1% 

15 

3,3% 

3 

0,7% 

Port personal la școală a unor obiecte contondente 

% 
404 

88,4% 

50 

10,9% 

3 

0,7% 

 

O analiză a indicatorilor privind opinia participanților la studiu asupra prezenței 

comportamentelor violente care au loc în mediul școlar la nivelul întregului lot din ciclul 

liceal și gimnazial indică într-o ordine ierarhică descrescătoare următoarele procente: 

 1) Injurii din partea altor elevi – 78,6%  

 2) Insulte din partea altor elevi – 43,3% 

 3) Furt din obiectele personale – 32,2%  

 4) Bruscare sau lovire intenţionată – 30,7% 

 5) Insulte din partea personalului şcolii – 28,6% 

 6) Lovituri cu intenţia de a cauza rău – 22,4%  

 7) Port de cuţit de către elevi – 19,9% 

 8) Şantaj sub formă de bani sau alte obiecte – 11,8% 

 9) Ameninţare din partea altor elevi din şcoală – 17,1% 

 10) Ameninţarea din partea altor elevi – 11,8% 

 11) Port personal de arme albe (cuţit, briceag etc.) – 11,6%  

 12) Utilizare obiecte contondente cu scopul de a răni – 10,7%  

 13) Îngrijiri medicale în urma unor altercaţii – 10,1%  

 14) Lovire sau bruscare din partea personalului şcolii – 9,6% 

 15) Hărţuire sexuală din partea unui elev – 4%  

 16) Ameninţare cu cuţitul din partea altui elev – 2,8%  

 17) Hărţuire din partea personalului şcolii – 1,5% 

 18) Port de arme de către elevi  (grenadă, pistol cu aer comprimat etc.) – 0%  

 

Tabel nr. 9 

Locurile din mediul şcolar în care se produc comportamentele violente 

 NU DA 

 La chioșc, în pauze sau la magazinul de lângă şcoală 

 % 

361 

79,0% 

96 

21,0% 

În  sala profesorală 

 % 
376 

82,3% 

81 

17,7% 

 În vestiar 419 38 
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 % 91,7% 8,3% 

 În sala de sport 

 % 

406 

88,8% 

51 

11,2% 

În clasă 

 % 
215 

47,0% 

242 

53,0% 

În afara şcolii 

 % 
309 

67,6% 

148 

32,4% 

În curtea şcolii sau pe terenul de sport 

 % 
279 

61,1% 

178 

38,9% 

 Pe coridoarele şcolii 

 % 
327 

71,6% 

130 

28,4% 

 În drumul spre şcoală 

 % 
325 

71,1% 

132 

28,9% 

În alte părţi 

 % 

357 

78,1% 

100 

21,9% 

 

Analiza locurilor din mediul școlar în care au loc comportamentele violente scoate în 

evidență următoarea ierarhie a acestora: 

1) În clasă – 53%  

2) În curtea şcolii sau pe terenul de sport – 38,9%  

3) În afara şcolii – 32,4%   

4) În drumul spre şcoală – 28,9%  

5) Pe coridoarele şcolii – 28,4%  

6) În alte părţi – 21,9%  

7) La chioşc, în pauze sau la magazinul de lângă şcoală – 21%   

8) În sala profesorală – 17,7% 

9) În sala de sport – 11,2%  

10) În vestiar – 8,3% 

 

Tabel nr.10 

Perioada din zi în care se produce comportamentul violent 

 DA NU  

În timpul orelor 

 % 

       351 

76,8% 

106 

23,2% 

 Imediat după terminarea orelor 

 % 

224 

49,0% 

233 

51,0% 

În alte perioade ale zilei 

 % 

230 

50,3% 

227 

49,7% 

Înainte de a începe orele 

 % 

312 

68,3% 

145 

31,7% 

În timpul pauzelor 

 % 

219 

47,9% 

238 

52,1% 

 

1) În timpul pauzelor – 52,1% 

2) Imediat după terminarea orelor – 51%  
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3) În alte perioade ale zilei – 49,7%   

4) Înainte de a începe orele – 31,7%   

5) În timpul orelor – 23,2%  

  

 Tabel nr. 11 

Autorii comportamentelor violente  

  DA NU  

Elevi din clasele mai mari 

 % 
338 

74,0% 

119 

26,0% 

Elevi din alte şcoli 

 % 

397 

86,9% 

60 

13,1% 

 Un elev din clasa mai mică 

 % 

378 

82,7% 

79 

17,3% 

Un coleg de clasă 

 % 
376 

82,3% 

81 

17,7% 

Un elev dintr-o clasa paralelă 

 % 

308 

67,4% 

149 

32,6% 

Un grup de elevi din aceeaşi clasă cu tine 

 % 

449 

98,2% 

8 

1,8% 

Un grup format din elevi din mai multe clase 

 % 

418 

91,5% 

39 

8,5% 

Un grup de elevi din alte şcoli 

 % 

401 

87,7% 

56 

12,3% 

Un grup de elevi din clase mai mari 

 % 
387 

84,7% 

70 

15,3% 

Un grup de elevi dintr-o clasă paralelă 

 % 

395 

86,4% 

62 

13,6% 

Un grup de elevi dintr-o clasă mai mică 

 % 

422 

92,3% 

35 

7,7% 

 

1) Un elev dintr-o clasă paralelă – 32,6%  

2) Elevi din clase mai mari – 26% 

3) Un coleg de clasă – 17,7%  

4) Un elev din clasă mai mică – 17,3% 

5) Un grup de elevi din clase mai mari – 15,3% 

6) Un grup de elevi dintr-o clasă paralelă – 13,6%   

8) Elevi din alte şcoli – 13,1%  

9) Un grup de elevi din alte şcoli – 12,3%  

10) Un grup format din elevi din mai multe clase – 8,5%  

11) Un grup de elevi dintr-o clasă mai mică – 7,7%  

12) Un grup de elevi din aceeaşi clasă cu victima – 1,8%  
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Tabel nr. 12 

Locuri insecurizante în școală 

 NU DA 

Există locuri în şcoală în care nu te simţi în siguranţă ? 

 % 

299 

65,4% 

158 

34,6% 

 

1. Nu – 65,4% 

2. Da – 34,6% 

Tabel nr. 13 

Modalităţile de ajutor la care apelează elevii în situaţiile în care se produc 

comportamentele violente 

 NU  DA 

 Ajutor din partea altui elev 

 % 

321 

70,2% 

136 

29,8% 

 Lipsă de reacție  

 % 

391 

85,6% 

66 

14,4% 

 Ajutor din partea personalului şcolii 

 % 

305 

66,7% 

152 

33,3% 

Ajutor  din partea membrilor familiei 

 % 

256 

56,0% 

201 

44,0% 

 

1) Solicită ajutor membrilor familiei – 44%;  

2) Solicită ajutor din partea personalului şcolii – 33,3%;  

3) Solicit ajutor altui elev – 29,8%;  

4) Lipsă de reacţie– 14,4%.  

 

Tabel nr. 14 

Problemele cu care se confruntă profesorii și modalităţile în care reuşesc să prevină şi să 

controleze comportamentele violente din mediul şcolar   

 
Niciodată 

 

De 1-2 ori 

 

De peste 2 ori 

 

Vandalizarea sălilor de clasă și a altor locuri din școală 

% 

344 

75,3% 

93 

20,4% 

20 

4,4% 

Înjurături adresate profesorilor de către elevi 

% 

349 

76,4% 

93 

20,4% 

15 

3,3% 

Consum de băuturi alcoolice 

% 

384 

84,0% 

73 

16,0% 

 0 

 0% 

Consumă de droguri 

% 

445 

97,4% 

12 

2,6% 

0  

0%  

Percepția siguranței în școală  

 % 
9 

2,0% 

175 

38,3% 

273 

59,7% 

Reușita profesorilor în controlul comportamentelor 

violente ale elevilor 

% 

27 

5,9% 

173 

37,9% 

257 

56,2% 

Interesul profesorilor în prevenirea comportamentelor 

violente 

% 

8 

1,8% 

 

150 

32,8% 

 

299 

65,4% 
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Măsuri adoptate de profesori în reducerea 

comportamentelor violente 

% 

7 

1,5% 

141 

30,9% 

309 

67,6% 

Reușita profesorilor în reducerea comportamentelor 

violente 

% 

9 

2,0% 

203 

44,4% 

245 

53,6% 

 

   1) Măsuri adoptate de profesori în reducerea comportamentelor violente– 98,5% 

 2) Interesul profesorilor în prevenirea comportamentelor violente – 98,2%  

 3) Reuşita profesorilor în reducerea comportamentelor violente – 98% 

   4) Percepţia siguranţei în şcoală a elevilor – 98% 

 5) Reuşita profesorilor în controlul comportamentelor violente ale elevilor – 94,1%  

 6) Vandalizarea, devastarea sălilor de clasă şi a altor locuri din şcoală de către elevi –  

24,8%  

7) Înjurături adresate profesorilor de către elevi – 23,7%   

8) Consum de băuturi alcoolice de către elevi în şcoală – 16%  

9) Consum de droguri de către elevi în şcoală – 2,6% 

 

 

În urma analizei statistice (testul Chi-square) a diferențelor în funcție de gen între 

elevii din ciclul gimnazial și ciclul liceal în privința comportamentelor violente din mediul 

școlar, a perioadelor din zi în care acestea se produc, a autorilor acestor comportamente și a 

măsurii în care profesorii reușesc să reducă și să controleze comportamentele violente din 

mediul școlar, ipotezele studiului I se confirmă parțial deoarece au fost constatate o serie de 

diferențe semnificative la nivelul următoarelor variabile: 

 

A) Elevii de gen feminin  

1.Comportamentele violente 

 Bruscare sau lovire intenționată 

 Lovire cu intenția de a cauza rău 

 Utilizare obiecte contondente cu scopul de a răni  

 Îngrijiri medicale în urma unor altercații 

 Injurii din partea altor elevi 

 Hărțuire sexuală din partea personalului școlii 

 Intenție de hărțuire sexuală din partea unui elev  

2. Locurile în care au loc comportamentele violente  
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 În  curtea școlii sau pe terenul de sport 

 Pe coridoarele școlii 

 În drumul spre școală 

3. Problemele cu care se confruntă profesorii 

 Vandalizarea  sălilor de clasă și a altor locuri din școală 

 Consumul de droguri în școală 

 

B) Elevii de gen masculin  

 În cazul elevilor de gen masculin s-au constat diferențe semnificative doar la nivelul 

problemelor cu care se confruntă profesorii, și anume:  

 Consumul de droguri în școală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1. OBIECTIVE 

 

 Obiectivele studiului II vizează următoarele:  

 Investigarea opiniei elevilor cu vârsta cuprinsă între 15–18 ani privind frecvenţa cu 

care se produce cyberbullying-ul la nivelul învăţământului liceal şi a învăţământului 

profesional 

 Investigarea opiniei elevilor cu vârsta cuprinsă între 15–18 ani privind frecvenţa cu 

care se produce cyberbullying-ul în mediul şcolar în funcţie de gen 

 Investigarea opiniei elevilor cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani privind frecvenţa cu 

care se produc agresiunile prin intermediul telefonului mobil în mediul şcolar 

 Investigarea opiniei elevilor cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani privind frecvenţa cu 

care se produc agresiunile prin intermediul Internet-ului în mediul şcolar 

 Investigarea opiniei elevilor cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani privind efectele pe care 

cyberbullying-ul le are asupra victimei 

 

 

 

2. STUDIUL II – EVALUAREA CYBERBULLYING-ULUI ÎN 

ȘCOALĂ 
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2.2. IPOTEZE 

 

 

 Ipotezele vizează:   

 Nu vor exista diferențe semnificative în privința agresiunilor prin intermediul 

telefonului mobil între elevii de gen feminin din învățământul liceal și elevii ce gen 

feminin din învățământul profesional 

 Vor exista diferențe semnificative în privința agresiunilor prin intermediul telefonului 

mobil între elevii de gen masculin din învățământul liceal și elevii de gen masculin din 

învățământul profesional 

 Nu vor exista diferențe semnificative în privința agresiunilor prin intermediul 

Internetului între elevii de gen feminin din învățământul liceal și elevii de gen feminin din 

învățământul profesional 

 Vor exista diferențe semnificative în privința agresiunilor prin intermediul Internetului 

între elevii de gen masculin din învățământul liceal și elevii de gen masculin din 

învățământul profesional 

 Nu vor exista diferențe semnificative în privința efectelor cyberbullying-ului asupra 

victimei între elevii de gen feminin din învățământul liceal și elevii de gen feminin din 

învățământul profesional 

 Nu vor exista diferențe semnificative în privința efectelor cyberbullying-ului asupra 

victimei între elevii de gen masculin din învățământul liceal și elevii de gen masculin din 

învățământul professional 

 

 

 

2.3. PROCEDURA UTILIZATĂ  

 

 

  Au fost selectate 6 clase de elevi din învăţământul liceal şi 6 clase de elevi din 

învăţământul profesional în care au fost aplicate chestionare elevilor, cu vârsta cuprinsă între 

15-18 ani, privind comportamentul de tip cyberbullying, mediile electronice prin care se 

realizează, efectele pe care le are asupra victimelor, precum şi utilitatea aplicării unor măsuri 

pentru prevenirea acestuia în şcoală. 
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2.4. INSTRUMENTARUL UTILIZAT  

 

  În vederea identificării cyberbullying-ului în şcoală, mediile electronice prin care se 

realizează, efectele pe care le are asupra victimei, precum şi modalităţile de prevenire a 

cyberbullying-ului a fost utilizat chestionarul ”Cyberbullying în mediul şcolar”.  

 

 

Indicele de consitenţă internă  pentru întregul chestionar 

 

Tabel nr. 15 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items N of cases 

.76 40 376 

 

 

 

 

2.5. DISTRIBUŢIA LOTULUI DE PARTICIPANŢI LA STUDIU 

 

 

Tabel nr. 16 

Învăţământ  

 

 

 

 Tabel nr. 311  

 

 

Tabel nr. 17 

Învăţământ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid liceu 192 51,1 51,1 51,1 

școală 

profesională 
184 48,9 48,9 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 Învăţământ Vârsta Sex 

N Valid 376 376 376 

 Missing 0 0 0 
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Figura nr. 5 

 
 

În vederea realizării studiului II am inclus un număr de 376 de elevi pe care i-am 

selectat după variabila nominală învăţământ (liceal şi profesional). Grupul de participanţi la 

studiu de la nivelul învăţământului liceal a fost alcătuit din 184 de elevi (51,1%), iar grupul de 

participanţi de la nivelul învăţământului profesional, din cadrul școlilor de arte și meserii, a 

fost alcătuit din 192 de elevi (48,9%). 

 

 

Distribuţia lotului de participanţi la studiu în funcţie de vârstă  

 

Tabel nr. 18 

Vârsta  

N Valid  376 

 Missing  0 

Percentiles 100 4,00 

 

 

Tabel nr. 19 

Vârsta 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 15 68 18,1 18,1 18,1 

  16 121 32,2 32,2 50,3 

  17 106 28,2 28,2 78,5 

  18 81 21,5 21,5 100,0 

  Total 376 100,0 100,0   

 profesional liceal 

200 

150 

100 

50 

0 

 

 

 

 

 

 

184 

 

 

 

 

 

192 

INVATAMANT 
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Figura nr. 6 

 
 

Distribuţia participanţilor la studiu în funcţie de vârstă este următoarea: 1) 15 ani: 68 

elevi, reprezentând 18,1% din întregul lot de participanţi ; 2) 16 ani: 121 elevi, reprezentând 

32,2% din întregul lot de participanţi ; 3)17 ani: 106 elevi, reprezentând 28,2% din întregul lot 

de participanţi ; 4) 18 ani: 81 elevi, reprezentând 21,5 din întregul lot de participanţi.  

 

 

 

Distribuţia lotului de participanţi la studiu în funcţie de gen 

 

 

Tabel nr. 20 

Genul participanţilor 

N Valid  376 

 Missing  0 

Percentiles 100 1,00 

 

 

Tabel nr. 21 

Genul participanţilor   

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid M 184 48,9 48,9 48,9 

  F 192 51,1 51,1 100,0 

  Total 376 100,0 100,0   

 

18 ani 17ani  16 ani  15 ani 

125 

100 

75 

50 

25 

0 

 

 

68 
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106 

 

 

 

81 
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Figura nr. 7 

 
 

Lotul de participanți la studiu este alcătuit din 192 elevi de gen feminin, reprezentând 

51,1%, din întregul lot de participanți şi 184 elevi de gen masculin, reprezentând 48,9% din 

întregul lot de participanţi. 

 

 

2.6. EVALUAREA CYBERBULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ LA NIVELUL 

ÎNTREGULUI LOT DE PARTICIPANŢI LA STUDIU 

 

Tabel nr. 22 

Agresiune în şcoală în ultimele trei luni 

 

Niciodată De 1-2 ori De 2-3 ori pe lună 

Agresiune ”tradițională”  în şcoală 

% 

274 

72,9 

90 

24,0 

12 

3,1 

Cyberbullying în şcoală 

% 

336 

89,3 

37 

9,9 

3 

0,8 

 

1) Agresiune ”tradițională” în şcoală – 27,1% 

2) Cyberbullying în şcoală – 10,7% 

  

Agresiune prin intermediul sms-urilor 

 Tabel nr. 23 

Victimă a agresiunilor prin intermediul sms-urilor în ultimele trei luni 

 
Niciodată De 1-2 ori De 2-3 ori pe lună 

Agresiune prin intermediul sms-urilor în şcoală 

% 

368 

97,9 

8 

2,1 

 0 

  

Agresiune prin intermediul sms-urilor în afara şcolii 

% 

354 

94,1 

21 

5,6 

1 

0,3 

FEMININ MASCULIN  

20
0 

15
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10
0 

50 
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184 

 

 

 

 

192 

GEN 
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 1)  Agresiune prin intermediul sms-urilor în şcoală – 2,1% 

 2)  Agresiune prin intermediul sms-urilor în afara şcolii – 5,9% 

 Tabel nr. 24 

Autorii agresiunilor prin intermediul sms-urilor în şcoală 
 Nu am fost agresat Nu ştiu  

Autorii agresiunilor prin intermediul sms-urilor   

% 

368 

97,9 

8 

2,1 

 

1) Nu știu – 2,1% 

2) Nu am fost agresat – 97,9% 

Tabel nr. 25 

Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin intermediul sms-urilor 
 Nu am fost agresat Părinţilor 

Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin intermediul sms-

urilor 

% 

368 

 

97,9 

8 

 

2,1 

 

1) Nu am fost agresat – 97,9% 

2) Părinților – 2,1% 

 

 

Tabel nr. 22 

Prezenţa agresiunilor prin intermediul sms-urilor în ultimele trei luni în şcoală 

 Nu  Da  

Prezenţa agresiunilor prin intermediul sms-urilor în ultimele trei luni în şcoală 

% 

315 

83,8 

61 

16,2 

 

1) Nu – 83,% 

2) Da – 16,2%  

 

 Agresiune prin intermediul pozelor sau/şi videoclipurilor 

 

Tabel nr. 26 

Victimă a agresiunilor prin intermediul pozelor sau/şi videoclipurilor în ultimele 

trei luni  

 

Niciodată De 1-2 ori De 2-3 ori pe lună 

Agresiune prin intermediul pozelor sau/şi 

videoclipurilor în şcoală 

% 

326 

 

86,7 

50 

 

13,3 

0 

 

0 

Agresiune prin intermediul pozelor sau/şi 

videoclipurilor în afara şcolii 

% 

354 

 

94,1 

14 

 

3,8 

8 

 

2,1 
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1) Victimă a agresiunilor prin intermediul pozelor sau/și videoclipurilor în școală – 

13,3% 

2) Victimă a agresiunilor prin intermediul pozelor sau/și videoclipurilor în afara școlii 

– 5,9% 

Tabel nr. 27 

Autorii agresiunilor prin intermediul pozelor sau/şi videoclipurilor în şcoală  

 Nu am fost 

agresat 

Un coleg 

de clasa  

Un elev din 

clasă 

paralelă  

Un elev din 

clasă mai 

mare  

Nu ştiu 

Autorii agresiunilor prin intermediul 

pozelor sau/şi videoclipurilor  

% 

326 

 

86,7 

1 

 

,2 

22 

 

5,9 

7 

 

1,9 

20 

 

5,3 

 

1) Nu am fost agresat – 86,7% 

2) Un elev dintr-o clasă paralelă – 5,9% 

3) Nu știu – 5,3% 

4) Un elev dintr-o clasă mai mare – 1,9% 

5) Un coleg de clasă – 0,2% 

Tabel nr. 28 

Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin intermediul pozelor sau/şi videoclipurilor 

 Nu am fost 

agresat 

Părinţilor Prietenilor  Dirigintelui/

dirigintei   

Nu am spus 

nimănui 

Persoana căreia i s-a raportat 

agresiunea prin intermediul 

pozelorşi/sau videoclipurilor 

% 

326 

 

 

86,7 

7 

 

 

1,9 

5 

 

 

1,2 

3 

 

 

0,9 

35 

 

 

9,3 

 

1) Nu am fost agresat – 86,7% 

2) Nu am spus nimănui – 9,3% 

3) Părinţilor – 1,9% 

4) Prietenilor – 1,2% 

5)  Dirigintelui (dirigintei)– 0,9% 

 

Tabel nr. 29 

Prezenţa agresiunilor prin intermediul pozelor sau/şi videoclipurilor în ultimele 

trei luni în şcoală 

 Nu  Da  

 Prezenţa agresiunilor prin intermediul pozelor sau/şi videoclipurilor în ultimele trei 

luni în şcoală 

% 

298 

 

79,2 

78 

 

20,8 
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1) Nu – 79,2% 

2) Da – 20,8%  

 

Agresiune prin intermediul apelurilor pe telefonul mobil 

 

Tabel nr. 30 

Victimă a agresiunilor prin intermediul apelurilor pe telefonul mobil  

 

Niciodată 

 

De 1-2 ori 

 

de 2-3 ori pe 

lună 

o dată pe săptămână 

Agresiune prin intermediul apelurilor 

pe telefonul mobil în şcoală 

% 

374 

 

99,5 

2 

 

0,5 

0 

 

0 

0 

 

0 

Agresiune prin intermediul apelurilor 

pe telefonul mobil în afara şcolii 

% 

293 

 

77,9 

21 

 

5,6 

17 

 

4,5 

45 

 

12,0 

 

1) Victimă a agresiunii prin intermediul apelurilor pe telefonul mobil în afara școlii – 

22,1% 

2) Victimă a agresiunii prin intermediul apelurilor pe telefonul mobil în școală – 0,5% 

 

Tabel nr. 31 

Autorii agresiunilor prin intermediul apelurilor pe telefonul mobil în şcoală 

 Nu am fost agresat Nu ştiu  

Autorii agresiunilor prin intermediul apelurilor pe telefonul 

mobil  

%  

374 

 

99,5 

2 

 

0,5 

 

1) Nu am fost agresat – 99,5% 

2) Nu știu – 0,5% 

 

Tabel nr. 32 

Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin intermediul apelurilor pe telefonul mobil 

 Nu am fost agresat Nu am spus nimănui 

 Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin 

intermediul apelurilor pe telefonul mobil 

% 

374 

 

99,5 

2 

 

0,5 

 

1) Nu am fost agresat – 99,5% 

2) Nu am spus nimănui – 0,5% 
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Tabel nr. 33 

Prezenţa agresiunilor prin intermediul apelurilor pe telefonul mobil în ultimele 

trei luni în şcoală 

 Nu Da 

Prezenţa agresiunilor prin intermediul apelurilor pe telefonul mobil în 

ultimele trei luni în şcoală 

% 

325 

 

86,4 

51 

 

13,6 

 

1) Nu – 86,4% 

2) Da – 13,6%  

 

 Agresiune prin intermediul e-mail-ului 

 

Tabel nr. 34 

Victimă a agresiunilor prin intermediul email-ului  

 

Niciodată 

 

De 1-2 ori 

 

De mai multe ori pe 

săptămână 

Agresiune prin intermediul e-mailului în 

şcoală 

% 

376 

100 

0 

0 

0 

0 

Agresiune prin intermediul e-mailului în 

afara şcolii 

% 

291 

77,4 

 

56 

14,9 

 

29 

7,7 

 

1) Victimă ale agresiunilor prin intermediul e-mailului în afara școlii – 22,6% 

2) Victimă ale agresiunilor prin intermediul e-mailului în școală – 0% 

 

Tabel nr. 35 

Autorii agresiunilor prin intermediul e-mailului în şcoală 

 Nu am fost agresat 

 Autorii agresiunilor prin intermediul e-mailului 

%  

376 

100 

 

1) Nu am fost agresat – 100%  

Datorită faptului că nu au existat agresiuni prin intermediul e-mailului în școală, nu au 

existat autori ai agresiunilor. 

Tabel nr. 36 

Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin intermediul e-mailului 

 Nu am fost agresat 

Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin intermediul  e-mailului 

% 

376 

100 

 

1) Nu am fost agresat – 100% 
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Datorită faptului că nu au existat agresiuni prin intermediul e-mailului în școală, nu au 

existat persoane cărora să li se raporteze agresiunea. 

 

Tabel nr. 37 

Prezenţa agresiunilor prin intermediul e-mailului în ultimele trei luni în şcoală 

 Nu  Da  

Prezenţa agresiunilor prin intermediul e-mailului în ultimele trei luni în şcoală 

% 

354 

94,1 

22 

5,9 

 

1) Nu – 94,1% 

2) Da – 5,9% 

 

Agresiune prin intermediul chat-ului 

Tabel nr. 38 

Victimă a agresiunilor prin intermediul chat-ului în ultimele trei luni 

 
Niciodată 

De 1-2 

ori 

De 2-3ori 

pe lună 

 

O dată pe 

săptămână 

Nu 

utilizez 

chat-ul  

De mai 

multe ori pe 

săptămână 

Agresiune prin intermediul 

chat-ului în şcoală 

% 

248 

 

66 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

128 

 

34 

0 

 

0 

Agresiune prin intermediul 

chat-ului în afara şcolii 

% 

 

221 

 

58,8 

 

 

21 

 

5,6 

 

 

1 

 

0,3 

 

 

25 

 

6,7 

103 

 

27,3 

 

 

5 

 

1,3 

 

1) Victimă a agresiunilor prin intermediul chat-ului în afara școlii – 14,1% 

2) Victimă a agresiunilor prin intermediul chat-ului în școală – 0% 

 

 Tabel nr. 39 

Autorii agresiunilor prin intermediul chat-ului în şcoală 

 Nu am fost agresat Nu utilizez chat-ul 

Autorii agresiunilor prin intermediul chat-ului 

%  

248 

66,0 

128 

34,0 

 

1) Nu am fost agresat – 66% 

2) Nu utilizez chat-ul – 34% 

Datorită faptului că nu au existat agresiuni prin intermediul chat-ului în școală, nu au 

existat autori ai agresiunilor. 
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Tabel nr. 40 

Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin intermediul chat-ului 

 Nu am fost agresat Nu utilizez chat-ul 

Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin 

intermediul chat-ului 

% 

248 

 

66,0 

128 

 

34,0 

 

1) Nu am fost agresat – 66% 

2) Nu utilizez chat-ul – 34% 

Datorită faptului că nu au existat agresiuni prin intermediul chat-ului în școală, nu au 

existat persoane cărora să li se raporteze agresiunea. 

Tabel nr. 41 

Prezenţa agresiunilor prin intermediul chat-ului în ultimele trei luni în şcoală 

 Nu  Da  

Prezenţa agresiunilor prin intermediul chat-ului în ultimele trei luni în şcoală 

% 

363 

96,6 

13 

3,4 

 

1) Nu – 96,6% 

2) Da – 3,4% 

Agresiune prin intermediul mesageriei instant 

Tabel nr. 42 

Victimă a agresiunilor prin intermediul mesageriei instant în ultimele trei luni 

 
Niciodată Nu utilizez mesageria instant De 1-2 ori 

Agresiune prin intermediul 

mesageriei instant în şcoală 

% 

363 

 

96,6 

13 

 

3,4 

 

Agresiune prin intermediul 

mesageriei instant în afara şcolii 

% 

321 

 

85,4 

8 

 

2,1 

47 

 

12,5 

 

1) Victimă a agresiunilor prin intermediul mesageriei instant în afara școlii – 12,5% 

2) Victimă a agresiunilor prin intermediul mesageriei instant în școală – 0% 

Tabel nr. 43 

Autorii agresiunilor prin intermediul mesageriei instant în şcoală 

 Nu am fost agresat Nu utilizez mesageria instant  

Autorii agresiunilor prin intermediul 

mesageriei instant  

%  

363 

 

96,6 

13 

 

3,4 

 

1) Nu am fost agresat – 96,6% 

2) Nu utilizez mesageria instant – 3,4% 

Datorită faptului că nu au existat agresiuni prin intermediul mesageriei instant în școală, 

nu au fost autorii ai agresiunilor. 
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Tabel nr. 44 

Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin intermediul mesageriei instant 

 Nu am fost agresat Nu utilizez mesageria instant 

Persoana căreia i s-a raportat agresiunea 

prin intermediul mesageriei instant 

% 

363 

 

96,6 

13 

 

3,4 

 

1) Nu am fost agresat – 96,6% 

2) Nu utilizez mesageria instant – 3,4% 

Datorită faptului că nu au existat agresiuni prin intermediul mesageriei instant în școală, 

nu au fost persoane cărora să li se raporteze agresiunea. 

 

Tabel nr. 45 

Prezenţa agresiunilor prin intermediul mesageriei instant în ultimele trei luni în 

şcoală 

 Nu  Da  

Prezenţa agresiunilor prin intermediul mesageriei instant în ultimele trei luni în şcoală 

% 

350 

93,1 

26 

6,9 

 

1) Nu – 93,1% 

2) Da – 6,9%  

  

Agresiune prin intermediul site-urilor web 

Tabel nr. 46 

Victimă a agresiunilor prin intermediul site-urilor web în ultimele trei luni 

 
Niciodată De 1-2 ori 

Agresiune prin intermediul site-urilor web în şcoală 

% 

376 

100 

0 

0 

Agresiune prin intermediul site-urilor web în afara şcolii 

% 

351 

93,3 

25 

6,7 

 

1) Victimă a agresiunilor prin intermediul site-urilor web în școală – 0% 

2) Victimă a agresiunilor prin intermediul site-urilor web în afara școlii – 6,7% 

 

Tabel nr. 47 

Autorii agresiunilor prin intermediul site-urilor web în şcoală 

 Nu am fost agresat 

Autorii agresiunilor prin intermediul site-urilor web  

%  

376 

100 

 

1) Nu am fost agresat – 100% 
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Datorită faptului că nu au fost agresiuni prin intermediul site-urilor web în școală, nu au 

existat autori ai agresiunilor. 

 

Tabel nr. 48 

Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin intermediul site-urilor web 

 Nu am fost agresat 

 Persoana căreia i s-a raportat agresiunea prin intermediul mesageriei instant 

% 

376 

100 

 

1) Nu am fost agresat – 100% 

Datorită faptului că nu au existat agresiuni prin intermediul site-urilor web în școală, nu 

au existat nici persoane cărora să li se raporteze agresiunea. 

 

Tabel nr. 49 

Prezenţa agresiunilor prin intermediul site-urilor web în ultimele trei luni în şcoală 

 Nu  Da  

Prezenţa agresiunilor prin intermediul mesageriei instant în ultimele trei luni în şcoală 

% 

376 

100 

0 

0 

 

1) Nu – 100% 

2) Da  - 0% 

Tabel nr. 50 

Efectele cyberbullying-ului asupra victimei comparativ cu violența ”tradițională, 

convențională” 

 Are un efect mai 

scăzut asupra 

victimei 

Are acelaşi efect 

asupra victimei 

Are un efect mai 

ridicat asupra 

victimei 

Nu ştiu 

Consideraţi că cyberbullying-ul 

comparativ cu “violenţa 

tradiţională, convenţională “… 

% 

93 

 

 

24,7 

77 

 

 

20,5 

47 

 

 

12,5 

159 

 

 

42,3 

  

 1) Nu ştiu – 42,3% 

 2) Are un efect mai scăzut asupra victimei – 24,7% 

 3) Are acelaşi efect asupra victimei – 20,5% 

 4) Are un efect mai ridicat asupra victimei – 12,5% 

 

Tabel nr. 51 

Utilitatea interzicerii telefoanelor mobile în şcoală în scopul prevenirii  

cyberbullying-ului 

 Nu  Da  Nu ştiu 

Consideraţi utilă interzicerea telefoanelor mobile în şcoală în scopul  

prevenirii cyberbullying-ul? 

% 

191 

 

50,8 

103 

 

27,4 

82 

 

21,8 
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1)  Nu – 50,8% 

 2) Da – 27,4% 

 3) Nu ştiu – 21,8% 

 

 

Tabel nr. 52 

Utilitatea blocării accesului la Internet-ul privat în şcoală în scopul prevenirii  

cyberbullying-ului 

 Nu  Da  Nu ştiu 

Consideraţi utilă blocarea accesului la Internet-ul privat în şcoală în 

scopul  prevenirii cyberbullying-ul? 

% 

203 

 

54 

72 

 

19,1 

101 

 

26,9 

 

 1) Nu – 54% 

 2) Nu ştiu – 26,9% 

 3) Da – 19,1% 

 

 

În urma analizei statistice (testul Chi-square) a diferențelor dintre învățământul liceal și 

profesional în funcție de gen în privința: a) victimelor agresiunilor prin intermediul 

telefonului mobil; b) autorilor agresiunilor prin intermediul telefonului mobil; c) persoanelor 

cărora li se raportează agresiunile prin intermediul telefonului mobil; d) prezenței agresiunilor 

în școală prin intermediul telefonului mobil; e) victimelor agresiunilor prin intermediul 

Internetului; f) autorilor agresiunilor prin intermediul Internetului; g) persoanelor cărora li se 

raportează agresiunile prin intermediul Internetului; h) prezenței agresiunilor în școală prin 

intermediul Internetului, ipotezele studiului II se confirmă parțial deoarece s-au constatat o 

serie de diferențe semnificative la nivelul următoarelor variabile: 

 

A) În cazul elevilor de gen feminin:  

 Agresiunii prin intermediul pozelor sau/și videoclipurilor 

 Prezenței agresiunilor prin intermediul pozelor sau/și videoclipurilor 

 Prezenței agresiunilor prin intermediul mesageriei instant 

 Autorii agresiunilor prin intermediul mesageriei instant 

 

B) În cazul elevilor de gen masculin nu s-au constatat diferențe semnificative.  
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Studiile de caz au urmărit să identifice factorii de risc ai comportamentului violent în 

mediul școlar, și nu să realizeze un profil psihologic al elevului care manifestă un astfel de 

comportament. Acestea studii de caz au fost elaborate pe baza interviurilor individuale cu: a) 

elevii violenți. Interviul destinat elevilor violenţi s-a focalizat pe aspectele următoare: tipul de 

comportament violent, caracteristicile individuale, preocupările extrașcolare, relațiile cu 

colegii de clasă și profesorii, precum și pe situaţia familial; b) părinţii (tutorii) elevilor 

violenți. Interviul destinat părinţilor (tutorilor) elevilor violenţi a urmărit următoarele aspecte: 

reacţia familiei în ceea ce priveşte manifestările de comportament violent ale elevului, 

modalităţile de sancţionare aplicate acasă, relaţia familiei cu şcoala, caractersticile mediului 

familial, precum şi pe percepţia familiei privind utilitatea educaţiei; c) profesorii diriginți. 

Interviul destinat profesorilor diriginți ai elevilor violenţi s-a axat pe surprinderea următoarele 

aspecte: formele de manifestare a comportamentului violent al elevilor, reacţia familiei 

elevului în situaţiile de violenţă şcolară, situaţia şcolară a elevilor, precum și pe colaborarea 

familiei cu școala.  

Pentru identificarea factorilor de risc ai comportamentului violent în mediul școlar am 

utilizat următoarea tipologie: factorii individuali, familiali, școlari și sociali. Studiile de caz au 

fost elaborate pe baza următoarei structuri: a) date personale ale subiectului investigat (nume, 

etnie, vârsta, clasa, școala, mediul de proveniență, domiciliul); b) problematica investigată 

(comportament violent în școală); c) forma de manifestare a comportamentului violent; d) 

metode și procedee de investigație (interviul semistructurat și liber, observația și studiul 

documentelor școlare); e) perioada investigației; f) observarea și înregistrarea datelor; g) 

analiza datelor și stabilirea ipotezelor; h) realizarea unui program de schimbare a 

comportamentului violent elaborat în trei etape, și anume: fixarea obiectivelor, metode și 

strategii de intervenție și aplicarea programului de schimbare a comportamentului; i) 

evaluarea programului de schimbare a comportamentului violent, alcătuit din: evaluare și 

recomandări.  

 

3. STUDIUL III – STUDII DE CAZ 
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Formele de violență întâlnite la nivelul elevilor investigați sunt următoarele: violență 

verbală și fizică față de colegi și violență verbală față de profesori.  Factorii de risc identificați 

sunt: a) la nivel individual: nivelul scăzut de aspirație, agresivitatea, impulsivitatea, victimă a 

violenței, dezinteres față de școală, tendință către comportament adictiv (consum de alcool și 

tutun); b) la nivel familial: violența familială, familia dezorganizată, lipsa de comunicare în 

familie, stilurile parentale defectuoase, lipsa autorității masculine în familie, nivelul scăzut de 

educație al părinților, precum și lipsa colaborării familie - școală; c) la nivel școlar: conflictele 

profesor-elev, slaba integrare în colectivul clasei a elevilor violenți și evaluarea neobiectivă a 

elevilor de către profesori; d) problemele de ordin economic și social, lipsa locurilor pentru 

petrecerea timpului liber, influența negativă din partea anturajului, violența de proximitate și 

violența din mass-media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetarea noastră a urmărit să investigheze fenomenul violenței școlare din două 

perspective, și anume: a) perspectiva teoretică (Capitolul I: Violența școlară – un fenomen 

actual; Capitolul II: Etiologia comportamentului antisocial violent; Capitolul III: Forme de 

manifestare a violenței școlare; Capitolul IV: Strategii de prevenție și intervenție în violența 

școlară); b) perspectiva empirică cantitativă și calitativă (Capitolul V: Metodologia 

cercetării).  

Elaborarea perspectivei teoretice a avut ca scop conjugarea informațiilor existente în 

literatura de specialitate cu privire la fenomenul violenței școlare pentru a găsi fundamente 

adecvate pe care să ne construim cercetarea. Pentru a atinge acest scop, în primul capitol am 

dezbătut problematica generală a violenței școlare, al doilea capitol a fost consacrat modelelor 

explicative ale dezvoltării comportamentului violent antisocial, a factorilor de risc și a celor 

protectivi ai comportamentului violent; al treilea capitol a fost consacrat tipologiei violenței 

școlare și a formelor noi de manifestare a acesteia, iar în ultimul capitol ne-am concentrat 

 

CONCLUZII GENERALE 
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atenția asupra strategiilor de prevenție și intervenție în violența școlară atât în ceea ce privește 

violența ”tradițională”, cât și a cyberbullying-ului. 

Analizând literatura de specialitate, am ajuns la următoarele concluzii: 

 este dificil să se compare nivelul violenţei şcolare la nivel internaţional din mai multe 

motive: a) multe ţări nu colectează la nivel naţional date cu privire la incidentele violente din 

şcoli; b) diferenţele existente la nivel cultural între ţări fac dificilă compararea chiar şi a 

formelor de conduită violentă similare ; c) există diferite definiţii ale violenţei şcolare ; d) în 

multe ţări practicile de raportare a incidentelor violente pot varia foarte mult; e)multe şcoli 

sunt reticente în raportarea incidentelor violente; f) presiunea grupului (colegi, prieteni etc.) 

poate să intimideze elevii şi aceştia să nu mai raporteze agresiunile la care au fost martori 

sau/și victime etc. 

 niciunul dintre modelele explicative ale dezvoltării comportamentului antisocial 

violent nu poate să dea singur un răspuns satisfăcător cu privire la dezvoltarea 

comportamentului violent, doar prin completarea reciprocă a acestora putem avea o imagine 

reală despre geneza comportamentului violent; 

 factorii de risc (individuali, familiali, sociali, școlari) nu sunt statici, iar efectul 

acestora asupra persoanei depinde de perioada ontogenetică în care aceștia se produc, de 

contextul în care apar, precum şi de circumstanţe. Prezenţa factorilor de risc perpetuează 

ciclul violenţei, dar absenţa acestora, alături de factorii protectivi, ajută la întreruperea acestui 

ciclu. 

 identificarea și înțelegerea factorilor de risc și a celor protectivi este necesară în 

dezvoltarea unor strategii de prevenție și intervenție cât mai eficiente 

 numeroase studii indică faptul că nu există diferențe semnificative între sexe în ceea ce 

privește perioada de apariție a comportamentului violent, ceea ce oferă posibilitatea unei 

intervenții la nivel unitar, fără a necesita o diferențiere în funcție de sex 

 la nivel internațional, lucrările de specialitate sintetizează câteva dintre tendințele 

actuale ale formelor de manifestare a violenței în școală, și anume: a) trecerea de la violența 

fizică, directă, vizibilă la forme mai subtile, mascate sub forma unei violențe de tip simbolic; 

b) multiplicarea formelor de violență asupra profesorilor; c) creșterea numărului fenomenelor 

de violență gravă în școală care intra sub incidența legii; d) difuzia fenomenelor de violență 

din afara școlii sau din imediata apropiere a acesteia; e) proliferarea violențelor în școală care 

au ca fundament diferențele etnice, religioase, de statut social sau de gen 
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 prevalenţa cyberbullying-ului în școală este dificil de estimat din următoarele cauze: a) 

nu există un organism la nivel naţional şi internaţional care să colecteze date statstice privind 

abuzurile din mediul virtual; b) agresorii sunt, în cele mai multe cazuri, indisponibili pentru 

cercetare; c) Internet-ul oferă un grad extrem de ridicat de conectivitate, împreună cu un nivel 

scăzut de identificare a surselor informaţiilor; d) multe dintre activităţile desfăşurate pe 

Internet nu sunt ilegale şi, din această cauză, nu sunt frecvent declarate etc. 

 colaborarea familie - școală – comunitate reprezintă singurul mod eficient de abordare 

a violenței școlare, iar programele eficiente de prevenție a violenței școlare este necesar să fie 

aplicate pe o perioadă îndelungată de timp, să includă mai multe componente și să vizeze atât 

elevii, în general, cât și pe cei cu risc în adoptarea comportamentului violent 

Prin modul în care a fost elaborată metodologia cercetării am urmărit: 1) identificarea 

formelor ”tradiționale” de manifestare a comportamentului violent în școală. Aceste obiective 

au fost realizate în cadrul primului studiu; 2) identificarea formelor noi de manifestare a 

comportamentului violent școlar (cyberbullying), aceste obiective fiind realizate în cadrul 

studiului al doilea; 3) identificarea factorilor de risc și a contextelor în care se produc 

comportamentele violente școlare, obiectivele fiind realizate pe parcursul celui de al treilea 

studiu.  

 În cadrul primului studiu am investigat, într-o manieră extinsă și variată, următoarele 

aspecte ale violenței școlare: formele de violență care există în mediul școlar; locurile și 

perioadele din zi în care se produc comportamentele violente; autorii acestor comportamente; 

prezența sau absența locurilor insecurizante din școală; reacția victimelor în cazul unei 

agresiuni; climatul din școală. Manifestările violente dintre elevi sunt de natură fizică și 

psihică, dar de cele mai multe ori, sunt și fizice și psihice în același timp. O analiză a formelor 

de violență care există între elevii din școlile europene (Vettenburg, 2002) arată faptul că cea 

mai uzuală formă de violență este cea verbală, 90% dintre elevi recunoscând că au agresat 

verbal alți elevi. Cele mai multe studii concluzionează faptul că elevii de gen masculin sunt 

mai violenți comparativ cu elevii de gen feminin (Felix & McMahon, 2007; Balica et al., 

2004). Acest lucru este valabil, îndeosebi, în cazurile de violență fizică, în ceea ce privește 

violența verbală, diferența este mică, dar cu toate acestea vizibilă. Referitor la aceste aspecte, 

prezentul studiu a condus la următoarele concluzii: violența verbală (amenințare verbală, 

amenințare cu briceagul și cuțitul, injurii, insulte, batjocură etc.) reprezintă una dintre formele 

cele mai des întâlnite la nivelul elevilor din ciclul gimnazial și ciclul liceal, neexistând 

diferențe semnificative în funcție de gen; violența fizică (îmbrânceli, împingere intenționată, 
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lovire etc.) este o formă de violență întâlnită atât în cazul elevilor de gen feminin, cât și în cel 

al elevilor de gen masculin. Am constatat faptul că elevii de gen feminin din ciclul gimnazial 

sunt mai frecvent victime ale violențelor fizice, comparativ cu elevii de gen feminin din ciclul 

liceal. 

Una dintre cele mai grave forme de violență școlară, în cele mai multe cazuri fatală, 

întâlnită între elevi o reprezintă agresiunea prin intermediul armelor de foc. Sondajul realizat 

la nivel național în Statele Unite ale Americii, în anul 2003, a condus la concluzia că în 

perioada 1991-2003, 61% dintre elevii din ciclul gimnazial au adus arme (cuțite, bricege, 

arme de foc etc.) în școală (Brener et al., 2005). În Europa, numai o minoritate dintre elevi a 

semnalat faptul că a fost în posesia unor arme de foc şi că, în acest mod, şi-au agresat colegii 

(Vettenburg, 2002). În ceea ce privește aceste forme de manifestare a comportamentului 

violent în școală, am constatat următoarele: nu au existat elevi care să dețină arme de foc în 

școală; elevii de gen feminin din ciclul liceal au fost mai frecvent victime ale agresiunilor prin 

utilizarea de obiecte contondente cu scopul de a răni, comparativ cu elevii de gen feminin din 

ciclul gimnazial; elevii de gen feminin nu au adus arme ”albe” (cuțite, bastoane, bricege etc.) 

în școală, comparativ cu elevii de gen masculin care au introdus astfel de arme în perimetrul 

școlii. 

În ceea ce privește violența sexuală între elevi, în prezent nu există numeroase 

statistici cu privire la acest aspect. În ciuda acestui fapt, hărțuirea sau abuzul sexual între elevi 

reprezintă o problemă în multe țări (Jones et al., 2008; Blaya & Debarbieux, 2008). Conform 

studiilor violența sexuală îi afectează predominant pe cei care au ajuns la pubertate sau 

adolescență (Krug et al., 2002). Deși fetele prezintă un grad ridicat de risc în ceea ce privește 

violența sexuală, se precizează faptul că și băieții sunt expuși acestui tip de violență (Jones et 

al., 2008). Studiul nostru a condus la următoarele concluzii: niciunul dintre elevii de gen 

feminin de la nivelul ciclului gimnazial chestionați nu a fost victimă a intenției de hărțuire 

sexuală din partea unui elev; elevii de gen feminin de la nivelul ciclului liceal au fost victime 

ale intențiilor de hărțuire sexuală; niciunul dintre elevii de gen masculin nu a fost victimă a 

intențiilor de hărțuire sexuală din partea unui elev în școală. 

Violența profesorilor sau a altor categorii de personal din cadrul școlii asupra elevilor 

există în multe țări. Acest tip de comportament include pedepse corporale și violență psihică. 

O formă gravă de violenţă a profesorilor faţă de elevi o reprezintă hărţuirea şi/sau abuzarea 

sexuală a acestora, această formă de violenţă fiind frecvent întâlnită în multe ţări (Blaya, 

2003). În ceea ce privește violența verbală din partea personalului școlii asupra elevilor, în 
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studiul de față acesta a fost menționată într-o proporție mai ridicată, comparativ cu violența 

fizică a acestora. Violența sexuală a profesorilor asupra elevilor a fost menționată doar la 

nivelul elevilor de gen feminin din ciclul liceal, în timp ce niciunul dintre elevii de gen 

masculin nu a fost agresat în acest mod. 

În elaborarea unor programe eficiente de prevenție și intervenție în violența școlară 

este extrem de importantă identificarea locurilor în care se produc comportamentele violente, 

a perioadelor din zi, precum și a autorilor acestor comportamente. Am constatat că locurile 

cele mai frecvente în care se produc comportamentele violente sunt: sala de clasă, curtea 

școlii sau terenul de sport, în afara școlii, precum și pe coridoarele acesteia. Perioadele din zi 

care în care se produc aceste comportamente cu frecvență mai ridicată, potrivit participanților 

la studiu, sunt: în pauze și imediat după terminarea orelor. Ca autori ai agresiunilor în școală 

sunt menționați: elevi din clasă paralelă cu cea a victimei, elevi din clase mai mari, precum și 

colegi de clasă ai victimei. În ceea ce privește climatul școlar, au fost menționate următoarele 

aspecte: profesorii iau măsuri pentru a reduce numărul actelor de violenţă din şcoală, sunt 

interesaţi ca evenimentele de natură violentă să nu se producă, și reuşesc să prevină şi să 

combată comportamentul violent al elevilor, elevii de simțindu-se în siguranţă în şcoală. În 

privința consumului de droguri în școală prezent într-un procent scăzut, se observă că acest 

comportament a fost menționat doar de către elevii de gen masculin și feminin de la nivelul 

ciclului liceal. Consumul de alcool în școală a fost menționat de către participanți la studiu 

atât de la nivelul elevilor din ciclul gimnazial, cât și la nivelul elevilor din ciclul liceal, dar cu 

o frecvență mai ridicată în cazul celor din urmă.  

Analizând datele obținute, am observat următoarele: nu a fost menționată prezența 

armelor de foc în perimetrul școlii; violența verbală este întâlnită la elevii preadolescenți, la 

cei adolescenți, dar și la personalul didactic; hărțuirea sexuală din partea elevilor și a 

profesorilor este întâlnită, în procente foarte scăzute, doar la nivelul adolescenților de gen 

feminin; victime ale violenței fizice sunt atât elevii din ciclul gimnazial, cât și elevi din ciclul 

liceal. 

Cyberbullying-ul este o formă de agresiune care devine din ce în ce mai răspândită o 

dată cu extinderea utilizării tehnologiei moderne de comunicare în rândul tinerilor. Studii 

anterioare (National Children`s Home, 2002; Oliver & Candappa, 2003; Balding, 2005) s-au 

concentrat asupra prevalenței cyberbullying-ului, în general, sau doar asupra uneia dintre 

subcategoriile acestuia (de exemplu, mesajele text agresive). În cadrul prezentului studiu, ne-

am axat asupra identificării formelor noi de manifestare a comportamentului violent în școală 
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(cyberbullying), dar și în afara școlii, a autorilor acestora, a persoanelor cărora li se raportează 

agresiunea, precum și a prezenței acestor forme în mediul școlar. În prezent, sunt puține studii 

care să investigheze aceste aspecte. Acest fapt poate să fie explicat pe de o parte de faptul că 

oamenii nu sunt conştienţi încă de existenţa acestui fenomen, iar pe de altă parte nu există un 

termen de traducere în multe limbi naţionale a cuvântului „cyberbullying”.  

 Pentru identificarea formelor noi de violență școlară am utilizat tipologia elaborată de 

către Smith et al. (2006), și anume: 1) mesaje text (trimitere de SMS-uri cu caracter 

ofensator); 2) trimiterea de poze sau/și fişiere video realizate cu ajutorul camerei telefonului 

mobil şi distribuite prin intermediul telefoanelor sau/şi postate pe Internet (happy slapping); 

3) a primi apeluri pe telefonul mobil, cu caracter ofensator; 4) cyberbullying prin intermediul 

e-mail-urilor; 5) cyberbullying în chat-uri; 6) mesagerie instant (de exemplu, MSN 

Messanger, Yahoo Messanger), trimiterea de mesaje dăunătoare şi/sau de intimidare; 7) site-

uri web realizate cu scopul de a răni alte persoane sau grupuri. Studiul realizat de Smith et al. 

(2006) a indicat faptul că un procent de 22% dintre elevi a trecut prin experienţe legate de 

cyberbullying, dar doar 6,6% dintre aceştia au declarat că au fost agresaţi pe o perioadă mai 

lungă de timp. Într-o cercetare realizată în Statele Unite ale Americii, Burgess-Proctor et al. 

(2006) indică faptul că 38,3% dintre cei intervievaţi au recunoscut că au fost victime ale 

cyberbullying-ului. Conform altui studiu, 55% dintre preadolescenţi şi 30% dintre adolescenţi 

americani au raportat că au fost victime ale cyberbullying-ului în şcoală, iar 44% dintre 

preadolescenţi şi 70% dintre adolescenţi au fost victime ale acestui fenomen în exteriorul 

şcolii (Opinion Research Corporation, 2006). În urma analizei datelor obținute în cadrul 

studiului II, am ajuns la concluzia că cyberbullying-ul se produce cu o frecvență mult mai 

ridicată în afara școlii, comparativ cu interiorul școlii. 

În ceea ce privește agresiunile prin intermediul telefoanelor mobile, studiul realizat de 

Li (2005) a condus la următoarele concluzii: 21% dintre elevii chestionaţi au fost agresaţi prin 

intermediul telefoanelor mobile, iar 69% dintre aceştia cunoşteau pe cineva care a trecut 

printr-o astfel de experienţă. Un alt studiu a indicat faptul că 4,5% dintre elevii chestionaţi şi 

2,2% dintre elevele chestionate i-au agresat pe unii dintre colegii lor prin realizarea de poze 

fără permisiunea acestora (Auestad & Roland, 2005, citaţi de Ortega et al., 2007). În studiul 

realizat de Smith et al. (2006), 6,5% dintre elevii intervievaţi au declarat că au fost victime ale 

filmelor realizate de agresori cu ajutorul telefoanelor mobile. Pe baza datelor obținute în 

cadrul studiului nostru, putem concluziona următoarele aspecte: cele mai multe dintre victime 

au fost agresate prin intermediul pozelor sau/și videoclipurilor (happy slapping), ceea ce 



FACTORI DETERMINANȚI AI FORMELOR ACTUALE DE MANIFESTARE 
A VIOLENȚEI ȘCOLARE. STRATEGII DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT  Pagina 43 
 

confirmă faptul că acestă formă de agresiune este cea mai cunoscută și utilizată de către elevi; 

cele mai puține victime au fost agresate prin intermediul apelurilor pe telefonul mobil; cele 

mai multe dintre victimele agresiunilor prin intermediul telefonului mobil nu cunosc autorul 

agresiunii; cele mai multe dintre victime nu au raportat agresiunea; printre persoanele cărora li 

s-a raportat agresiunea se numără: părinții, prietenii, și în ultimul rând, un cadru didactic. 

Acest fapt trebuie să reprezinte un semnal de alarmă în rândul profesorilor care este necesar să 

ia măsuri pentru a-i încuraja pe elevii în a raporta astfel de agresiuni.  

În cazul agresiunilor prin intermediul Internetului, studii recente au concluzionat faptul 

că aproximativ unul din patru elevi sunt victime ale agresiunilor online (Wolak et al., 2006). 

În ceea ce privește utilizarea Internetului cu scopul de a agresa alte persoane, datele obținute 

în cadrul studiului nostru au condus la următoarele concluzii: nu au existat victime ale 

agresiunilor prin intermediul e-mailului, a chat-ului, a mesageriei instant, și a site-urilor web 

în școală. În ceea ce privește prezența acestor agresiuni în perimetrul școlii, dar cărora elevii 

chestionați nu le-au fost victime, am ajuns la următoarele concluzii: 1) cele mai frecvente 

agresiuni au fost menționate ca fiind cele care se realizează prin intermediul mesageriei 

instant; 2) nu au fost menționate agresiuni prin intermediul site-urilor web. Concluzia 

generală a studiului II este următoarea: agresiunile prin intermediul telefoanelor mobile au o 

frecvență mai mare, comparativ cu agresiunile prin intermediul Internet-ului. Acest fapt este 

necesar a fi luat în considerare atunci când se dorește elaborarea unor programe eficiente de 

prevenție a cyberbullying-ului. 

Este esenţial de subliniat faptul că diferenţele dintre formele de manifestare a violenţei 

„tradiţionale, convenționale” şi cyberbullying impun tratarea şi analizarea acestora separat, iar 

elaborarea strategiilor de prevenție și intervenție trebuie să se facă în mod diferenţiat, în 

funcţie de specificul fiecăreia dintre ele.  

Studiile de caz, realizate pe baza interviurilor individuale cu elevii violenți, părinții 

acestora și cu diriginții, au avut ca scop identificarea factorilor de risc asociați 

comportamentului violent școlar. Trebuie menționat faptul că prin intermediul studiilor de caz 

cercetarea noastră nu a avut ca scop generalizarea factorilor de risc identificați la nivelul 

tuturor elevilor care manifestă un comportament violent sau sunt predispuși la un astfel de 

comportament în școală, și nici alcătuirea unui profil psihologic al acestor elevi. Ideea de la 

care am pornit în elaborarea acestor studii de caz a fost cea potrivit căreia cunoașterea 

etiologiei multifactoriale a comportamentului violent al preadolescenților și al adolescenților 

are o semnificație de prim rang în elaborarea strategiilor de prevenție și intervenție în violența 
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școlară. Factorii de risc pot să fie identificați la nivel individual, familial, școlar și social, 

exercitând diverse efecte asupra individului în diferite stadii ale dezvoltării sale. Acești factori 

nu acționează în mod izolat, ci în funcție de numărul și severitatea acestora există posibilitatea 

ca preadolescenți și adolescenții să adopte un comportament violent. Tipologia factorilor de 

risc, utilizată în cadrul studiilor de caz, a fost cea elaborată de Resnick et al. (2004), și 

anume : factorii individuali, familiali, școlari și sociali. Printre factorii individuali identificați 

în cadrul studiilor de caz se enumeră: nivelul scăzut de aspirație, agresivitatea, impulsivitatea, 

victimă a violenței, dezinteres față de școală, tendință către comportament adictiv (consum de 

alcool și tutun). Factorii individuali de risc este necesar să fie studiaţi în interacţiunea lor cu 

factorii externi de risc (familie, comunitate, şcoală). Factorii familiali identificați în cadrul 

prezentelor studii de caz sunt: violența familială, familia dezorganizată, lipsa de comunicare 

în familie, stilurile parentale defectuoase, lipsa autorității masculine în familie, nivelul scăzut 

de educație al părinților, precum și lipsa colaborării familie - școală. În familiile cu un nivel 

redus de educație este posibilă tendința de non-valorizare a educației, prezența unei atitudini 

rezervate față de școală și a unor reprezentări negative privind rolul și importanța educației 

(Jigău, 2002). Cercetările (Scott et al., 2001; Păun, 1999; Neamțu, 2003; Sprague & Walker, 

2005) demonstrează faptul că, inclusiv mediul şcolar, poate să furnizeze numeroase surse 

pentru dezvoltarea comportamentului violent al elevilor, iar acest aspect trebuie luat în 

considerare în conceperea programelor de prevenție şi intervenție în violenţa şcolară. Printre 

factori școlari, identificați în cadrul studiilor de caz, se enumeră: conflictele profesor-elev, 

slaba integrare în colectivul clasei a elevilor violenți și evaluarea neobiectivă a elevilor de 

către profesori. 

Factorii sociali includ acei factori care se referă la: comunitate, anturaj (”peer group”) 

și mass-media. Accesul la arme, violenţa de proximitate, lipsa spaţiilor de petrecere a timpului 

liber sunt factori de risc ai violenţei (Loeber & Farrington, 2000). Potrivit lui Flannery (1997), 

în comunităţile în care există un număr mare de rezidenţi, familii destrămate sau cu un singur 

părinte, şi din această cauză copiii nu sunt suficient supravegheaţi, există un risc crescut 

pentru apariţia comportamentelor violente. Metaanaliza realizată de Bushman & Andreson 

(2001) pe baza a 202 studii, publicate în perioada 1956-2000 referitoare la violenţa din mass-

media şi consecinţele acesteia, relevă o corelaţie semnificativ pozitivă între violenţa 

prezentată în mass-media şi comportamentul agresiv. Factorii sociali, identificați în cadrul 

studiilor noastre de caz, sunt următorii: problemele de ordin economic și social, lipsa locurilor 
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pentru petrecerea timpului liber, influența negativă din partea anturajului, violența de 

proximitate și violența din mass-media. 

 

 

 

LIMITE ALE STUDIULUI ȘI POSIBILE DIRECȚII DE CERCETARE PE VIITOR 

 

 

Acest studiu ne dorim să reprezinte o soluție la o listă lungă a variatelor aspecte ale 

violenței școlare, dar ca orice alt studiu are și limite pe care ni le asumăm. Dată fiind absența 

unui sistem informatic de monitorizare a violenței școlare, a unei definiții unanim acceptate a 

acesteia și a unei tipologii unanim acceptate la nivel național, studiul a avut un caracter 

explorator, realizând numai o evaluare globală a fenomenului. Datorită faptului că prezența 

violenței într-o anumită unitate școlară poate să afecteze într-un mod negativ imaginea 

acesteia, există posibilitatea ca răspunsurile oferite de către unii dintre participanți la studiu să 

nu reflecte adevărata realitate din școală.  

Constatările obținute pe baza prelucrării datelor, ridică semne de întrebare suplimentare 

care ar fi interesante de investigat în cadrul unui studiu ulterior. Pe viitor, în cazul studiului I, 

ar fi utilă adăugarea unei metodologii de cercetare suplimentare care să includă: 1) 

chestionare adresate profesorilor. Acestea ar trebui să urmărească: gradul de securitate oferit 

de școală; formele de violență școlară; cazurile de violență din proximitatea școlii; relația 

școlii cu părinții elevilor violenți; cauzele de manifestare a comportamentului violent al 

elevilor, dar și a personalului școlar; 2) chestionare adresate consilierilor școlari, care să 

identifice următoarele aspecte: factorii generatori ai violenței școlare; formele de manifestare , 

precum și modalitățile de prevenție și intervenție utilizate de aceștia.  

În ceea ce privește investigarea formelor de manifestare a cyberbullying-ului, într-un 

studiu viitor ne-am putea intensifica preocupările în următoarele direcții: a) alcătuirea unui 

eșantion mai extins care să includă mai multe categorii de vârstă pentru a  realiza o explorare 

profundă a diferențelor de vârstă în adoptarea cyberbullying-ului; b) alcătuirea unui lot mai 

mare de participanți în scopul investigării diferențelor în funcție de gen în ceea ce privește 

victimele cyberbullying-ului; c) abordarea longitudinală a formelor de manifestare a 

cyberbullying-ului pentru a evalua schimbarea atitudinii față de acest tip de agresiune, precum 

și identificarea extinderii sau a reducerii manifestării cyberbullying-ului în școală; d) 

investigarea opiniei cadrelor didactice cu privire la prezența cyberbullying-ului în școală.  
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O societate ai cărei elevi învață, de la o vârstă cât mai timpurie, să adopte atitudini 

non-violente față de cei din jur și să își trateze semenii cu empatie și toleranță, va deveni o 

societate sănătoasă. Puterea unei societăți, precum și valorile sale culturale și morale se 

măsoară și în conformitate cu reacțiile sale față de actele de violență.  

Mesajul pe care am încercat să îl comunicăm în această cercetare este următorul: 

dacă noi toți conștientizăm faptul că trăim într-o societate multiculturală și reușim să 

recunoaștem, dar și să înțelegem diferențele de orice natură dintre noi, putem exista alături 

de ceilalți în condiții de respect reciproc și combătând cu vehemență violența. 
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