
                                                              Bullying-ul în școli 
 

              Descrierea problemei: 

 

         

           Problema Bullying-ului este tot mai frecventă, făcându-și din ce în ce mai 

mult apariția printre tineri. Aceasta reprezintă comportamentul prin care un copil 

este luat în derâdere, este exclus sau este umilit .Fenomenul Bullying poate fi 

prezent în orice tip de comunitate, în grupuri sociale unde persoanele 

interacționează între ele: la școală, la locul de muncă, în familie, în cartier, în 

biserică, în mass-media,etc . Acesta reprezintă o amenințare pentru copii, care în 

cele din urmă pot ajunge la depresie sau alte boli psihice care îi afectează până în 

punctul în care se pot chiar sinucide. 

          Bullying-ul este o problemă specifică secolului XX dar s-a amplificat după 

schimbarea regimului politic,datorită libertății prost înțeleasă sau fără 

responsabilități asumate. În plus, o dată cu evoluția tehnologiei a apărut și bullying-

ul online, mult mai ușor de scăpat de sub control și cu o comunitate mult mare de 

persoane între care bârfele și vorbele urâte, informațiile, se transmit cu o rapiditate 

înfricoșătoare. Problemele care iau naștere pe internet sunt rezolvate apoi în cadrul 

școlii și transformă o instituție dedicată culturii într-un mediu violent, în care elevii 

nu se mai simt în siguranță. Deși o mare parte nu pot recunoaște sau nu 

conștientizează, statisticile arată că 1 din 3 copii au fost măcar o dată victime sau 

agresori în cadrul fenomenului Bullying. 

            În prezent există politică publică privind această temă, dar nu are efect din 

cauza numărului scăzut, în unele cazuri inexistent de consilieri școlari/ psihologi în 

școlile românești (mai ales în zonele rurale) și a importanței prea mici care se 

acordă cazurilor de bullying observate. Mulți consideră încă totul o glumă, unul 

dintre motive fiind că măsurile luate de către conducerea școlilor sunt prea blânde, 

așa cum sunt prevăzute în legislația școlară. 

            Principala instituție care are atribuții în combaterea fenomenului bullying în 

școlile din orașul nostru este Primăria Municipiului Pitești. 

 


