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Dreptul la protecție împotriva violenței1, abuzului și exploatării 
În 2016, Salvați Copiii România a lansat primul studiu național cu privire la fenomenul de 

BULLYING în școlile românești, în vederea unei mai bune înțelegeri a motivelor care stau la baza 
acestor comportamente de violență între copii și a dimensiunii acestui fenomen în contextul 
educațional din România.  

Studiul a scos în evidență un nivel îngrijorător al prezenței diferitelor comportamente asociate 
bullying-ului în școli și arată nevoia unei schimbări de abordare a dinamicii relaționale în contextul 
școlii. 

În mod repetat, în școală: 

• 3 din 10 copii sunt excluși din grupul de colegi. 

• 3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi. 

• 1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilor. 

DESCRIE – Ce este BULLYINGul? 

Excluderea din grup, izolarea socială, amenințarea cu violența fizică și/sau umilirea, violența 

fizică și distrugerea bunurilor personale, interdicția de a vorbi/interacționa cu un alt coleg, 

răspândirea de zvonuri cu caracter denigrator sunt comportamente specifice de bullying cu care 

copiii se întâlnesc frecvent în mediul școlar. 

COMPARĂ  

– Prin ce se deosebește BULLYINGul de alte 

forme de violență? _______________ 

________________________________  

– Prin ce se aseamănă BULLYINGul cu alte 

forme de violență? ____________ 

_________________________________  

 

Asociază - Argumentează 

Asociază cazul cu forma/formele de violență. Scrie justificarea asocierii pe linia punctată. 

Milea este un copil de 9-10 ani, pe care părinții l-au lăsat în grija unor cunoscuți, timp de doi ani(cât au 

fost la muncă, în alte state europene). Rudele nu au dorit să se ocupe de Milea. Copilul a învățat să se descurce 

singur, să facă, în general, ce dorește, când dorește și cum dorește. Părinții s-au întors, dar au divorțat. Tatăl 

plătește pensie alimentară(pensie de întreținere a minorului), dar nu vrea să îl vadă pe Milea. Mama a mai 

născut un copil, iar noul ei prieten stă cu aceasta și cu cei doi copii(Milea și fratele vitreg). Nici mama nu prea 

avea timp de Milea, dar, de când este în concediu de îngrijire a bebelușului, se preocupă de situația lui școlară. 

Acesta nu vrea să-și facă temele, nu vrea să stea cu fratele, nu vrea să vadă străini în locuința în care stă. 

Pleacă de-acasă, cu orele. Vrea să fie lăsat în pace. Mama dorește să-l trimită pe Milea la tatăl său. Tatăl nu 

vrea. Milea are de toate, dar simte că nimeni nu-l iubește. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Analizează  De ce nu este bullying cazul lui Milea? Folosește informațiile: ”Bullying reprezintă o 

formă de abuz emoțional și fizic, care are trei caracteristici: repetiția, intenția, dezechilibrul de forțe.”(Colegii clasei a 

VII-a vor scrie proiectul pentru cazul lui Milea, iar voi veți analiza proiectul și îl veți completa.) 

 
1 METODOLOGIE-CADRU din 19 ianuarie 2011privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea 
în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie 
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