
Conferință online cu părinții
și profesorii 

,,Consecințele bullying-ului și 
cyberbullying-ului”

în cadrul proiectului 

,,Combaterea delicvenței 
juvenile”

în IP Liceul Teoretic ”Mitropolit 
Nestor Vornicescu”, Lozova



Obiectivul:

Pedagogizarea părinților și 
informarea despre subiectele 
specifice din domeniul educației.

Moderatori:

• Ursachi Maria profesor, grad didactic DOI – coordonator de 
proiect;

• Ciocan Vera, bibliotecar,grad didactic ÎNTÂI - membru al 
grupului de lucru.

• Gori Ion, profesor, asistent tehnic, - membru al grupului de 
lucru.



Combaterea delicvenței juvenile în 
IP LT ”Mitropolit Nestor Vornicescu”

• Scopul:
Studierea  fenomenului 

absenteismului și reducerea cu 15 % 
a fluxului de absențe în liceu, prin 
schimbarea atitudinii și 
comportamentului elevilor.

• Obiective:
1.  Constatarea cauzelor reale 

ale absențelor de la ore și 
prevenirea abandonului școlar;

2.    Implicarea tuturor 
actorilor sociali (părinți, CMI, APL, 
poliție) în soluționarea problemei 
comportamentului delicvent în 
comunitate, prin activități 
neformale;

https://www.youtube.com/watch?v=RVlUDMVvUJo&ab_channel=VideoProductionBlerta
Stop bullying! Short film

https://www.youtube.com/watch?v=RVlUDMVvUJo&ab_channel=VideoProductionBlerta


Comportament

• Neadecvat:

• Îmbrâncituri, 

• tachinare,

• Ignorare,

• Indiferenta

• Agresivitate

• Atmosfera din clasă

• Adecvat:

• Atenția

• Stimă 

• Ajutor prietenesc

• Deschidete

• Toleranța

• Soluționare de conflict











Comportamente 
delincvente

•Crize de furie violentă,

•agresivitate fizică,

•Bătăi,

•Amenințări cu răfuială fizică,

•Cruzime față de animale,

• Absenteismul,

•Copierea,

•Incendierea ,

•Bullying

•Cyberbullying

•.



Terre des hommes Moldova a lansat campania națională: 
STOP BULLYING! Opresc. Vorbesc. Ajut.































Ce este bullying-ul?

• ”To bully” (engl.) înseamnă: a intimida, a speria, a domina. 

• Bullying-ul este un proces în care un copil este expus în mod repetat 
acțiunilor negative, hărțuirii şi atacurilor din partea unuia sau a 
câtorva copii. 

• Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/ de excludere, 
de umilire și de luare în derâdere a cuiva.  Deseori un copil este 
tachinat, batjocorit de către colegi, care îl etichetează într-un anumit 
fel. Uneori aceste tachinări se pot transforma în adevărate îmbrânceli 
sau în atacuri mult mai violente, cu pericole reale pentru integritatea 
fizică a copilului.



Semne distincte ale bullying-ului

Bullying-ul este un comportament agresiv nedorit printre copiii de la 
școală care implică un dezechilibru de putere reală sau percepută

. Comportamentul este repetat sau probabil se va repeta în timp. 

Bullying-ul este un comportament social prin natura sa, şi are loc în 
aproape fiecare grup social, în care victima are şanse reduse de a 
evita suferința produsă, în timp ce agresorul este susținut de alți 
membri ai grupului. 



Bullying versus Conflict:

Conflict Bullying

• dezacord sau argument în care

ambele părți își exprimă opiniile

• puterea este egală între cei implicați

• cei implicați nu se simt în

nesiguranță

• comportamentul se oprește, de

obicei, atunci când un copil își dă

seama că suferă altul

• copiii își monitorizează

comportamentul

• produce schimbare de comportament

și dezvoltare

• intenția este de a răni, de a face rău

sau de a umili

• persoana agresivă are mai multă

putere, este fie mai populară, fie mai

puternică din punct de vedere fizic

și/ sau emoțional

• persoana intimidată suferă fiind

jignită și nu este capabilă să se apere

• comportamentul negativ continuă

chiar și atunci când este evident că

celălalt copil suferă



Caracteristici
ale bullying-ului

Categoria Formă de agresiune

Formă de violență

Formă de opresiune

Frecvența în timp Comportament repetat (caracter sistematic)

O anumită perioadă de timp, perioadă îndelungată

Conținut Expunere la acțiuni negative

Abuzul de putere

Acțiune dăunătoare/ jignitoare

Metodă de intimidare

Hărțuire

Relație Ostilitate directă față de alții

Dezechilibru de forță și putere

Țintă A răni fără motive (fără o anumită justificare)

A obține o anumită plăcere, satisfacție

A obține un câștig de prestigiu (dominanță, putere, statut) sau a unor bunuri materiale



Caracteristici
ale bullying-ului

• Dezechilibru de putere

• Intenția de a hărțui/ răni

• mai puternic din punct de vedere fizic

• mai mare ca vârstă

• prezența în clasă a unui grup numeric mai 
mare de elevi care agresează

• mai competent verbal (abilități verbale)

• mai popular 

• rasă/ etnie diferită 

• Sexul opus

• scopul primar al copilului care agresează 
este de a face rău, de a provoca suferință 
copilului supus bullying-ului, fie agresiune 
fizică, emoțională sau de alt gen

• copilul care agresează are un sentiment de 
satisfacție atunci când copilul agresat 
suferă  



Caracteristici
ale bullying-ului

•Amenințarea cu 
ulterioare 
acțiuni agresive

•Teroarea

• bullying-ul nu este un incident unic

• după stabilirea dominanței sale, copilul care agresează și 
copilul care este agresat știu că acțiunea se va repeta

• de obicei, copiii care agresează așteaptă momentul potrivit 
pentru a realiza următorul atac, de cele mai dese ori atunci 
când adulții nu sunt prin preajmă

• dezechilibrul de putere, intenția de a intimida, amenințarea 
și lipsa de putere, care vine din combinația celor trei, face ca 
copilul care este agresat să trăiască o stare continuă de 
teroare

• copilul care aplică violența și copilul care este agresat, ambii 
înțeleg că copilul agresat nu este în stare de a se apăra sau a 
cere ajutor. 

• deoarece copilul agresat nu dorește să provoace alte atacuri 
din partea copiilor ce manifestă un comportament violent și 
se teme de persecuțiile acestora, în majoritatea cazurilor nu 
va raporta nimănui incidentele care i se întâmplă.



FORME ALE BULLYING-ULUI

• fizic: lovire, împingere, pocnire, ciupire, constrângerea celuilalt elev 
prin contact fizic;

• verbal: amenințări, tachinare, insulte, bătaie de joc, șantaj, poreclire, 
răspândirea zvonurilor și a minciunilor;

• emoțional sau psihologic: excluderea intenționată a cuiva dintr-un 
grup sau dintr-o activitate, manipulare, ridiculizare.



Bullying-ul cibernetic

• Bullying-ul cibernetic denotă utilizarea mediilor electronice 
(Internet, telefoane, email-uri, Facebook și alte rețele sociale, 
programe de mesaje text/ chat, ex. WhatsApp, platforme foto și 
video și pagini de internet), pentru a răni o altă persoană. Acestea 
pot include mesaje de intimidare, insulte, hărțuire sexuală sau 
ridiculizare și ocară. 



Cyberbullying 

Cyberbullyingul înseamnă bullying prin folosirea tehnologiilor
digitale. Se poate întâmpla pe rețelele de socializare, pe platformele de 
schimb de mesaje, platformele de jocuri și pe telefoanele mobile. Este 
vorba despre un comportament repetat cu scopul de a-i speria, înfuria
sau umili pe cei vizați. Printre exemple se numără:

- răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva
pe rețelele de socializare;

- transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări prin
platformele de schimb de mesaje;

- copierea identității unei persoane și transmiterea în
numele acesteia de mesaje răuvoitoare cuiva.



Recunoașterea
cyberbullying-ului”

Situația 1 Situația 2

Cătălina are 12 ani. A făcut un selfie și l-a

postat pe pagina sa de Instagram.

În 5 minute a avut 5 comentarii. Au comentat

urmăritorii ei, printre aceștia și colegi de clasă.

Până seara, poza a apărut în grupul clasei de pe

Viber. Au început să fie scrise multe comentarii

neplăcute despre fotografie. Cătălina a încercat

să se apere, apoi a părăsit grupul. O colegă i-a

scris în privat să nu atragă atenția, fiindcă se

vor liniști toți până a doua zi. Altcineva, de

asemenea, în mesaj privat a întrebat-o dacă s-a

speriat.

Nu toți colegii erau implicați în scrierea

comentariilor neplăcute.

Eugen are 14 ani. Este pasionat de dansuri, dar

o data cu începerea pandemiei a fost nevoit să

întrerupă lecțiile la școala de dans.

Într-o zi, la rugămintea unei colege, a arătat

câteva secvențe dintr-un dans învățat înainte de

începerea pandemiei. Cineva a reușit în acest

timp să filmeze. Până seara, un video creat în

Tik Tok în care Eugen dansează a ajuns să

circule pe mai multe rețele sociale pe care

aveau conturi colegii de clasă. Cineva chiar a

făcut un sondaj despre cât de bun dansator este

Eugen. Distribuirile cu comentarii mai puțin

pozitive au continuat și în zilele următoare.

Eugen era foarte indispus și a hotărât că nu va

mai dansa niciodată.



Cyberbulling

• ONLINE

• INTENŢIONAT

• REPETAT

• https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/hartuirea-
in-mediul-online-si-rolul-scolii

https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/hartuirea-in-mediul-online-si-rolul-scolii


CINE SUNT ÎMPLICAȚI ÎN BULLYING?

• agresor, 

• asistenții agresorului (numiți și adepți), 

• victima, 

• martorii pasivi 

• posibilii apărători, care susțin activ victima, luând o poziție clară și 
opunându-se agresorului. 



Motivația copilului/ elevului agresor
de a manifesta un astfel de 

comportament provine din: 

• Dorința de a primi atenție și popularitate (pe fondul 
golului/dezechilibrului emoțional de care aminteam), reputația 
și admirația celor din jur; nevoia de a demonstra că este mai 
puternic decât victima;

• Sentimentul de control, de putere și de  influență, pe care 
observă că îl poate manifesta asupra altora.

• O puternică nevoie de integrare, dorința de a fi validat și 
acceptat în grupul persoanelor cu cea mai mare popularitate.



Victimele bullying-ului dau dovadă de:

• abilități reduse de adaptare socială şi emoțională;

• sociabilitate dificilă,  dificultate  în legarea prieteniilor; 

• mai puține relații cu copiii de aceeași vârstă;

• mai multă singurătate; 

• stimă de sine scăzută; 

• anxietate;

• popularitate scăzută; 

• sentimentul nesiguranței.



Motive de a nu spune nimănui despre bullying:

•Copiii simt rușine și jenă

•Se tem de răzbunare:. 

•Nu cred că adulții îi pot ajuta ori le este frică 
că adulții nu vor lua problema în serios:

•Consideră  că este ceva normal să fii abuzat.

•Nu vor să fie etichetați ca „turnători” sau 
„trădători”.



Semne că este victimă a bullying-ului

• Refuzul de a merge la școală sau lipsa de interes față de 
școală..

• Scade reușita școlară. 

• Merge pe  "drumul lung" spre școală sau spre casă. 

• Retragerea/ izolarea din familie, de la activități extrașcolare.

• Refuzul sau evitarea  de a vorbi despre ziua petrecută la 
școală.. 

• Copilul brusc dorește să schimbe clasa sau școala. 

• Își pierde hainele, hainele sunt rupte sau are vânătăi și 
explicațiile nu sunt în concordanță cu leziunile.



Studiu de caz

• https://www.youtube.com/watch?v=RVlUDMVvUJo&ab_channel=VideoPro
ductionBlerta Stop bullying! Short film

• https://www.youtube.com/watch?v=MFqWg6FF0Xs&ab_channel=SigurOnli
nemd

• https://www.youtube.com/watch?v=xUyCNRaJ4ec&t=63s&ab_channel=Ate
lierulSergiuProdan

• https://www.youtube.com/watch?v=DgUUr4q7jMM&ab_channel=SigurOnli
nemd

https://www.youtube.com/watch?v=RVlUDMVvUJo&ab_channel=VideoProductionBlerta
https://www.youtube.com/watch?v=MFqWg6FF0Xs&ab_channel=SigurOnlinemd
https://www.youtube.com/watch?v=xUyCNRaJ4ec&t=63s&ab_channel=AtelierulSergiuProdan


Absenteismul 













Date de contact

La nivel de instituție de învățământ:

Directorul

(numele, prenumele)

Telefon:

Șef adjunct

(numele, prenumele)

Telefon:

Coordonator al activităţilor de prevenire,

identificare, raportare, referire şi asistenţă în

cazurile de violenţă faţă de copii

(numele, prenumele)

Telefon:

Dirigente

(numele, prenumele)

Telefon:

Psiholog

(numele, prenumele)

Telefon:

La nivel de comunitate:

Primar

(numele, prenumele)

Telefon:

Ofițerul operativ de sector

(numele, prenumele)

Telefon



Date de contact

La nivel de raion:

Inspectoratul de poliție Telefon:

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Telefon:

Serviciul de Asistență Psihopedagogică din

cadrul Direcției Educației

Telefon:

La nivel național:

Telefonul copilului Telefon: 116111

www.telefonulcopilului.md

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției

Sociale

Linia verde: 022269300

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Telefon de încredere: 022 23 46 09

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea

discriminării și asigurarea egalității

Linia fierbinte: 0-8003-3388

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față

de Copii

Telefon: 022 75 88 06





Schimbă-te! Fii altfel!















Noi suntem copiii lumii










