
Chestionar privind hărţuirea şi violenţa în şcoli 
-elevi-  

În ultima vreme, mai ales prin mass-media, mai multe acte de violenţă din mediul 
şcolar au fost discutate şi analizate. Ştim că există acte de violenţă între elevi, între elevi şi 
profesori etc.  

Întrebările fac referire la scenele de violenţă şi hărţuire dintre elevi, elevi şi profesori 

în şcoli. Noi spunem că un elev/ profesor este hărţuit sau agresat de către un alt elev/ grup de 
elevi/ profesor când aceştia îi spun sau îi fac lucruri neplăcute şi atunci când elevul sau 

profesorul este tachinat în mod repetat într-un fel care lui/ ei nu-i place.  
Răspunzând la întrebările din acest chestionar, ne veţi ajuta să înţelegem mai multe 

despre experienţele elevilor şi ale profesorilor.  
Vă rugăm să răspundeţi la fiecare întrebare cât de sincer puteţi. Chestionarul este 

anonim! Ne interesează doar opinia d-voastră!  
Mulţumim!  

 

Şcoala: 

 

_________________________________________ 

 

Vârsta:________ 

 

Gen:  
Masculin  
 

Feminin 

 

Pentru întrebările 1-6 încercuiţi un număr pentru fiecare întrebare. 

 

  Deloc Foarte Puţin Uneori Mult  Foarte 

   puţin          mult 
            

1. Cât de mult vă supără hărţuirea/ violenţa 0 1   2  3  4 5 

în şcoala d-voastră?               

2. Şcoala vă oferă un sentiment de siguranţă? 0 1   2  3  4 5 

3. Cât de mult vă provoacă îngrijorare sau teamă 0 1  2  3 4 5 

violenţa din şcoala d-voastră?               

4. Cât de mult aţi asistat la scene de violenţă sau 0 1   2  3  4 5 

hărţuire între elevi?               

5. Cât de mult aţi fost hărţuit sau agresat pentru 0 1   2  3  4 5 

că aţi arătat mult interes pentru munca şcolară de               

către elevi?               

6. Cât de mult sunteţi hărţuit de către alţi colegi 0 1   2  3  4 5 

pentru că aţi arătat mult interes pentru munca şcolară?               

Răspundeţi cu „da” sau „nu”; bifaţi unde e cazul:               
7. Aţi fost hărţuit sau agresat de vreun elev din şcoală în ultima lună?  Da Nu  

             

8. Aţi fost hărţuit sau agresat de vreun coleg din şcoală în ultima lună?  Da Nu  
             

9. Aţi hărţuit sau agresat vreun elev de la şcoală în ultima lună?     Da Nu  
             

10. Aţi hărţuit sau agresat vreun coleg din şcoală în ultima lună?     Da Nu  
                

11. Aproximativ de câte ori vedeţi scene de hărţuire sau agresiune într-o zi în şcoală?  
 niciodată  1-2 ori  3-9 ori 10-20 ori 21 ori sau mai mult 

 

 

12. Aţi vorbit vreodată cu cineva despre faptul că aţi fost hărţuit sau agresat?  Da Nu  
13. Aţi vorbit vreodată cu cineva despre faptul că aţi hărţuit sau agresat pe cineva (elev sau 

coleg)? Da Nu  
14. Aţi vorbit vreodată cu cineva despre faptul că nu vă puteţi controla reacţiile de furie şi 

mânie împotriva elevilor? Da   Nu 

     



 

Dacă aţi răspuns „Da” la una din întrebările 12, 13 sau 14, vă rugăm să bifaţi 

varianta/ variantele potrivite: 
 Directorul şcolii 

 Alt coleg 

 Consilier şcolar sau psiholog 

 Poliţistul sau gardianul 

 Paznicul sau portarul 

 Asistenta medicală a şcolii sau medicul şcolar 

 Altul: ____________________  
15. Vă gândiţi la d-voastră ca la cineva care este agresat/ hărţuit de ceilalţi (elevi sau 

alţi colegi)?  
Da  Nu  

16. Vă gândiţi la d-voastră ca la cineva care agresează/ hărţuieşte pe ceilalţi (elevi sau 

alţi colegi)?  
Da   Nu 

 
17. Aţi fost implicat într-o ceartă sau altercaţie cu vreun elev/ coleg în care d-voastră aţi 

fost victima?  
 

Dacă „Da” (la întrebarea 17), răspundeţi la următoarele trei întrebări, bifând o variantă: 

(i1) Ce aţi gândit/ crezut: 

 Nu sunt bun de nimic 

 Ceilalţi cred despre mine că sunt slab 

 Abia aştept să mă răzbun 

(i2) Ce aţi simţit: 

 Frică 

 Ruşine 

 Dorinţă de răzbunare 

(i3) Ce aţi făcut după ceartă/ altercaţie: 

 Aţi plecat din şcoală 

 Aţi rămas în continuare în şcoală ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic 

 Aţi anunţat conducerea şcolii 

 Aţi cerut ajutorul colegilor  
18. Aţi fost implicat într-o ceartă sau altercaţie cu vreun elev în care d-voastră aţi fost 

agresorul?  
Da   Nu  

Dacă „Da”, răspundeţi la următoarele trei întrebări, bifând o singură variantă:  
(i1) Ce aţi gândit/ crezut: 

 Ceilalţi trebuie să asculte de mine 

 Sper că toţi au observat că eu sunt cel mai tare 

 Nu ar fi trebuit să mă implic în această ceartă sau altercaţie 

(i2) Ce aţi simţit: 

 Că sunt puternic 

 Admiraţie din partea celorlalţi 

 Părere de rău 

(i3) Ce aţi făcut după după ceartă/ altercaţie: 

 Aţi plecat din această şcoală 

 Aţi rămas în continuare în şcoală ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic  
 V-aţi susţinut punctul de vedere chiar dacă se implică conducerea şcolii 

în rezolvarea conflictului  
19. Aţi fost implicat într-o ceartă care a degenerat într-un act de violenţă cu vreun coleg?  

Da   Nu  
 



Răspundeţi cu „da” sau „nu”; bifaţi unde e cazul:  
20. Şcoala are un regulament clar şi cunoscut de toţi elevii şi profesorii, conform căruia se 

pedepsesc actele de violenţă între elevi.  
 Da   Nu 

21. Elevii ştiu la cine să apeleze în cazul în care sunt hărţuiţi în cadrul şcolii.  
 Da   Nu 

22. Şcoala dispune de un program de prevenire a violenţei între elevi.  
 Da   Nu 

23. Şcoala are elevi care se ocupă cu medierea conflictelor apărute între elevi în şcoală.  
 Da   Nu 

24. Profesorii încearcă să oprească incidentele de violenţă între elevi.  
 Da   Nu 

25. La noi în şcoală se consideră că nu există probleme de hărţuire/agresiune.  
 Da   Nu 

26. Şcoala nu ajută copiii care sunt hărţuiţi/ agresaţi.  
 Da   Nu 

27. Nu se iau măsuri împotriva elevilor care hărţuiesc/ agresează pe ceilalţi elevi.  
 Da   Nu 

28. Şcoala pedepseşte elevii care agresează pe ceilalţi elevi.  
 Da   Nu  

29. Cât de implicată este şcoala în rezolvarea incidentelor de hărţuire şi violenţă între elevi 

(bifaţi doar una): 

 1. Deloc 

 2. Foarte puţin 

 3. Suficient 

 4. Mult 

 5. Foarte mult 
 

 

30. Ce faceţi d-voastră când vedeţi că cineva este hărţuit sau agresat: (bifaţi toate 
variantele care se aplică)  

 1. Intervin prompt 

 2. Doar privesc 

 3. Încerc să ignor sau mă prefac că nu văd 

 4. Comunic direcţiunii 

 5. Încerc să opresc acel lucru 

 6. Altele (precizaţi care): 

_______________________________________________



 


