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ARGUMENT:  

            Violenţa în şcoli este un subiect de mare interes în toate mediile, nu doar în cel 

educaţional. Fiecare dintre noi are persoane apropiate în şcoală şi doreşte găsirea unei 

soluţii pentru depăşirea momentelor dificile în care sunt implicaţi copiii şi profesorii.                                                                                                           

Cazurile de evenimente negative sunt prezente în unităţile de învăţământ,  începând cu cele 

mai puţin grave până la cele de o violenţă maximă.    

            Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli este o recomandare a Consiliului Europei 

căreia îi raspunde şi Romania prin Strategia naţională cu privire la reducerea fenomenului 

de violenţă în unităţile de învăţământ şi printr-o serie de programe şi proiecte pe această 

temă derulate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.                 

Un astfel de proiect s-a lansat oficial la Sinaia în data de 21-23 noiembrie 2008 la cea de a 

III-a Conferinţă cu tema "Management modern în educaţie". Proiectul se numeşte 

"TINERII ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI" şi va fi implementat în perioada 2009-2011.             

             Seminarul "ŞCOLI CU ELEVI ÎN SIGURANŢĂ" face parte din proiectul 

“TINERII ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI”, Proiect finanţat din Fondul Social European şi 

implementat de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului, în 

colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia „Salvaţi 

Copiii”. Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al 

Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU şi se 

înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesionalã 

iniţialã de calitate.   

            Tema seminarului propusă spre diseminare „COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN 

ŞCOLI” se încadrează perfect în acest proiect şi este o necesitate şi o prioritate locală 

pentru toţi factorii implicaţi în educaţia copiilor şi adulţilor.    

 

SCOP :   

            Seminarul îşi propune educarea non-violentã a copilului, astfel încat acesta sã nu 

preia modelul comportamental posibil violent al adulţilor, sã nu înţeleagã şi sã accepte 

violenţa ca pe ceva firesc, sã înveţe sã işi gestioneze propriile conflicte şi sã asimileze 

metode de relaţionare non-violente, sã dezvolte relaţii pozitive şi sã adopte un 

comportament echilibrat în relaţiile cu ceilalţi.                                                        

 

OBIECTIVE :                                                                                                                             -

schimbarea atitudinii şi mentalităţii factorilor implicaţi în educaţie ;                                                                            

-prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă în şcoală;                                                                                                                           

-cunoaşterea şi înţelegerea motivelor/cauzelor care generează comportamente agresive;                                                                                                                       

-găsirea unor soluţii privind reducerea violenţei în mediul educaţional.                                       

 

GRUP ŢINTĂ:                                                                                                                                 

- cadre didactice, parinţi, elevi, comunitatea locală şi parteneri interesaţi şi implicaţi în 

educaţie şi în combaterea violenţei în şcoli.                                  
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SECŢIUNI :                                                                                                                                       

- Nouă ne pasă,  educaţie fără violenţă ;                                                                                                                  

- Exemple de bune practici. Stop ! violenţei şcolare ;                                                                                                                                                                                                 

- Violenţa şi consecinţele ei ;                                                                                                                                                                                          

- Programe de combatere a violenţei în şcoli.   
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ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 

 
Profesor. Biniuc Carmen 

                                            Colegiul Tehnic Gheorghe. Asachi Iaşi 

                                                                                              

 

În februarie  2011, am participat la cursul de formare "Using Video to 

Support Lifelong Learning"  "Utilizarea unui material video pentru a 

sprijini învăţarea pe tot parcursul vieţii" . Activitatea face parte dintr-un proiect cu titlul : 

„Schema de susţinere complementară a mobilităţii europene a cadrelor didactice din 

învăţămantul preuniversitar beneficiare ale Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii 

(Lifelong Learning)”. Acest curs face parte din catalogul cursurilor Comenius şi a fost organizat 

pentru prima dată in această sesiune, 14-19 februarie 2011, într-un mod profesionist de ATIT 

Belgia (numărul de referinţă în baza de date Comenius-Grundtvig: BE-2011-151-001). Locaţia 

atat a cursului, cat şi a cazării a fost la Leuven Institute for Ireland in Europe din mijlocul unui 

oraş fascinant, Leuven, un important centru universitar.                                                           

 Finanţarea pentru acest curs am primit-o prin Agenţia Naţionala pentru Programe 

Comunitare in Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale, în cadrul Programului de Învăţare 

pe Tot Parcursul Vieţii, din fonduri gestionate de ANPCDEFP şi FSE. În această sesiune, au 

participat 12  profesori, din 9 ţări ale Europei: Irlanda, Olanda, Franţa, Polonia, Suedia, Grecia, 

Estonia, Italia şi Romania. Au funcţionat în paralel trei grupe.  Organizatorii au ţinut cont în 

crearea grupelor de nivelul la care predăm la clasă, oferindu-ne şansa de a lucra cu colegi care 

predau la acelaşi nivel. A fost extraordinar faptul că proveneam din medii atat de diverse. Am 

avut şansa de a afla enorm de multe despre celelalte sisteme educaţionale, de a învăţa si proiecta 

împreună, de a găsi soluţii si rezolvări la probleme. Cursul a constat in activităţi practice, gandite 

in aşa manieră încat chiar să ne ajute la proiectarea activităţilor didactice. Toate activităţile au 

fost practice. S-a îmbinat munca individuala cu cea în echipe, dandu-ne şansa nu doar de a învăţa 

cum să utilizăm corect si eficient TIC in proiectare/predare, dar şi să ne verificăm şi să ne 

îmbunătăţim competenţele de comunicare într-o limbă străină. Acest stagiu de formare mi-a 

oferit posibilitatea de a cunoaşte realităţile altor şcoli europene, de a compara curriculumul, 

metodele de predare-învăţare-evaluare, de a deprinde bune-practici în munca la catedră, dar şi de 

a pune bazele unor viitoare colaborări cu colegi - profesori din alte ţări europene.  

 Scopul cursului a fost acela de a-i ajuta pe profesori să conştientizeze potenţialul 

tehnologiilor inovatoare in practica curentă şi să investigheze valoarea adăugată a unor abordări 

bazate pe proiecte, pe munca în colaborare. De exemplu, în cadrul acestuia, am învăţat cum să 

creăm materiale video, filme ca material didactic de facilitare la clasă, cum să publicăm resursele 

video generate, cum să utilizăm materialele video existente pentru a stimula discuţii in problemele 

sociale actuale, pentru a arăta procese complexe şi experimente în fizică, biologie şi inginerie şi, în 

special, evidenţierea multor resurse on-line, la dispoziţia celor interesaţi în utilizarea video, în 

contextul de învăţare-predare, de la materiale de instruire on-line şi mostre de bune practici la 

depozitele de materiale video şi bazate pe comunităţi de practică. 

 Am învăţat cum să folosim anumite instrumente. dar am avut şi şansa de a cunoaşte 

oameni minunaţi, la fel de dedicaţi profesiei de dascăl, ca şi noi. Am creat propriile filmuleţe, 

animaţii, am învăţat cum să edităm texte, să adăugăm sunet şi imagine, să realizăm filme, să 

narăm peste imagini, să le includem pe toate acestea într-o singură prezentare; de fapt, 

producerea unui film în echipă, cu toate elementele ce îl compun sunt create, filmate, prelucrate 

în mod original de către membrii echipei, motiv pentru care l-am protejat cu inscripţionarea 

copyright si semnat de cei 4 autori din echipă (Romania, Olanda , Irlanda, Spania). 

 Conceperea, planificarea şi crearea unui clip video scurt de 3 minute reprezintă produsul 

final al acestei formări, în Belgia. 

 O detaliere completă despre primul curs "Using Video to Support Lifelong Learning" se 

găseşte la adresa http://www.atit.be/article/first-group-of-video-course-participants-in-leuven. 

http://www.atit.be/article/first-group-of-video-course-participants-in-leuven
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 Pentru informaţii suplimentare despre Mobilităţi individuale - Formare continuă pentru 

personalul didactic din învăţămantul preuniversitar, puteţi consulta pagina Agenţiei Naţionale 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale: http://www.llp-

ro.ro/?d=41 şi site-ul organizatorilor cursului: Sally Reynolds,  sally.reynolds@atit.be şi  Mathy 

Vanbuel, mathy.vanbuel@atit.be. 

 
 

PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN RÂNDUL ELEVILOR - SARCINA ŞCOLII 

ROMÂNEŞTI 

 Profesor Comănescu Gabriela  

Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Târgu-Jiu 

 

1. Manifestarea violenţei în mediul şcolar 

 Ultimul deceniu este caracterizat de extinderea îngrijorătoare a fenomenului violenţei 

şcolare. Din dorinţa de a se remarca, elevii depăşesc barierele impuse de regulamentele şcolare, 

devin indisciplinaţi, iar indisciplina duce la violenţă. În foarte multe situaţii apare negarea 

existenţei fenomenului sau minimizarea lui şi  idealizarea climatului şcolar în toate dimensiunile 

sale. 

 Violenţa în şcoală se manifestă sub diferite aspecte:  

la nivelul limbajului prin exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, 

tachinare, 

ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire sau ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului 

didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic); 

comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul 

în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentelor şcolare; 

agresiune fizică: bruscare, împingere, lovire, rănire; 

comportament care intră sub incidenţa legii  (viol, consum sau comercializare de droguri, 

furt, vandalism); 

Se pot distinge astfel 2 tipuri de violenţă în mediul şcolar: 

obiectivă - care ţine de ordinul penalului; 

subiectivă - care ţine de de atitudine şi afectează climatul şcolar (ostilitate, dispreţ, umilire, 

sfidare, absenţele de la ore); 

 Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu cea de agresivitate. Majoritatea analizelor 

privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp ce violenţa ţine mai mult de 

cultură, educaţie, context. 

 Un rol major în formarea comportamentului agresiv îl are mass-media, care amplifică 

artificial  incidentele din şcoli sau care au ca protagonişti elevii. De foarte multe ori protagoniştii 

acestor incidente devin modele pentru colegii lor, deoarece ca multe alte comportamente sociale 

complexe, agresivitatea este dobândită prin învăţare socială. Violenţa devine, adesea, un lucru 

obişnuit, cu care elevii coexistă fără măcar a se mai sesiza asupra pericolului. Cel puţin la nivelul 

limbajului, nu pare pentru ei anormal să se manifeste violent. Probabil că orice profesor a primit 

întrebări de genul "Ce am făcut?",  după ce au încercat să atragă atenţia elevilor asupra modului 

nepotrivit în care se adresează colegilor. 

 De cele mai multe ori cauzele violenţei în rândul elevilor nu sunt de ordin genetic (devieri 

comportamentale explicabile pe baza datelor genetice), ci se datorează carenţelor de ordin 

http://www.llp-ro.ro/?d=41
http://www.llp-ro.ro/?d=41
mailto:sally.reynolds@atit.be
mailto:mathy.vanbuel@atit.be
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legislativ, situaţiei socio-morale şi economice în unele familii, conceptului de democraţie prost 

înţeleasă sau cauze de natură pedagogică, la nivelul şcolii şi al familiilor : tonul agresiv al 

educatorilor, bruscarea elevilor, aprecierea nedreaptă cu note sau calificative; incoerenţă în 

sancţionarea abaterilor . Tocmai din acest motiv se impune colaborarea între profesori, părinţi şi 

psihologul şcolar. 

Studiile efectuate în şcoli au arătat că violenţa are următoarele cauze: 

mediul familial dominat de agresivitate şi lipsuri; lipsa stimei de sine; 

incapacitatea de a găsi alte forme de manifestare; absenţa unui program riguros; 

program încărcat; supravegherea exagerată din partea părinţilor/profesorilor; 

presiunea grupului; autocontrolul scăzut; iubiri neîmplinite; 

consumul de substanţe halucinogene; influenţa mass-media; 

neacceptarea de către colectivul clasei; comportamentul profesorilor; 

2. Prevenirea violenţei în şcoală la Colegiul Tehnic "Henri Coadă" Târgu-Jiu 

 Rapoartele comisiei de disciplină din ultimii doi ani arată o scădere a incidentelor din 

şcoală şi canalizarea atenţiei elevilor către activităţi creative. Primul pas către prevenirea 

violenţei a fost recunoaşterea existenţei fenomenului. S-au analizat apoi factorii de risc şi s-au 

luat următoarele măsuri: 

supraveghere atentă a elevilor  sau grupurilor potenţial - agresive, desfăşurând activităţi de 

prevenţie a faptelor negative; 

întărirea legăturii şcolii cu familia şi comunitatea locală printr - o mai strânsă colaborare cu 

familiile elevilor, cu poliţia, justiţia, instituţiile pentru protecţia copilului;  

organizarea de schimburi de experienţă cu cadre didactice din alte şsoli pe tema prevenirii 

violenţei; 

dezbateri cu părinţii şi consiliere psihologică a acestora; 

înmulţirea activităţilor culturale şi sportive; 

supravegherea permanentă a şcolii cu ajutorul a 10 camere video 

accesul în şcoală se asigură pe o singură intrare  care este supravegheată;  

îmbunătăţirea serviciului pe şcoală al cadrelor didactice pentru evitarea oricaror 

evenimente nedorite şi  supravegherea mai atentă a elevilor; 

introducerea uniformelor şcolare şi a legitimaţiilor de elev; 

interzicerea utilizării telefoanelor mobile în şcoală; 

 Cu rezultate deosebite s-a desfăşurat un program de combatere a violenţei „Prevenirea 

delincvenţei juvenile”, în parteneriat cu ISJ Gorj, Centrul Judeţean de Asistenţă 

Psihopedagogică, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Târgu 

Jiu, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj şi Inspectoratul de Jandarmi „Tudor 

Vladimirescu” Târgu Jiu, care a avut ca rezultat: 

Crearea unei baze de date la nivelul instituţiei de învăţământ care să cuprindă elevii care au 

un număr mai mare de 60 de absenţe nemotivate în anul şcolar 2006 – 2007 sau peste 30 de 

absenţe la data întocmirii bazei de date pentru anul şcolar 2007 – 2008, elevii cu comportament 

neconform regulamentului şcolar sau elevi care au săvârşit infracţiuni. 

Introducerea familiilor elevilor selectaţi în program; 

Desfăşurarea a două întâlniri, cu caracter informaţional cu următoarele teme: „Graniţa 

devianţă - delincvenţă şi influenţele grupului de prieteni asupra individului”, respectiv 

„Consecinţele săvârşirii de infracţiuni”; 

Realizarea de şedinţe de consiliere, cu elevii din baza de date şi părinţii acestora cu 

caracter interactiv, desfăşurate la nivelul cabinetului de asistenţă psihopedagogică şi cu diriginţii; 

Realizarea de vizite ale grupurilor de elevi însoţite de profesori diriginţi şi părinţi (sau cu 

consimţământul scris al acestora) în cadrul Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranţă Târgu 

Jiu, cu respectarea regulilor impuse de această instituţie.  

  Rezultate obţinute: 

Reducerea numărului de elevi cu comportament delincvent / deviant;  

Creşterea gradului de siguranţă de la nivelul comunităţii;  
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Reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Laurenţiu Şoitu, Cornel Hăvârneanu,  „Agresivitatea în şcoală” – Iaşi, Institutul 

European, 2001; 

2. http://www.studiidecaz.ro 

3. http://www.didactic.ro 

 

 

 

 
 

 

 
 

VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ-PREVENIRE ŞI COMBATERE 
 

                                                Profesor Vultur Livia 

                                                           Profesor Oltean Lucia 
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Forme ale manifestarilor de violenta in scoala 

      Fenomenul violentei scolare este extrem de complex, iar la originea lui se afla o 

multitudine de factori. Scoala insusi poate reprezenta o sursa a unor forme de violenta, ea 

reprezinta un loc unde elevii se instruesc, invata, dar este si un loc unde se stabilesc relatii, se 

promoveaza modele, valori, se creeaza conditii pentru dezvoltarea cognitiva, afectiva si morala a 

copilului. Clasa scolara constituie un grup ai carei membrii depind unii de altii, fiind supusi unei 

miscari de influentare reciproca de a determina echilibrul functional al campului educational. 

Violenta se manifesta prin comportamente precum: 

- exprimare inadecvata sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

amenintare, hartuire; 

- bruscare, împingere, lovire, ranire; 

- comportament care intra sub incidenta legii (consum/comercializare de droguri, 

vandalism – provocarea de stricaciuni cu buna stiinta –, furt); 

- ofensa adusa cadrului didactic (limbaj sau conduita ireverentioasa fata de cadrul 

didactic); 

- comportament scolar neadecvat: întârzierea la ore, parasirea clasei în timpul orei, 

fumatul în scoala si orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului scolar în 

vigoare. 

Formele variate ale violentei între elevi se manifesta diferit în contexte diferite;se 

manifesta mai frecvent în urmatoarea ordine: în imediata vecinatate a scolii, dupa program, în 

pauze, în scoala, în scoala dupa program, în timpul orelor;pauza în care elevii nu se afla sub 

stricta supraveghere a cadrelor didactice si care ofera posibilitatea relatiilor directe între elevi . 

Toate acestea permit manifestarea diferitelor atitudini si comportamente, inclusiv a celor care tin 

de domeniul violentei între elevi. 

     Cele mai frecvente situatii de violenta se întâlnesc între elevii din aceeasi clasa. 

Ponderea ridicata a unor astfel de situatii se explica prin faptul ca interactiunea dintre elevii 

aceleiasi clase este mai frecventa decât relatiile elevilor din clase diferite, fapt care creeaza 

premisele aparitiei mai multor situatii de violenta între elevi. De asemenea apar situatii de 

violenta între elevi din clase diferite, de acelasi nivel scolar. 

http://www.studiidecaz.ro/
http://www.studiidecaz.ro/
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    Între elevii care frecventeaza diferite niveluri de învatamânt apar forme specifice de 

violenta: bataie, agresivitate verbala, furturi etc. În cazul acestor forme de violenta, cel mai 

adesea, copii de vârsta mai mica sunt victimele elevilor din clasele mai mari. 

    Unele dintre aspectele prezentate nu sunt specifice scolii noastre Sa nu uitam însa ca 

violenta scolara este un fenomen complex cu o cauzalitate multipla si diverse modalitati de 

manifestare. Cu totii recunoastem ca e mai eficient sa previi un act de violenta, decât sa intervii 

atunci când acesta s-a produs deja. 

 

   Modalitati de preventie si interventie prin care se poate gasi un echilibru si cai eficiente 

de comunicare cu elevii 

    In scoala noastra exista preocupari permanente de imbunatatire  a strategiilor de 

prevenire si combatere a violentei la nivelul scolii, adaptata contextului specific în care aceasta 

îsi desfasoara activitatea. 

     Verificand  în mod sistematic sentimentul de securitate pe care elevii din clasa la care 

suntem diriginti îl au atât în scoala, cât si în zona proxima scolii sau în drumul de la/spre casa 

elevii sunt ajutati sa cunoasca acele aspecte care-i fac mai expusi decât alti colegi la diferite tipuri 

de agresiuni (la nivel individual sau de grup). 

    Dirigintii pot solicita ajutorul parintilor, dar si a unor experti de la nivelul scolii 

(consilier scolar, psiholog, medic) pentru a cunoaste cazurile si pentru a asista elevii care 

au fost victimele unor acte de agresiune mai putin vizibile dar cu un impact puternic la nivel 

subiectiv.Se pot dezbate împreuna cu elevii principalele forme de violenta ignorate/nesanctionate 

de catre scoala(daca au existat cazuri) 

     Exemple de buna practica prin care se poate gasi un echilibru si cai eficiente de 

comunicare cu elevii: 

Invatarea elevilor cum sa comunice eficient si in timp util cazurile de delicventa juvenila 

inregistrate in unitatile scolare; 

Dirigintii abordeaza teme privind violenta in scoli,in familie si in mass-media; 

Colaborarea scolilor cu institutiile implicate in diminuarea violentei(politie,ONG-uri…) 

Comunicarea cu elevii, parintii, profesorii sau alti membri ai comunitatii. 

Identificarea si promovarea unor exemple de bune practici la nivelul 

unitatilor scolare în domeniul initiativelor/proiectelor anti-violenta; 

Utilizarea sistemelor de monitorizare video; 

Derularea unor programe si activitati extrascolare pe tema combaterii violentei scolare 

(jocuri, concursuri si expozitii tematice; întâlniri cu specialisti care sa prezinte în mod interactiv 

teme legate de violenta scolara, la care sa participe elevi, cadre didactice si parinti). 

Exista exemple de buna practica prin care profesorii diriginti au reusit sa gaseasca 

echilibrul si cai eficiente de comunicare cu elevii, folosind uneori metode neobisnuite: încercarea 

de initiere a unui dialog nu doar în contextul formal al scolii, ci si în alte medii cu care elevii sunt 

mai familiari, precum: excursii, tabere, evenimente culturale, seri de 

dans. 

     In cadrul activitatilor extrascolare s-au descoperit cai de exprimare si de afirmare 

pentru elevii participanti si, nu în ultimul rând, s-a produs o comuniune, o apropiere între 

profesori si elevi, participanti la acest program, o modalitate interactiva de intercunoas- tere. 

Serbarea scolara “Craciunul pe glob”-2010 

Proiectul “Pacea si nonviolenta” 

Proiectul “Si astazi sunt politicos”   
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FORMELE DE VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ 

ŞI CONSECINŢELE ACESTORA 
 

                                                                Profesor consilier şcolar, Monica Turuianu 

Şcoala cu clasele I-VIII “George Poboran”-Slatina 

 

 Formele de violenţă în şcoală depind de numeroşi factori.  Aceştia se referă la diverse 

moduri culturale de înţelegere a violenţei, factori socio-economici, factori familiali precum şi 

factori de mediu extraşcolar. 

 Indiferent de contextul socio-economic şi cultural al şcolii, violenţa apare în ambele 

forme de manifestare fizică cât şi psihică. 

 Raportul mondial privind violenţa în şcoală asupra copilului identifică principalele forme 

de violenţă precum: 

a) pedepsele fizice şi psihice 

b) intimidarea/agresiunea 

c) violenţa sexuală şi de gen 

d) violenţa externă, efecte ale bandelor, situaţii de conflict, arme şi luptă. 

1) Pedepsele fizice şi psihice 

Un comportament neadecvat al elevilor în şcoală, relativ întâlnit, este violenţa fizică,  

menţionată cu ponderi mai ridicate în unităţile de învăţământ situate la periferie şi în cele cu 

populaţie şcolară multi-etnică. 

Comitetul pentru Drepturile Copilului defineşte pedeapsa fizică sau corporală ca fiind 

orice pedeapsă în care forţa fizică este folosită să  cauzeze un anumit grad de durere sau 

disconfort. Este vorba despre lovire cu palma, cu piciorul, zgârieturi, ciupit, tragerea de păr, 

boxul dat la urechi, musca forţând elevii să rămână în poziţii incomode, apărarea etc. 

Deoarece bătaia este considerată o formă mai gravă de violenţă care contravine 

regulamentului şcolar, cadrele didactice declară în mai puţine cazuri prezenţa acestui fenomen în 

şcoală. Părinţii însă ai căror copii sunt direct implicaţi în astfel de situaţii, în special cei care au 

fost victime reclamă astfel de comportamente şi se plâng de climatul de insecuritate fizică din 

şcoli. 

Există multe forme non-fizice de pedeapsă, care sunt crude şi înjositoare. Acestea includ 

pedeapsa ce minimalizează, umileşte, sperie, ameninţă sau ridiculizează elevul. În mplus 

utilizarea forţei psihice de către o persoană care este mai mare şi mai puternică decât elevul 

transmite un mesaj clar de putere, contra ei, intimidare, întărind faptul că actele de agresiune 

psihică se împletesc cu cele de agresiune fizică. 

Consecinţe: 

Pedepsele fizice sau corporale determină repercursiuni grave asupra sănătăţii mentale şi 

fizice ale elevului, asociată cu dezvoltarea lentă a abilităţilor sociale, depresie, anxietate, 

comportament agresiv, lipsa empatiei sau grija pentru alţii. 

Pedeapsa corporală este nu numai în detrimentul elevului care o practică, dar şi a 

profesorilor, a altor educatori şi a unor elevi deoarece crează dificultăţi mult mai mari în 

depăşirea momentului. 

Pedeapsa corporală provoacă resentimente şi ostilităţi făcând dificilă menţinerea relaţiilor 

bune dintre profesor-elev, elevi-elevi. Aceasta îngreunează munca profesorilor, devenind mai 

grea, mai puţin, plină de satisfacţii şi extrem de frustrantă. În plus se neglijează actul de predare 

la elevi, minimalizându-se gândirea critică, cultivarea autocontrolului, răspunderea la 

evenimentele vieţii. Folosirea unei astfel de pedepse arată elevilor că este acceptată forţa verbală, 

fizică sau emoţională, mai ales când este aplicată la elevi persoane mai slabe. Această ,,lecţie” 

duce la creşterea incidentelor  de intimidare şi dezvoltă o cultură generală de violenţă în  şcoală. 

2) Intimidarea.Agresiunea 

Un elev este tachinat atunci când este expus în mod repetat de-a lungul timpului la un 

comportament agresiv, care determină în intenţionat vătămarea sau disconfortul prin contact 

fizic, atacuri verbale, lupta sau manipularea psihologică. 



 12 

Intimidarea (agresiunea) implică un dezechilibru de putere şi se manifestă prin utilizarea 

de porecle vătămătoare, batjocoritoare, violenţa fizică sau excludere socială. Un  elev poate opera 

singur sau excludere socială. Un elev poate opera singur sau în interiorul unui grup de colegi. Ea 

poate fi directă  cum ar fi un elev care cere bani sau bunurile altor elevi, sau indirectă, cum ar fi 

un grup  de elevi care răspândeşte zvonuri despre un alt grup. Agresiunea este şi hărţuirea prin e-

mail, telefoane mobile, mesaje text şi site-uri Web defăimătoare. 

Elevii pot fi mai vulnerabili la intimidare în cazul în care dispun de o dizabilitate exprimă 

o preferinţă sexuală diferită de a grupului sau dacă provin dintr-un grup etnic sau cultural 

minoritar sau dintr-un anumit context socio-economic. Agresivitatea, uneori conduce la leziuni 

fizice-fatale. 

În şcoala românească principala formă de violenţă dintre elevi este agresiunea verbală. 

Asfel, foarte mulţi elevi victime ale limbajului violent utilizat în diferite medii: familie, stradă, 

mass-media etc.. Prea puţine cadre didactice aduc în discuţie importanţa pe care trebuie să o aibă 

şcoala în prevenirea şi corectarea violenţei verbale a elevilor şi în dezvoltarea competenţelor de 

comunicare ale acestora. 

O bună cunoaştere a vârstelor de către cadrele didactice şi studierea chiar de către elevi a 

acestei discipline şcolare constituie posibile modalitîţi de prevenire şi rezolvare a situaţiilor 

conflictuale determinate de altfel de comportamente ale elevilor. 

Consecinţe : 

  În ambele situaţii atât elevul care este agresat cât şi agresorul apar dificultăţi mari de 

relaţionare interpersonală precum şi scăderea performanţei şcolare. 

Elevii care sunt agresaţi au mari şanse de a deveni deprimaţi , singuri, anxioşi, cu stimă 

de sine stătătoare. Agresorii acţionează deseori agresiv din frustrare, umilire, furie şi chiar ca 

răspuns la problemele sociale. 

Menţionarea comportamentelor neadecvate ale unor cadre didactice, ce folosesc 

agresiunea nonverbală, este un semnal serios de alarmă, deoarece astfel de manifestări au 

implicaţii grave atât asupra climatului şcolar cât şi mai ales asupra elevilor, influenţându-le 

negativ stima de sine, reducându-le motivaţia pentru învăţare. 

3). Agresiunile sexuale şi de gen 

O formă de violenţă căreia îi cad victimă elevii sunt agresiunile sexuale, hărţuire , 

tentativa de viol. 

Agresiunea sexuală se referă la aplicarea unor dezechilibre de purtare între sexe. Fetele 

sunt mai des vulnerabile la agresiunea sexuală decât băieţii. 

 Consecinţe: 

Datele privind expunerea elevilor la violenţa sexuală în şcoli sunt destul de limitate 

datorită faptului că se evită astfel de comunicări din teama de a fi făcut de ruşine, de a nu fi 

stigmatizate sau de a nu avea represalii. 

Actele de violenţă sexuală sunt menite să descurajeze fetele de a merge la şcoală şi chiar 

pot provoca, frica părinţilor pentru violenţe de acest gen. Violenţa sexuală împotriva băieţilor, în 

şcoală poate provoca sentimentul de ruşine, în special aceasta fiind considerată un subiect tabu. 

 O  consecinţă gravă a practicării violenţei sexuale este riscul de  

apariţie a bolilor cu transmitere sexuală, a sarcini nedorite, stima de sine  

scăzute şi performanţe scăzute la şcoală. Ea are, de asemenea, repercursiuni asupra familiei şi 

comunităţii.  

4.Violenţa externă, care se produce în afara şcolii. 

Violenţa care are loc în afara mediului şcolar  (violenţa dintre bande, conflict politic, 

brutalitatea politiei, situaţiei de conflict, arme şi luptă) este adesea introdusă în şcoală, 

manifestându-se prin bătăi, împunsături şi împuşcături, mai mult prin forme severe, chiar 

mortale, comparativ cu alte forme de violenţă în şcoală mai ales atunci când sunt asociate cu 

traficul ilicit de droguri. 

Instabilitatea politică şi brutalitatea poliţiei sunt de asemenea, exemple de violenţă 

externă care au un impact profund asupra violenţei în şcoli. 
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Violenţa externă a comunităţii din jurul şcolii poate să se infiltreze în şcoală, prin 

transportul de arme,crescând incidentele de violenţă. 

Elevii pot purta asupra lor arme deoarece aceştia se simt ameninţaţi. 

Combaterea implică în general conflict în cazul în care trebuie să se facă distincţia între 

făptuitor şi victimă. 

Agresivitatea poate duce la luptă, cu sau fără arme. 

Consecinţe: 

Cînd elevii sunt implicaţi în bande sau trăiesc în comunitîţi în care există bande care 

consumă droguri, acest lucru poate duce direct la luptă, violenţî cu arme, consum de droguri în 

cadrul şcolii. 

Situaţiile de conflict pot afecta capacitatea elevilor de a învăţa, de a frecventa cursurile, 

de a se integra în societate. 
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ  
 

 Profesor Micşoniu Dumitru 

 Profesor Fulea Angelica 

 Grup Şcolar „Ovid Densuşianu” Călan  

 

Violenta este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau 

social şi care se traduce printr-o pierdere a integrităţii, ce poate fi fizică, materială sau psihică. 

Această dezorganizare poate să opereze prin agresiune, prin utilizarea forţei, conştient sau 

inconştient, însa poate exista şi violenţă doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul 

să aibă intenţia de a face rău. 

Mass-media, cercetările şi statisticile oficiale raportează o creştere spectaculoasă a 

fenomenului în ultimele trei decenii în mai multe ţări ale lumii, astfel încât escaladarea violenţei 

în şcoală a devenit cea mai vizibilă evoluţie din câmpul educaţiei formale. Dacă, în fazele de 

început ale educaţiei şcolare, predomină violenţa profesorului asupra elevilor, democratizarea 

educaţiei a antrenat o deplasare a violenţei către elevi, canalizând-o dinspre elevi spre profesori. 

Violenţa în şcoala este o problema căreia i s-a făcut  o publicitate considerabilă în multe 

ţări: SUA, Franţa, Anglia, etc. şi, din nefericire, această listă s-a completat şi cu România. 

Numeroase posturi de televiziune prezintă  diverse scene de violenţă petrecute în şcoală de la 

cele mai uşoare forme de violenţă  până la cele mai violente. 

Este dificil sa se realizeze discriminări între cele două concepte agresivitate şi violenţă. 

Exista trei teorii explicative ale comportamentului agresiv: 

agresivitatea este înnăscută, poziţie susţinută de autori precum Sigmund Freud şi Konard 

Lorenz. În viziunea lui Freud oamenii se nasc cu instinctul de a agresa şi de a fi violenţi; 

agresivitatea e un răspuns la frustrare. Cei care susţin această afirmaţie pleacă de la 

convingerea că agresivitatea este determinată de condiţiile externe; 
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agresivitatea este un comportament social învăţat. 

Violenţa şcolară este de cele mai multe ori nefatală, dar poate cauza serioase prejudicii 

dezvoltării persoanei. 

Violenţa fizică şi cea verbală sunt doua dintre cele mai des întâlnite tipuri de violenţă în 

şcolile din Europa. În Suedia, 22% dintre elevi de sex masculin cu vârsta cuprinsă între 13 – 17 

ani au fost implicaţi în trei sau mai multe violenţe fizice în anul 2000. În Nurenberg, Germania, 

53% dintre băieţi au admis că au fost implicaţi în violenţe fizice în şcoală în anul 2000. 

Un studiu britanic a ajuns la concluzia că în fiecare an 10 elevi au tentative de suicid 

determinate de actele de violenţă de la şcoală; acelaşi studiu arata ca 80% din victimele 

violenţelor consideră violenţa verbală mai stresantă decât atacurile fizice, iar 30% din victime 

afirmă că agresiunile le afectează capacitatea de a se concentra asupra sarcinilor şcolare. 

Pe ansamblu, datele existente demonstrează că violenţele şcolare au o tendinţă constantă 

de creştere, atingând rata cea mai înaltă la nivelul învăţământului gimnazial şi liceal; din punct de 

vedere al distribuţiei pe sexe, violenţele sunt cele mai des întâlnite la băieţi, atingând frecvenţa 

maximă în jurul vârstei de 15 ani. 

 Youth voices, o ancheta UNICEF din anul 2001 asupra opiniilor, temerilor, speranţelor şi 

viselor copiilor – eşantionul de populaţie din ţara noastră fiind de 400 de copii şi adolescenţi între 

8 si 17 ani, dintre care 97 cuprinşi în sistemul de educaţie publică – a pus în evidenţă ca 39% 

dintre subiecţi au declarat că se confruntă cu violenţa şi comportament agresiv/violent  în şcoală. 

Sub eticheta „violenţă” descoperim o diversitate  de forme de conduită, care descriu, sub 

aspectul intensităţii, o linie continuă: la intensitatea cea mai mică, violenţa presupune 

confruntarea vizuală , poreclirea , tachinarea, ironizarea, imitarea în scop denigrator; refuzul de a 

acorda ajutor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea,  împingerea, înjunghierea şi 

împuşcarea sunt forme de intensitate crescută ale violenţei. 

Mai cu seamă în prezent, cultura adolescenţilor pare a fi centrată pe violenţă, fenomen la 

care au contribuit familia, şcoala, industria divertismentului şi mass-media. 

Adolescenţa este o perioadă de transformări pe plan social, fizic, şi psihic. Transformările 

fizice care încep la pubertate sunt adesea foarte brutale şi adolescenţii le trăiesc ca pe o mare 

metamorfoză. Transformările pot determina sentimente de jenă, timiditate, refuzul comunicării 

etc. 

Deosebit de importantă în această perioadă este relaţia pe care adolescentul o are faţă de 

propriul său corp aflat în transformare. Legat de acest aspect asistăm la preocupări deosebite în 

ceea ce priveşte machiajul, coafarea parului, îmbrăcămintea. Emoţiile se manifestă în această 

perioadă cu un mare dinamism. Au loc treceri bruşte de la stări de fericire la stări de descurajare 

sau deprimare,  de la sentimentul de putere la cel de îndoială, de scădere a stimei faţă de sine. 

Pentru a face faţă acestor emoţii, adolescenţii dezvoltă reacţii de agresivitate şi de opoziţie faţă de 

tot ceea ce înseamnă autoritate (părinţi, profesori, instituţii). 

Sub aspect temporal , adolescenţa, este perioada de vârstă situată între copilărie, pe care o 

continuă şi vârsta adultă, respectiv între 12 – 13 ani şi se termină între 18 – 20 de ani (această 

încheiere sau terminare este relativă, deoarece atât apariţia cât şi durata adolescenţei variază în 

funcţie de sex, rasa, condiţii geografice şi mediul social – economic). Este o perioadă de 

restructurare afectivă şi intelectuală a personalităţii. Ea este caracterizată ca o  perioadă ingrată 

ceea ce scoate în evidenţă faptul că este dificilă şi pentru adolescenţii înşişi cât şi pentru cei care 

se află în contact cu adolescenţi. 

 Pe plan psihologic putem reţine în principal următoarele trăsături de care este marcată 

adolescenţa: căutarea identităţii de sine, căutarea unui set personal de valori, achiziţia abilităţilor 

necesare pentru o bună interacţiune socială, câştigarea independenţei emoţionale faţă de părinţi, 

nevoia de a experimenta o varietate de comportamente, atitudini şi activităţi. 

Adolescenţa este un câmp extrem de dinamic, este o perioadă contradictorie, în care  

poate să înceapă să se manifeste sentimentul de durere, de  tristeţe a depăşirii copilăriei, este o 

perioadă suprasolicitantă pentru toţi adolescenţii, cu atât mai mult pentru cei care au anumite 

predispoziţii sau cauze însoţite de condiţii spre devianţă şi delincvenţă.  
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Violenţele întâlnite  în şcoală la această vârstă , sunt semnalate din cauză că băieţii (într-o 

proporţie mult mai mică, şi fetele) se află la vârsta confruntărilor fizice: a te măsura cu sine şi cu 

ceilalţi face parte din afirmarea identităţii sexuale masculine, o formă de socializare prin luptă, 

apărarea teritoriului. Aceste pariuri încalcă regulile obişnuite ale conflictelor dintre adolescenţi şi 

pot genera violenţe individuale sau colective. 

Mulţi adolescenţi care prezintă un comportament antisocial sau delincvenţial au prezentat 

patternuri similare în copilăria mică sau mijlocie. Comportamentul antisocial precoce este un 

indicator cvasipredictor pentru violenţa juvenilă, în special la sexul masculin. 

De cele mai multe ori, fetele se implică în conduite violente pentru a-şi demonstra 

loialitatea faţă de o prietenă sau dragostea pentru un băiat.  

Şi pentru adolescenţi, dar mai ales pentru adolescente, sexualitatea este extrem de 

importantă. Să fii atractivă sexual este o condiţie a popularităţii unei fete în şcoală. Preocupaţi să 

îşi afirme masculinitatea, băieţii sunt în mod particular mai interesaţi să facă multe cuceriri decât 

să se implice doar într-o singură relaţie. Această indiferenţă în perceperea importanţei 

partenerului pentru status explică de ce fetele devin agresive când se simt ameninţate cu 

deposedarea obiectului iubirii lor de către o rivală. Majoritatea fetelor dar şi a băieţilor cu 

conduite violente în şcoală cred că cea mai bună cale pentru a-ţi demonstra iubirea/ loialitatea 

faţă de partener este să te baţi pentru el.  

Chiar dacă nu se ajunge la o adevărată confruntare fizică cu o/un rival/rivală, procesul de 

curtare, flirtul implică ameninţarea cu violenţă: lovirea, pălmuirea, tachinarea se întâlnesc mai 

frecvent la fete decât la băieţi. 

Fetele şi băieţii care manifestă conduite violente  în şcoală explică acest comportament 

făcând trimitere la relaţia de supravieţuire – vulnerabilitate. 

Violenţa şcolară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo 

unde sărăcia este la ea acasă. De aceea, când se vorbeşte despre violenţă în şcoală, se consideră 

drept surse favorizante atât factori exteriori şcolii – factorul familial, factorul social, factorul 

individual, cât şi un factor intern şcolii – şcoala ca sursă de violenţă. 
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PROGRAM TERAPEUTIC PENTRU COMBATEREA VIOLENŢEI 

            

 Profesor  psihopedagog Adiana Lia Avram  

                      Profesor  psihopedagog Delia Elena Marcu 

Şcoala Specială Bocşa 

Actualitatea temei este dată de frecvenţa tulburărilor comportamentale la copii cu cerinţe 

educative speciale, dar şi la cei cu intelect normal. 

Forme de manifestare a furie  şi a comportamentelor agresive în funcţie de vârstă sunt 

redate după Loeber şi Hay 1997: 
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- sugar: după ce înţelege relaţia cauză – efect, în a doua jumătate a primului an de viaţă, 

direcţionează o furie direcţionată; din punct de vedere emoţional, băieţii îşi manifestă cu mai 

mare intensitate; 

- copilăria mică: izbucniri de furie şi agresivitate împotriva adulţilor şi a celor de aceeaşi 

vârstă; 

- vârsta preşcolară şi şcolară primară: băieţii preferă agresivitatea fizică, fetele agresivitatea 

indirectă; 

- adolescenţii şi maturitatea timpurie: datorită dezvoltării forţei fizice comportamentul 

agresiv devine sever, putând cauza răniri grave sau chiar decese, cei de aceeaşi vârstă participă la 

acte de violenţă colective.  

Comportamentul agresiv al unui copil are succes în condiţiile în care ceilalţi copii 

manifestă respect, teamă sau chiar supunere, astfel încât copilul agresiv care iniţial a fost motivat 

de frică ocupă tot mai mult teren deoarece obţine beneficii sau îşi impune mai uşor punctul de 

vedere. 

Educaţia şi mediul au un rol hotărâtor în exersarea comportamentelor dezirabile în viaţa 

socială. Deprinderile unui comportament adecvat la o vârstă cât mai mică este de preferat.  

Scopul procedurii terapeutice trebuie să ia în considerare toate premisele învăţării şi a 

situaţiilor problematice. 

Modulele – fiecare etapă al planului terapeutic este caracterizată printr-un obiectiv 

terapeutic clar definit, are o metodă corespunzătoare şi materiale de lucru adecvate.  

Trebuie respectat principiul de construire a intervenţiei pe etape. Pe durata planul 

intervenţiei pentru copii trebuie consiliaţi şi părinţii. Pentru că activitatea cea mai plăcută pentru 

copii este jocul am propus un program terapeutic prin joc, joc de rol, desen, poveste astfel încât 

obiectivele să fie atinse. 

Evaluarea programului se va face prin fişă de observaţie a participării (individuale şi în 

grup) a fiecărui copil la activităţile propuse. 

PROGRAM TERAPEUTIC PENTRU COMBATEREA VIOLENŢEI 

adresat copiilor : (6-7 ani) din şcolile / grădiniţele de masă,  

elevi clasele I-IV învăţământ special 

OBIECTIVUL CADRU: educarea unui comportament nonviolent, formarea atitudinii 

pozitive în relaţiile dintre copii bazate pe: toleranţă, responsabilitate şi respect. 

OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 

să recunoască diferite manifestări comportamentale 

să identifice situaţii în care copiii şi adulţii au manifestări de violenţă: verbală şi fizică 

să diferenţieze atitudinile violente de cele nonviolente  

să descifreze momentele periculoase care îi pot pune în dificultate. 

să-şi adapteze comportamentul la cerinţele mediului educogen al grădiniţei 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

de cunoaştere şi înţelegere: 

să  recunoască manifestările emoţiilor pozitive şi negative şi starea pe care o reflectă 

să înţeleagă sistemul de valori al grupului în care trăiesc  

să identifice cauze şi efecte ale acestor manifestări 

să-şi recunoască propriile trăiri afective şi emoţionale 

de comunicare: 

să denumească stări emoţionale 

să exprime verbal şi nonverbal expresia exterioară a unei emoţii 

de aplicare: 

să-şi controleze şi să-şi recunoască emoţiile proprii şi ale semenilor 

să utilizeze gesturi care exprimă trăirile emoţionale 

să se comporte adecvat ca răspuns la situaţiile concrete din  unitatea şcolară, familie şi nu 

numai . 

RESURSE PEDAGOGICE 

UMANE:  
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Copiii 

Profesor pentru învăţământul primar şi preprimar; 

Profesor psihopedagog; 

Părinţi. 

MATERIALE: 

Planşe 

Diapozitive 

Casete audio 

Jucării  

Fişe de lucru 

       3. METODE ŞI PRODEDEE DIDACTICE: 
conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, studiul de caz, jocul de rol 

NR 

CRT 

 

CONŢINUT 

 

SUBIECTUL 

TIPUL DE 

ACTIVITATE 

Oservaţii 

1 Recunoaşterea manifestărilor 

exterioare ale unor trăiri 

afective şi exprimarea lor 

personală 

„Spune cum mă 

simt ?”(expresie 

facială) 

„Cum este 

el?”(expresie 

corporală) 

Exerciţii de 

mimică 

 

Exerciţii de 

pantomimă 

 

2 Dezvoltarea controlului 

asupra reacţiilor motrice 

„Pe vârfuri” Joc de atenţie  

3 Dezvoltarea autocontrolului şi 

a stăpânirii de sine 

„Seriosul” Joc de rol  

4 Cunoaşterea atitudinilor şi 

comportamentelor violente 

sau nonviolente ale unor 

personaje din basme şi 

povestiri 

„Cum se 

comportă ei şi 

ce cred eu 

despre ei” 

 

Convorbire 

 

5 Formarea capacităţii de 

apreciere morală a faptelor 

eroilor din poveşti 

„Cine aş vrea să 

fiu?” „Cine nu 

aş vrea să fiu?” 

 

Joc exerciţiu 

 

6 Exprimarea în desen a 

trăirilor emoţionale pozitive 

şi negative 

„Desenează 

copii:veseli, 

trişti,serioşi, 

miraţi...” 

„Oglinda mea” 

 

 

 

Desen 

 

7 Identificarea motivaţiilor unor 

manifestări comportamentale 

„Cum ne 

comportăm la 

grădiniţă ,acasă 

şi de ce?” 

 

Lectură după 

imagini 

 

8 Înţelegerea mesajului unor 

proverbe şi zicători 

„Fii în viaţă 

cum străbunii te 

învaţă” 

 

Convorbire 

tematică 

 

9 Dezvoltarea capacităţii de a-si 

analiza comportamentul şi de 

a se autoevalua 

„Azi sunt 

(fericit,vesel 

trist pentru 

că...)” 

Desen şi 

convorbire 

 

10 Conturarea unui model de 

comportament şi 

atitudine,dezvoltarea 

motivaţiei interne 

„Ca cine aş vrea 

să fiu?” 

 

Povestirea 

copiilor 
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PREVENIREA VIOLENŢEI ŞCOLARE 
 

Profesor Claudia Rof 

                                                                 Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin 

 

 “ A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării 

între persoanele angrenate în actul educaţional.” (Dardel Jaouadi) 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici 

particulare specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de 

violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca “orice formă de manifestare a unor 

comportamente violente”: bruscare, lovire, rănire, consum şi comercializare de droguri, 

vandalism, exprimare inadecvată sau jignitoare, fumatul în şcoală, oricare comportament care 

contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. 

Dacă în fazele de început ale educaţiei şcolare predomină violenţa profesorului asupra 

elevilor, democratizarea educaţiei a antrenat o deplasare a violenţei către elevi, canalizând-o 

dinspre elevi spre profesori. Violenţa fizică şi cea verbală sunt două dintre cele mai des întâlnite 

tipuri de violenţă în şcolile din Europa.  

Violenţa în şcoli este un fenomen întâlnit în şcolile din ţara noastră. Violenţa verbală dă 

naştere viloenţei fizice, motiv pentru care sistemul educaţional ar trebui să intervină prin măsuri 

de soluţionare a conflictelor şcolare, prin introducerea unor cursuri care să ofere sprijin atât 

părinţilor, cât şi elevilor-problemă. Una dintre aceste soluţii este prezenţa unui psiholog care să 

consilieze elevii şi să colaboreze cu cadrele didactice în vederea reducerii riscului de violenţă. 

De multe ori copilăreşti pentru adult, motivele violenţei fizice sau verbale în mintea unor 

adolescenţi sunt grave, ceea ce îi face să reacţioneze în funcţie de nivelul de educaţie primit. 

Specialiştii în domeniu au realizat o serie de studii care reflect ideea că elevii-problemă 

sunt aceia care au dificultăţi în comunicarea cu părinţii sau aceia care provin din familiile în care 

predomină climatul conflictual. De asemenea, s-a constatat că anturajul este unul din motivele 

conflictului şcolar. Unii elevi se afiliază unor „găşti” şi copiază comportamentul acestui grup de 

teama de a nu fi daţi la o parte. Alţi factori de violenţă în rândul elevilor sunt teribilismul vârstei, 

dorinţa de a ieşi în evidenţă, nevoia de a se face cunoscuţi.  

Un alt factor de risc în devierea comportamentului copilului spre violenţă îl constituie 

mass-media care expune acte de violenţă în mare parte fără  să stigmatizeze aceste acte, fără a 

sublinia caracterul imoral al agresiunilor. 

Ca măsură de constatare a gradului de violenţă în şcoală se impune supravegherea elevilor 

cu ajutorul sistemelor video pentru a se putea monitoriza accesul în incinta şcolii, 

comportamentul copiilor în pauze, perturbarea activităţilor cadrelor didactice de către alte 

persoane. Dacă din punct de vedere psihic prezenţa camerelor video în incinta şcolii descurajează 

manifestările violente prevenind astfel încălcarea regulamentului de ordine interioară, din punct 
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de vedere practic, înregistrările oferă dovezi incontestabile ale faptelor comise şi ajută la luarea 

unor măsuri imediate, nepermiţând agravarea conflictelor. 

În vederea stopării violenţei  şcolare, profesorii, autorităţile şi părinţii elevilor trebuie să 

colaboreze pentru găsirea unor soluţii privind protecţia şi securitatea şcolilor. 

Astfel, considerăm necesară realizarea unor activităţi de informare şi de prevenire a unor 

fapte sociale reprobabile la care să participe elevi, părinţi, psihologi, cadre medicale, poliţişti, 

preoţi. 

De asemenea, se impune întărirea pazei şi a ordinii în şcoală, încheindu-se în acest sens 

contracte cu instituţii de pază şi de protecţie. Considerăm oportună supravegherea permanentă a 

şcolii cu ajutorul unor camere-video, iar accesul în şcoală să se facă pe o singură intrare. 

Consilierea psihologică reprezintă o altă măsură de prevenire a violenţei în școală. În acest 

sens se impune organizarea unor sesiuni de evaluare a elevilor prin teste, în vederea depistării 

timpurii a tinerilor cu înclinaţii către violenţă sau victime ale acesteia. Importantă este şi 

consilierea pedagogică a cadrelor didactice pe problematica prevenirii şi combaterii violenţei în 

mediul şcolar. 

Sportul şi religia joacă un rol important în prevenirea violenţei. Sportul poate îndepărta 

agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate promova integritatea socială, căci 

sportul promovează respectarea adversarului. La rândul ei, religia încurajează înţelegerea şi 

toleranţa. 

Lucrul cel mai important este să găsim metodele eficiente de combatere a violenţei, pentru 

că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit. 

                                     

 

STUDIU DE CAZ 

 Profesor Benga Ion  

 Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Reşiţa 

 

„A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării între 

toate persoanele angrenate în actul educaţional”. 

 Dardel Jaouadi 

Şcoala este un loc unde elevii învaţă,  un loc unde se stabilesc relaţii, se promovează 

modele, valori. În programe şcolare adecvate şi cu un material genetic propice, se creează 

condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a copilului.  

Colectivul de elevi constituie un grup ai căror membrii depind unii de alţii, fiind supuşi 

unei mişcări de influenţare reciprocă ce determină echilibrul funcţional al câmpului educaţional. 

Este ideal să ai un colectiv fără probleme de relaţionare, comunicare, fără evenimente pozitive 

sau negative, de aceea sunt norme şi reguli scrise sau nescrise pe care oamenii le-au respectat din 

cele mai vechi timpuri. 

Pentru că în unităţile şcolare principalele activităţi se desfăşoară în clase de elevi –  

respectiv grupuri sociale înfiinţate aleatoriu, pe parcursul primelor săptămâni de la constituirea 

lor o atenţie deosebită trebuie acordată managementului clasei. Fiecare clasă / grup cere de la 

membrii săi diferite forme de comportament dar toate trebuie adecvate conduitei de elev 

respectiv regulamentului de ordine interioară. Astfel actul educaţional se desfăşoară într-un 

climat emoţional adecvat.  Predarea – învăţarea – evaluarea  este un proces relaţional, iar 

gestiunea acestor relaţii se înscrie în ceea ce unii autori numesc managementul clasei şcolare 

adică “setul de activităţi prin intermediul cărora profesorul promovează comportamentul adecvat 
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al elevului şi elimină comportamentul inadecvat, dezvoltă relaţii personale bune şi un climat 

socio - emoţional pozitiv în clasă, stabileşte şi menţine o organizare eficientă şi productivă a 

clasei”(Weber). 

Comportamentele violente ale elevului îşi pot avea originea şi într-un management 

defectuos al clasei şcolare, mai exact într-o lipsă de adaptare a practicilor educaţionale la o 

populaţie şcolară considerabil schimbată. Se afirma că prima dorinţă a formatorului este aceea de 

a exercita o putere. Dând curs acestei dorinţe inconştiente, profesorul poate influenţa negativ 

relaţia cu elevul, deoarece va căuta să-l menţină într-o situaţie de dependenţă, de subordonare 

necondiţionată. Pentru aceasta, profesorul poate recurge la diferite modalităţi de coerciţie, 

descurajând astfel formarea unor personalităţi autonome, independente. Ca urmare, în grupurile 

conduse autoritar, se acumulează tensiuni, frustrări, ce determină comportamente agresive, 

ostilităţi între membrii grupului, în timp ce faţă de lider se manifestă o atitudine de supunere. 

Prin lider înţelegând autoritatea adultului care gestionează colectivul clasei; stilul lui de 

conducere a „grupului social” influenţează categoric modul cum membrii grupului se comportă. 

Astfel, la schimbarea ciclurilor de învăţământ, datorită schimbării liderului de autoritate, a 

stilului de management, pot apărea conflicte  generând în acte majore de violenţă şi nesupunere. 

Perioada de acomodare cu noul lider şi cu stilul lui de conducere, poate fi una nesemnificativă 

sau de lunga durată până noile reguli  se vor însuşi sau nu vor fi recunoscute niciodată atât timp 

cât nu este recunoscută schimbarea ca pe una benefică.  

SEMNALAREA CAZULUI 

Colectarea informaţiilor de la cel ce semnalează cazul 
-         persoana ce semnalează cazul:  

- profesorul de servici; 

- a doua zi, mama elevului bătut; 

-         mod de semnalare a cazului:  

- verbal; 

- mama victimei semnalează în scris  însoţit de certificatul medico-legal 

Analiza datelor: 
- preluarea cazului: dirigintele clasei, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei în 

mediul şcolar; Poliţia de proximitate. 

EVALUAREA INIŢIALĂ 

Colectarea datelor 

Nume şi prenume: C. A. G. 

Sex : masculin 

Religie : ortodoxă 

Cetăţenie : română 

INFORMAŢII OBŢINUTE DE LA VICTIMĂ: 

Elevul se simte dezamăgit de întâmplrea care a avut loc el şi agresorul fiind colegi din 

clasa I, nu şi-a închipuit că „va ieşi aşa urât”. Nu este supărat pe colegul său şi este bucuros că 

loviturile primite nu au urmări grave asupra sănătăţii sale. Este reţinut în ceea ce priveşte 

pedepsele deoarece mma sa este foarte îngrijorată şi supărată. 

Mama evului bătut sesisează în scris unitatea şcolară cerând măsuri disciplinare pentru 

elevul agresor, ameninţând că dacă nu se vor lua şi  nu se vor aplica astfel de măsuri, va transfera 

fiului său la altă şcoală. Cere pedeapsă maximă (exmnatricularea elevului agresor) pentru elev, 

schimbarea dirigintei clasei, răspuns în timp scurt la sesizarea sa. 

INFORMATII OBŢINUTE DE LA AGRESOR: 

Recunoaşte că a săvârşit un act de indisciplină grav, care poate avea urmări faţă de 

situaţia lui şcolară însă nu se simte ameninţat de urmări. 

INFORMAŢII OBŢINUTE DE LA COLECTIVUL PROFESORAL AL CLASEI  

 În perioada când era elev în clasele I-IV nu au fost semnalate abateri grave de la 

disciplină. Doamna învăţătoare ştia că are un temperament vulcanic şi totdeauna încerca să-i 

găsească o preocupare, să supravegheze toate pauzele şi să asigure un climat optim în clasă. În 

semestrul I al anului şcolar acesta nu s-au semnalat conflicte majore. În ziua producerii 
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incidentului elevul era trist deoarece mama sa plecase din nou în străinătate la muncă. El stă 

îmreună cu tatăl său şi cu un frate vitreg care este elev la liceu vocaţional în calsa a XI a  fapt 

pentru care este plecat toată ziua de acasă (dimineaţă cursuri practice, după amiază cele de 

cultură generală). 

ANALIZA DATELOR 
În urma analizei datelor Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei în Mediul Şcolar 

a propus următoarele măsuri: 

Scăderea notei la purtare la 5 a elevului C.A.G. conform art. 14 din Regulamentul de 

Ordine Interioară; 

Mutarea disciplinară în clasa a Va B ; 

Consiliere şcolară şi educaţională a elevului în cadrul Cabinetului Şcolar de Asistenţă 

Psihopedagogică. 

Amendamentul că membrii comisiei nu au fost de acord în unanimitate cu propunerea 

scăderii notei la purtare numai agresorului, vinovat fiind şi elevul de la care a început conflictul 

verbal. 

Studii realizate de către ONG-uri şi organizaţii abilitate arată că în şcoli există conflicte. 

În toate instituţiile au existat, există şi vor fi conflicte a căror soluţionare ţine de prezenţa unui 

mediator sau a unui management al comunicării centrat pe eficienţă. 

Şcoala are un rol important în procesul de socializare al elevilor, de aceea, profesorii, ca 

agenţi educaţionali, sunt direct responsabili de comportamentul elevilor. Violenţa în şcoli a 

devenit în ultima perioadă o problemă majoră, iar părerea unanimă a profesorilor este că aceasta 

e un fenomen care riscă să ia amploare în câmpul educaţiei formale. Cu toate acestea numărul 

incidentelor violente în şcoală nu a crescut în mod semnificativ. În ceea ce priveşte nivelul de 

securitate, majoritatea profesorilor consideră că în instituţiile de învăţământ se pot simţi în 

siguranţă. Prin urmare, majoritatea consideră că nu pot deveni victime ale comportamentelor 

violente ale elevilor 

 

BIBLIOGRAFIE: 

http://www.edu.ro  

http://www.ziare.com/articole/violenta+la+scoala 

Adriana Băban - Consiliere educaţională – Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie – Editura 

UBB Cluj  

Richard J. Bodine, Donna K. Crawford - MANUALUL EDUCAŢIEI PENTRU   

REZOLVAREA CONFLICTELOR .Un ghid pentru formarea programelor de calitate în şcoli 

 

VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢĂ 

 
                                                                          Profesor:Tare Mariana 

Scoala Cu Clasele I-VIII Varadia 
 

Plecând de la cuvintele,,Violenţa generează violenţă-ESCHIL,,putem spune ca familia este 

factorul educaţional, care acţionează şi influenţează comportamentul socio-relaţional al viitorului 

adult.Referindu-se la puterea exemplului părinţilor,în educaţie J Lock spunea,,Nu trebuie să  

faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite...,, 

 Dragostea şi compasiunea faţă de aproape, nondiscriminarea şi acceptarea acesteia, 

responsabilitatea pentru sănătate proprie şi a altora au devenit datorii pentru fiecare creştin. 

Era noastră, este una violentă pentru că suntem martorii unei izbucniri a comportamentului 

agresiv în lumea întreagă. Violenţa, provoacă senzaţii puternice, este acceptată şi adesea dorită. 
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Întâlnim violenţa sub multiplele ei expresii, oferite de cărţi, ziare, reviste şi pagini întregi şi 

imagini care prezintă crime, violuri, emisiuni de televiziune unde se difuzează neîncetat 

informaţii despre ucigaşi, ori atacuri de orice fel! 

Fiinţele umane învaţă de mici cum să perceapă, să interpreteze şi să judece şi să răspundă 

la stimulii ce vin din mediul fizic şi social. Structurile cognitiv-comportamentale de agresivitate 

încep să se întărească în jurul vârstei de 8-9 ani şi se consolidează continuu până la maturitate. 

Părinţii sunt cei care oferă modele de conduită pe care copiii le preiau prin imitaţie şi 

învăţare. Modelul oferit de părinţi este completat prin dascălii şcolii; elevii vin la şcoală fiecare 

cu o istorie a lor din familie. 

Un factor principal care determină un comportament violent este climatul familial 

necorespunzător: părinţii plecaţi în străinătate, exagerat de protectori, familii dezmembrate etc. 

În urma unui chestionar completat de o grupă de 25 de elevi de la clasele V-VIII de la 

şcoala noastră  au apărut următoarele informaţii: 

să nu fiu băgat în seamă pentru că mama şi tata au lucruri mai importante de făcut; 

să mi se spună că sunt rău şi că mai bine nu mă năşteam; 

să mi se spună că sunt prost şi că nu sunt bun de nimic; 

să fiu înjurat şi umilit; 

să se facă mereu glume pe seama mea; 

că cei dragi mie să ţipe mereu la mine; 

să fiu bătut când fac o boacănă; 

De aceea: 

 nu mai vreau să vorbesc cu nimeni; 

 nu am încredere în nimeni; 

 îmi este greu să învăţ la şcoală; 

am coşmaruri noaptea şi nu pot să dorm. 

 Vă propun şi un portret al elevului violent. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Elevului 

                                  violent 

 
 

 

 

 

 

 vreau să mă rănesc 

 vreau să lovesc pe alţii 

 vreau să mor 

 vreau să dispar 

vreau să fug de acasă. 

Totuşi aş dori: 

 să fiu luat în braţe şi iubit; 

 să  fiu respectat; 

 să fiu protejat; 

SINGUR 
VINOVAT 

NEÎNSEMNAT 

FĂRĂ ROST 

ÎN LUME 

FURIOS TRIST 

 

NEAJUTORAT 

NERESPECTAT 

NEÎNŢELES 

NEIUBIT 

FĂRĂ VALOARE 
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 să fiu apreciat; 

 să fiu fericit 
Deşi este greu de crezut există şi oameni mari care îi înţeleg pe copii şi care nu le vor răul. 

Cine sunt ei? 

cineva din familie  care nu le face rău; 

învăţătoarea; 

profesorii; 

poliţistul; 

un prieten mai mare; 

psihologul şcolii. 

În mediul şcolar, violenţa se manifestă fizic: lovirea persoanelor, vătămarea fizică a 

acestora, deposedarea prin forţă de bunuri şi verbal: limbaj argotic, injurios, de-a dreptul trivial, 

violenţă materială care se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra mobilierului şcolar şi a 

bunurilor altor persoane şi violenţă psihică ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate 

la persoana agresată şi se manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare. 

În sala de clasă sunt binevenite afişe cu următoarele texte: 

fiecare cadru didactic are dreptul de a preda fără a fi deranjat; 

fiecare elev are dreptul de a studia fără a fi deranjat; 

fiecare trebuie să respecte drepturile celorlalţi. 

Profesioniştii în domeniu au stabilit 10 reguli educative în familie: 

să-ţi iubeşti copilul, să-l accepţi aşa cum este, să te bucuri de el, să nu-l jigneşti, să nu-l 

pedepseşti pe nedrept, să nu-l umileşti, să-i dai prilejul să te iubească. 

să-ţi protejezi copilul, să-l aperi de pericole fizice şi sufleteşti, la nevoie sacrificându-ţi 

propriile interese, chiar cu riscul propriei vieţi; 

să fii un bun exemplu pentru copilul tău, astfel încât el să trăiască într-o familie în care 

domneşte cinstea, modestia, armonia; 

să te joci cu copilul tău; 

să lucrezi cu copilul tău; 

să laşi copilul să dobândească singur experienţa de viaţă, chiar dacă suferă deoarece copilul 

super protejat, ferit de orice pericol, ajunge uneori cu invalid social; 

să-i arăţi copilului limitele libertăţii umane; 

să-l înveţi să fie ascultător; 

să aştepţi de la copilul tău numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de 

maturizare şi experienţei sale; 

să-i oferi copilului tău trăiri cu valoare de amintiri, serbări în familii, excursii, călătorii, 

vacanţe, spectacole, manifestări sportive, deoarece copilul se hrăneşte ca şi adultul, din trăiri care 

îi dau prilejul să cunoască lumea. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Dobrot Loredana: „Precepte de educaţie şcolară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2007; 

Ferreol G, Neculau A: „Violenţa. Aspecte psihosociale”, Editura Polirom, Iaşi, 2003; 

Constantin Mădălina: „Maltratarea copilului între cunoaştere şi intervenţie”, Editura Lumen, 

2004; 

Şincan Eugenia, Gheorghe Alexandru: „Şcoala şi familia”, Editura Gheorghe Cârţu Alexandru, 

Craiova, 1993. 

 

INTINDE MANA, NU STRANGE PUMNUL! 
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Profesor Puschita Maria,  

Profesor Staicu Camelia  

Liceul “Hercules”, Baile Herculane 

 

 GRUP ŢINTĂ:- clasele I A şi B ale Liceului “Hercules” Băile Herculane 

 PERIOADA:-luna MARTIE, 2011 

 SCOPUL PROIECTULUI: 
  Proiectul îşi propune o îmbunătăţire a capacităţii şcolii de a se mobiliza şi a 

mobiliza părinţii şi comunitatea locală pentru implicarea mai activă în rezolvarea actelor 

de violenţă în şcoală şi acasă, precum şi diminuarea sau eliminarea cauzelor care le 

declanşează. 

 ARGUMENT / IDENTIFICARE: 

  Cazurile de violenţă în şcolile din România şi în mediul familial sunt într-o creştere 

alarmantă; 

 Numeroşi părinţi pleacă la lucru în străinătate şi îşi lasă copiii în grija rudelor sau a altor 

persoane, sau chiar singuri; 

 Şcolarii sunt victimele agresiunii mijloacelor mass-media; 

 Complexitatea fenomenului ne determină să vorbim nu doar despre violenţa în şcoală, ci 

şi despre violenţă în general, dat fiind faptul că între acestea există o legătură de 

determinare. Pe de o parte, de cele mai multe ori, copilul ia primul contact cu violenţa în 

sânul familiei sale, extinzând apoi comportamentele violente şi asupra altor persoane din 

mediul extra-familial (grup de prieteni, grădiniţă, apoi şcoală etc). Pe de altă parte 

comportamentele violente învăţate în mediul extra-familial (de multe ori pe fondul 

neglijării copilului) se răsfrâng asupra membrilor familiei. 

OBIECTIVE GENERALE ALE PROIECTULUI:  
  Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală 

  Formarea unui comportament asertiv în situaţii care pot escalada în violenţă 

  Formarea unei atitudini netolerante a părinţilor faţă de actele de violenţă din sânul 

familiei 

OBIECTIVE SPECIFICE (PE TERMEN LUNG):  
  Informarea copiilor referitor la actele de violenţă comise în şcolile din România 

  Sensibilizarea copiilor privind consecinţele actelor de violenţă 

  Îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţi de prevenire 

  Ruperea „cercului vicios” al violenţei prin practicarea „Celor Trei  A ai non-violenţei” 

 Asertivitate: Comunică eficient. Acţionează inteligent! 

 Autocunoaştere: Cunoaşte-te în profunzime! 

 Autocontrol: Stăpâneşte-ţi emoţiile!  

ACTIVITĂŢI PRECONIZATE / MODALITĂŢI DE REALIZARE:  
 Anunţarea scopului şi obiectivelor proiectului; 

 Chestionar pentru elevii claselor I. Analiză şi centralizare; 

 Vizionarea unor imagini elocvente, potrivite vârstei,  privind consecinţele actelor de 

violenţă (prezentare PP); 

 Audierea şi vizionarea unor lecturi ( „Căţeluşul şchiop” de Elena Farago; vizionarea 

filmului de desene animate “Cain si Abel” ); 

 Realizarea unui afiş .Colorăm şi lipim imagini cu oameni care discută civilizat, copiii care 

se joacă frumos împreună; 

  Realizarea avizierului cu desene şi colaje cu tema „Violenţa – o lecţie care nu trebuie 

învăţată”-PAVOAZARE; 

  Întâlnire şi discuţii ale părinţilor şi copiilor cu agentul şef BOLBOTINĂ PETRE; 

 Invatarea si intonarea zilnica a imnului “ Rugaciunea copilului violent” 

 Mediatizarea va fi asigurată de d-nul Paul Sever Smadu  la Radio Reşiţa; 

  Prezentare activităţilor în cadrul Cercului Pedagogic al cadrelor didactice, Zona II, Băile 

Herculane ,care se va desfăşura la începutul lunii aprilie2011. 



 25 

 

 

 

 

VIOLENŢA LIMBAJULUI VIZUAL VS. ”GUERNICA”  LUI PABLO 

PICASSO 
 

Profesor Carmen Şulţi 

    Liceul Teoretic „Traian Vuia” Reşiţa 

 

 

Dacă abordăm conceptul de violenţă, surprindem desigur mai multe conotaţii, mai ales 

dacă-l asociem cu lumina şi culorile; atunci, violent poate însemna izbitor, ţipător, viu sau 

puternic; dar dacă îl asociem cu oamenii, el poate însemna brutal, forţat şi finalmente violenţa se 

caracterizează prin tărie, forţă si intensitate. 

Urmărind manifestarea violenţei de-a lungul istoriei, vom constata că de la începuturi şi 

până astăzi, ea s-a manifestat din ce în ce mai puternic şi inevitabil a cauzat degradarea, existând 

în istorie momente repetate, când violenţa a cauzat distrugerea, nimicirea şi moartea. 

Tentative de stopare a violenţei au existat întotdeauna şi ele s-au manifestat prin acţiuni 

concrete sau ideatic, spiritual, pentru că au făcut-o şi o fac încă, pe de-o parte oamenii de rând, 

oamenii politici (atunci când violenţa poate isca un război), dar pe de altă parte o fac mai ales 

artiştii (scriitorii, pictorii sau compozitorii). 

Voi încerca să argumentez afirmaţia de mai sus, abordând tabloul “Guernica”, un tablou 

de referinţă, a lui Pablo Picasso, care a colindat prin lume şi care le sugerează evident oamenilor, 

că violenţa este distrugătoare şi că ar fi extraordinar să renunţăm la ea. 

De la Paris, Picasso visa la Guernica, care prin bombardament a fost pângărită şi distrusă. 

La poarta zilei, el comemora, mai apoi, prin tabloul “Guernica”, pictat în doar câteva zile, 

întâmplările nefaste ale vieţii, zguduite, acolo la Guernica, de atacurile militare germane. 

“Guernica” este unul dintre cele mai apreciate tablouri ale pictorului spaniol. El   l-a 

pictat in urma bombardării oraşului Guernica, care a avut loc în 26 aprilie 1937 în timpul 

războiului civil din Spania, şi această operă a sa a devenit fulgurant un simbol al violenţei 

represiunii franchiste, înainte de a se converti în simbol al ororii războiului în general. 

“Guernica” este o lucrare de proporţii atât ca mărime efectivă (3493cmx7776cm), cât şi 

simbolic. Este o pictură în ulei; global văzută, ea este în negru şi alb, dar apare şi gri-negrul, 

barat de galben şi alb. Ea reprezintă o scenă de violenţă, de durere, de neputinţă în faţa 

bombardării violente şi de moarte; primele desene evocă doar o încăierare între cai şi tauri, pe 

care o femeie, ţinând în mână o lampă cu petrol, îi alungă din piaţa oraşului prin strigătele ei. 

Taurul prezent în tablou, nu este decât avatarul Minotaurului şi privirea sa este aceea a 

monstrului mitic. După ce Picasso vede fotografiile cu imaginile din Guernica, în 1 mai 1937, 

fotografii prezentate de presa vremii şi de fotografa suprarealistă Dora Maar, el va integra în 

tablou şi bombardamentul, iar prin supraimpresii succesive va reuşi să ne transmită un tulburător 

mesaj şi anume: efectele dezastruoase ale unui atac militar de extremă violenţă asupra umanităţii. 

Astfel, Picasso a transpus în imagini vizuale, poate mult mai grăitoare decât cele verbale sau cele 

muzicale, un cortegiu de masacre şi de oraşe în flăcări. Perfecţiunea este realizată acum prin 

sincretismul pe care-l operează între viaţa sa interioară şi nefastul eveniment istoric, care i-a 

revoluţionat conştiinţa, iar ruptura spaţiului de intimitate este iscată de intruziunea violului 
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colectiv, a violenţei ce atacă şi distruge o colectivitate, o comunitate întreagă. După “Guernica”, 

nici Picasso, nici oamenii, nici noi nu mai suntem aceiaşi.  

Picasso spunea: “Pictura aceasta nu este făcută ca să ne decoreze apartamentele, ea este 

un instrument de război ofensiv şi defensiv, ea este împotriva duşmanului.” 

Alegerea unui efect global de negru şi de alb denunţă, pe de-o parte starea de spirit şi de 

suflet a lui Picasso, care, deşi trăia deja de mult timp la Paris, a rămas în suflet tot spaniol şi deci 

şocul l-a bulversat, iar pe de altă parte efectul de culoare negru-alb denunţă şi crima împotriva 

omenirii provocată de bombardare. Acest tablou, care pare a fi un imens poster, este de asemenea 

o critică aspră a totalitarismelor care interveniseră militar în războiul civil din Spania. 

Figura centrală a tabloului este un cal rănit, mai exact o iapă al cărei corp este răvăşit de 

viol. La stânga, o femeie îşi duce copilul mort şi urlă de durere. În spatele ei un taur impasibil, 

liniştit, imagine a cruzimii şi a forţei brutale. În dreapta tabloului, trei femei dezarticulate plâng şi 

urlă, iar personajul mamei din tablou reactualizează tema din “Uciderea pruncilor” a lui Nicolas 

Poussin. Scena din fundalul tabloului, prezintă nişte forme geometrice sumbre şi evocă clădiri 

prăbuşite şi năruite. În partea de jos a tabloului, un cap de bărbat şi un braţ tăiat care ţine o sabie 

ruptă. În tot tabloul apare o dâră aproape nevăzută de speranţă, o mână care ţine o floare. 

Negrul lui Picasso ne sugerează, cred eu, cruzimea violenţei şi dezastrul durerii. Femeile 

şi copiii din tablou ne trimit cu gândul la fragilitatea omenirii în faţa violenţei care o 

victimizează. Pictând „Guernica” cu sufletul debordând de durere, Picasso scria: “Războiul din 

Spania, este o bătălie a reacţiunii împotriva poporului şi împotriva libertăţii. Toată viaţa mea de 

artist nu a fost decât o luptă continuă împotriva reacţiunii şi dispariţiei artei. La tabloul la care 

lucrez şi pe care îl voi numi “Guernica”, precum şi în toate operele mele recente, îmi exprim clar 

şi răspicat oroarea împotriva castei militare, care a scufundat Spania în oceanul durerii şi al 

morţii.”. 

“Guernica” exprimă deci toată oroarea şi toată furia şi toată mânia pe care Picasso le 

nutreşte după bombardarea oraşului din Ţara Bascilor. Oameni din lumea întreagă, şi printre ei şi 

noi, din America în Europa de la MOMA până la Regina Sofia la Madrid, au privit “Guernica” şi 

au reflectat asupra zguduitorului episod istoric. Apoi, toţi, absolut toţi, i s-au alăturat lui Picasso 

şi au protestat şi, mai protestează împotriva violenţei de orice fel ar fi ea, dar mai ales împotriva 

violenţei războiului şi a totalitarismului. 

Drept concluzie, voi propune un dialog al lui Pablo Picasso, dialog ce s-a purtat, în 

secolul trecut în cel mai frumos oraş al lumii, la Paris, şi el  pe nedrept urâţit de cel   de-al doilea 

război mondial, când Picasso l-a primit la el acasă pe Rue des Grands Augustins pe Otto Abetz, 

ambasadorul nazist. Acesta din urmă l-ar fi întrebat în faţa unei reproduceri fotografice a 

tabloului “Guernica”, pe atunci expus la MOMA la New York: “Dumneavoastră aţi făcut asta?”, 

Picasso ar fi răspuns: “Nu…dumneavoastră”. Şi mai mult decât atât, vizitatorilor germani din 

anii „40 Picasso le distribuia fotografii cu “Guernica”, izgonindu-i cu replica de neuitat: “Luaţi-

vă amintirile! Amintirile!”. 

Picasso cu “Guernica” ne spune că violenţa de atunci a răvăşit harta lumii şi pământul a 

zvâcnit sub cenuşa fierbinte, dar ne-a lăsat şi o dâră de speranţă, “floarea din tablou”, speranţa că 

într-o zi vom spune toţi NU violenţei, opunându-ne cu vehemenţă. 

 

 

 

 

 

 

“PEER MEDIATION” 
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ALTERNATIVĂ ÎN DIMINUAREA VIOLENŢEI ŞCOLARE 
 

                                                                 Prof. sociolog Dana Demenenco  

              Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică Andreea Georgescu  

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Caraş-Severin 

 

Violenţa în şcoală nu este decât o forma a violenţei cotidiene, astfel încât ea nu poate fi 

abordată doar ca exprimând o realitate separată de viaţă. Violenţa şcolară are o influenţă mare 

asupra percepţiei sociale şi a valorilor prezentului, contribuind la erodarea imaginii tradiţionale 

pozitive a şcolii ca instituţie sigură şi securizantă. 

 În prezent, o mare parte a politicii de tineret în ceea ce priveşte violenţa, a fost întemeiată 

pe credinţa că această problemă, în primul rând, rezultă din comportamentul disfuncţional pe care 

îl au elevii. În consecinţă, multe intervenţii au fost direcţionate individual la elevi cu 

comportament problematic. 

Violenţa este una dintre cele mai grave ameninţări privind starea de sănătate a copiilor 

din întreaga lume. Elevii sunt disproporţionat reprezentaţi atât ca victime, cât şi ca autori de 

violenţă.  

Violenţa şcolară a devenit o problemă importantă pe care şcolile încearcă să o abordeze 

cât mai eficient. Agresiunea între copii, actele de violenţă comise de elevi, intimidarea sunt în 

creştere.  

Comportamentul violent este declanşat de toleranţa scăzută la frustrare, de dificultăţi de 

adaptare la disciplina şcolară, de imaginea de sine negativă. Relaţiile conflictuale în familie, 

interesul redus al părinţilor pentru copii, familiile dezorganizate sau mono-parentale şi statutul 

socio-economic scăzut al familiei sunt cauzele familiale dominante ale conduitelor violente ale 

elevilor. Lipsa de supraveghere a copiilor, în situaţiile în care ambii părinţi lucrează în 

străinătate, este o cauză mai recentă a violenţei.  

Violenţa ar putea fi definită ca: 

1) Folosirea forţei fizice pentru a produce răniri cuiva sau a distruge ceva; (dicţionarul 

ENCARTA 1999) 

2) Comportamentul agresiv în care un actor sau infractor foloseşte corpul sau un obiect 

(incluzând o armă) pentru a lovi (relativ serios) sau a produce disconfort unui individ.( D. 

Olweus 1999) 

3) Ameninţarea sau utilizarea intenţionată a forţei fizice sau a puterii asupra sinelui, a altuia sau 

asupra unui grup sau comunităţii, care antrenează sau riscă puternic a antrena un traumatism, un 

deces, o alterare psihologică, o dezvoltare precară sau privaţiuni (OMS-Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii, Geneva, 2002)  

Nicole Vettenburg (1999) consideră că există trei forme de violenţă în şcoli: 

- devianţa tolerată sau violenţa juvenilă normală; 

- violenţa socială, în care şcoala însăşi este victima violenţei manifestate în societate, la nivel 

general (acest lucru este adesea invocat pentru a elibera şcoala de orice responsabilitate); 

- violenţa anti-şcoală (distrugerea echipamentelor, vandalism, insulta şi agresivitate faţă de 

profesori). 

Experienţele internaţionale în educaţia pentru rezolvarea conflictelor în şcoală pot fi grupate 

în patru abordări fundamentale: 

 programele de mediere,  

 abordarea curriculară,  

 abordarea paşnică la nivelul clasei, 

 abordarea paşnică la nivelul întregii şcoli.   

Abordarea programului de mediere antrenează indivizi selectaţi (adulţi şi copii) în 

dobândirea principiilor şi abilităţilor fundamentale ale rezolvării conflictelor şi ale medierii, cu 

scopul de a pregăti persoane ce pot juca rolul de terţă parte neutră pentru a-i ajuta pe disputanţi să 

găsească o soluţie 
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Abordarea curriculară a proceselor este o introducere în educaţia pentru rezolvarea 

conflictelor, caracterizată prin acordarea unui timp specific învăţării abilităţilor şi principiilor 

fundamentale, precum şi uneia sau mai multor proceduri de soluţionare de probleme în cadrul 

unor cursuri separate sau incluse în lecţiile zilnice/săptămânale.  

Abordarea paşnică la nivel de clasă/ la nivelul întregii şcoli este o metodologie care include 

formarea elevilor, respectiv a fiecarui membru al comunităţii şcolare – bibliotecari, profesori, 

consilieri, elevi, directori şi părinţi, pentru dobândirea abilităţilor, principiilor şi unora dintre 

procesele fundamentale de rezolvare a conflictelor. Educaţia în acest sens este încorporată în 

programa şcolară şi în strategiile de management al clasei sau al şcolii. 

Un model de bună practică pus în aplicare în Şcoala cu clasele I-VIII Nr.8 Reşiţa este 

“PEER MEDIATION” 
Programul de tip ,,Peer mediation” este un program de îmbunătăţire a autocontrolului, 

responsabilităţii, încrederii în sine şi cunoştinţelor academice ale elevilor. Este destinat elevilor 

care doresc să devină mediatori pentru covârstnici, şi să fie formaţi în domeniul comunicării 

nonviolente, dezvoltării abilităţilor de comunicare, medierii conflictelor. 

Acesta se bazează pe structura rezolvării de probleme (rezultate din competiţia între 

interesele participanţilor). Scopul acestui program este de a-i ajuta pe elevi să rezolve conflictele 

apărute între ei. Medierea şcolară presupune identificarea problemelor, găsirea opţiunilor şi 

convingerea părţilor de a ajunge la un rezultat. 

Elevii sunt conştienţi că nu reacţionează pozitiv la conflict, dar nu ştiu ce alte 

comportamente să adopte pentru a ieşi totuşi, în avantaj.  

,,Peer mediation” este atât un program cât şi un proces  în care elevii din aceeaşi grupă de 

vârstă facilitează soluţionarea disputelor între două persoane sau grupuri mici.  Acest proces 

ajută la schimbarea modului în care elevii înţeleg şi soluţionează conflictele din viaţa lor. Aceste 

abilităţi sunt transferabile şi în afara orelor de curs.  

Procesul de mediere este voluntar pentru ambele părţi. Mediatorii şcolari nu iau decizii, ci mai 

degrabă  mediază conflictul pentru a ajunge la un rezultat câştig-câştig pentru ambele părţi, 

pentru a evita probleme ulterioare. Există probleme grave care necesită sesizarea unor autorităţi 

competente şi nu sunt adecvate pentru mediere de la egal la egal.  Acestea includ: abuz sexual, 

agresiune, sinuciderea, consumul de droguri, posesie de arme, precum şi cele care implică 

probleme de ordin juridic.  

 Costurile acestui program constau în materiale şi formarea unui număr de elevi mediatori 

şcolari şi o locaţie dedicată medierii, în acest sens Şcoala cu clasele I-VIII Nr.8 Reşiţa a 

desfăşurat o activitate de formare a elevilor ca mediatori şcolari. 

O primă etapă  a acestui program a fost elaborarea programului de mediere şi selectarea 

elevilor din clasele IV-VIII ce au devenit mediatori şcolari. Pentru ca medierea să fie acceptată şi 

utilizată de întreaga şcoală, elevii mediatori trebuie să fie reprezentativi în diversitatea grupului 

de elevi. Această selecţie s-a făcut cu ajutorul testului sociometric. Astfel, din fiecare clasă au 

fost aleşi câte 3 respectiv 2 elevi (pentru clasele a VIII-a). Cei 44 de elevi mediatori şcolari 

selectaţi au reflectat diversitatea şcolară, socială, inclusiv culturală,  sex şi comportament. 

 O a doua etapă a constat în furnizarea programului de formare, elevilor,  pentru a găsi 

alternative la comportamentele auto-distructive sau violente în confruntările interpersonale sau 

intergrup. Programul de formare a fost conceput în două sesiuni a câte o oră şi jumătate: o parte 

teoretică şi o parte practic-aplicativă în care elevii au învaţat şi exersat în acelaşi timp cum să 

soluţioneze conflictele apărute între colegii lor, dar şi cum să facă faţă unui conflict personal. 

Temele abordate în cadrul programului „Peer mediation” au fost: 

 Ce este conflictul 

 De ce apare un conflict 

 Reacţii în situaţiile conflictuale 

 Ce înseamnă medierea unui conflict 

 Cine este mediatorul  

 Calităţile unui elev mediator 

 Abilităţile de comunicare 
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 Cum rezolvăm un conflict 

La sfârşitul programului de formare, elevii si-au asumat rolul de mediator şcolar, semnând un 

contract între directorul şcolii şi ei. Prin acest contract, elevii mediatori şcolari se angajează să 

respecte cele 6 etape ale medierii unui conflict.. 

1. Obţinerea acordului de a media conflictul. Este foarte important ca elevul mediator să fie 

solicitat de cel puţin unul dintre disputanţi şi să fie acceptat de toate părţile. În această 

etapă sunt prezentate regulile de bază ale medierii. 

2. Prezentarea punctelor de vedere. Fiecare elev implicat în conflict îşi prezintă, pe rând, 

punctul de vedere asupra situaţiei conflictuale. 

3. Discutarea intereselor, unde se clarifică situaţia şi fiecare dintre disputanţi prezintă ce 

doreşte de fapt. 

4. Crearea opţiunilor victorie-victorie. Sunt notate pe o fişă de lucru toate ideile prezentate 

de către elevii implicaţi în conflict. 

5. Evaluarea opţiunilor reprezinţă discutarea fiecărei idei în parte şi alegerea unor soluţii de 

rezolvare a  conflictului. 

6. Dacă părţile reuşesc să depăşească diferenţele de poziţii şi găseasc soluţii amiabile pentru 

propriile nevoi şi interese, se realizează un plan de acţiune. Apoi cei implicaţi în conflict 

semnează un acord, un formular rezolutiv pentru mediere, pentru a încheia o înţelegere 

scrisă care să includă deciziile luate de comun acord. 

 În acest prim an de proiect, lecţiile învăţate vor fi utile pentru rezolvarea mai rapidă şi 

într-un mod mai adecvat a conflictelor dintre elevi, dezvoltarea abilităţilor sociale ale elevilor, 

promovarea unui climat cât mai plăcut în şcoală, reducerea timpului dedicat menţinerii 

disciplinei în şcoli şi creşterea securităţii elevilor în şcoală. Monitorizarea rezultatelor procesului 

de mediere din Şcoala cu clasele I-VIII Nr.8 Reşiţa dovedeşte că elevii pot soluţiona situaţiile 

conflictuale, pot fi de ajutor colegilor lor, precum şi cadrelor didactice din şcoală. În anul ce 

urmează vom lărgi grupul de mediatori şcolari şi vom dezvolta metode de consiliere în funcţie de 

motivele care determină conflictele dintre elevi şi în funcţie de modalitatea de reacţie la conflict 

pe care o manifestă aceştia. 

Un mediu şcolar fără violenţă şi fără conflicte este ceea ce urmăresc toate cadrele 

didactice atât în activităţile şcolare, cât şi în cele extracurriculare.  

Programele de pregătire a mediatorilor din şcoală oferă elevilor oportunitatea de a-şi 

însuşi abilităţile necesare gestionării conflictelor, a capacităţii de a lua decizii eficace în situaţii 

limită determinând, pe termen lung, schimbări în atitudinea şi comportamentul elevilor. 

Este necesar ca elevii mediatori şcolari să fie instruiţi şi monitorizaţi permanent, deoarece 

le lipseşte adesea maturitate şi experienţa  în gestionarea conflictelor. Angajamentul acestora 

include continuarea activităţilor de dezvoltare a abilităţilor de negociere, dorinţa de a co-facilita 

sesiuni şi formarea de mentori noi în rândul colegilor.  

 

Bibliografie: Jigau, Mihai (coord.) – Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. Ghid practic 

pentru directori si cadre didactice – Editura Alpha MDN, Buzău 2006 
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VIOLENŢA  ÎN  VIAŢA  DE  ZI  CU  ZI 
 

Inspector şcolar de specialitate Ion CHIOSA, 

ISJ Caraş-Severin 

Profesor Lucia BĂRBULESCU, Profesor Dimitrie BĂRBULESCU
)
   

Grupul Şcolar Agricol Oraviţa 

 

În condiţiile în care, în România, comportamentul violent în şcoli si în vecinătatea lor a 

crescut, ţinând cont de cauzele şi formele de manifestare ale violenţei în mediul şcolar, plecând 

de la experienţa internaţională în domeniu şi având în vedere particularităţile sistemului 

educaţional românesc, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a aprobat  „STRATEGIA 

NAŢIONALĂ PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN UNITĂŢILE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR” prin O.M.E.C.T.  nr. 1409 din  29.06.2007, un document 

amplu de 44 pag. ce ne reliefează principalele acţiuni pe care trebuie să le avem în vedere în 

munca la catedră de zi cu zi.  

Diversificarea formelor de manifestare a delincvenţei juvenile din ultimii ani, în special a 

infracţiunilor comise cu violenţă, impune realizarea de eforturi în scopul găsirii celor mai 

eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale acestui fenomen. Este necesară, aşadar, o 

implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale care 

se ocupă de educarea şi protecţia minorilor – familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate 

etc. – în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui 

respect mai mare faţă de lege. 

Din analiza realizată la nivel naţional, în baza unor interviuri de grup cu reprezentanţi ai 

cadrelor didactice (profesori, directori, consilieri şi inspectori şcolari) şi elevi, a reieşit faptul că, 

într-un clasament al agresiunilor întâlnite în mediul şcolar, cea mai mare frecvenţă o au cele din 

relaţia elev – elev, reprezentate în special de violenţa verbală, urmate de manifestările violente 

ale unor persoane din afara şcolii faţă de elevi. 

Majoritatea incidentelor semnalate (tâlhării, bătăi pentru diverse motive, ameninţări) s-au 

petrecut în zonele adiacente şcolii, după încheierea programului, dar au fost înregistrate şi cazuri 

în care elevii au fost agresaţi în incinta unităţilor de învăţământ, de foşti elevi ai acelor şcoli sau 

de persoane necunoscute. 

Unele acte de violenţă au drept cauză conflictele dintre componenţii diferitelor găşti de 

cartier formate din foşti elevi care au terminat sau abandonat şcoala şi din diverse persoane fără 

ocupaţie, acestora alăturându-se, uneori, şi elevi cu un comportament dezadaptativ pronunţat.  

 Unul dintre cele mai cunoscute experimente conduse de Bandura şi colaboratorii săi  

(Kopp Mária, Berghanner Rita, 2005, Psihologie Medicală, Osiris, Budapesta) în anul 1973 

subliniază faptul ca agresivitatea este o atitudine socială dobândită, învăţată din succesele şi din 

insuccesele activităţii umane, dar şi pe baza observării unor modele care dezvoltă, manifestă 

comportamente agresive. Pornind de la ideea învăţării prin observare constatăm că acest gen de 

manifestări sunt promovate pornind încă de la nivelul societăţii în general unde domină puterea, 

liberul arbitru, inechitatea şi violenţa în relaţiile politice şi sociale. Societatea contemporană se 

confruntă cu prezenţa nefastă în viaţa de zi cu zi a violenţei şi a actelor violente, care parcă sunt 

tot mai numeroase şi care îmbracă forme foarte diferite: conflicte inter şi intrastatale, războaie 

teritoriale, terorism politic, atentate, deturnări de avioane, luări de ostatici, asasinate, crimă 

organizată de tip mafiot, confruntări de stradă, jafuri, tâlhării, violuri, injurii, insulte, agresiuni 

asupra copiilor. Diversitatea şi dramatismul acestora din urmă sunt greu de imaginat: maltratare 

sistematică, mutilare deliberată sau involuntară, abuz sexual, munca în condiţii de semisclavism, 

atingerea şi folosirea copiilor în lumea delicvenţei, prostituţiei etc.  

Un alt nivel la care apar astfel de fenomene, care constituie un model de răspuns la 

solicitările din mediu, este cel familial, foarte mulţi copii fiind subiectul direct al violenţei din 

partea părinţilor, iar alţii fiind expuşi în propriile lor cămine la ieşirile emoţionale repetate ale 

membrilor familiei. Studiile arată că peste ¾ din copiii care provin din familii violente prezintă 

consecinţe psihice şi somatice ale abuzării chiar dacă sunt martori, fără a fi abuzaţi direct. 
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Estimările incidenţei acestor tipuri de manifestări variază, acest lucru depinzând foarte 

mult de ce avem în vedere atunci când definim agresivitatea (dacă includem în rândul 

manifestărilor şi pe cele cum ar fi jignirea / şicanarea), dar şi de modul în care aceasta este 

evaluată (de obicei evaluările se fac pe baza chestionarelor administrate inclusiv copiilor, lucru 

care poate să conducă la rezultate diferite). 

Studiile efectuate în România postrevoluţionară arată o creştere explozivă a violenţei în 

rândul tinerilor. Cea mai afectată vârstă o reprezintă tinerii în „tranziţiile vârstei” (pubertate, 

adolescenţă), adică în perioada formarii identităţii de sine, a modelelor şi idealurilor de viaţă şi a 

strategiilor pentru a le realiza. Prin forma lor specifică de manifestare rebelică  -  limbaj dur, 

vulgar, ton ridicat,  tind pentru afirmare personală, consolidare a statutului în microgrup şi 

descurajare a eventualilor agresori, intră în conflict cu generaţia adulţilor. 

Un impact deosebit îl are şi creşterea explozivă a emisiunilor şi mesajelor difuzate prin 

intermediul mass-media, televizor, radio, ziare saturate în violenţă prin care parcă se subliniază 

amploarea care a luat-o acest fenomen, care pare astfel din ce în ce mai greu de controlat, cu 

precădere în şcolile din ţară.  

În zona Oraviţa nu cunoaştem să existe un studiu, o anchetă sociologică care să prezinte 

ponderea şcolilor în care siguranţa elevilor este pusă în pericol, dar cu siguranţă acest fenomen 

există şi la noi. Consecinţa imediată ar fi intensificarea preocupărilor în vederea descoperirii unor 

modalităţi eficiente de prevenire, diminuare sau combatere a acestor acte de violenţă. Oare tinerii 

şi-au schimbat atât de mult comportamentul, iar situaţia din învăţământul românesc este din ce în 

ce mai greu de controlat ? 

DEFINIREA CONCEPTULUI, FORME DE MANIFESTARE 

Agresivitatea este o formă de conduită orientată cu intenţie către obiecte, persoane sau 

spre sine, cu scopul de a produce prejudicii, răniri, distrugeri şi daune. 

Violenţa este o formă de manifestare a agresivităţii ce presupune utilizarea forţei pentru a 

manifesta superioritatea. Este o conduită agresivă acută cu finalitate distructivă, punitivă sau 

transformativă. VIOLENŢA  ESTE UN ACT CARE SE ÎNVAŢĂ,  NU EREDITAR.  OARE  

ŞI  ANIMALELE  ÎŞI  BAT  PUII ?? 

Când ne referim la agresivitate avem în vedere manifestări ale unor comportamente, acte, 

gesturi, atitudini, prin care o persoană încearcă să domine, să se impună şi să controleze o altă 

persoană şi care, în cele mai multe cazuri, au ca finalitate un prejudiciu adus - în formă 

verbală, emoţională sau fizică.  

Agresivitatea este un termen-umbrelă, care cuprinde o gamă foarte largă de forme 

diferite, mergând de la forme de rănire psihologică - jignire, umilire, ameninţare, atacuri verbale - 

la agresare fizică, iar ceea ce e valabil pentru una din forme poate să nu fie valabil pentru 

cealaltă. Trebuie evitate, de asemenea, şi generalizările mai ales în ceea ce priveşte vârsta şi 

sexul, existând diferenţe evidente între modul în care se confruntă, reacţionează şi se manifestă 

comportamentele agresive, la băieţi predominând manifestările de natură fizică, directă, iar la 

fete cele de natură indirectă, care au şi o probabilitate mai mică de a rămâne stabile în timp. 

Atunci când sunt agresaţi, băieţii apelează la modalităţi de natură activă şi reactivă, iar fetele, mai 

degrabă, la modalităţi de influenţare şi de îmbunare a agresorului. În ceea ce priveşte vârsta, chiar 

dacă de-a lungul timpului se păstrează manifestările cu caracter agresiv, putem constata o 

nuanţare a modalităţilor de expresie a acestora cu cât se înaintează în vârstă.  

Un aspect important legat de actele de violenţă este interpretarea acestora, foarte multe 

manifestări, inclusiv unele de natură fizică, fiind înţelese în funcţie de contextul în care se 

manifestă, a pălmui un copil sau uneori o femeie poate să fie considerat un gest normal, sau 

foarte mulţi adulţi / profesori au încă la baza dictonul „bătaia este ruptă din rai”. Se schimbă 

situaţia însă dacă este pălmuit un bărbat, acest gest putând căpăta, de cele mai multe ori, 

semnificaţie de incitare. Singurele manifestări violente care sunt sancţionate prin prevederi legale 

în tara noastră sunt cele de natură fizică suficient de grave ca să aducă un prejudiciu şi cele 

sexuale. Lumea în care trăim, mediul ambiant: familia, prietenii, mass-media, şcoala oferă o 

gamă largă de forme şi situaţii de manifestare a agresivităţii. Aceasta este regăsibilă la toate 
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vârstele, de la copilul preşcolar, şcolar şi adolescent până la adulţi, precum şi în orice societate, 

orice statut profesional. 

ACTORI AI VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 
• Violenţa între elevi; 

• Manifestări violente ale elevilor faţă de profesori; 

• Manifestări violente ale profesorilor faţă de elevi; 

• Părinţii – actori ai violenţei în şcoală; 

• Violenţa în proximitatea şcolii. 

Printre formele principale de manifestare ale agresivităţii amintim: 

 violenţa fizică, care se poate manifesta sub formă de muşcare, lovire, arderea intenţionată, 

pedepsire crudă (deprivarea de somn sau încuierea într-o încăpere întunecată sau afară în 

condiţii dificile). Abuzul fizic este o leziune corporală mergând de la o echimoză până la 

fracturi grave sau moarte ca rezultat al înţepării, lovirii, strivirii, târârii, asfixierii, provocate 

cu mâna, piciorul, cureaua sau alte obiecte ce pot provoca leziuni unice sau multiple 

copilului. Acestea sunt considerate ca un abuz indiferent dacă persoana are sau nu intenţia 

declarată de a-i face rău copilului. 

 violenţa / abuzul emoţional, care constă în acţiuni de intimidare, discriminare, în stabilirea 

unor standarde nerealiste pentru copil, folosirea frecventă a ameninţării, respingerea, izolarea, 

terorizarea copilului. Abuzul emoţional este un comportament care conduce copilul către 

o tulburare emoţională gravă şi prăbuşirea stimei de sine. Poate include critici constante, 

ameninţări, sau pedepse ca şi lipsa de afecţiune, aprobare sau îndrumare. Poate fi rar 

identificat ca singura formă de violenţă la adresa copilului, de obicei însoţind celelalte forme 

de abuz. 

 neglijenţa fizică / psihică, care se manifestă prin neîndeplinirea nevoilor de bază emoţională 

(dragoste, atenţie) sau fizică (hrană, locuinţă, îmbrăcăminte) a copilului, lipsa de interes faţă 

de situaţia educaţională a copilului; 

 violenţa sexuală, care include contactul sexual, expunerea sau folosirea copilului pentru 

filme sau reviste pornografice, indiferent dacă este forţat sau nu şi dacă se întâmplă cu voia 

lui sau nu, dar şi forme de manifestare mai subtile, cum ar fi: remarcile cu caracter sexual, 

atingerile nedorite etc. 

Forme ale agresivităţii fizice: 

 Privire dură, fixă, ameninţătoare; 

 Ameninţare indirectă sau directă; 

 Lovitul cu piciorul; 

 Aruncarea cu obiecte; 

 Împingerea cu umărul pentru dezechilibrare; 

 Ciupit , zgâriat, tras de păr; 

 Bătaie.  

 Forme ale agresivităţii verbale: 

 Batjocura; 

 Jignirea; 

 Cuvinte grosolane; 

 Ironia; 

 Bârfa, intriga, calomnia; ponegrirea; 

 Întinderea de capcane; 

 Maimuţăreala; 

 Refuzul contactului social, al ajutorului, al discuţiilor. 

Cele mai frecvente forme de violenţă între elevi 
• Loviri – agresiune fizică; 

• Injurii, jigniri; 

• Agresiune non verbală; 

• Atitudini ironice, sarcastice; 

• Refuzul îndeplinirii sarcinilor; 
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• Ignorarea mesajelor transmise; 

• Indisciplina; 

• Absenteismul, fuga de la ore. 

În ultima perioadă se vehiculează prin intermediul mass-media o creştere a manifestărilor 

de natură agresivă în incinta şcolilor cu impact negativ asupra desfăşurării procesului instructiv-

educativ, asupra dezvoltării armonice a personalităţii elevilor şi asupra imaginii învăţământului 

românesc, în general. Deşi majoritatea oamenilor nu-şi formează  opiniile doar pornind de la 

informaţiile vehiculate în mass-media, modul în care acestea sunt prezentate a condus la o 

creştere a preocupărilor legate de modalităţi de ameliorare a situaţiei.  

Aprecierea şi caracterizarea fenomenului violenţei în zona Oraviţa se poate aprecia pe 

baza analizei datelor primite de la specialiştii din cabinetele şcolare / interşcolare de asistenţă 

psihopedagogică (mediul urban şi rural),  respectiv: registrul de evidenţă al cazurilor asistate, 

discuţii purtate cu comisia de diriginţi, discuţii purtate cu elevii în cadrul grupurilor focus.  

Cum asemenea studiu nu cunoaştem să existe, constatăm de-a lungul timpului, în cadrul 

Grupului Şcolar Agricol Oraviţa că ponderea actelor de agresivitate şi violenţă se manifestă cu 

precădere la clasele cu elevii din ciclul liceal prin ruta progresivă (Ş.A.M. + anul de completare).  

Violenţa verbală are o gamă largă de manifestare, de la: porecle urâte sau cuvinte urâte, 

eventual jigniri, până la cuvinte vulgare, înjurături, jignirea devalorizatoare, dar şi ameninţări cu 

caracter de violenţă emoţională, sau intimidare din partea celor mai mari faţă de cei mici.  

Violenţa sexuală propriu - zisă este extrem de rar întâlnită şi niciodată nu are loc în cadrul 

şcolii, ci este consumată în afara acesteia, ea manifestându-se cu preponderenţă din partea unor 

băieţi cu vârsta mult mai mare faţă de vârsta victimei sau din partea unor grupuri de băieţi aflaţi 

în stare de ebrietate. Intimidarea, atingerea părţilor intime ale corpului, sărutul forţat, sunt cele 

mai frecvente forme ale violenţei sexuale.  

Fenomenul violenţei în şcoală oglindeşte în mod autentic realitatea vieţii cotidiene. 

Şcoala ca instituţie, ca şi colectivitate şi ca loc de „muncă” pentru cadrele didactice şi elevi este 

influenţată negativ din direcţii diferite şi la niveluri diferite. La nivelul întregii naţiuni, 

nerespectarea prevederilor legii în toate domeniile ei, exemplele batjocoritoare de carieră de 

succes în afaceri ale liderilor (politici, comunitari), perspectivele ambigue de viaţă, traiul de viaţă 

scăzut, formează un grup de influenţe negative enorm de puternice şi din păcate foarte tare 

mediatizate, care dezorientează valoric-moral, dar şi din punct de vedere pragmatic populaţia 

ţării. Apoi urmările politicii ocupaţionale: pierderea treptată a forţei de muncă umană şi paralel 

cu acesta creşterea nivelului de şomaj în rândul populaţiei, asociată cu primul grup de factori de 

influenţă, slăbirea resurselor auto-reparatorii ale familiilor distruge ţesutul fin al coeziunii, 

perturbă buna funcţionalitate a familiei. Astfel, la rândul lor, familiile disfuncţionale nu-şi mai 

pot crea efecte protectoare pentru membrii de familie şi în special pentru copii. Scăderea calităţii 

atenţiei emoţionale primite din partea părinţilor, dar şi lipsa timpului calitativ pentru prelucrarea 

şi integrarea întâmplărilor şi experienţelor zilnice ale elevilor de către părinţi, deopotrivă 

influenţează negativ funcţionarea sănătoasa a individului, a elevului. Aceştia, pe de o parte pierd 

din eficacitatea toleranţei la frustrare, rămân fără puncte de reper valorice, atitudinale şi 

comportamentale, privind reacţionarea la diferite situaţii sociale cu încărcătură conflictuală, dar 

pe de altă parte funcţiile lor cognitive organizatorice, de planificare – în lipsa unor perspective 

clare de viaţă – sunt obstrucţionate. Frustrarea existenţială astfel creată se revarsă asupra 

funcţionării sistemului de personalitate. Rezultatele acestui sistem de funcţionare dezechilibrată 

dă naştere comportamentelor violente având diferite forme. Precum elevii, care din punct de 

vedere emoţional sunt lăsaţi să-şi rezolve problemele prin propriile puteri, nici cadrele didactice 

nu se bucură de o situaţie mai aparte, deşi ar fi de aşteptat ca şi cultura organizatorică a lor să 

fie mai dezvoltată, şi, drept urmare, să se apere contra influenţelor distructive prin diferite forme 

ale auto-ajutorării, respectiv într-ajutorării. Situaţia se prezintă însă altfel. Aceasta stare de 

funcţionare a personalităţii poate fi caracterizată printr-un nivel crescut de irascibilitate, 

persoanele în cauză fiind vulnerabile la tensiuni şi impulsuri emoţionale, chiar şi moderate, 

producând reacţii inter-analizate (orientat spre propria persoană) sau exter-analizate (orientat spre 

exterior) de violenţă. 
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Bineînţeles, cauzele violenţei în şcoală pot fi generate şi de factori instituţionali, dar şi de 

factori instructiv-educativi. În primul rând trebuie să menţionăm importanţa regulamentului 

interior al şcolii, care funcţionează nu numai ca un context general al comportamentelor 

dezirabile, dar şi ca un cod de conduită. Diferite comportamente asociale îşi câştigă semnificaţia 

tocmai prin prisma acestui regulament, dar acest document şcolar este şi acela care stabileşte 

diferitele tipuri de sancţiuni şi procedura de exercitare a acestora. Fără existenţa şi funcţionarea 

regulamentului interior al şcolii, reacţia comunităţii şi a diferitelor structuri instituţionale este una 

aleatoare, lipsită de coerenţa şi consecvenţă, lucru care are o influenţă directă asupra 

comportamentului elevilor. O alta sursă de influenţe negative o reprezintă concepţia şcolii despre 

obiectivele principale ale procesului instructiv-educativ, cât 

şi de practica pedagogică concretă. Dacă percepţia generală despre instruire-educaţie a şcolii nu 

este corelată cu noile tendinţe, apare un decalaj între serviciile oferite şi nevoile beneficiarilor, cu 

alte cuvinte, între ceea ce cadrele didactice cred a fi important pentru viitorul elevilor şi respectiv 

percepţia elevilor asupra propriul lor viitor. Acest decalaj poate deveni o sursa permanenta de 

conflicte între cei doi actori principali. De asemenea, practica pedagogică: disciplinarea, 

transmiterea cunoştinţelor, instrumentele folosite în educarea elevilor, evaluarea cunoştinţelor şi 

abilităţilor, aptitudinilor dobândite poate crea, la rândul ei, 

tensiuni şi conflicte, în urma căreia să se nască violenţă în rândul elevilor şi în relaţia elev-

profesor. 

PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENŢEI 

A ştii să-ţi stăpâneşti agresivitatea este una din cele mai dificile lecţii din procesul de 

maturizare, pe care mulţi adulţi n-o învaţă niciodată. 

Scara maniei 

1. comportament plăcut; 

2. caută o soluţie; 

3. îndreaptă mania asupra sursei; 

4. menţine plângerea iniţială; 

5. gândire logică constructivă; 

6. comportament neplăcut, zgomotos; 

7. injurii; 

8. deplasare, plângeri spre alte surse; 

9. exprimarea unei plângeri fără legătură cu cauza maniei; 

10. aruncă obiecte; 

11. distruge obiecte; 

12. violenţă verbală; 

13. comportament emoţional distructiv; 

14. violenţă fizică; 

15. comportamentul pasiv-agresiv; 

      Adolescentul trebuie lăsat să-şi exprime verbal mania, impunând limite pentru a nu se 

comporta nepotrivit. 

         Pentru a putea preveni şi combate agresivitatea este necesară: 

 păstrarea calmului şi autocontrolului; 

 gândirea pozitivă; 

 menţinerea deschisă a căilor de comunicare; 

 foarte multă flexibilitate şi perseverenţă; 

 evitarea jignirilor, umilirilor, durităţii excesive şi nemotivate; 

 oferirea dragostei necondiţionate; 

 împlinirea nevoilor afective ale adolescenţilor; 

 acordarea atenţiei depline pentru ca adolescentul să se simtă iubit, respectat, valoros; 

 canalizarea resurselor adolescentului spre activităţi sportive, de relaxare, activităţi 

plăcute, discuţii cu o persoană mai matură; 

 învăţarea unor tehnici de respiraţie, de calmare şi control; 

 rezolvarea problemelor familiale; 
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 controlul mai strict al lecturilor, programelor TV  urmărite etc. 

În concluzie, violenţa în şcoli se leagă atât de influenţe pe planul percepţiei şi a mentalităţii 

generale, cât şi de influenţe venite de la nivelul practic şi pragmatic, toţi factorii explicativi 

convergând într-o singură dizabilitate majoră a societăţii române, capacitatea subdezvoltată de a-

şi utiliza propriile resurse în vederea restabilirii echilibrului. Societatea pare incapabilă de a crea 

şi de a expune modele alternative de viaţă, de valori, de reuşită, la fel cum nici cadrele didactice 

nu reuşesc să se autogestioneze cu efect şi aşa cum şi elevii, la rândul lor, par lipsiţi de modestie, 

de răbdare, de înţelegere. 

SURSELE DE DEZVOLTARE A UNOR CONDIŢII PENTRU ALTERNATIVE LA 

VIOLENŢĂ 

În cadrul şcolii, în vederea creării unor alternative la violenţă pentru elevi, se pot organiza: 

 grupuri de autocunoaştere şi intercunoaştere; 

 cercuri de dezbatere în vederea dezvoltării stilului personal de autoexprimare afirmativă; 

 dezbateri, discuţii în grupuri focus, concursuri, expoziţii, concursuri de proiecte pe tema non-

violenţei; 

 vizionarea unor filme despre violenţă şi dezbaterea alternativelor la violenţă; 

 consiliere individuală pentru elevi agresivi, dar şi pentru victime ale agresiunii; 

 aplicarea în cadrul orelor de către profesori a metodelor activ-cooperative de predare-

învăţare. 

Aceste metode, pe lângă faptul că pot contribui la activizarea şi implicarea elevilor 

sprijinind însuşirea aprofundată a materiei, dezvoltă latura pro-socială a personalităţii elevilor. 

(bibliografia la autori) 

 

 

 VIOLENŢA ŞCOLARĂ ŞI MODALITĂŢI DE COMBATERE 

 

Profesor Jivan-Rani Viorica                  

    Profesor  Cîrpean Corina Daniela  

                 Grupul Şcolar  Industrial Moldova Nouă 

 

Definirea violenţei s-a dovedit a fi o încercare extrem de dificilă. Acest fapt se explică prin 

complexitatea fenomenului, dar şi prin marea diversitate a formelor sale de manifestare. Nu în 

ultimul rând, dificultatea a apărut şi din cauza asocierii şi, uneori, chiar a confundării violenţei cu 

agresivitatea. 

           Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu cea de agresivitate. Rădăcina latină 

a termenului violenţă este vis , care înseamnă “forţă” şi care trimite la ideea de putere, de 

dominaţie, de utilizare a superiorităţii fizice, deci a forţei, asupra altuia. 

Majoritatea analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp 

ce violenţa ţine mai mult de cultură, de educaţie, de context. 

Apariţia diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar pare aproape o fatalitate şi devine, 

adesea, un lucru obişnuit, cu care semenii coexistă fără măcar a se mai sesiza asupra pericolului. 

Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, luarea în stăpânire a fenomenului violenţei nu se poate 

face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare şi posibilităţile de 

prevenire. Problema violenţei în şcoală poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi 

cei implicaţi în actul educaţional. Cu atât mai mult cu cât şcoala dispune, credem, de importante 
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resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al 

violenţei în mediul şcolar. 

Istoric şi cultural, violenţa este o noţiune relativă, dependentă de codurile sociale, juridice 

şi politice ale societăţii în care se manifestă. În absenţa unei definiţii precise a violenţei, unii 

autori cred că este mai potrivit un inventar al faptelor violente. Numai că faptele brute, private de 

semnificaţia lor socială, nu spun nimic. Clarificarea unui fapt ca fiind violent depinde de 

convenţiile sociale în vigoare. Multă vreme, de pildă, corecţia fizică pe care părinţii o aplicau 

copiilor era considerată un lucru firesc, ce face parte din actul educaţional. De asemenea, sunt 

populaţii, comunităţi care aproape că nu cunosc agresivitatea, în timp ce altele se manifestă 

destul de agresiv. 

  Violenţa şcolară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo 

unde sărăcia este la ea acasă. De aceea, atunci când se vorbeşte despre violenţa în şcoală, se 

consideră drept surse favorizante factorii exteriori ai şcolii: mediul familial, mediul social, ca şi 

factorii ce ţin de individ, de personalitatea lui. 

Mediul familial  reprezintă, credem, cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Mulţi 

dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa 

divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este perturbat şi de 

criza locurilor de muncă, de somajul ce-i atinge pe foarte mulţi părinţi. Părinţii sunt confruntaţi 

cu numeroase dificultăţi materiale, dar şi psihologice, ei nu mai sunt sau sunt puţin disponibili 

pentru copiii lor. Pe acest fundal apar apoi probleme familiale foarte grave care-i afectează 

profund pe copii: violenţa intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copilului, neglijenţa, la 

care se adaugă şi importante carenţe educaţionale – lipsa de dialog, de afecţiune, inconstanţa în 

cerinţele formulate faţă de copil (treceri de la o extremă la alta, de la o permisivitate exagerată la 

restricţii foarte dure), utilizarea mijloacelor violente de sancţionare a copilului pe motiv că 

“bătaia-i ruptă din rai”.  

La rândul său, mediul social conţine numeroase surse de natură să inducă, să stimuleze şi 

să întreţină violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control social, 

inegalitaţile sociale, criza valorilor morale, mass-media, disfuncţionalitaţi la nivelul factorilor 

responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie. Valorile 

tradiţionale vehiculate în şcoală – munca, meritul, efortul – cunosc o eroziune vizibilă. Un mediu 

social în criză (criza locurilor de muncă, criza familiei, criza valorilor) afectează profund 

dezvoltarea personalităţii copilului. 

Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele întro strânsă corelaţie cu 

comportamentele violente, la acestea adăugându-se problemele specifice vârstei adolescenţei. 

Adolescenţa este o perioadă de transformări profunde pe plan fizic, psihic şi social. Acum 

adolescentul este fericit, se simte bine în pielea sa şi doua ore mai târziu este trist, deprimat, 

descurajat. Adeseori, el oscilează între sentimentul de putere, de forţa şi sentimentul de îndoială, 

de descurajare, de scădere a stimei de sine. Pentru a se apăra de aceste emoţii, adolescenţii 

dezvoltă reacţii de provocare, de agresivitate, de opoziţie faţă de părinţi şi profesori. 

Şcoala însăşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă şcolară şi acest lucru 

trebuie luat în considerare în conceperea diferitelor programe de prevenire şi stăpânire a 

violenţei. 

Comportamentele violente ale elevului îşi pot avea originea şi întrun management 

defectuos al clasei şcolare, mai exact într-o lipsă de adaptare a practicilor educaţionale la o 

populaţie şcolară considerabil schimbată. Se afirmă că prima dorinţă a formatorului este aceea de 

a exercita o putere. Dând curs acestei dorinţe inconştiente, profesorul poate influenţa negativ 

relaţia cu elevul, deoarece va cauta să-l menţină într-o situaţie de dependenţă, de subordonare 

necondiţionată, descurajând astfel formarea unor personalităţi autonome, independente. Ca 

urmare, în grupurile conduse autoritar, se acumulează tensiuni, frustrări, ce determină 

comportamente agresive, ostilităţi între membrii grupului, în timp ce faţă de lider se manifestă o 

atitudine de supunere. 

Relaţia de autoritate influentează şi tipul de comunicare. De cele mai multe ori, 

comunicarea este lateralizată, adică profesorul e cel care emite si care monopolizează 
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comunicarea, iar elevul rămâne doar un receptor pasiv. Nevoia de expresie şi de comunicare e o 

nevoie fundamentală a oricărui individ, iar grupul şcolar este un loc privilegiat de satisfacere a 

acestor nevoi. Nesatisfacerea lor antrenează inevitabil o frustrare ce se va traduce prin 

comportamente agresive. 

Şi alte componente ale atitudinii profesorului faţă de elevi pot genera situaţii conflictuale 

ori comportamente violente ale elevilor. Unii profesori adoptă o atitudine de ignorare 

dispreţuitoare a elevilor, corelată cu tendinţa de evaluare a lor în termeni constant negativi şi 

depreciativi. 

 Indiferenţa profesorilor este cea mai importantă manifestare a dispreţului faţă de elevi. 

Sunt numeroşi elevii care suferă ca urmare a acestor judecăţi negative ale profesorului, pentru că 

ele vin să întărească propriul lor sentiment de îndoială, de descurajare, de lipsa de încredere în 

forţele proprii. Acest dispreţ, o dată interiorizat, poate antrena un ansamblu de consecinţe în plan 

comportamental: lipsa de comunicare, pasivitatea la lecţie, indiferenţa sau, dimpotrivă, 

perturbarea lecţiilor, dezvoltarea unor atitudini ostile, provocatoare. 

  De multe ori, în mod inconştient, profesorul introduce diferenţieri între elevi în funcţie de 

performanţa atinsă, diferenţieri care îi defavorizează pe elevii cu realizări mai modeste. 

Această atitudine a profesorului poate determina din partea elevilor sustragerea de la 

activităţi, indiferenţa faţă de ceea ce se întâmplă în clasă, absenteismul, refuzul de a-şi face 

temele, violenţele verbale faţă de colegi şi chiar faţă de profesori, comportamente agresive. 

Elevul aflat în situaţia de eşec şi care este pus de nenumărate ori în faţa unor sarcini de învăţare 

pe care nu le poate rezolva trăieşte o angoasă profundă. Elevul suferă pentru că şi-a decepţionat 

părinţii şi profesorii, pentru că este dispreţuit de colegi, îşi pierde stima de sine, putând să apară  

conduitele violente ce se traduc prin: depresie, spirit de revansă şi revalorizare, manifestări de 

provocare, dispreţ reorientat către alţii, lipsa de interes faţă de viaţă în general.  

Nu în ultimul rând, modul în care profesorul distribuie sancţiunile, abuzul de măsuri 

disciplinare, de pedepse, influenţeaza climatul şi calitatea vieţii şcolare. Pedeapsa produce reacţii 

emoţionale negative, creează tensiuni, anxietate, frustrări, conflicte şi deteriorarea relaţiilor 

profesor-elev. Pentru ca o sancţiune să fie eficace, ea trebuie să aibă un sens, să fie integrată într-

un sistem coerent care leagă respectarea regulilor, a normelor şcolare de natura actului comis şi 

de tipul de sancţiune. Sancţiunea trebuie să se afle într-un raport logic cu actul sancţionat. 

 Fenomenul violenţei şcolare trebuie analizat în contextul apariţiei lui.  Şcoala poate juca 

un rol important în prevenirea violenţei şcolare. Şi asta nu numai în condiţiile în care sursele 

violenţelor sunt în mediul şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul şcolii. 

 Nu putem aştepta pasivi ca problemele să se rezolve de la sine. De exemplu, în condiţiile 

unui mediu familial instabil, tensionat, conflictual, şcoala poate reprezenta pentru elev o a doua 

şansă. 

 Multe dintre comportamentele violente ale elevilor se manifestă ca o transgresiune a 

regulilor şcolare. Respectarea regulilor este o condiţie a socializării, care înseamnă a învăţa să 

trăiască împreună în relaţii de respect reciproc, excluzând violenţa. Regulile şcolare vizează 

ţinuta, efectuarea temelor, prezenţa la cursuri, dar sunt şi reguli de civilitate ce au în vedere 

limbajul folosit, modalităţile de adresare, respectul faţă de celălalt, păstrarea bunurilor şcolare, 

toleranţa, solidaritatea, întrun cuvânt maniera de a te comporta astfel încât viaţa în colectivitate să 

fie cât mai agreabilă. 

Rezolvarea problemei - violenţa şcolară - nu se poate realiza decât prin efortul comun al 

tuturor factorilor implicaţi în educaţie, cei mai importanţi fiind şcoala şi familia. Parteneriatul 

familie-şcoală are în acest context un rol foarte important. 

 În practica şcolară există mai multe modalităţi de colaborare a profesorilor cu familiile 

elevilor, şi anume: 

  - şedinţe cu părinţii – cadrul organizat al unor analize riguroase asupra influenţei 

exercitate de diferiţi factori, printre care şi televiziunea asupra copiilor. 

 - lecţiile şi serbările ţinute în faţa părinţilor permit familiei să vadă manifestările elevilor, 

rezultatele muncii lor, trăirile şi comportamentul acestora; aceste activităţi vor fi urmate de 
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analize bazate pe discuţii sincere, stimă, cointeresare în obţinerea eficienţei maxime în educarea 

copilului. 

  - vizitele la domiciliul elevilor sunt momente în care se realizează o cunoaştere 

amănunţită a împrejurărilor de viaţă pe care le trăieşte copilul. Acum pot fi discutate şi probleme 

legate de prezenţa televizorului în viaţa sa. 

 Cadrul didactic trebuie să acţioneze pentru combaterea efectelor negative ale TV asupra 

comportamentului elevilor şi prin educarea acestora în spiritul prieteniei şi toleranţei. 

 Părinţii vor fi permanent implicaţi în viaţa şcolii, [participând alături de copii la diverse 

activităţi (spectacole, serbări, întâlniri cu elevi de la alte şcoli, concursuri, excursii). 

    În concluzie parteneriatul familie-şcoală are importanţă hotărâtoare în combaterea 

violenţei şcolare. 
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MĂSURI DE COMBATERE A VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI  

Inspector Profesor Corcoaţă Sorina 

Profesor Moatăr Ion 

 

Violenta este dezorganizerea unui sistem personal 

care se traduce printr-o pierdere a integritati (fizice, 

materiale, psihice). 

Daca, in fazele de inceput ale educatei scolare(cand 

parintii vostri erau elevi), predomina violenta profesorului 

asupra elevilor, democratizarea educatiei a antrenat o 

depalasare a violentei catre elevi, canalizand-o dinspre 

elevi spre profesori. 

Violenta fizica si cea verbala sunt doua dintre cele 

mai des intalnite tipuri de violenta in scolile din Europa. 

Cultura adolescentilor pare a fi centrata pe violenta, 

fenomen la care au contribuit familia, scoala, industria 

divertisemntului si mass-media: 

A. TIPURILE DE VIOLENTA LA CARE SUNT EXPUSI ELEVII/ 

PROFESORII 
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-elevii : 
-violenta emotionala, vulgaritatea de limbaj, dinspre elevii cu comportament indezirabil 

-violenta fizica din partea colegilor mai mari sau mai puternici 

-agresiunea parintilor sau altor membrii ai familiei, ca metoda de rezolvare a nemultumirii 

fata de copil  

-stress provocat de parintii cicalitori, de cerintele prea mari fata de copii in legatura cu 

performantele lor scolare 

-critica si sanctiunile exagerate ce vin dinspre profesori, care nu-si cunosc suficient de bine 

elevii 

-violenta stradala, escrocherii, santaj din partea unor tineri fara ocupatie, a gastilor de 

cartier 

-frustrarea datorata unor probleme de natura socio-economica 

-violuri, perversiuni sexuale, pornografie- intre elevi sau provocate de persoane din afara 

scoli 

-profesorii : 
-atitudini si limbaj trivial, vulgaritate din partea elevilor 

-agresivitate nonverbala, atitudini sfidatoare  din partea elevilor sau persoanelor dinafara 

scolii 

-vestimentatie provocatoare, etalarea opulentei familiei, violenta emotionala 

-ostilitate in atitudini sau/si agresivitate fizica 

-impolitete, insulte, obraznicie, nesupunere, amenintari, reprosuri din partea elevilor 

-comentarii impertinente la observatiile profesorilor,parasirea clasei in timpul activitatilor, 

gesturi care genereaza disconfort in interactiunea acestora cu elevii si parintii 

-violenta verbala, amenintari si chiar violenta fizica din partea unor parinti 

-suspiciuni, contestarea autoritatii, corectitudinii si competentei profesionale a unor cadre 

didactice de catre elevi si parinti 

-existenta unor grupuri organizate care terorizeaza scoala, pe unii profesori 

-violuri, perversiuni sexuale, lovire, talharire... 

B) CATEVA RISCURI la care sunt expusi elevii: 

-in scoala 
abuzuri emotionale din partea unor colegi  

agresare verbala din partea elevilor problema  

riscul de a fi loviti, furati de bani sau obiecte  

agresarea verbala sau fizica a elevilor de catre unele cadre didactice  

contactarea unor boli transmisibile  

discriminare pe motive economice, sociale, rasiale, religioase  

invatarea unui limbaj vulgar, utilizat de catre o parte dintre elevi, adus din medii 

subculturale 

adoptarea, prin imitatie, a comportamentelor de risc:fumat, consum de alcool, droguri 

prezenta unor parinti in scoala cu scopul de a-si face dreptate in legatura cu fiul/fiica lor  

intimidarea si neputinta de autoaparare a unor copii  

patrunderea persoanelor straine cu intentii negative : de furt, talharire, santaj, escrocherie, 

recuperare de bani sau bunuri 

furturi intre elevi 

existenta unor grupuri negativiste cu influenta puternica in scoala 

accidente din jocuri nesupravegheate 

accidente datorate santierelor din incinta scolii  

incendii datorate unor instalatii vechi sau improvizate  

-in afara scolii  
agresiunea unor indivizi sau grupuri de indivizi delincventi, vizibili adesea in preajma 

scolilor  

atragerea elevilor in anturaje dubioase cu preocupari infractionale 

acceptarea modelelor de comportament violent ca masura de neutralizare a violentei  
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contactul cu persoane venite dinafara localitatii sau a tarii si care exercita o influenta 

puternica asupra conduitei in formare a copiilor sau tinerilor  

adoptarea unor comportamente marginale ca: fuga de la ore, abandonarea 

scolii,vagabondajul  

agresivitatea parintilor, fratilor, bunicilor ca masura de disciplinare a copiilor  

conflicte intre copii/tineri si parinti, rezolvate adesea intr-un mod gresit  

parcurgerea unor distante mari spre si dinspre scoala, fara insotitor adult, riscul atacului de 

catre indivizi delincventi, animale nesupravegheate sau salbatice  

riscul accidentelor de circulatie datorat circulatiei aglomerate la orase si absentei 

trotuarelor pietonale, la sate 

accidente in gospodarile familiilor elevilor, acestia fiind solicitati frecvent la munci 

agricole 

neglijenta privind starea de sanatate a copiilor, alimentatia, igiena zilnica-corporala si 

intelectuala, manifestata atat de  familie cat si de scoala sau institutiile sanitare 

nesupravegherea copiilor, in familie, dupa amiaza 

vizionarea televizorului, utilizarea calculatorui, frecventarea discotecilor, internet-cafe`-

urilor, fara nici un control din partea adultilor.  

C) CAUZELE VIOLENTEI LA ELEVI 

cauze de ordin genetic: devieri comportamentale explicabile pe baza de date genetice ; 

timiditatea, labilitatea emotionala ,nivelul scazut de rezistenta la conflicte, tulburari emotionale 

grave care determina structura dizarmonica a personalitatii unor elevi ; carente afective de 

stimulare cognitiva ;esecuri personale de adaptare si integrare scolara  

cauze ce tin de specificul varstei scolare: modificarile hormonale caracteristice varstei 

scolare determina si modificari comportamentale, uneori nedorite ; teribilismul adolescentin ; 

contactul elevilor in orele de instruire practica organizate deficitar ;sentimentul acut al 

singuratatii in conditiile cand parintii alearga obsedati de castiguri banesti ,neacordand timp si 

rabdare framantarilor copiilor/tinerilor in formare. 

carente de ordin legislativ, la nivelul sistemului social in general si al celui scolar, in 

special: incoerenta legislativa, instabilitatea sistemului legislativ determina, in general, sfidarea 

legilor, regulamentelor sau normelor de convietuire sociala fara riscul sanctionarii faptelor;  

cauze de ordin moral, criza generala a sistemului de valori: lipsa unor motive inalte in 

pregatirea scolara si profesionala genereaza dezinteresul elevilor si parintilor fata de scoala ; 

potentialul financiar al unor parinti determina atitudini parazitare din partea fiilor/fiicelor 

acestora ; disparitia/deprecierea vizibila a modelului familiei traditionale ; conceptul de 

democratie preluat intr-o maniera deformata pe toate palierele socialului 

cauze de natura pedagogica, la nivelul scolii si al familiilor: volumul excesiv al 

informatiei nu lasa locul si timpul necesar preocuparilor pentru educatie ; tonul agresiv al 

educatorilor, bruscarea elevilor, aprecierea nedreapta cu note sau calificative ;greseli 

atitudinale,de  relationare si castigarea autoritatii moral-profesinale ;abuz emotional si fizic din 

partea cadrelor didactice sau a parintilor ;nesupravegherea atenta a elevilor in unele activitati sau 

in recreatii ;lipsa de autoritate a unor profesori ;abordarea gresita a elevilor la unele ore, de catre 

unii profesori genereaza frustrare si agresivitate ; indulgenta si superficialitatea cu care sunt 

tratate unele probleme grave de comportament  al elevilor genereaza sfidare si dispret pentru 

regulamente si norme scolare ;nivelul scazut de educatie si carentele culturale ale 

parintilor ;incapacitatea parintilor de a-si educa si stapani copiii ;conflicte intre familiile elevilor ; 

incoerenta in sanctionarea abaterilor ;programe educative formale, ineficiente-inclusivpentru 

parinti; absenta psihologilor din majoritatea scolilor si localitatilor rurale ;diminuarea legaturilor 

traditionale intre scoala si familie, cadrele didactice par tot mai dezarmate in incercarea lor de a 

face din parinti partenerul principal in educatie 

situatia socio-morala si economica in unele familii: saracia si promiscuitatea din 

numeroase familii ; comportamentul agresiv in familie, pe fondul neajunsurilor de ordin material, 

al consumului de alcool sau al crizei generale a valorilor morale ; numarul mare de familii 

dezorganizate, cu parinti divortati, configurate consensual, atipic 
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aspecte nascute de criza societatii in tranzitie: existenta unui numar prea mare de 

discoteci cu program non-stop, baruri si alte locuri de distractie in localitati, inclusiv la sate ; 

lipsa de comunicare intre copii si parinti, fie din cauza plecarii celor din urma in strainatate fie 

din cauza diferentelor de mentalitate ; abandonarea de catre parinti a functiei educative, pe fondul 

preocuparii exagerate pentru acumularea de bani si bunuri materiale ; accesul nelimitat al elevilor 

la informatii neadecvate varstei sau particularitatilor individuale, prin tv, internet s.a. ; ascultarea 

necontrolata a unei muzici neselectate ; accesul la alcool si droguri 

cauze generate si/sau alimentate de mass-media: agresivitatea, violenta si sexualitatea 

reprezinta principalul continut al unor emisiuni tv.; lipsa/ raritatea modelelor pozitive in mass-

media 

cauze ce tin de managementul scolii, la nivel micro si macro-social : lipsa unor spatii si 

preocupari ale scolii si comunitatii pentru desfasurarea unor activitati recreative, educative, 

reconfortante, distractive ( cluburi ale tinerilor, terenuri de sport, parcuri de distractie 

etc.) ;deprecierea imaginii a scolii in urma prezentarii la TV.a unor evenimente izolate din scoli. 

D) MASURI DE COMBATERE A VIOLENTEI SCOLARE 

1. Respectarea stricta a Regulamentului Scolar si al Regulamentului de Ordine 

Interioara prin : 

-cunoasterea continutului acestor regulamente de catre fiecare elev si parinte 

-aplicarea stricta, prompta si corecta a prevederilor acestor regulamente, in toate cazurile, in mod 

gradual si cu comunicarea acestor masuri catre cei in cauza 

-popularizarea actelor si sanctiunilor administrate, in randul elevilor si parintilor, ca mijloc 

de descurajare a acestor acte. 

2. Intarirea pazei si ordinii in scoala prin :  

-contracte cu institutii de paza si protectie, asigurarea de fonduri banesti pentru plata 

angajatilor permanenti in asigurarea pazei si protectiei elevilor si cadrelor didactice pe timpul 

programului 

-intarirea pazei si ordinii prin personalul propriu angajat, pe intreaga perioada a cursurilor 

-supravegherea permanenta a incintei scolii cu ajutorul unor camere video( unde e posibil) 

-accesul in scoala se va asigura pe o singura intrare  

-imbunatatirea serviciului pe scoala al cadrelor didactice pentru evitarea oricaror 

evenimente nedorite in viata scolii, supravegherea atenta a elevilor pentru evitarea oricaror 

accidente sau evenimente nedorite 

-sesizarea prompta catre organele de ordine ale statului a oricaror evenimente sau acte de 

violenta ce s-au manifestat sau risca sa se produca in unitatile scolare, colaborarea stransa 

cu politia locala sau de proximitate si cu jandarmeria 

-se va acorda atentie speciala elevilor sau grupurilor potential-agresive, desfasurand 

activitati de preventie a faptelor negative. 

3.imbunatatirea activitatii educative prin:  

-teme de dirigentie pe tema deviantei comportamentale, delincventei juvenile, violentei de 

orice fel, infractionalitatii, la toate clasele, cu continut adaptat varstei si caracteristicilor clasei ; 

-prezentarea unor cazuri aparute in presa si analizarea acestora cu elevii 

-consilierea psihologica a elevilor cu probleme comportamentale precum si a celor care sunt 

victime ale violentei sau unor forme de abuz; programe de preventie cu accent pe dezvoltarea 

personala, psiho-emotionala a elevilor; 

-dezvoltarea retelei de medicina scolara , medicul scolar impreuna cu psihologul ar putea 

desfasura o buna activitate de preventie privind comportamentele de risc ; 

-consilierea dirigintilor, profesorilor, parintilor pe problemele comunicarii si relationarii cu copiii 

-desfasurarea unor programe si proiecte educationale, in parteneriat cu institutiile 

furnizoare de sevicii in combatere a infractionalitatii 

-organizarea de actiuni educative atractive, cu elevii si parintii inclusiv concursuri pe 

aceasta tema 

-revederea tematicii lectoratelor cu parintii si a tematicii sedintelor pe clase, in sensul 

cuprinderii unor dezbateri orientate pe problematica violentei 
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-instaurarea in fiecare scoala a unei atmosfere de seriozitate si respect pentru valori reale 

-combaterea prompta a oricaror acte de violenta, sub orice forma s-ar manifesta aceasta 

-examinarea psihologica a elevilor cu probleme comportamentale 

-monitorizarea elevilor si faptelor reprobabile, activitati lunare cu elevii-problema 

-analiza periodica,in consiliul profesorilor si in careul scolii, a evenimentelor din perioada 

respectiva si comunicarea masurilor stabilite de conducerea unitatii 

-instituirea unei comisii de disciplina la nivelul scolii cu atributii specifice  

-recuperarea, prin fapte exemplare, a prestigiului scolii in fata comunitatii ; acest deziderat 

trebuie avut in vedere si la nivelul institutiilor centrale sau judetene, responsabile de destinul 

scolii romanesti 

4.Intarirea legaturii scolii cu familia si comunitatea locala prin: 

-o mai stransa colaborare cu familiile elevilor, cu biserica, cu primaria, politia, justitia, 

institutile sanitare 

-vizitarea periodica a elevilor la domiciliul acestora, sau comunicarea prin mijloacele 

moderne cu parintii 

-actiuni in echipe mixte: profesori-elevi-parinti-psihologi-cadre medicale-politist-jandarmi, 

pentru activitati de informare si preventie a unor fapte sociale reprobabile 

5.Alte masuri : 

-introducerea uniformelor scolare, a unor insemne distinctive pentru elevii din fiecare 

scoala, a legitimatiilor de elev, interzicerea utilizarii telefoanelor mobile etc.  

 
 

VIOLENŢA  ŞCOLARĂ 
Prof.  Sandu  Maria 

Prof.Măcinic  Florica 

    

Motto: "Violenţa  Generează,  De  Obicei  ,  Violenţă."   Eschile 
                      1.Introducere 

         Violenţa  este  una  in  marile  probleme  ale  lumii  contemporane.  Presa               scrisă  

sau  audio-vizuală,  informează  în  permanenţă  cu  privire  la  diverse  manifestări  ale  acestui  

fenomen. 

In  dicţionarul ENCARTA (19999  violenţa  este  definită  ca  fiind: 

 folosirea  forţei  fizice  pentru  a  produce  răni  cuiva  sau  a  distruge  ceva 

 folosirea  ilegală  a  forţei  nejustificate  sau  efectul  creat  prin   

ameninţare 

E.Debarbieux (1996),specialist  în  problematica  vIolenţei  în  mediul  şcolar,  surprinde  

fenomenul  violenţei  în  ansamblu: "violenţa  este  dezorganizarea  brutală  sau  continuă  a  unui  

sistem  personal,  colectiv  sau  social,  şi  care  se  traduce  printr-o  pierdere  a  integrităţii  ce  

poate  fi  fizică,  psihică  sau  maternală.  Această  dezorganizare  poate  să  se  opereze  prin  

agresiune ,  prin  folosirea  forţei, conştient  sau  inconştient,  însă  poate  exista şi  violenţă  doar  

din  punctul  de  vedere  al   victimei,  fără  ca  agresorul  să  aibă  intenţia  de  a  face  rău." 

X.A.Michaud  consideră  că  nu  poate  exista  un  discurs  universal  asupra  violenţei,  

deoarece  fiecare  societate  se  luptă  cu  propria  sa  formă  de  violenţă,  conform  propriilor  

criterii  şi  tratează  formele  violenţei  cu  mai  mult succes. "Istoric  şi  cultural,  violenţa  este  o  

noţiune  relativă,  dependentă  de  codurile  sociale,  juridice  şi  politice  ale  societăţii  în  care  

se  manifestă ." 



 43 

 Violenţa  şcolară  reprezintă  una  dintre  fenomenele  de  manifestare  a  violenţei  

umane   din  societate. Violenţa  şcolară ,  în  ultimul  timp,  s-a  extins  într-o  proporţie  

alarmantă  atât  în  şcolile  de  la  nivel  naţional,  cât  şi  de  la  nivel internaţional. 

Şcoala  este  o  instituţie  educaţională  şi  pătrunderea  violenţei  în  acest  mediu  trebuie  

să  devină  o  problemă  a  întregii  societăţi. 

 2. Factorii  generatori  ai  violenţei  şcolare 

a)Factorii  individuali  pot  fi  grupaţi  în  două  categorii: 

 factori  dependenţi  de  zestre  ereditară  şi  de  structura  neuro-psihică  a  unei  

persoane(debilitate  mintală,  hiperemotivitate,  autism,  tendinţe  agresive) 

 factori  care  ţin  de  unele  particularităţi  ale  personalităţii(tulburări  de caracter formate  

sub  influenţa  unor  factori  de  mediu)    

        Există  mai  multe  teorii  psihologice(J.Pintel,T.Hirschi)  conform  cărora  se  poate  contura  

un portret  al  unei  persoane  cu  comportament  deviant,  datorat  unor  astfel  de  factori  

individuali:egocentrism,  intoleranţă  la  frustrare,  autocontrol  deficitar,  impulsivitate,  absenţa  

sentimentelor  morale,  indiferenţă  şi  dispreţ  faţă  de  activităţile  sociale  utile,  imagine  falsă  

despre  lume,  dorinţa  realizării  unei  vieţi  uşoare,  fără  muncă,  devalorizarea  de  sine,  

opoziţia  faţă  de  normele  juridice. 

       În  majoritatea  cazurilor  aceste  trăsături  apar  încă  din  copilărie  şi  se  amplifică  în  

preadolescenţă  şi  adolescenţă. 

 

b)Factorii  familiali  se  referă  a  climatul  afectiv  din  familie,  la  coeziunea  familială,  la  

statutul  economic  şi  cultural 

        Foarte  mulţi  părinţi  se  plâng  de  copiii  lor,  care,  de la cele  mai  fragede  vârste  nu  se  

poartă  respectuos,  civilizat  cu  ei,  care  l  se  adresează   folosind  invective,  care  vorbesc  

răstit,   ţipă,  bat  din  picior  se  enervează  când  nu  li  se  face   pe  plac,  aruncă  şi  distrug  

lucrurile  din  jur,  ameninţă,  insultă,intervin  în  discuţii  nepoftiţi  etc.  O analiză  simplă  arată  

că,  în  cele  mai  multe  cazuri,  toate  aceste  atitudini,  comportamente ,  expresii  sunt  copiate  

de  copii  chiar  de  la  adulţii  din  jurul  lor. Ne  place  sau  nu,  copiii  observă  şi  imită,  iar  pe  

măsură  ce  cresc,  sunt  mult  mai  greu  de  convins  că  nu  aşa  se  procedează,  de  vreme  ce  

au  avut " profesori " atât  de  buni . 

      Studii  realizate  de  A.Bandura  şi H.R.Walters  arată  că  cei  mai  mulţi  copii  agresivi  

provin  din  familii  în  care  părinţii  sunt  agresivi  şi  adoptă  metode  de  disciplinare  

neadecvate,  bazate  pe  violenţă.  Lucrurile  se  complică  şi  mai  mult  atunci  cînd  în  astfel  de  

familii  sunt  şi  cazuri  de  alcoolism,  imoralitate  şi  antecedente  penale.  În  special  în  

perioada   preadolescenţei  şi  adolescenţei,  copiii  care  provin  din  familii  cu  perturbări  ale  

climatului  moral  şi  socio-afectiv  se  pot  mai  uşor  grupurilor  delictogene. 

c)Factori  care  ţin  de  contextul  social  mai  larg. 

       Specialiştii  spun  că într-o  ţară  fost  comunistă  cum  e   România,  creşterea  violenţei  

poate  fi  pusă  pe  seama  unui  complex  de  factori  precum:liberalizarea  mass-media,  lipsa  

exerciţiului  democratic,  creşterea  libertăţii   generale  de  mişcare,  slăbirea  autorităţii  statului  

şi  a  instituţiilor  angajate  în  respectarea  legii,  accesul  la  mijloace  de  agresiune(I 

.Radu,1994) 

    G.Basiliade  vorbeşte  şi  despre  contradicţiile: 

 dintre  stadiile  diferite  de  dezvoltare  socio-economică  a  zonelor  ţării 

 dintre  diferitele  modele  socio-culturale 

 dintre  normativele  morale  ale  societăţii  globale  şi  moralitatea  unor  categorii  

de  grupuri  şi  persoane                                                            

 dintre  valorile  moral-cetăţeneşti  şi  juridice 

     Un  alt  aspect  care  merită  menţionat  este  legat  de  faptul  că  mijloacele  de  comunicare  

în  masă  propagă  în  rândul  copiilor  atitudini  antisociale,  prin  conţinutul  neadecvat  pe  care  

îl  promovează  uneori. 

    Cercetările  specialiştilor  A.Bandura  şi  L.Berkowitz  arată  că  toţi  copiii  pot  fi  afectaţi  de  

violenţa  emanată  de  unele   filme,  mai  ales  dacă  violenţa  e  promovată  de  eroul  simpatic,  
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cu  care  acesta  se  identifică. Unii  adolescenţi  apreciază  doar  scenele  agresive,  luate  ca  

atare ,  fără  să  facă  distincţia  între  agresivitatea  prosocială  şi  cea  antisocială,  fiind  

interesaţi  mai  mult  de  tehnicile  agresiunii  pe  care  le  pot  învăţa  pentru  a  le  utiliza la  

rândul  lor. 

     Nu  numai  filmele  răspândesc   modele  de  agresivitate  şi  violenţă  ci  şi  muzica,  aflată  la  

îndemâna  oricui  preadolescent  sau  adolescent. Se  ajunge  până  într-acolo  încât  prin  unele  

versuri,  violenţa  este  văzută  ca  unic   mijloc  de  supravieţuire.  

d)Şcoala  ca  sursă  de  violenţă 

        O analiză  în  profunzime  a  relaţiilor  dintre  elevi-profesori  sau  profesori-elevi  scoate  la  

iveală  faptul  cî  poate  fi  vorba  fie  despre  un  conflict  între  generaţii,  fie  un  conflict  de  

status(rol)  sau  chiar  despre amândouă. 

        Conflictul  între  generaţii  este  un  conflict  inevitabil,  datirat  evoluţiei  societăţii  în  

general  şi  se  referă  la  creşterea  distanţei  culturale  dintre " bătrâni" şi " tineri",  din  cauza  

accelerării  în  special  a  progresului  tehnic.  Fiecare  conflict  care  se  naşte  între  generaţii  are  

profilul  socio-cultural  al  perioadei  istorice  pe  care  o  traversează. 

Conflictul  de  status  între  profesori  şi  elevi  se  explică  prin  faptul  că profesorii  

sunt  percepuţi  în  special  prin  prisma  rolului  lor  de  evaluatori  şi  nu  de  formatori.  Oamenii  

de  la  catedră  sunt  priviţi  în  foarte  puţine  cazuri  drept  persoanele  care  te  ajută  să-ţi  

găseşti  un  drum  în  viaţă 

 Formele  de  violenţă  manifestate  de  elevi  faţă  de  profesori sunt:  

 întârzierea  la  ore,  părăsirea  clasei  în  timpul  orei,  fuga  de  la  ore,acte  de  

indisciplină  în  timpul  programului  şcolar; 

 ignorarea  voită  a  mesajelor  cadrelor  didactice; 

 refuzul  îndeplinirii  sarcinilor  şcolare,  atitudini  ironice  faţă  de  profesori; 

 gesturi  sau  priviri  ameninţătoare,  injurii,  jigniri  şi  chiar  agresiuni  fizice;                                                  

 

Uneori,  atitudinea  ironică  a  elevilor (în  special  faţă  de  evaluarea  profesorilor)  este  

susţinută  şi  încurajată  chiar  de  către  părinţi,  care  o  consideră  o  pedeapsă  îndreptăţită  

acordată  profesorilor  care " merită  acest  lucru ".Sunt  mulţi  părinţi  nemulţumiţi: 

 nu  au  încredere  în  şcoală  ca  mediu  de  educaţie  şi  în  cadrele  didactice  ca   

modele  pentru  copiii  lor; 

 nu  cunosc  sau  nu  înţeleg  aspecte  legate  de  regulamentul  sau  curriculumul  

şcolar; 

 doresc  note  mari  pentru  copiii  lor,  chiar  nemeritate,  pentru  că  acestea  

influenţează  admiterea  într-o  treaptă  superioară  de  şcolarizare, etc. 

     3.Măsuri  de  combatere  a  violenţei  în  şcoli 

 ore  de  consiliere,  dezbateri  cu  părinţii  şi  consiliere  psihologică 

 întărirea  pazei  şi  ordinii  în  şcoală: 

-contracte  cu  instituţii  de  pază  şi  protecţie 

-supravegherea  permanentă  a  şcolii  cu  ajutorul  unor  camere  video 

-accesul  în  şcoală  se  va  asigura  pe  o singură intrare 

-supravegherea  atentă  a  elevilor 

-sesizarea  promptă  către  organele  de  ordine  ale  statului  a  oricăror eveni   mente  sau  

acte  de  violenţă  ce  s-au  manifestat  sau  riscă  să  se  producă  în  şcoală 

-colaborarea  cu  poliţia  locală  şi  cu  jandarmeria 

 întărirea  legăturii  şcolii  cu   familia  şi  comunitatea  locală: 

-colaborare  cu  familiile  elevilor,cu  biserica,  cu  primăria,  poliţia 

-acţiuni  profesori-elevi-păriţi-psihologi-cadre  medicale-poliţişti-jandarmi 

 introducerea  uniformelor  şcolare,  a unor  însemne  distinctive  pentru  elevii  fiecărei  

şcoli,a  legitimaţiilor  de  elev 

4.Concluzii 
Violenţa în şcoli este un fenomen întâlnit în şcolile din România. Violenţa verbala dă 

naştere violentei fizice, motiv pentru care sistemul educaţional ar trebui să intervină prin măsuri 
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de soluţionare a conflictelor şcolare, prin introducerea unor cursuri care să ofere sprijin atât 

părinţilor cât si elevilor-problemă. Una dintre aceste soluţii este prezenta unui psiholog care să 

consilieze elevii şi să colaboreze cu cadrele didactice în vederea reducerii riscului de violenţă.    
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Eric Debarbieux (1996), specialist în problematica violenţei în mediul şcolar, surprinde 

fenomenul violenţei în ansamblu: „violenţa este dezorganizarea brutală sau continuă a unui 

sistem personal, colectiv sau social, şi care se traduce printr-o pierdere a intregrităţii ce poate fi fi 

zică, psihică sau materială. Această dezorganizare poate să se opereze prin agresiune, prin 

folosirea forţei, conştient sau inconştient, însă poate exista şi 

violenţă doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul 

să aibă intenţia de a face rău.” 

 Şcoala  joacă un rol important în prevenirea violenţei 

şcolare, nu numai în condiţiile în care sursele violenţelor sunt în 

mediul şcolar ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul 

şcolii. 

Există trei tipuri de prevenţie pe care le poate desfaşura şcoala şi care se completează 

reciproc: 

1.     o prevenţie primară , care se referă la dezvoltarea unei priviri pozitive asupra fiecărui 

elev, exprimarea încrederii în capacitatea lui de a reuşi, valorizarea efortului elevului, 

2.     o prevenţie secundară, ce pleacă de la faptul că şcoala reprezintă un post de observaţie 

privilegiat al dezvoltării intelectuale şi afective a elevului, iar profesorul printr-o 
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observare atentă a acestuia, poate repera efectele unor violenţe la care elevul a fost 

supus în afara mediului şcolar. Semnalând cazul respectivilor elevi profesioniştilor 

(psihologul şcolar şi asistentul social) şi autoritaţilor competente, pot fi luate măsuri de 

protecţie şi de ajutor care să înlăture cauzele abuzurilor şi reducerea tulburărilor 

somatice, psihice şi comportamentale induse prin violentă. 

3.     o prevenţie terţiară  are în vedere sprijinul direct adus elevilor ce manifestă 

comportamente violente. Menţionarea unor asteptări pozitive faţă de ei, dezvoltarea 

sentimentului de apartenenţă comunitară, exprimarea preocupării faţă de situaţia pe care 

o au şi integrarea lor în activităţile grupului sunt factori de protecţie ce pot fi exercitaţi 

în cadrul instituţiei şcolare, putându-se astfel împiedica cronicizarea tulburărilor 

provocate de violenţă.  

 În condiţiile unui mediu familial instabil, conflictual, tensionat şcoala poate reprezenta 

pentru elev o a doua şansă. 

Elevul îşi exprimă adesea dificultăţile sale prin agresivitate, provocare, violenţă verbală iar 

profesorii trebuie să încerce să afle ce se ascunde în spatele unor astfel de comportamente, care 

sunt motivele reale ale violenţei. 

Uneori elevul nu este decât un tânăr în suferinţă, marcat de eşecuri şcolare care îi afectează 

încrederea în sine. Toate acestea se asociază uneori cu un climat familial tensionat, conflictual. 

Un astfel de elev care, prin acte violente, încearcă să atragă atenţia asupra lui are o nevoie 

fundamentală de stimă, de recunoaştere din partea celorlalţi. El îşi exprimă astfel nevoia de a 

intra în relaţie cu profesorul într-o manieră diferită, mai valorizantă. În aceasta situaţie profesorul 

trebuie să aibă o privire pozitivă asupra elevilor respectivi, să-i încurajeze, să le stimuleze 

eforturile atât pe plan comportamental, cât şi pe cel al activităţii de învăţare, fără să aştepte 

pentru aceasta rezultate spectaculoase.  

Elevii trebuie ajutaţi să-şi învingă sentimentele de inferioritate, 

de neputinţă şi să capete încredere în propriile capacităţi, în 

aptitudinile lor, să-şi modifice propria imagine. 

Profesorul are sarcina de a planifica în aşa fel activităţile încât 

fiecare elev să poată face ceva şi să aibă succes. 

Climatul şcolar reprezintă un factor important pentru integrarea elevului şi pentru stabilirea 

relaţiilor profesor-elev. Clasa şcolara este un loc de recunoaştere mutuală, de solidaritate şi 

schimburi. Pentru ca o clasă să funcţioneze ca un grup profesorul trebuie să creeze suficiente 

ocazii prin care elevii să se cunoască mai bine, să se descopere, să vorbească despre aspiraţiile 

lor.  Profesorul trebuie să favorizeze comunicarea între elevi, organizând pentru ei activităţi în 

grupuri mici, ajutorarea elevilor mai slabi de către cei buni şi chiar exerciţii speciale de 

comunicare, care să vizeze dezvoltarea aptitudinii de a comunica.  
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Clasa este o microsocietate a cărei funcţionare necesită 

stabilirea unor reguli clare ce se cer respectate de toţi membrii 

grupului şcolar. Respectarea regulilor este o conditie a 

socializării, care înseamnă a învăţa să trăiască împreună în 

relaţii de respect reciproc, excluzând violenţa. Regulile 

şcolare vizează ţinuta, efectuarea temelor, prezenţa la cursuri, 

dar sunt şi reguli de civilitate  care au în vedere limbajul folosit, modalitaţile de adresare, 

respectul faţă de celălalt, păstrarea bunurilor şcolare, toleranţa, solidaritatea, într-un cuvânt 

maniera de a te comporta astfel încât viaţa în colectivitate să fie cât mai agreabilă. 

Profesorul trebuie sa negocieze aceasta listă de reguli încă de la primele întâlniri cu elevii 

şi să-i antreneze pe aceştia în elaborarea regulilor, fiind ştiut faptul că ei acceptă mai uşor regulile 

al căror sens este transparent. 

De câte ori un elev manifestă un comportament de opoziţie, de refuz al lucrului în clasă sau 

are o atitudine provocatoare şi insolentă, profesorul trebuie să îi propună un dialog, o discuţie în 

afara orelor de curs. Aceasta discuţie între patru ochi cu elevul înseamnă o schimbare de climat, 

de situaţie ce îl poate determina pe elev să reflecteze şi să-şi reconstruiască unele atitudini şi 

comportamente. Foarte importante sunt atitudinile profesorului în cursul discuţiei cu elevul. 

Psihologul american G. H. Porter identifică şase atitudini posibile în cadrul unui dialog. 

Unele favorizează dialogul  şi clarificarea problemei iar altele blochează dialogul şi nu permit un 

ajutor real pentru elev. Aceste atitudini sunt: 

1.     atitudinea de evaluare, care implică o judecată a faptelor şi gesturilor elevului prin 

raportare la norme şi valori. 

2.     atitudinea de interpretare, care apare atunci când profesorul propune o explicaţie la 

ceea ce spune elevul, uneori această interpretare poate fi deformată sau tendentioasă. 

3.     atitudinea de decizie, apare atunci când profesorul propune soluţii imediate şi decide 

în locul elevului, atitudine ce poate antrena din partea elevului un acord de principiu, 

fără a obţine adeziunea elevului şi fără a-i oferi ocazia de a găsi el soluţii. 

4.     atitudinea de anchetă, se manifestă atunci când profesorul bombardează elevul cu o 

serie de întrebări pentru a obţine informaţiile detaliate aspra problemei în cauză, 

atitudine ce este percepută ca un interogatoriu şi nu dă elevului posibilitatea să 

răspundă. 

5.     atitudinea de suport, de susţinere, urmăreste încurajarea elevului pentru a depăşi 

situaţia dificilă pe care o traversează. 

6.     atitudinea de comprehensiune, reflectă efortul profesorului de a asculta elevul şi de a-i 

înţelege problema fără a-l judeca. Profesorul trebuie să fie atent nu numai la  cuvinte, la 
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faptele expuse ci mai ales la atitudini, la sentimentele exprimate, la persoana elevului în 

totalitatea sa. 

Uneori clasa şcolară se prezintă ca un spatiu de confruntare şi de conflict profesori-elevi şi 

elevi-elevi. Pentru a face faţa unei astfel de situaţii de conflict se recomandă următoarele 

strategii: 

     strategii de evitare, prin care profesorul ignoră momentan criza creată în sala de clasă 

şi continuă cursul ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dacă problema este minoră, 

strategia poate fi eficientă, însă dacă problema este majoră conflictul riscă să reapară 

chiar cu o amploare mai mare. 

     strategii de diminuare(moderare), se folosesc atunci când profesorul, din dorinţa de a 

evita confruntarea, minimalizează dezacordul cu elevii. Profesorul amână luarea unor 

decizii, abordează probleme colaterale, evită să ia o poziţie fermă. 

     strategii de putere (de coerciţie), apar când profesorul recurge la puterea sa şi la 

diferite mijloace de constrângere (ameninţarea, scăderea notei, pedeapsa)pentru a regla 

conflictul. O astfel de strategie poate fi eficientă pe termen scurt pentru că atacă 

simptomele şi nu cauzele problemei, însă problema riscă să reapară sub altă formă. 

Elevii pot să se considere victime şi să se revolte din nou. 

     strategii de compromis, apar când profesorul recurge la concesii, la promisiuni pentru 

a face faţă situaţiei, cauzele conflictului nu sunt abordate, iar modalitatea aceasta poate 

constitui un precedent la care elevii pot recurge în repetate rânduri. 

     strategii de rezolvare negociată a problemei. Aceasta presupune respectul mutual şi 

dorinţa de cooperare. Avantajele negocierii sunt: atacă cauzele problemei, ţine cont de 

interesele şi nevoile fiecăruia, favorizează participarea şi angajarea reciprocă pentru a 

ajunge la soluţii acceptabile pentru ambele părţi. 

Nu întotdeauna profesorul reuseşte să rezolve problemele de comportament ale elevilor, 

situaţiile conflictuale din sala de clasă prin intermediul mijloacelor prezentate şi atunci se impune 

lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe persoane: profesorul diriginte, profesori ai 

clasei, părinţi, medicul şcolar, psihologi şi pedagogi.  

Din rândurile familiilor violente provin cei mai mulţi 

copii analfabeţi sau cu abandon şcolar. 

Mass-media, cercetãrile şi statisticile oficiale raporteazã 

o creştere spectaculoasã a fenomenului violenţei şcolare în 

ultimele trei decenii în mai multe ţãri ale lumii, astfel încât escaladarea violenţei în şcoalã a 

devenit cea mai vizibilã evoluţie din câmpul educaţiei formale. Mai cu seamã în prezent, cultura 

adolescenţilor pare a fi centratã pe violenţã, fenomen la care au contribuit familia, şcoala, 

industria divertismentului şi mass-media (conform cercetãrii efectuate de Consiliul Naţional al 
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Audiovizualului din România în anul 2005, 57% din video-clipurile publicitare pentru lansarea 

de albume de muzicã conţineau violenţă iar în programele televiziunilor din România, primul loc 

este deţinut de violenţa fizicã urmatã de cea verbalã). 

Dacã în fazele de început ale educatiei şcolare predominã violenţa profesorului asupra 

elevilor, democratizarea educaţiei a antrenat o deplasare a violenţei cãtre elevi , canalizând-o 

dinspre elevi spre profesori. Pe de altã parte, violenţa în şcoalã este una din cele mai vizibile 

forme de violenţã împotriva copiilor iar sensibilizarea publicului şi intoleranţa lui faţã de aceasta 

a crescut în ultimii 10 ani, multe guverne europene luând decizia de a introduce violenţa pe 

agenda lor politicã. 

Urmare a iniţiativei Consiliului Europei, tineri din întreaga Europã au redactat Carta 

Europeanã pentru o şcoalã Democraticã fãrã Violenţã, având la bazã valorile şi principiile 

fundamentale împãrtãşite de toţi europenii, în special pe cele stabilite în Convenţia europeanã a 

drepturilor omului şi libertãţilor sale fundamentale. Printre prevederile sale, cele mai importante 

şi general valabile, aplicate conceptului de şcoalã democraticã, se referã la dreptul tuturor 

elevilor la o şcoalã sigurã şi fãrã violenţã, la libertate de exprimare fãrã a fi discriminaţi sau 

reprimaţi, obligaţia comunităţii şcolare ca elevii sã fie conştienţi de drepturile şi îndatoririle lor, 

funcţionarea în fiecare şcoalã a organismului de decizie democratic ales, compus din 

reprezentanţi ai elevilor, profesorilor, pãrinţilor şi ai altor membri ai comunitãţii şcolare, acolo 

unde este cazul, toţi acestia având drept de vot, rezolvarea conflictelor în mod neviolent şi 

constructiv, în parteneriat cu toţi membrii comunitãţii şcolare, în condiţiile în care toate şcolile au 

personal şi elevi pregãtiţi sã previnã şi sã rezolve orice conflict în mod prompt, prin consiliere şi 

mediere. În fine, pornind de la premisa cã şcoala este parte a comunitãţii locale, Carta prevede 

cooperarea şi schimburile de informaţii cu partenerii locali, în scopul prevenirii şi rezolvãrii 

problemelor. 

În România, ancheta si studiul efectuate de cãtre Reprezentanta UNICEF România, 

Ministerul Educatiei si Cercetãrii, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Institutul de Criminalisticã 

referitor la violenţa în şcoala româneascã au evidenţiat un anume specific datorat, în principal, 

urmãtorilor factori: 

 tensiunile sociale asociate perioadei de tranziţie au cunoscut o difuzie la nivelul şcolii, 

 procesele de schimbare sunt întotdeuna însoţite de tensiuni, 

 democratizarea şcolii a impus nevoia unor reevaluãri de rol, de statut, de norme şi valori 

ale actorilor, 

 efecte ale mass-media asupra dezvoltãrii copiilor. 

 Violenţa şcolarã este un fenomen extrem de complex, cu o determinare multiplã: familialã, 

socialã, şcolarã, personalã şi culturalã. Diversele ei forme se condiţioneazã reciproc şi au o 
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dinamicã specificã: violenţa importatã din afara şcolii, dar şi violenţa generatã de sistemul şcolar; 

violenţa adulţilor împotriva elevilor dar şi violenţa elevilor împotriva profesorilor. 

Este evident dar nu suficient de liniştitor pentru noi, dascãlii, cã violenta în şcoalã este o 

expresie a violenţei din societate; când violenţa se produce însã în şcoalã, ea reduce şansele 

elevilor de a-şi dezvolta personalitatea pe deplin şi de a dobândi o educaţie de calitate, în 

conformitate cu dreptul lor fundamental la educaţie.  
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Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate, 

iar de câţiva ani şi în şcoală.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o 

vârstă la care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate duce la un 

comportament violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi 

indisciplină pot influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile 

văzute la televizor. Violenţa este din păcate pentru mijloacele de informare în masă o afacere 

rentabilă, iar formele dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită. În mass-media se pune 

accentul pe ideea nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că succesul se 

măsoară în primul rând prin bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în familie şi pe stradă, iar 

şcoala are puţine şanse d a schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate celelalte surse 

de informare spun contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau opt ore pe zi, restul zilei petrecându-l 

pe stradă sau în faţa televizorului. Tot ce învaţă în şcoală - cum să vorbească, cum să se poarte - 

este contrazis de ceea ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient. Tema ”violenţa”invită din 

păcate şi la respingerea vinovăţiei şia răspunsului. Părinţi pot înfiera educaţa lipsă sau greştă din 

familie. Şoala singură nu poate să reziste tendinţeiactuale. Este nevoie de o politică hotărâtă de 

combatere a violenţeisociale şide educare a adulţilor.  

Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, 

vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu 

agresiuni fizice.  Uneori elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri conflictele 

ce apar între ei,fără implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să discute 

despre problema conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre 

consecinţele comportamentului violent. Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog 

care să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării 

părinţilor.  Sunt necesare măsuri pentru întărirea securităţii, respectiv instalarea unor sisteme de 

supraveghere video în curtea şi în holurile şcolii.  
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În această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi 

deopotrivă. O importanţă deosebită o are  întrebarea:  cum pot copiii să-şi recunoască 

răspunderea, de a avea o atitudine clară fară de violenţă, să exerseze forme paşnice de a stinge 

conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să reacţioneze împotriva violenţei ? Rolul 

prevenţiei violenţei este de a întări personalitatea,toleranţa,de a promova creativitatea şi să 

sprijine dezvoltarea individuală. Succesul şcolar  poate ajuta la clădirea aprecierii personale. 

Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală, trebuie să-l  convingem că el este valoros pentru societate 

şi pentru noi. Astfel îi vom întări personalitatea. Aşadar, înţelegerea, abnegaţia şi modelul 

profesorului, o relaţie optimă profesor-elev cântăresc mai mult decât pedeapsa. Şcoala trebuie să 

dea posibilitatea elevilor să înţeleagă relaţiile sociale şi să-i pregătească să fie responsabili, să se 

poată descurca într-o societate a vitezei.   Există consens în părerea că cea mai mare parte a 

potenţialului de agresiune şi violenţă care apare în şcoală este ”importat”. Dar este sigur că există 

şi factori şcolari care duc la violenţă, începând cu relaţia profesor-elev şi climatul social până la 

metodele de predare, evaluare, eşec, izolare. Atitudinea  violentă a unor elevi are cauze atât 

externe cât şi interne. Cauzele externe ocupă un loc uriaş de mare : climatul educativ restrictiv 

din familie, alăturarea la grupuri agresive şi consumul regulat de filme cu violenţă. Elevii care 

trăiesc în astfel de mediu se comportă agresiv în şcoală.                                                                         

     Se mai poate preveni violenţa şi prin   întărirea curajului civil. În şcoală şi în afara 

şcolii este vorba de două obiective : clarificarea noţiunii de curaj şi antrenarea, exersarea acestui 

curaj. Orice situaţie conflictuală este determinată de factori concreţi şi de situaţie. Curajul civil se 

bazează pe hotărârile personale şi nu pot fi prescrise. Curajul nu poate fi despărţit, de exemplu, 

de dreptate. Asta trebuie să înţeleagă copiii prin curaj civil :  să intervină pentru cineva, chiar 

dacă ar fi mai simplu să treacă cu vederea şi să plece; să fie pregătiţi să ia în considerare şi 

eventualele dezavantaje legate de intervenţie; să nu se lase intimidaţi; să ajute la nevoie; să-şi 

exprime părerea, chiar dacă aproape toţi din grup au alte opinii; să ceară ajutor, să dea anunţuri, 

să descrie făptaşul. Lecţie foarte importantă pentru curajul civil este exersarea. Jocul de rol, prin 

care devenim conştienţi de temerile şi limitele noastre de acţiune. Deseori  subapreciem 

diversitatea posibilităţilor noastre de acţiune. În jocurile de rol şi exersările concrete cu situaţii de 

violenţă directă putem descoperi noi răspunsuri creative la situaţii de conflict. Antrenamentul 

atitudinii ne oferă şansa să încercăm, să exersăm şi să reflectăm la atitudini neprobate. Curajul 

civil al copiilor este cerut des în situaţii de toate zilele. Astfel de situaţii ar putea fi :unui elev i se 

cer bani pentru a fi protejat împotriva altor agresori, sau un grup pretinde un furt în magazin ca 

ritual de iniţiere pentru intrarea în grup. Astfel de situaţii trebuie explicate detaliat. Se va cere 

elevilor să spună cum s-ar comporta ei în astfel de situaţii. Se vor proba mai multe modalităţi de 

acţiune şi se vor observa reacţiile de fiecare dată. O astfel de scenă se discută mai întâi şi se 

interpretează de mai multe ori de către elevi, dezbătându-se de fiecare dată. Astfel se vor analiza 

dificultăţile şi obstacolele precum şi reacţiile lipsă sau potrivite situaţiei. Rolul profesorului este 

acela de sfătuitor. 

       Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al educatorilor 

pentru apărarea demnităţii umane şi a democraţiei. Cerinţe pentru profesori : capacitatea de a 

gândi în variante, iar în polemici să fie apărătorii alternativelor, chiar dacă nu sunt ale lor proprii 

; capacitatea de a planifica procese de învăţare şi de a le conduce fără a fi autoritar. 

   Sportul are un rol deosebit de mare în prevenirea violenţei şi a intoleranţei. El poate 

canaliza şi  îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate promova 

integrarea socială, îndeosebi prin jocurile de echipă. Sportul promovează recunoaşterea regulilor, 

respectarea adversarului. 

 Şi religia joacă un rol important în acest sens. Renunţarea la dimensiunile religioase nu 

ar fi un procedeu favorabil, nici pentru membrii aceleiaşi  confesiuni, dar nici pentru înţelegerea 

interculturală, atât de importantă. În  centrul  învăţării despre rezistenţa fără violenţă trebuie să se 

afle iubirea. A plăti ura cu aceeaşi monedă nu înseamnă decât să contribui la creşterea urii. 

Fiecare trebuie să aibă suficientă morală şi înţelegere pentru a distruge lanţul urii. Aceste poziţii 

sunt alternative la violenţă şi ură. Comparaţiile dintre religii pot încuraja înţelegerea şi toleranţa. 
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                  Acţiunea, intervenţia curajoasă pentru demnitatea umană şi pentru o 

convieţuire paşnică, tolerantă presupune găsirea unui punct de vedere, a unei hotărâri personale. 

Acest lucru se poate întâmpla cu ajutorul mijloacelor argumentative ale învăţării. Prelucrarea, 

câştigarea unei poziţii poate fi încurajată şi de reprezentarea artistică prin care îşi poate găsi 

exprimarea. În procesul de prelucrare grafică se face schimb de idei cu elevii şi astfel educatorul 

participă cu sfaturi. Arta se dovedeşte astfel în tematica violenţei o formă potrivită de exprimare 

pentru că ea face loc nu numai argumentelor, ci şi a sentimentelor d apropiere de semeni. 

                     În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii personale.Nu 

trebuie promovată atitudinea de a tolera violenţa, ci de a lua atitudine, după posibilităţi, împotriva 

violenţei.  
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FACTORII CE GENEREAZĂ VIOLENŢĂ ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

                                                   Profesor Ghican Ana  

Profesor Rudolf Adina 

                                                      Şcoala cu clasele I-VIII nr.12 Reşiţa 

 

    Violenţa poate avea efecte şcolare (abandon şcolar, scăderea randamentului şcolar, 

exmatriculare, haos şcolar) leziuni, conflicte, efecte psihice( suferinţă, supărare, frică, izolare, 

ură, jenă), poate conduce la o formare negativă (droguri, rebeliune) sau poate conduce la 

conflicte cu poliţia. 

    Violenţa şcolară este asociată, în general cu zonele urbane dificile, cu periferiile acolo 

unde sărăcia este la ea acasă. De aceea, când se vorbeşte despre violenţă în şcoală, se consideră 

drept surse favorizante atât factorii exteriori şcolii - factorul familial, factorul social, factorul 

individual cât şi un factor intern şcolii - şcoala ca sursă de violenţă . 

Factorii interni ce generează violenţă în mediul şcolar sunt: 

- dificultăţi de comunicare elevi-profesori; 

- dificultăţi de comunicare profesori - diriginţi; 

- dificultăţi de comunicare diriginţi - directori ; 

- atitudinile primitive ale profesorilor , diriginţilor, directorilor 

- subiectivitatea în evaluare, lipsa motivării notei; 

- intoleranţa la frustrare a elevului; 

- ironia manifestată de către profesor; 

- stilul autoritar al profesorilor, tiranic uneori; 

- discriminările practicate de unii profesori; 

- emiterea de către elev a unor pretenţii neacceptate de către profesori; 

- modele de conduită agresive în familie, comitete mass-media; 

- supraîncărcarea elevilor datorită supraîncărcării programelor şcolare structurate în mod 

intelectualist ; 

- programul şcolar supraîncărcat; 

- metode pedagogice de predare - învăţare; 

- specificul vârstei . 
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            Se consideră drept surse favorizante anumiţi factori exteriori şcolii: 

- mediul familial - mulţi dintre copiii agresivi provin din familii dezorganizate care au 

experienţa divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale sau în familii în care echilibru 

este perturbat de criza locurilor de muncă; 

- mediul social - inegalităţile sociale , mass-media, lipsa de cooperare a instituţiilor 

implicate în educaţie; 

- factorii ce ţin de individ; 

- cauză mai nouă: plecarea părinţilor în ţările membre U.E pentru a-şi găsi un loc de muncă 

generează violenţă la copiii rămaşi acasă la rude, prieteni sau singuri; 

Violenţa în familie generează efecte: 

fizice: - dezvoltare lentă 

           - tulburări de somn 

           - alimentaţie neregulată 

psihologice: - depresie 

                    - neîncredere 

                    - lipsa de prieteni 

comportamentale: - agresivitate / pasivitate 

                             - fuga de acasă 

                             - consum de droguri 

şcolare: - neîncredere 

          - lipsa de concentrare 

         - performanţe şcolare slabe 

Cum poate cineva deveni un bun ascultător? 

- mulţi dorim să devenim buni ascultători, dar nu ştim cum; 

- majoritatea dintre noi putem avea nevoie de ajutor pentru a îmbunătăţi această importantă 

dimensiune a comunicării interpersonale; 

- pentru a deveni un bun ascultător este necesar un efort mare pentru a îmbunătăţi abilităţile 

de a asculta şi de a cunoaşte unele strategii de bază necesare unei ascultări eficiente: 

1. a vorbi mai puţin decât o facem de obicei şi a asculta mai mult decât obişnuim; 

2. a acorda atenţie persoanei cu care vorbim (menţinerea contactului vizual, înclinarea 

corpului într-o manieră relaxată către vorbitor etc.); 

3. folosirea abilităţilor de reflectare (Bolton, 1979); ascultarea reflectivă este o strategie 

comunicaţională eficientă în care ascultătorul repetă emoţiile şi/sau conţinutul a ceea ce 

vorbitorul comunică într-un mod care evidenţiază înţelegerea şi acceptarea. 

- o tehnică care poate fi realizată în ascultarea reflectivă: parafrazarea (răspuns concis dat 

vorbitorului care repetă esenţa conţinutului transmis de vorbitor cu cuvintele celui ce ascultă). 

A asculta eficient înseamnă a da un feedback într-o manieră potrivită - feedback-ul implică 

transmiterea mesajului înapoi către vorbitor şi cuprinde reacţia celui ce ascultă la ce s-a spus sau 

efectul pe care mesajul îl are asupra ascultătorului. 

- când dăm feedback, noi dăm vorbitorului o idee despre cât de mult a convins încercând să 

transmită o idee. 

- pe baza acestui feedback, vorbitorul poate sau nu să schimbe conţinutul sau forma 

mesajului. 

- ascultătorii eficienţi dau vorbitorului un feedback rapid, onest, clar şi plin de informaţie. 

     Asertivitatea este rezultatul unui set de atitudini şi comportamente învăţate care au ca şi 

consecinţe pe termen lung, îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea încrederii în sine, 

respectarea drepturilor personale, formarea unui stil de viaţă sănătos, îmbunătăţirea abilităţilor de 

luare a deciziilor responsabile, dezvoltarea abilităţilor de management al conflictelor (Rakos, 

1991). Învăţarea deprinderilor de asertivitate este facilitată de contrastarea ei cu două modele 

comportamentale opuse – pasivitatea şi agresivitatea.  

   Pasivitatea – comportament care poate fi descris ca răspunsul unei persoane care încearcă 

să evite confruntările, conflictele, îşi doreşte ca toată lumea să fie mulţumită, fără însă a ţine cont 

de drepturile sau dorinţele personale; 
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   Agresivitatea – reacţia comportamentală prin care blamezi şi îl acuzi pe celălalt, încalci 

regulile impuse de autorităţi (părinţi, profesori, poliţie), eşti întotdeauna insensibil la 

sentimentele celorlalţi, nu-ţi respecţi colegii, consideri că tu ai întotdeauna dreptate, rezolvi 

problemele prin violenţă, consideri că cei din jurul tău sunt nedrepţi cu tine, eşti sarcastic şi 

utilizezi adesea critica în comunicare, consideri că drepturile tale sunt mai importante decât ale 

altora, eşti furios şi ostil 

Consecinţele comportamentelor asertive, pasive şi agresive 

Pasiv  Asertiv Agresiv 

Problema este evitată Problema este discutată Problema este atacată 

Drepturile tale sunt ignorate 

 

Drepturile tale sunt susţinute 

 

Drepturile tale sunt susţinute fără 

a ţine cont de drepturile celorlalţi 

Îi laşi pe ceilalţi să aleagă în 

locul tău. 

Alegerea îţi aparţine 

 

Alegi şi impui alegerea ta şi 

celorlalţi 

Neîncrederea  Încrederea în sine Ostili, blamează, acuză 

Drepturile celorlalţi sunt 

mai importante 

Recunoşti şi drepturile tale 

şi ale celorlalţi 

Drepturile tale sunt mai 

importante decât ale celorlalţi 

Permiţându-le copiilor să participe în toate aspectele ce le afectează viaţa, putem obţine 

următoarele rezultate: 

- copiii vor căpăta siguranţă de sine şi vor fi capabili să-şi asume responsabilitatea pentru 

propria viaţă; 

- copiii vor fi mai bine protejaţi împotriva abuzurilor şi a violenţei, aceste fenomene ieşind 

mai uşor la iveală atunci când copiii ştiu cum să le facă faţă şi au la îndemână mecanismele 

necesare; 

- societatea democratică va fi întărită, deoarece doar în momentul în care copiilor li se arată 

respect faţă de propriile opinii, aceştia încep să descopere importanţa respectării părerilor altora 

       O modalitate de a-i determina pe copii să respecte regulile şi de a preveni încălcarea lor 

este să îi implicăm în stabilirea regulilor de bază şi a consecinţelor nerespectării lor. Câteva 

alternative constructive potrivite pentru copiii de vârstă şcolară: 

- dialogul dojenitor: un dialog calm şi ferm cu copiii şi adolescenţii pentru a amenda 

acţiunile, practicile şi comportamentele nedorite, care poate avea loc la ora de dirigenţie; 

- repararea pagubelor şi corectarea greşelilor: se pare că una dintre cele mai eficiente 

metode non - violente pentru disciplină preventivă a copiilor este să îi pui să repare pagubele pe 

care le-au cauzat şi să-şi repare greşelile; 

- restrângerea privilegiilor: această măsură îi poate învăţa pe copii să evalueze aspectele pro 

şi contra cu privire la respectarea sau încălcarea înţelegerilor. Restricţiile nu trebuie să afecteze 

drepturile fundamentale ale copiilor, ci pot consta în suspendarea dintr-o activitate comună cu a 

celorlalţi copii. 
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 CAUZELE VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ  
 

Profesor Manu Felicia  

Profesor Leucon Elena 

Grupul Şcolar Construcţii Montaj Reşiţa 

 

Violenta scolara este un fenomen extrem de complex , cu o determinare multipla: 

familiala, societala, scolara, personala si culturala. Ea se prezinta ca un ansamblu specific de 

forme de violenta care se conditioneaza reciproc si au o dinamica specifica: violenta importata 

din afara scolii , dar si violenta generata de sistemul scolar; violenta adultilor impotriva elevilor 

dar si violenta elevilor impotriva profesorilor. 

Acest fenomen este greu de evaluat atat la nivel national , cat si la scara mondiala este 

greu de estimat , deoarece violenta fizica  poate fi interpretata ca o problema interna ce trebuie 

rezolvata prin mijloace interne mai degraba decat  prin apelul  la forurile competente. 

            Violenta in scoala este o expresie a violentei din societate; cand violenta se produce in 

scoala, ea conduce si la alte consecinte : alaturi de prejudicii , victimizare , uneori moarte, 

violenta din scoala reduce sansele elevilor  de a-si dezvolta personalitatea pe deplin si de a 

dobandi o educatie de calitate. 

            Este important sa intelegem cauzele  violentei  ca sa o putem  impiedica.Astfel cauzele 

sunt de ordin genetic,tin de specificul varstei scolare,sunt cauze de ordin moral,cauze de natura 

pedagogica,situatia socio- morala si economica din unele familii,aspecte determinate de criza 

societatii de tranzitie,cauze generate si alimentate de mass-media,cauze ce tin de managementul 

scolii. 

Cauzele in care noi profesorii putem sa intervenim si sa stopam violenta sunt cele de ordin 

pedagogic  care se concretizeaza in:  

-volumul excesiv al informatiei nu lasa locul si timpul necesar preocuparilor pentru educatie  

- tonul agresiv al educatorilor, bruscarea elevilor, aprecierea nedreapta cu note sau  calificative; 

- greseli atitudinale, de relationare cu elevii  

- abuz emotional si fizic din partea cadrelor didactice sau a parintilor;  

- nesupravegherea atenta a elevilor in unele activitati sau in recreatii; 

- lipsa de autoritate a unor profesori; 

- abordarea gresita a elevilor la unele ore, de catre unii profesori genereaza frustrare si 

agresivitate; 

- indulgenta si superficialitatea cu care sunt tratate unele probleme grave de comportament ale 

elevilor genereaza sfidare si dispret pentru regulamente si norme scolare; 

- nivelul scazut de educatie si carentele culturale ale parintilor; 

- incapacitatea parintilor de a-si educa si stapani copiii; conflicte intre familiile elevilor; 

- incoerenta in sanctionarea abaterilor;  

-programe educative formale, ineficiente- inclusiv pentru parinti; 

- absenta psihologilor din majoritatea scolilor si localitatilor rurale; 

- diminuarea legaturilor traditionale intre scoala si familie, cadrele didactice par tot mai 

dezarmate in incercarea lor de a face din parinti partenerul principal in educatie; 

Un management defectuos al scolii adica lipsa unor spatii si preocupari ale scolii si comunitatii 

pentru desfasurarea unor activitati recreative, educative, reconfortante, distractive (cluburi ale 

tinerilor, terenuri de sport, parcuri de distractie, etc.)  poate contribui la aparitia  actelor de 

violenta. 

Intelegerea si rezolvarea cauzelor violentei este primul pas si cel mai important in realizarea  

scolii fara violenta.   
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DIRECŢII DE ACŢIUNE  

ÎN VEDEREA PREVENIRII ŞI AMELIORARII VICTIMIZARII ŞCOLARE 
 

Profesor  Maria Voicu 

Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Caransebeş 

 

„Atâta timp cât oamenii vor folosii violenţa pentru a combate violenţa,  

aceasta va exista întotdeauna printre noi.” 

                                                                                                                      Michael Berg 

     Violenţa şi victimizarea sunt comportamente învăţate, dar nu sunt inevitabile. Instituţiile 

şcolare, organizaţiile pentru tineret, precum şi comunitatea au datoria să implementeze programe 

care să ducă la prevenirea şi ameliorarea acestor fenomene. Cadrele didactice au, în acest 

context, un rol esenţial în crearea unui climat de respect şi de prevenire a violenţei şcolare. 

     Principiile care trebuie să stea la baza acţiunilor de prevenire/ameliorare şi de asistare a 

victimelor violenţei şcolare sunt urmatoarele:  

- violenţa şi victimizarea pot fi prevenite; ele nu sunt incontrolabile şi nici inevitabile;  

- este posibil să se creeze şi să se menţină condiţiile în care violenţa şi victimizarea să nu fie 

învăţate cu prioritate;  

- intervenţie timpurie: prevenirea acestor fenomene trebuie să înceapă o data cu educaţia 

timpurie;  

- construirea unui climat empatic: se cere asistarea elevilor în a-şi dezvolta empatia ca  abilitate 

semnificativă în promovarea respectului pentru celalalt, pentru diversitate;  

- stimularea unui comportament prosocial având la bază antrenamentul empatic;  

- dezvoltarea abilităţii empatice sau încurajarea elevilor de a se pune în locul altei persoane are 

rezultate promiţătoare în reducerea victimizarii;  

- conştientizarea şi aprecierea diferenţelor: tinerii pot fi asistaţi în înţelegerea dinamicilor de 

obţinere a respectului pentru un şir de diferenţe;  

- este o provocare a oricărui program de a ajuta elevii să-şi afirme individualitatea şi  

identitatea de grup o dată cu respectarea şi aprecierea altora;  

- învăţarea prin cooperare: aceste tehnici ajută copiii să lucreze împreună, îi învaţă că  fiecare 

are aptitudini într-o arie sau alta. 

     Nu este suficient sa se identifice elevii victime, cea mai importanta etapa este 

reprezentată de planificarea, organizarea şi derularea unor activităţi al caror obiectiv 

principal este intervenţia şi prevenirea victimizarii în şcoală.  
     Fiecarei şcoli i se impune sa aiba un program de dezvoltare, iar aceste activităţi trebuie să fie 

parte componentă a acestuia. Sunt necesare etape pregatitoare care constau în:  

- constituirea la nivelul şcolii a unui grup de lucru format din profesori, consilier şcolar/  

psiholog, elevi, implicaţi în elaborarea unei strategii;  

- coordonarea şi monitorizarea activităţilor specifice. 

Activităţi de intervenţie la nivelul elevilor 

     Primul ajutor emoţional este extrem de important pentru elevul victimă al unei fapte de 

violenţă gravă din mai multe motive:  

- faptul că elevul ştie că îi pasă cuiva de ce i s-a întâmplat, că nu este singur, reprezintă un  

suport psihologic major, 

-  iar ajutorul care i se dă în conştientizarea faptului că ceea ce simte în urma unei violenţe al 

carei subiect a fost reprezintă reacţii normale la evenimente anormale, este esenţial în 

recăpătarea autonomiei şi a controlului asupra vieţii sale şi a mediului în care învaţă.  

Programe de asistenta individualizată 

     Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii implicaţi (ca 

autori sau ca victime) în cazuri de violenţă, prin care să se urmarească: 
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- conştientizarea consecintelor actelor de violenţă asupra propriei persoane şi asupra celorlalţi 

(colegi, cadre didactice, parinţi, prieteni etc.); 

- prevenirea apariţiei dispozitiilor afective negative (resentimentul, suspiciunea excesivă, 

iritabilitatea, ostilitatea, negativismul); 

- ameliorarea imaginii de sine (atitudine pozitivă faţă de sine, evaluarea corectă a calităţilor şi a 

defectelor personale, percepţia pozitivă a experienţelor de viaţă, proiectarea unor experienţe 

pozitive pentru viitor); 

- dezvoltarea autonomiei (rezistenţa faţă de aşteptările şi evaluarile celorlalţi prin cristalizarea 

unui cadru intern de referinţă, valori personale pozitive); 

- dobândirea autocontrolului privind impulsurile violente şi a capacităţii de autoanaliză a 

propriului comportament; 

- identificarea şi asistarea elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare prin implicarea 

cadrelor didactice, a personalului specializat (consilieri şcolari, psihologi, asistenţi sociali, 

mediatori), a parinţilor; 

- acordarea primului ajutor, imediat dupa actul de violenţă: asigurarea asistenţei imediate şi a 

sprijinului, începerea unui program de restabilire a normalităţii, minimalizarea efectelor pe 

termen lung a traumei suferite. 

  Programe de prevenirea şi ameliorarea violenţei/ victimizarii 

Crearea de instrumente pentru identificarea dimensiunilor violenţei şi victimizarii: 

- concurs cu propuneri de fişe de înregistrarea fiecarui fapt de violenţă semnalat sau observat; 

- chestionare de victimizare, ghiduri de interviu pentru victimele scolare identificate; 

Promovarea unor forme de mediere între elevi : 

- tribunale ale elevilor la nivelul şcolii,  

- activitati de role playing pentru victime şi agresori în clasă care ajută la întelegerea  

cauzelor şi efectelor fenomenului de violenţă în şcoală şi la înţelegerea starilor/sentimentelor 

victimei,  

- stimularea elevilor pentru a oferi soluţii la diverse situaţii de violenţă/victimizare; 

Antrenarea unor grupuri de elevi pentru promovarea mentoratului în scoala  

- un elev mai mare cu care elevul victimă să poată sta de vorbă, cu care să se sfatuiască în 

rezolvarea unei situaţii conflictuale; 

Organizarea unor dezbateri între elevi ( 

- din aceeaşi clasă sau de la clase paralele pe diverse teme care privesc şcoala, societatea, 

violenţa în epoca modernă, specificitatea violenţei psihologice etc. 

     Activitaţile de prevenire şi intervenţie a victimizării la nivelul şcolii reclamă implicarea 

tuturor actorilor: managerul şcolii, profesori/diriginţi, consilieri şcolari/psihologi, părinţi, elevi.  

     Prevenirea eficientă, intervenţia şi strategiile de răspuns la situaţii de criză acţionează cel mai 

bine în comunităţile şcolare care: 

• se focalizează pe performanţele şcolare ale elevilor; 

• implică familiile elevilor în viaţa şcolii; 

• dezvoltă relaţii cu comunitatea din care şcoala face parte; 

• evidenţiază relaţiile pozitive dintre elevi şi colectivul profesoral al şcolii; 

• discută deschis problemele de siguranţă: copiii vin la şcoala cu diferite percepţii şi concepţii 

despre violenţă, şcolile pot reduce riscul de violenţă învaţându-i pe elevi despre diversele 

pericole, ca şi despre cele mai potrivite strategii de a face faţă sentimentelor, de a-şi manageriza 

supărarea într-un mod adecvat şi cum să-şi rezolve conflictele; şcolile ar trebui să-i înveţe pe 

elevii lor că sunt responsabili de acţiunile şi alegerile pe care le fac şi că trebuie să-şi asume 

responsabilitatea propriilor fapte; 

• îşi tratează elevii cu acelaşi respect, fără discriminări; 

• creează oportunităţi pentru elevi. 

Activităţi anti-violenţă la nivelul clasei 

- organizarea unor activităţi care să vizeze: dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă şi 

asertivă, rezolvarea situaţiilor conflictuale, auto şi intercunoaşterea, optimizarea personală, 

acceptarea şi sprijinirea elevilor cu nevoi speciale, etc. 
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- stabilirea unor reguli antiviolenta la clasă: implicarea elevilor în propunerea de reguli 

împotriva violentei cu scopul de a le dezvolta responsabilitatea de a se conforma acestor reguli; 

stimularea elevilor în crearea unui decalog antiviolenta/antivictimizare (de exemplu, eu îi voi 

trata pe cei din jurul meu cu respect; sunt raspunzator de faptele mele; nu voi tolera 

amenintarile/intimidarile; voi anunta profesorii/conducerea scolii, parintii când voi avea o 

problema; vrea sa stiu cum sa reactionez când ma confrunt cu un coleg ostil/agresiv; stiu ca orice 

lovitura poate avea urmari nebanuite; nu voi accepta ca un coleg sa fie batut sau umilit; nu voi 

întoarce spatele, nu voi ignora un coleg care are nevoie de ajutorul meu; sunt constient ca 

problemele nu dispar doar închizând ochii; stiu ca nimeni nu are dreptul sa loveasca o alta fiinta 

umana). 

- realizarea  unei  mici   anchete  de  teren  privind  principalele  situaţii  de violenţă  care  apar  

în  zona   în  care  locuiesc  elevii (proiect  realizat  în grupe de 2-3 elevi);  

- dezbaterea  unor  situaţii   de  violenţă   şcolară  prezentate  în  mass-media: înţelegerea   

cauzelor, analiza   modului  în  care  situaţiile  puteau  fi  evitate, analiza  consecinţelor   asupra  

victimelor/agresorilor; 

- analiza  în  cadrul  unei  dezbateri  a  principiilor/valorilor  morale  încălcate  de  diferite  acte  

de  violenţă   şcolară;   

- realizarea  unui  colaj  de  imagini  din  mass-media  care   prezintă  situaţii de  violenţă  şi  

analiza  acestora  în  cadrul  unei   ore   de  dirigenţie  împreună  cu  un  expert (jurnalist, 

psiholog, sociolog etc.);  

- realizarea  unei   prezentari  Power Point  care  să  urmarească   o   tema  relevantă   privind   

violenţa   şcolară; editarea unui CD  cu  toate   prezentarile   elevilor;  

- organizarea  unui  joc  de  rol   în  care  elevii   să  simuleze  un proces (juridic), pornind  de  la  

un  incident  violent  petrecut   în   şcoală; 
      - colaborarea permanentă cu psihologul şcolii şi desfăşurarea de acţiuni comune cu acesta; 

- organizarea   unor  concursuri sportive Sportul şi combaterea violenţei - atât agresiunile cât şi 

mişcările motorii pot fi ţinute sub control; 

- implicarea elevilor în acţiuni de voluntariat. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală 

Ghid practic pentru directori şi cadre didactice, 2006, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  

             

 
 

SEMNE  ŞI CONSECINŢE ALE MALTRATĂRII COPILULUI 

 
Profesor Stoiconi Claudia 

Profesor Didraga Sofia 

Colegiul Economic al Banatului Montam Reşiţa 

 

În literatura de specialitate abuzul asupra copilului reprezintă o acţiune deliberată care 

face rău copilului dependent de adult, traumatizându-l, afectându-i sănătatea fizică şi psihicul. 

Legiuitorul prin prevederile art. art.89 alin.1 din Legea 272/2004 cu modificările 

ulterioare defineşte abuzul asupra copilului ca: ”orice acţi-une voluntară a unei persoane care se 

află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de aceasta, prin care este 

periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, 

sănătatea fizică sau psihică a copilului”. 
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Tipuri de abuz: 

Abuzul poate fi: fizic, emoţional, sexual şi neglijarea. 

I. ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI  

Reprezintă acţiunea sau lipsa de acţiune singulară sau repetată din partea unui părinte sau 

a unei persoane aflată în poziţia de răspundere, putere sau încredere care are drept consecinţă 

vătămarea fizică actuală sau potenţială. 

Abuzul fizic presupune supunerea copilului la: lovire, rănire, legare, aşezare în genunchi, 

otrăvire, intoxicare sau arderi intenţionate cu diverse produse. 

În măsura în care lovirea produce vătămare, risc substanţial pentru sănătate/integritate 

corporală, pedeapsa gravă devine abuz fizic. La fel poate fi considerată exploatarea puterii de 

muncă a copilului. 

        Semnele abuzului fizic 

Starea generală: 

     -întârzierea dezvoltării staturo-ponderale şi mintale 

   -deficit al limbajului 

   -carenţe alimentare 

   -tulburări de somn 

Tulburări somatice: 

   -rahitism 

   -insomnie precoce 

   -enureze 

   -encopreze 

   -dermatoze 

   -nanism psihosocial 

   -anorexie mentală 

  Aspect clinic: 

   -leziuni consecutive traumatismelor directe (echimoze-vânătăi,  escoriaţii-julituri, cap, 

arsuri, păr smuls) 

- facturi osoase, discolări sau deformări ale membrelor 

- leziuni la nivelul sistemului nervos central ( dizabilităţi motorii, deficite senzoriale, 

paralizii oculare, convulsii, hemiplegii, comă) 

- hemoragii cerebrale sau retiniene 

- leziuni ale organelor interne. 

Manifestări comportamentale, polorizate fie spre ascultare necondiţionată, fie spre 

instabilitate: 

- nu vrea să se aşeze 

- motivează ciudat urmele de pe corp/nu-şi aminteşte cauza lor 

- evită orice confruntare cu părintele/adult, pare excesiv de docil, împietrit ori bizar, 

hipervigilent, cu reacţii de apărare fizică nemotivate 

- manifestă teribilism şi violenţă în relaţiile interpersonale, atitudini provocatoare, din 

nevoia disperată de a atrage atenţia, hiperactivitate generată de frustrări repetate, 

comportamente dezordonate. 

Trăiri emoţionale: 

- neîncredere 

- teamă 

- curiozitate scăzută sau absentă 

- vigilenţă anxioasă, copil ,,meduzat" (înlemnit) faţă de anturaj 

- dificultăţi de contact interpersonal 

- frica de separare 

- vulnerabilitate la situaţii stresante 

- dificultăţi de autocontrol, de înţelegere, de învăţare 

- somnolenţă, coşmaruri 

- comportament retractil 
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- instabilitate motorie, mânie, atitudini revendicative, lipsa de control 

- motivaţie săracă. 

Consecinţe: 

În plan emoţional: 
 -sentimentele de inferioritate persistă şi la vârstă adultă 

 -comunicarea este dificilă, marcată de violenţă  

 -violenţa este preluată ca un model de comportamental, mai  ales dacă a fost un model 

parental de agresiviteate. Se produce o identificare cu acest model, pentru că violenţa a 

fost percepută de copil ca un semn al interesului părintelui faţă de el. 

În plan social: 

-copilul-victimă nu recunoaşte, uneori, abuzul şi nu îl denunţă.Poate refuza chiar şi 

separarea de părintele agresor 

-ca adult va adopta atitudini masochiste( caută să-şi provoace propria suferinţă). 

II. ABUZUL EMOŢIONAL 

Reprezintă eşecul adultului, de care copilul este foarte legat, de a oferi un mediu de 

dezvoltare corespunzător sau acte comportamentale care pot dăuna dezvoltării fizice, mentale, 

spirituale, morale sau sociale. 

Abuzul emoţional presupune: restrângeri ale libertăţii de acţiune, discriminare, 

ridicularizare, denigrare, acuzaţii nedrepte, ameninţări, terifieri, ridiculizări sau alte forme de 

tratament ostil şi de respingere.  

Semnele abuzului emoţional 

Trăiri emoţionale: 

  -stimă redusă de sine 

  -timiditate 

  -sentimente de culpă 

  -interiorizare 

  -neîncredere 

  -ostilitate 

  -anxietate 

  -dezvoltarea unui nucleu de manifestări nevrotice, depresive  sau obsesive 

- tendinţe autoagresive 

Comportament social: 

-conduce la un eşec permanent care îi confirmă copilului incapacitatea şi sentimentul de 

nonvaloare 

-manivestări agresive, iritabile 

-atitudini masochiste 

-inhibiţie socială 

-dificultăţi de adaptare(refuzul grădiniţei sau fobie şcolară) 

-dificultăţi de comunicare 

-nu ştie să se joace, să se exprime prin joc. 

 Consecinţe 

 În plan emoţional întârzie: 

   -dezvoltarea sentimentului de sine 

   -maturizarea emoţională 

   -dezvoltarea capacităţii empatice 

În plan social: 

  -fuga de acasă 

  -acte antisociale 

  -dificultăţi de adaptare durabile repetate într-un mediu nou( familie adoptivă, grădiniţă, 

şcoală) 

  -lipsa de iniţiativă, de creativitate, de autonomie 

  -anxietate de separare sau de anticipare, inclusiv la vârsta  adultă. 

III. ABUZUL SEXUAL 
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Este implicarea unui copil într-o activitate sexuală pe care el nu oînţelege, pentru care el 

nu are capacitatea de a-şi sa încuviinţarea informată, pentru care nu este pregătit din punct de 

vedere al dezvoltării sau care încalcă legile sau tabuurile sociale. Presupune antrenarea 

copilului într-o activitate realizată cu intenţia de a produce plăcere sau de a satisface nevoile 

unui adult sau ale unui alt copil, care, prin vârstă şi dezvoltare, se aflăfaţă de el într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau putere. 

Cele mai grave forme ale abuzului sexual dar care nu acoperă toate formele constatate 

sunt: 

  -îndemnarea sau obligarea copilului de a se angaja în orice activitate sexuală nelegală 

  -exploatarea copilului în prostituţie sau în alte practici sexuale ilegale 

  -exploatarea copiilor pentru spectacole şi materiale pornografice 

Semnele abuzului sexual 

Aspect clinic: 

   -înroşirea sau lezarea orificiului anal sau vaginal 

   -reflexul dilatării în cazul contactului anal 

   -vulnerabilitatea la boli cu transmitere sexuală( inclusiv negi genitali, gonoree) 

   -tulburări digestive 

   -tulburări de somn 

   -panică 

   -agravarea unor boli cu componenţă psihică (astm) 

   -tulburări de instinct alimentar 

   -simptomele vagi(cefalee şi dureri abdominale) 

Trăiri emoţionale: 

   -culpabilitate 

   -responsabilitate tensionată de păstrare a secretului 

   -frica 

   -pedeapsa 

   -degradarea imaginii de sine 

   -sentiment de murdărie corporală 

   -teama de deteriorarea sexuală şi a reproducerii 

   -ostilitate 

   -furie 

   -depresie 

   -tendinţe suicidare 

Manifestări comportamentale: 
   -regresie 

   -ostilitate sau agresiune faţă de alte persoane 

   -pierderea deprinderilor sociale 

   -letargie 

   -nepăsare faţă de sine 

   -postura corpului exprimând copleşire, greutate 

   -tendinţa de confesare(la fete) sau ascunderea cu obstinaţie a  secretului dureros 

   -atitudine protectoare faţă de părinţi 

  Consecinţe 

 Pe plan emoţional: 

   -introversiune 

   -tulburări emoţionale 

   -depresie 

   -autoestimare deficitară 

 Pe plan social: 
  -fuga de acasă 

  -eşec şcolar 

  -prostituţie 



 62 

  -consum de droguri şi-sau alcool 

IV. NEGLIJAREA 

 Neglijarea este neacordarea celor necesare copilului pentru toate aspectele vieţii sale: 

sănătate, educaţie, dezvoltarea emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii în condiţiile în care 

familia sau reprezentantul legal are acces la resursele necesare. Această situaţie poate să afecteze 

sănătatea copilului sau dezvoltarea sa fizică, spirituală, morală sau socială. 

 Neglijarea poate fi: fizică, educaţională,emoţională.  

Neglijarea fizică se referă la privarea de: 

   -alimentaţie 

   -îmbrăcăminte 

   -medicamente 

   -domiciliu  

Neglijarea educaţională implică tot ceea ce ţine de frecventarea unei forme de 

învăţământ, prin obligarea copilului la alte activităţi decât cele şcolare sau de vagabondaj.  

Neglijarea emoţională presupune: 

   -ignorarea evenimentelor importante din viaţa copilului 

   -omiterea încurajărilor aşteptate de copil 

   -modalităţile neadecvate de răspuns la nevoile sale emoţionale  

Semnele neglijării 

 Stare generală: copil înfometat ori alimentat nepotrivit, neigienizat cu aspect vestimentar 

neadecvat, pedepsit să nu mănânce sau să nu doarmă, care nu-şi cunoaşte ziua naşterii ori 

primeşte în dar obiecte nepotrivite, care nu are cu cine vorbi despre problemele sale, ori nu are un 

program de viaţă adecvat vârstei sale, rămânând mult timp nesupravegheat. 

Somatic şi comportamental: 
   -hipo-sau hiperponderal 

   -bolnăvicios 

   -un comportament variind de la polul inhibiţiei până la agitaţie 

De reţinut: 

   -Efectele neglijării sunt devastatoare asupra dezvoltării  copilului 

   -Neglijarea copilului, prin consecinţele sale, este la fel de  gravă ca şi abuzul. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Legea 272/2004 

Curs ,,Şcoala părinţilor,”Organizat de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Direcţia de Monitorizare 

şi Protecţie Socială, Complexul de Servicii Sociale Comunitare Destinat Protecţiei Copilului. 

 

 

DA! TOLERANŢEI – NU! VIOLENŢEI 

                                                                            Profesor Perţa Cristina,  

Profesor Jula Adina 

                                                                             Şcoala cu clasele I-VIII  Nr.12, Reşiţa 

 

 Există convingerea că era noastră este una violentă şi că suntem martorii unei izbucniri a 

comportamentului agresiv în întreaga lume. Violenţa, sub toate formele sale, provoacă senzaţii 

puternice, este acceptată şi adesea dorită, devenind o permanentă reflectare a realităţii din 

imediata apropiere şi din lumea întreagă.  

Violenţa în general, cea juvenilă în special, sunt subiecte pregnante pentru viaţa publică şi 

politică, cât şi pentru realitatea nemijlocită de zi cu zi.  
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Este necesar să înţelegem complexitatea şi eterogenitatea formelor de violenţă care ne 

înconjoară: violenţa spontană, violenţa instituţionalizată, violenţa comportamentală, violenţa 

ideologică, violenţa verbală şi cauzele care duc la aceste forme de violenţă. Cauzele violenţei 

sunt multiple şi desigur, sunt asociate cu carenţe educaţionale. Dacă prezenţa unei dizabilităţi nu 

constituie o cauză directă a delicvenţei, în schimb careneţele educaţionale reprezintă o sursă 

semnificativă de risc pentru apariţia acesteia. Motiv pentru care am dorit să propunem un proiect 

cu tema: “DA! Toleranţei – NU! Violenţei” prin care să completăm aceste carenţe educaţionale. 

           Pe parcursul orelor dedicate acestui proiect ne -am propus să ne oprim asupra problemelor 

ridicate de violenţă. Din acest motiv, prezentul proiect reprezintă un mod de comunicare între 

copii, copii- adulţi, urmărindu -se formarea la copii a unei abilităţi de a trăi în armonie cu ceilalţi, 

bucurându- se de dragostea parentală care îi înconjoară. 

            Pentru realizarea acestui lucru un copil are nevoie de: dragoste, predictibilitate şi 

continuitate. 

            În cadrul proiectului insistăm asupra receptării, înţelegerii, acceptării mesajului care să 

producă o reacţie atât la copii, cât şi la adulţi, mesaj care  previne violenţa de diferite tipuri, pusă 

în evidenţă de statisticile făcute în urma unor studii de caz, violenţă care nu are vârstă. Unul 

dintre factorii perturbatori ai mesajului este lipsa angajamentului emoţional al părinţilor, factor 

care îl afectează pe copil cel mai puternic, mai ales dacă apare de timpuriu, este de durată, 

ducând la neglijenţă fizică, materială şi de nutriţie. Motiv pentru care vom implica şi părinţii 

elevilor cuprinşi în proiect, în  special cei care confruntă cu astfel de probleme. 

            În lupta împotriva violenţei se impune o intensă campanie de educaţie pentru sănătate a 

populaţiei, cu accentuarea consecinţelor, atât pentru indivizi cât şi pentru societate, campanie ce 

se reflectă şi în activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect. 

 Scopul nostru a fost acela de a crea un mediu optim în care copii să-şi exprime  liber 

opinile, oferindu-le  totuşi  o îndrumare pertinentă, precum şi construirea unei relaţii bazate pe 

încredere reciprocă între copii şi adulţi. 

 În lupta împotriva violenţei am avut ca şi obiective: 

- oferirea de alternative de viaţă sănătoasă în  petrecerea timpului liber (sport, desene cu tematică  

   anti- violenţă, munca în echipă ); 

- exprimarea  propriilor opinii, gânduri, sentimente cu privire la violenţa comercializată; 

- cunoaşterea  instituţilor care se ocupă cu prevenirea violenţei; 

- împărtăşirea  experienţelor personale (unde există ) referitoare la violenţă; 

- implicarea în campanii de prevenire a violenţei;  

- cultivarea responsabilităţii  şi a dragostei pentru aproape. 

 Viziunea proiectului este de a proteja copilul azi, societatea mâine, într-o relaţie de 

raporturi reciproce, foarte complicată şi delicată, ce nu semnifică altceva decât salvarea însăşi a 

omului. 

Orice experienţă cu diverse grade de risc din viaţa acestor copii şi numărul, tipurile, 

durata şi severitatea acestora, influenţează în mod negativ dezvoltarea individuală. În mod 

evident, varietatea antecedentelor preced comportamentul deviant, iar factorii de risc multipli 

sunt asociaţi cu comportamentul antisocial sau violent.  

Demersul ştiinţific pentru a înţelege factorii de risc la nivel individual este necesar să 

includă studiul unor factori externi cum ar fi: familia, şcoala, comunitatea şi „peer grupurile” care 

influenţează apariţia violenţei. În lupta împotriva violenţei societatea joacă un rol important. 

Dacă într-o societate copiii sunt ignoraţi, slab educaţi şi neprotejaţi în legătură cu violenţa atunci 

când vor creşte adulţi vor forma o societate violentă, noncreativă şi reactivă. Educarea trebuie să 

fie dublată de continuarea cercetărilor privind impactul experienţelor pozitive şi negative asupra 

dezvoltării copilului. 

Este imperios necesar a fi definită cooperarea care există între şcoală, familie, comunitate. 

Disponibilitatea pentru cooperare în combaterea violenţei şi găsirea resurselor existente oferă 

suport şcolii în eforturile sale împotriva violenţei. 

Ar fi necesar ca societatea să reexamineze valorile orientate spre violenţă şi să ajungă la o 

înţelegere comună că aceasta nu poate fi acceptată. În mod curent copiii învaţă, ba chiar şi unele 
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familii, cercuri de prieteni sau mass-media, că violenţa înseamnă putere şi este un mod acceptabil 

de rezolvare a problemelor. Ar fi de dorit mai degrabă ca educaţia copiilor să se bazeze pe 

spiritul comunitar decât pe supravegherea trebuinţelor individuale. 

 

CHESTIONAR  PENTRU DEPISTAREA CAZURILOR DE VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ 

 

1. Alege varianta adevărată: 

Nr.crt. Manifestări violente Deloc Rar Des Foarte 

des 

1 Expresii jignitoare  între elevi, 

referitoare la aspectul estetic 

    

2 Expresii jignitoare  între elevi, 

referitoare la situaţia materială 

    

3 Expresii urâte între elevi 

 

    

4 Certuri, conflicte 

 

    

5 Expresii jignitoare  între elevi, 

referitoare la apartenenţa etnică 

    

6 Expresii jignitoare  între elevi, 

referitoare la apartenenţa religioasă 

    

7 Bătăi între elevi 

 

    

8 Alte situaţii( enumeraţi)......... 

............................................. 

    

  

2. Fenomenul de violenţă la şcoală se manifestă : 

Nr crt Locul Deloc Rar Des Foarte 

des 

1 În orele de curs 

 

    

2 În pauze 

 

    

3 În incinta şcolii, după programul 

şcolar 

    

4 Lângă şcoală, după programul şcolar     

 

3. Ai fost vreodată în situaţia de a fi violent/agresiv faţă de un coleg sau profesor:                                                     

DA/NU 

4. Ai fost agresat de colegi în şcoală          DA/NU 

5. Ai fost agresat de profesori în şcoală:   DA/NU              
 

BIBLIOGRAFIE : 

1. Ana Muntean, Violenţa, traumă, rezilienţă, Ed. Polirom, 2011; 

2. Simona Sânzianu, Violenţa în familie, Ed. Lumen, 2006; 

3. Sura Hart, Victoria K. Hodson, Ora de comunicare non-violenţa- un proces de predare 

învăţare bazat pe relaţionare, Ed. Elena Francisc Publishing,  2004; 

4. Adrian Neculau, Gilles Ferreol, Violenţa. Aspecte psihosociale, Ed. Polirom, 2003; 

 



 65 

SĂ STOPĂM ÎMPREUNĂ VIOLENŢA – VIOLENŢA NU SE OPREŞTE DE 

LA SINE 

 
Profesor: Anette Dugălia-Bauer 

Liceul Pedagogic „C.D. Loga” Caransebeş 

 
 

„ Non-violenţa conduce la cea mai înaltă moralitate, care reprezintă ţinta evoluţiei. 

Până nu ne oprim din rănirea tuturor fiinţelor vii, suntem încă sălbatici.” 

Thomas Edison 

       Cultura adolescenţilor pare a fi centrată pe violenţă, fenomen la care au contribuit familia, 

şcoala, industria divertisemntului și mass-media.  

       Când se vorbeste despre violența în şcoală, se consideră drept surse favorizante atât factori 

exteriori şcolii – factorul familial, factorul social, factorul individual, cât și un factor intern școlii 

– școala ca sursă de violență. Comportamentele violente ale elevului îşi pot avea originea și într-

un management defectuos al clasei şcolare, într-o lipsă de adaptare a practicilor educaţionale la o 

populaţie şcolară considerabil schimbată.  

       Bullying-ul este un act comportamental repetat, îndreptat spre rănirea fizică sau 

mentală a unei persoane. De asemenea, el se caracterizează prin comportamentul unei persoane 

care încearcă să obţină supremaţia asupra altoră. Cel mai uşor se poate observa această formă de 

violenţă în grupurile de copii. Şcoala este mediul în care se manifestă cel mai des luptele pentru 

putere. Cine este cel mai de temut din clasă, care este „gaşca periculoasă”? Cei care se ocupă cu 

astfel de comportamente de obicei îi lovesc pe cei din jur, îi fac de ruşine, îi jignesc şi le pun 

diverse porecle. 

         A-i obliga pe alţii să facă ceea ce nu doresc este un alt comportament adoptat de aceste 

persoane. Bullying-ul poate să transforme şcoala într-un loc de temut. Stresul, anxietatea şi chiar 

fobia socială pot să apară ca efecte negative în astfel de situaţii. 

         Fenomenul bullying apare atunci când o persoană/ un grup de persoane (elevi, 

profesori, părinţi, directori, personal administrativ, persoane semnificative din viaţa 

personală sau profesională, necunoscuţi): 

• strigă pe nume într-un anumit fel (răstit sau mieros) care deranjează, folosind un anume ton, un 

anumit subînţeles sau poreclele; 

• pune în încurcătură în mod intenţionat sau neintenţionat (la lecţie, în afara şcolii, pe terenul de 

sport, la discotecă, la magazin etc.); 

• loveşte, împinge, şicanează, supără (în timpul orei, pe holurile şcolii, pe terenul de sport, în 

activităţile extraşcolare etc.); 

• bârfeşte, ignoră, exclude, etichetează persoane; 

• şantajează, minte, înşală, intimidează, fură bani, obiecte, idei; 

• produce teama de a se duce la şcoală şi preferă să stea acasă sau să chiulească, să se ducă la 

şcoală din cauza atmosferei confl ictuale de acasă; 

• contrazice în mod vehement, foarte agresiv, atacă opiniile, punctele de vedere, credinţele, 

convingerile, fără înţelegere şi toleranţă; 

• îndepărtează cunoştinţele şi prietenii, practic „rupe” reţeaua socială; 

• postează mesaje nepotrivite pe Internet cu adresă exactă, dă telefoane în mod abuziv; 

• trimite mesaje inadecvate pe telefon; 

• foloseşte un limbaj trivial şi vulgar sau păstrează tăcerea; 

• face pe ceilalţi să se teamă, pentru a se simţi mai puternic. 

Pe baza unor comentarii (cuvinte, remarci, glume răutăcioase sau binevoitoare etc.) despre: 

• aspectul fizic: greutate, înălţime, culoarea părului, culoarea ochilor, vestimentaţie; 

• familie: tip de familie (monoparentală), divorţ, nivel de cultură (lipsa cărţilor din casă, educaţia 

părinţilor, durata şi calitatea petrecerii timpului liber împreună), lipsa părinţilor (plecaţi la muncă 

în străinătate, fără timp liber, decesul unuia dintre părinţi etc.), apariţia unui nou membru în 

familie; 
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• activitatea şcolară: performanţe, prezenţa/ absenţă, abandon şcolar, interese, hobby/ pasiuni, 

aptitudini, atitudini, evoluţie şcolară; 

• comportament: specific adolescenţilor (piercing, popularitate); 

• nevoi speciale: dizabilităţi motorii, dislexie, ADHD, sărăcie, religie, etnie etc. 

• alte diferenţe: stil de învăţare (vizual, auditiv, tactil kinestezic), stil de muncă (rapid, lent, 

sintetic, analitic, experienţial), stare de sănătate, obiective de carieră, dorinţe. 

       Problema violenţei/ a bullying-ului necesită în mod special, o rezolvare holistică, deoarece 

cauzele acestui fenomen nu se rezumă numai la aspecte singulare. În acest context trebuie 

acţionat la următoarele niveluri: 

• înţelegerea mecanismelor care declanşează fenomenul bullying sau al violenţei (mecanisme 

sociale, economice, psihologice etc. Ce/ Cine se află în spatele actelor de violenţă/ bullying? De 

ce?) 

• stilul şi calitatea practicilor de gestionare a confl ictelor, actelor de violenţă şi situaţiilor de 

bullying; 

• calitatea programelor şcolare şi modul de predare la clasă; 

• implicarea în activităţile de timp liber şi calitatea programului extracurricular; 

• formalizarea strategiilor, tehnicilor şi procedurilor care fac faţă cel mai bine incidentelor; 

• dezvoltarea de relaţii pozitive cu ceilalţi şi cu sine însuşi.                                                                           

       „Prestaţia” profesorilor este foarte clar percepută de elevi şi există o corelaţie directă între 

comportamentele antisociale şi calitatea relaţiilor cu aceştia. Aceştia îi împart „tranşant” în două 

categorii: 

• profesori buni: cei pe care-i apreciază şi cu care colaborează, îi respectă pentru că sunt 

competenţi şi pentru că-i respectă pe elevi 

• profesori proşti: opusul celor de mai sus şi al căror comportament lipsit de profesionalism este 

sancţionat prin violenţă, comportamente agresive şi bullying. 

       Prezentăm un posibil portret al profesorilor care nu „generează” bullying şi violenţă. 

(http://www.coe.int/children) : 

• „ar manifesta interes şi faţă de alte subiecte în afara materiei predate; 

• nu ar fi plictisitori; 

• ar glumi din când în când; 

• ar face aluzie la evenimente de actualitate şi/ sau la subiecte de interes pentru elevi şi pentru 

cultura lor; 

• ar stabili limite şi norme bine definite; 

• ar reacţiona în consecinţă în cazul încălcării regulamentului; 

• ar încuraja elevii care dovedesc că au un comportament prosocial; 

• ar da un avertisment elevilor care dovedesc că au un comportament antisocial înainte de a-i 

pedepsi; 

• ar reacţiona coerent şi ar trata elevii echitabil; 

• ar asculta atent elevii, luând în serios opiniile lor; 

• ar fi moderni (chiar dacă numai în modul de a se îmbrăca).” 

Sau pur şi simplu ar manifesta dragoste, atenţie, grijă şi respect faţă de elevi! 

       Atmosfera din şcoală şi modul în care şcoala este organizată pot genera violenţă sau 

nonviolenţă. La crearea mediului pozitiv din şcoală contribuie în mod necesar: participarea 

elevilor la luarea deciziilor, existenţa unor libertăţi şi responsabilităţi, arhitectura şi infrastructura 

adecvate locaţiilor şcolare, aplicarea în mod coerent a regulamentelor, regulilor, asigurarea 

necesităţilor de confort elementar. 

       Introducerea serviciilor de mediere şi negociere (gestionarea furiei, inteligenţa emoţională, 

respectul de sine, siguranţa fizică etc.), provocarea exprimării elevilor şi utilizarea iniţiativelor 

acestora, folosirea specialiştilor (psihologi, consilieri etc.), cooperarea cu părinţii, formarea şi 

dezvoltarea cadrelor didactice (evaluare, transdisciplinaritate, metode active, consiliere şi 

orientare, management al proiectelor, dezvoltarea echipelor, etc.), personalizarea spaţiului, 

atitudinea deschisă, pozitivă, onestă sunt măsuri cu rezultate deosebite. 
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       Există o corelaţie semnificativă între atmosfera negativă din clasă, lipsa de încredere între 

profesori şi elevi şi un nivel ridicat de agresiune/ bullying în clasă. Prin comparaţie, pe de altă 

parte, se află clasele caracterizate prin: relaţii interpersonale pozitive între elevi, între elevi şi 

profesori, coeziune de echipă crescută, încredere unii în ceilalţi, abordări constructive ale 

conflictelor. 

       O serie de cercetări  indică faptul că atmosfera de suspiciune, de neîncredere inflexibilitatea 

şi intoleranţa cadrelor didactice, controlul şi măsurile de siguranţă exagerate, clasele 

supravegheate (camere video) sunt factori care nu favorizează învăţarea şi care nu dezvoltă o 

cultură organizaţională bazată pe încredere.  

     O abordare pozitivă a prevenirii violenţei în şcoală este în contrast cu intervenţiile clasice. 

Abordarea pozitivă constă în creşterea siguranţei în şcoli (în limba engleză „safe environment”), 

în dezvoltarea aspectelor emoţionale şi sociale (empatia şi respectul pentru ceilalţi; stima de sine; 

stabilirea unei conexiuni între elevi şi colegi, şcoală şi comunitate; comunicarea non violentă.) 

care sunt incompatibile cu comportamentele antisociale. 

Daca abordarea tradiţională era centrată pe problemă, pe „găsirea vinovaţilor”, cea pozitivă este 

preventivă, sistemică (analiza tuturor factorilor care au generat comportamentele indezirabile), 

centrată pe soluţii şi pe asumarea responsabilităţii. 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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ABORDĂRI JURIDICE DESPRE DELICVENŢĂ 

 

       Profesor Mihuţ Rada, Mi.  Mihuţ Valentina  

Colegiul Economic al Banatului Montan 

 

“Nu explicaţiile ce se dau faptelor, ci faptele însele sunt adevărul” 

Mihai Eminescu 
 Din perspectiva juridică, investigaţiile privind analiza delicvenţei au ca sistem de 

referinţă normativul penal, considerându-se că un comportament delincvent este definit printr-o 

serie de trăsături specifice: 

 - caracterul ilicit, reprezintă o acţiune cu caracter imoral, ilegitim, ilegal, prin care sunt 

violate şi prejudiciate anumite valori şi relaţii sociale; 

 - caracterul de vinovăţie, acţiunea este comisă de o anumită persoană, manifestându-se 

deliberat, conştient şi responsabil; 

 -  fapta comisă este incriminată şi sancţionată de legea penală. 

 Pornind de la definirea delictului prin trăsăturile menţionate unii autori disting unele 

dimensiuni ale delicvenţei şi anume: 

- violarea unei anumite legi, care prescrie acţiuni sau sancţiuni punitive împotriva celor 

care o încalcă; 

- manifestarea unui comportament contrar codurilor morale ale grupului, fie formale 

sau informale, implicite sau explicite; 

- săvârşirea unei acţiuni antisociale cu caracter nociv pentru indivizi sau grupuri sociale 

După opinia E.H.Sutherland, comportamentul delincvent incumbă următoarele 

caracteristici: 

- prezintă consecinţe antisociale prin faptul că prejudiciază interesele întregii societăţi; 
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- face obiectul unei interdicţii sau constrângeri formulate de legea penală; 

- conţine o intenţie antisocială, urmărind un scop distructiv; 

- cuprinde fuzionarea intenţiei cu acţiunea culpabilă; 

- fapta este probată juridic şi sancţionată ca atare. 

Ca fapt antisocial, delictul presupune acţiunea unei anumite persoane care, cu 

discernământ şi vinovăţie, atentează la anumite valori şi relaţii sociale ce sunt protejate de 

normele penale. În investigarea delictului terbuie ţinut cont de patru elementele: obiect, subiect, 

latura obiectivă, latura subiectivă 

1. Obiectul delictului, se referă la valorile şi relaţiile sociale, care sunt violate sau lezate 

printr-o acţiune ilegală sau ilicită 

2. Subiectul delictului, vizează persoana denumită subiect activ şi care comite acţiunea 

ilicită şi subiect pasiv, fiind identificat cu persoana fizică sau juridică care suferă 

consecinţele negative ale acţiunii.  

Pentru ca o persoană să fie desemnată ca subiect activ trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

- să aibă o anumită vârstă; 

- să fie responsabilă; 

- să dispună de libertatea de gândire şi acţiune. 

3.   Latura obiectivă, priveşte acţiunea delicventă, consecinţele antisociale produse,  

raportul cauzal, dintre acţiunea ilicită şi consecinţele negative. Consecinţele şi urmările sociale 

periculoase ale acţiunii, constau în pagubele matariale şi morale aduse persoanelor fizice sau 

juridice 

 4.   Latura subiectivă, se stabileşte din perspectiva psihologică, având ca sistem de 

referinţă persoana care comite acţiunea ilicită, cu repere de factură intelectă, afectivă, volutivă, 

care fundamentează responsabilitatea şi răspunderea persoanei. Clasificarea delicvenţei se face 

după mai multe criterii.  

În funcţie de obiectul delicvenţei şi a valorilor sociale care sunt lezate sau violate printr-o acţiune 

ilicită, se disting delicte contra patrimoniului public sau privat, delicte contra persoanei, delicte 

contra autorităţii. 

În funcţie de elementele constitutive ale delictului sunt: 

- după latura subiectivă sunt delicte cu intenţie sau din cuplă, delicte cu mobil sau fără 

mobil, delicte cu scop şi fără scop; 

- după latura obiectivă, delicte comise prin acţiune, delicte prin inacţiune, delicte de 

rezultat, delicte de grup; 

- după subiect, delicte cu un singur participant, delicte cu mai mulţi participanţi, delicte 

de grup. 

În funcţie de intensitatea delictelor, de gravitatea prejudiciilor, de modalităţile şi mijloacele 

folosite: 

- delicte simple, fără urmări sociale deosebite- furtul necalificat, calomnia, insulta, 

cerşătoria; 

- delicte calificate, cu urmări negative, mai pronunţate săvârşite cu anumite mijloace şi 

în anumite modalităţi- fust calificat; 

- delicte grave care pun în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor, securitatea indivizilor 

şi a statului- asasinatele, genocidul, traficul de droguri. 

În funcţie de reperele oferite de investigarea din perspectiva juridică şi criminologică: 

- delicvenţă reală, denumită şi cifra neagră, care însumează totalitatea anifestărilor 

 care cad sub incidenţa normativului penal; 

- delicvenţa descoperită, care cuprinde numai o parte a faptelor care cad sub 

  incidenţa normativului penal şi au fost identificate de către organele specializate, deoarece nu 

 toate faptele penale comise sunt identificate, procentual infracţionalitatea decoperită este mai 

 mică decât cea reală, se includ aici şi infracţiunile înregistrate cu autori necunoscuţi; 
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       -  delicvenţa judecată sau legală, care constituie acea secvenţă din delicvenţa 

 descoperită care ajunge să fie judecată şi care a fost sancţionată de către insatanţele de   

 judecată. 

         Învestigarea delicvenţei face posibilă o caracterizare din care se pot desprinde următoarele: 

- delicvenţa decurge din proprietăţile bio-procesorilor, interpretărilor oamenilor şi 

 socio-organizatorilor care îi înglobează; 

- delicvenţe are întotdeauna o dimensiune informaţională localizată în procesorii  

implicaţi şi în cei afectaţi; 

- delicvenţa ca modalitate socială nocivă de satisfacere a unor necesităţi, este  

 întreţinută şi de limite ale procesării sociale a informaţiilor, limite care se concretizează  

 îndeosebi, în procesele normatoare, de administrare publică şi de motivare socială; 

 -     interpretarea ontologică identifică discontinuităţile ce se  produc în procesarea socială 

a informaţiilor şi conexiunile dintre aceste discontinuităţi încât localizează delicvenţa în evoluţia 

existenţei sociale. 

 
 

SEMNE PENTRU UN COPIL VIOLENT 
 

Profesor Novac Ioan,  

Scoala Cu Clasele I-VIII Nr.12, Resita 
Actele de violenta din scoli nu se mai opresc.  

Tot mai multi tineri isi expun "pumnul de vedere".  

Drept urmare, fie colegii lor de clasa sau de scoala, fie chiar si profesorii sunt nevoiti sa 

suporte "iesirile" elevilor agresivi. 

Violenta copiilor este o problema importanta a societatii noastre. Peste tot in lume s-au 

facut cercetari legate de motivele pentru care unii copii ajung sa fie violenti.   

Cele mai multe cazuri au drept cauze: violenta domestica, drogurile, alcoolul sau 

prejudecatile si presiunea sociala si cea academica. 

Iata cateva  semne prin care puteti observa daca aveti de-a face cu un copil problema: 

1. Nepasare fata de cei din jur si fata de sfaturile acestora. 

2. Daca este retras sau daca are sentimente de ura fata de cei din jur. 

3. Comportament  violent sau atitudine jignitoare fata de persoanele cunoscute. 

4. Probleme disciplinare la scoala, violenta fata de colegi sau atitudine recalcitranta fata de 

profesori. 

5. Interes neobisnuit pentru arme, cutite sau pentru filmele de actiune, cu violenta. 

6. Molestarea animalelor sau chiar uciderea lor. 

7. Tentative de sinucidere sau mutilari aspra propriei persoane.   
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MEDIEREA ÎN ŞCOALĂ 
 

Profesor Ianoseck Gabriela Domnica 

Consilier şcolar Şoavă Alina Violeta  

Colegiul  Economic  al  Banatului Montan  Reşiţa  

 

 

        

Violenţa în şcoală este o problema căreia i s-a făcut  o publicitate considerabilă în multe 

ţări: SUA  , Franţa , Anglia, etc. şi din nefericire, această listă s-a completat şi cu România. 

Numeroase posturi de televiziune prezintă  diverse scene de violenţă petrecute în şcoală de la 

cele mai uşoare forme de violenţă  până la cele mai violente . 

Există trei teorii explicative ale comportamentului agresiv : 

agresivitatea este înnăscută, poziţie susţinută de autori precum Sigmund Freud şi Konard 

Lorenz. În viziunea lui Freud oamenii se nasc cu instinctul de a agresa şi de a fi violenţi. 

agresivitatea e un răspuns la frustrare. Cei care susţin această afirmaţie pleacă de la 

convingerea că agresivitatea este determinată de condiţiile externe. Cea mai populară şi cea mai 

cunoscută este teoria frustrare- agresiune formulată de J. Dollard. Teoria lui Dollard a fost supusă 

ulterior unor revizii. 

agresivitatea este un comportament social învăţat. Această poziţie este legată , în special, 

de numele lui A.Bandura , care formulează teoria învăţării sociale a agresivităţii. Conform acestei 

teorii , comportamentul agresiv se învaţă prin mai multe modalităţi : direct prin recompensarea 

sau pedepsirea unor comportamente ; prin observarea unor modele de conduită ale altora, mai 

ales ale adulţilor. 

Sub eticheta „violenţă” descoperim o diversitate  de forme de conduită, care descriu, sub 

aspectul intensităţii, o linie continuă: la intensitatea cea mai mică, violenţa presupune 

confruntarea vizuală, poreclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop denigrator; refuzul de a 

acorda ajutor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea,  împingerea, înjunghierea şi 

împuşcarea sunt forme de intensitate crescută ale violenţei. 

Mai cu seamă în prezent , cultura adolescenţilor pare a fi centrată pe violenţă, fenomen la 

care au contribuit familia , şcoala , industria divertismentului şi mass-media. 

În acest sens, în şcoala noastră s-a propus desfăşurarea unui curs pentru formarea elevilor 

mediatori, care să vină în sprijinul colegilor şi să-i ajute în rezolvarea conflictelor ce pot apărea 

în timpul petrecut în şcoală sau în afara ei. Aşadar, ne-am propus să facem apel la medierea între 

egali sau la Peer mediation, conform căreia, medierea implică o intervenţie imparţială din partea 

unui elev mediator, care nu poate impune o soluţie, dar poate ajuta părţile să o găsească. Scopul 

medierii este de rezolvare a conflictului şi de modelare a gestionării situaţiilor conflictuale 

viitoare. Este foarte important, ca elevul mediator să fie solicitat de cel puţin una dintre părţi şi să 

fie acceptat de toate părţile. Participarea la mediere este voluntară, iar dacă elevii implicaţi în 

conflict nu vor să participe la mediere vor suporta consecinţele conform regulamentului şcolar. 

 Medierea conflictelor între elevi de către elevi are la bază două principii: 

- şcoala care oferă elevilor o cale de gestionare a conflictelor stimulează succesul elevilor 

în mai multe domenii 

- elevii formaţi în medierea conflictelor îşi ajută elevii mai bine decât adulţii 

 În ceea ce priveşte criteriile de selecţie a elevilor mediatori literatura de 

specialitate propune seturi de abilităţi de care trebuie să dispună terţii pentru o mediere eficientă. 

Kressel şi Pruitt subliniau faptul că procesul de mediere are şanse mici de reuşită în condiţii de 

adversitate. „Disputele foarte intense, cu o slabă motivare pentru aplanare, care suferă de 

discordii sau ambivalenţă în cadrul propriilor lor tabere şi care negociază pentru resurse foarte 

puţine, pot să-i înfrângă şi pe cei mai abili mediatori”. 

 Aşadar, pentru a face faţă cu succes unui proces de mediere, elevii mediatori au 

nevoie de patru tipuri de abilităţi: 
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- abilităţi de a stabili o relaţie de lucru eficientă cu fiecare parte aflată în conflict, pentru a 

face părţile  să aibă încredere în ei, să comunice liber şi să primească cu simpatie sugestiile 

- abilităţi de a crea o atitudine de cooperare la părţile aflate în conflict 

- abilităţi de dezvoltare a unui proces creativ de grup şi de adoptare a deciziilor de grup 

- abilităţi de a identifica multe informaţii independente despre problema care a cauzat 

conflictul 

 Considerăm că astfel de abilităţi pot fi dezvoltate pe parcursul unui curs de 

formare a elevilor mediatori şi au la bază un set de trăsături de personalitate esenţiale pe care 

trebuie să le avem în vedere în momentul selecţiei şi anume: sociabilitate, imparţialitate, 

flexibilitate, creativitate, gândire divergentă, aptitudini de comunicare, echilibru emoţional 

(managementul eficient al propriilor emoţii), empatie şi toleranţă, deschidere spre alţii, respect, 

capacitatea de a învăţa din experienţă, sinceritate, aptitudini de leadership. În concluzie, putem 

afirma că elevii mediatori au nevoie de metafora celor „cinci chei” pentru a putea comunica 

eficient cu părţile implicate în conflict: să nu judeci, să nu dai sfaturi, să fii în mod egal empatic, 

să păstrezi confidenţialitatea, să arăţi că îţi pasă. 

 Activităţile mediatorului sunt centrate pe două aspecte: suportul oferit colegilor 

aflaţi în conflict şi controlul asupra procesului rezolvării conflictului. 

Suportul oferit colegilor presupune exersarea unui set de comportamente şi abilităţi 

esenţiale pentru reuşita medierii: ascultarea activă, confirmarea înţelegerii (mediatorul le 

transmite colegilor că situaţia lor este ascultată şi înţeleasă, fără să-şi exprime poziţia personală), 

iniţierea unui climat propice comunicării , bazat pe respect, onestitate, seriozitate, încredere, 

atenţie şi confidenţialitate. De asemenea, elevul mediator trebuie abilitat în managementul unor 

emoţii negative puternice, de pildă furia, acţionând în sensul identificării cauzelor acesteia şi 

controlului manifestărilor. 

Controlul asupra procesului rezolvării conflictului presupune comportamente ca: 

echilibrarea participării părţilor, intervenţia directă în situaţii de atac la persoană când nivelul 

ostilităţii părţilor creşte, când una dintre părţi pare intimidată şi este ameninţată. Controlul este 

exercitat non-directiv, prin întrebări care solicită asumarea responsabilităţii, identificarea 

intereselor, nevoilor reale ale părţilor, definirea foarte clară a problemei, inventarierea soluţiilor 

posibile şi procesul decizional, alegerea soluţiei optime de rezolvare. 

În acest sens, pe parcursul cursului s-au abordat teme precum: conflictul, comunicarea, 

negocierea şi medierea, fiecare conţinând aspecte teoretice, practice şi momente de energizare a 

participanţilor la curs. 

Spre finalul cursului ne-am axat pe explicarea programului Peer mediation, care decurge 

în patru paşi: introducere, explicaţii, soluţii şi acorduri. 

I. Introducere - în această etapă, se respectă mai mulţi paşi : 

- salutul, moment în care atât mediatorul cât şi părţile se salută şi se prezintă 

- explicarea scopurilor, care constă în faptul că mediatorul prezintă care este rolul său, dar 

şi al părţilor în acest proces de mediere 

- numirea principiilor, moment în care mediatorul precizează că medierea este voluntară, 

imparţială şi confidenţială şi îi asigură pe cei aflaţi în conflict de neutralitatea sa 

- explicarea procesului de mediere, care presupune ca mediatorul să explice în ce va 

consta întâlnirea de mediere : prezentarea punctelor de vedere, căutarea soluţiilor şi încercarea de 

a găsi înţelegere,   

- explicarea regulilor de discuţie: mediatorul explică cele mai importante reguli de 

discuţie: partenerii nu trebuie să se întrerupă reciproc, în schimb îşi pot nota propriile idei şi de 

asemenea, nu trebuie să-şi adreseje injurii sau să se atace reciproc. Mediatorul se va sigura că 

partenerii de conflict sunt de acord că regulile se vor respecta pe tot parcursul discuţiei. 

- fixarea momentului de începere a discuţiilor: acesta este momentul în care părţile cad de 

acord asupra celui care va începe să prezinte conflictul din punctul său de vedere. Dacă partenerii 

nu se înţeleg cine să înceapă primul, ordinea va fi trasă la sorţi. 

II. Explicaţii -în această etapă se va face apel la : 
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- prezentarea: moment în care părţile implicate în conflict îşi prezintă pe rând versiunea 

proprie asupra conflictului şi a situaţiei prezente 

- rezumatul: mediatorul repetă punctele esenţiale şi rezumă cele două versiuni ale 

conflictului (pe cât posibil, folosind cuvintele celor două părţi). 

-  întrebările: dacă este posibil, este bine să fie aduse în discuţie sentimentele şi motivele 

partenerilor de conflict în ceea ce priveşte disputa concretă. 

“De ce ai ...?” 

“Ce aveai în cap atunci când ...?” 

- exprimarea sentimentelor actuale: Pentru că pentru continuarea procesului de mediere 

acest lucru este adesea necesar sau util, mediatorul va întreba părţile cum se simt în acest 

moment, posibil şi sub forma unor remarci făcute de părţi cu privire la cele tocmai auzite. 

“Vom face un pas înainte dacă îmi veţi putea spune cum vă simţiţi în acest moment.” 

-articularea propriei contribuţii la conflict: Contribuţia părţilor la conflict poate fi 

discutată cu mai multă uşurinţă dacă este evitată atribuirea vinei. 

“Îmi poţi spune cu ce ai contribuit la acest conflict sau la înteţirea lui?” 

”Poate prin anumite cuvinte, râzând, ameninţând, etc.?" 

“Nu trebuie să vă gândiţi numai la stricăciunile materiale.” 

- trecerea la punctul următor: La încheierea acestei etape poate fi din nou făcută 

retrospectivă a celor discutate. Punctele esenţiale vor fi rezumate. Atenţia participanţilor va fi 

atrasă asupra următorului pas, găsirea soluţiilor. 

“Acum trebuie să vă gândiţi cum pot fi reparate toate aceste stricăciuni şi chiar şi cum 

poate deveni mai bună relaţia dintre voi.” 

În această fază poate fi necesară atragerea părţilor în discuţii individuale, de exemplu 

atunci când :discuţia s-a încins prea tare şi ameninţă să iasă de sub control, perspectivele diferite 

asupra conflictului nu au devenit cu nimic mai apropiate, regulile nu sunt respectate sau una 

dintre părţi nu poate sau nu vrea să vorbească deschis. 

Mediatorul va întrerupe procesul atunci când nu crede că se poate ajunge, pe moment, la 

o soluţie potrivită. În acest caz el va întrerupe discuţia şi va stabili un nou termen pentru ca 

aceasta să poată fi reluată şi poate solicita acceptul părţilor pentru a comedia cu un cadru 

didactic. 

III. Soluţii -în această etapă mediatorul se va ocupa de : 

- găsirea soluţiilor probabile: partenerii de conflict vor fi solicitaţi să găsească mai multe 

variante de soluţionare a conflictului. Fiecare parte îşi notează în linişte propunerile. 

“Gândiţi-vă când vă scrieţi soluţiile: Ce sunt pregătit să fac? Ce aştept de la celălalt?” 

- notarea variantelor de soluţionare a conflictului: Toate variantele sunt citite cu voce tare 

şi ascultate de ceilalţi, puse la un loc şi înregistrate de mediator pe o fişă. 

- alegerea soluţiei potrivite: variantele sunt evaluate în comun. Soluţiile bune trebuie să 

fie: realiste, echilibrate şi suficiente! 

“Care credeţi că este cea mai bună variantă? Sau pot fi combinate mai multe variante?” 

- căderea de acord asupra soluţiei: soluţiile posibile sunt enunţate cu voce tare, mediatorul 

verifică dacă partenerii de conflict pot fi de acord cu aceste soluţii. 

IV. Acorduri - reprezintă etapa în care mediatorul se ocupă de:   

- înregistrarea acordurilor: Se realizează un acord scris. Soluţia trebuie să fie formulată 

precis: Cine va face ce, cum şi când, pentru a termina conflictul sau pentru a repara stricăciunile? 

Sunt de preferat cuvinte simple, neutre (fără acuzaţii). După caz se va scrie ce s-a întâmplat, şi 

dacă una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale se va prevedea de ex. continuarea 

procesului de mediere. 

- semnarea acordului: După formularea acordului, acesta va fi citit şi aprobat de partenerii 

de conflict. După ce părţile au căzut de acord asupra tuturor detaliilor, mediatorul le va întreba 

dacă acest acord poate fi semnat sau dacă mai există întrebări. Apoi, acordul va fi semnat. 

- salutul: Poate aici ar mai putea fi făcută o retrospectivă a întregii discuţii: partenerii vor 

povesti cum s-au simţit şi cum consideră pe moment că va evolua relaţia dintre ei. Partenerii de 

discuţie îşi iau la revedere. 
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 Considerăm că acest curs va fi de un real folos atât mediatorilor cât şi colegilor de clasă 

care vor beneficia de serviciile lor de mediere De asemenea, cursul în sine a fost deosebit de 

atractiv, motiv pentru care elevii au mai solicitat astfel de cursuri pe diferite teme. 
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                  Prof. Lucia Peia , Prof. Bar Dorinel 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 6, Reşiţa 

 
Adolescenţa este o perioadă contradictorie, suprasolicitantă, marcată de căutarea 

identităţii de sine, căutarea unui set personal de valori, achiziţia abilităţilor necesare pentru o 

bună interacţiune socială, câştigarea independenţei emoţionale faţă de părinţi, nevoia de a 

experimenta o varietate de comportamente, atitudini şi activităţi, este vârsta când actele de 

violenţă iau amploare. 

Actele de agresivitate manifestate la această vârstă sunt semnalate din cauză că băieţii 

(chiar şi fetele, dar într-o proporţie mult mai mică) se află la vârsta confruntărilor fizice: a te 

măsura cu sine şi cu ceilalţi face parte din afirmarea identităţii sexuale masculine, o formă de 

socializare prin luptă, apărarea teritoriului. Aceste „pariuri” încalcă regulile obişnuite ale 

conflictelor dintre adolescenţi şi pot genera violenţe individuale sau colective. 

Există trei teorii explicative ale comportamentului agresiv : 

- agresivitatea înnăscută, poziţie susţinută de autori precum Sigmund Freud şi Konard 

Lorenz. În viziunea lui Freud oamenii se nasc cu instinctul de a agresa şi de a fi violenţi. 

- agresivitatea ca răspuns la frustrare,  determinată de condiţiile externe (cea mai populară 

şi cea mai cunoscută este teoria frustrare-agresiune, formulată de J.Dollard, teorie supusă ulterior 

unor revizii). 

- agresivitatea ca şi comportament social învăţat. Această poziţie este legată, în special, de 

numele lui A. Bandura, care formulează teoria învăţării sociale a agresivităţii. Conform acestei 

teorii, comportamentul agresiv se învaţă prin recompensarea sau pedespirea unor 

comportamente, dar şi prin observarea unor modele de conduită ale altora, mai ales ale adulţilor.  

Sunt condiţii pentru ca în şcoli violenţa să fie escaladată şi să devină un rău faţă de care 

toată lumea este desensibilizată. Adesea relaţia profesor-elev este o relaţie de putere, profesorul 

dictează, elevul execută, iată o premiză pentru escaladarea violenţei. Indiferenţa profesorilor este 

cea mai importantă manifestare a dispreţului faţă de elevi. Sunt numeroşi elevi care suferă ca 

urmare a acestor judecăţi negative ale profesorului, pentru că ele vin să întărească propriul lor 

sentiment de îndoială, de descurajare, de lipsă de încredere în forţele proprii. Acest dispreţ, odată 

interiorizat, poate antrena un ansamblu de consecinţe în plan comportamental: lipsa de 

comunicare, pasivitate la lecţie, indiferenţă sau, perturbarea lecţiilor, dezvoltarea unor atitudini 
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ostile, provocatoare. Într-un studiu experimental realizat pe elevi de liceu s-a descoperit că cele 

mai frecvente forme de agresivitate ale profesorilor faţă de elevi, aşa cum sunt percepute de 

aceştia din urmă, sunt, în ordine descrescătoare: folosirea tonului ridicat, evaluarea neobiectivă, 

intimidarea, adresarea de injurii/ jigniri, ameninţarea, lovirea, nervozitate permanentă, ironia, 

absenţa răspunsului la solicitări. Din păcate, întâlnim profesori la care agresivitatea este fie 

manifestă, fie latentă, ceea ce produce un efect de undă atât în colectivul unităţii de învăţământ, 

cât şi, mai ales, printre elevii pe care îi educă. 

Mi-am propus să exemplific în cele ce urmează, două forme de violenţă întâlnite des, 

aparent inofensive: cea verbală şi cea pasivă. 

VIOLENŢA VERBALĂ 

Dacă violenţa fizică este uşor de identificat deoarece lasă urme vizibile, violenţa 

verbală nu este tot timpul considerată un abuz, mai ales pentru că nu este uşor de 

identificat. La urma urmei, dacă ar fi să luăm în considerare afirmaţia lui Sigmund Freud 

că “Primul om care a preferat să înjure decât să dea cu piatra, poate fi considerat 

inventatorul civilizaţiei”, nici nu ne-ar mai deranja atât de mult. Totuşi, atât între copii, cât 

şi între adulţi, violenţa verbală este destul de frecventă. 

Fie că apare în familie, fie că apare la şcoală sau în grupul de prieteni, violenţa 

verbală se manifestă prin: 

1. Ameninţări sau intimidări pentru a obţine unele beneficii sau pentru a-şi demonstra 

superioritatea. Acestea sunt destul de frecvente între copii, dar şi în relaţia adulţi-copii, atunci 

când adultul nu reuşeşte să îşi impună autoritatea şi să convingă copilul să urmeze un anumit 

comportament.  

2. Critica neconstructivă, folosirea sarcasmului sau a insultelor atunci când sunt 

exprimate păreri referitoare la rezultatele obţinute de victimă. “Nu ai făcut nimic bine, nu eşti în 

stare de nimic!” este un mesaj care poate fi încadrat în ceea ce numim “violenţă verbală”.  

3. Poreclele care jignesc şi care fac referire la înfaţişarea fizică, la clasa socială sau la 

apartenenţa etnică. Toate acestea, folosite de faţă cu alte persoane, dar şi în conversaţiile private, 

sunt modalităţi de a umili şi a micşora stima de sine a copilului. 

4. Ţipetele sau cuvintele spuse pe un ton răstit. Pentru mulţi oameni, un ton ridicat pare o 

urmare firească a frustrării sau a furiei. Când apare frecvent în relaţia cu un copil, poate avea 

efecte foarte puternice asupra echilibrului emoţional al copilului. 

5. Învinuirile şi reproşurile repetate. Apare frecvent tendinţa de a acuza victima pentru 

comportamentul pe care îl are agresorul. De exemplu, ”Dacă m-ai asculta, nu m-aş comporta aşa 

cu tine, dar o meriţi.” 

6. Manipularea emoţională. Atunci când victima încearcă să iasă din relaţia cu persoana 

care o agresează verbal - să întrerupă prietenia, să îl ignore sau să iasă din grupul respectiv - 

agresorul poate face apel la diverse modalităţi de manipulare a victimei. “A fost doar o glumă.”, 

“Ştii că aşa vorbesc eu, nu era nimic serios.” etc. sunt mesaje prin care o persoană victimă a 

violentei verbale poate fi convinsă să rămână în continuare în relaţia respectivă. 

7. Neîncrederea în deciziile victimei şi descurajarea continuă: “Nu vei reuşi niciodată 

acest lucru, poţi să încerci oricât vrei!”, “Sigur vei eşua la fel ca data trecută când ai încercat 

acest lucru” etc. Deşi cuvintele în sine pot să nu fie considerate neaparat “agresive” sau 

“jignitoare”, iar tonul pe care sunt spuse nu denotă agresivitate, ele au acelaşi efect ca formele 

mai evidente de violenţă verbala. Aceste mesaje repetate afectează în timp echilibrul emoţional al 

unui copil, dar şi al unui adult. 

8. Glume şi/sau farse repetate, realizate atunci când aceasta se află într-un mediu social 

larg. În grupurile de copii, apar frecvent asemenea situaţii în care, de obicei, copilul cel mai 

vulnerabil sau cel mai timid din grup este ironizat şi supus farselor care au ca scop umilirea lui. 

9. Diminuarea meritelor persoanei. „Mare lucru, ai luat 10 la matematică, ai avut şi tu 

noroc!” Când o asemenea atitudine apare în mod frecvent, putem vorbi de violenţă verbală. 

Asemenea mesaje repetate au ca rezultat scăderea stimei de sine, a încrederii în sine şi, în timp, 

duce la izolarea socială a copilului. 
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10. Transmiterea ideii că victima nu valorează nimic fără agresor. „Fără mine nu ai 

reuşi nimic!”, „ Dacă nu aş fi fost eu, nu ai fi ajuns aici!” sunt mesaje care au ca scop crearea 

unei relaţii de dependenţă între victimă şi agresor. Astfel, agresorul îşi exprimă superioritatea şi 

îşi satisface nevoia de putere. Acest tip de relaţie poate să apară între colegii de clasă, dar şi între 

profesor şi elev. 

Victima deseori găseşte scuze celui ce o manipulează, caută explicaţii pentru 

comportamentul pe care îl are şi le găseşte, întotdeauna cu referire la propria persoană. De 

exemplu, ”Ţipă la mine pentru că eu nu reuşesc să mă concentrez şi să înţeleg din prima ceea ce-

mi spune”, ”Am meritat palma primită, fiindcă nu am făcut ceea ce a zis.” etc. Un copil care a 

fost victimă a violenţei verbale poate prelua cu uşurinţă această modalitate de exprimare în relaţie 

cu alţi copii sau cu alte persoane adulte, atunci când va creşte.  

 AGRESIVITATEA PASIVĂ 

Este vorba despre o anumită formă de exprimare a agresivităţii şi anume, manifestarea 

agresivităţii sub o formă pasivă. Persoana are o reacţie interioară agresivă pe care nu şi-o permite 

fie la nivel conştient, fie doar la nivel manifest, atitudinal. Am incercat să-mi explic acest 

comportament mergând pentru început pe o schemă psihanalitică simplă, pe care încă de la Freud 

o avem moştenire şi anume: “conţinut manifest” versus “conţinut latent”. Dacă la nivel manifest, 

comportamentul “se vede” ca fiind pasiv, la nivel latent, comunicarea inconştientă îl resimte ca 

fiind “agresiv”. Observăm deseori în relaţiile dintre oameni că, în contextul unui conflict, aceştia 

nu se înfruntă întotdeauna în mod direct. Există reacţii aparent pasive, dar care agresează pentru 

că ostilitatea transpare în plan secundar, adică neobservabil “la prima vedere”. 

De pildă, sunt părinţi care vin să se plângă uneori profesorilor că fiul este nedreptăţit în 

ceea ce priveşte evaluarea. Unii profesori resimt această cerere ca fiind agresivă. Astfel, 

profesorul răspunde uneori printr-un comportament pasiv-agresiv manifestat prin faptul că 

ascultă şi neagă verbal acuzaţiile într-o atitudine aşa-zis neutră, ignorând complet cererea 

inconştientă a celuilalt care are nevoie de a fi liniştit de către el. Această lipsă de conţinere 

afectivă a nevoii celuilalt de a fi liniştit este receptată ca agresiune, răspunsul verbal neutru al 

profesorului respectiv nefiind satisfăcător pentru părinte. Acesta din urmă, neprimind răspuns la 

cererea sa latentă (care sună astfel: “linişteşte-mă şi convinge-mă că nu este aşa”), îşi confirmă 

temerea, chiar dacă această temere ţine doar de o fantasmă a sa persecutorie, din cauza faptului 

că profesorul căruia i s-a adresat nu i-a putut conţine cererea. Profesorul s-a apărat printr-un 

comportament pasiv-agresiv. De ce anume s-a apărat el? În cazul în care părintele a sesizat o 

realitate, este uşor de înţeles faptul ca s-a apărat de vinovăţia venită atât din partea solicitantului 

cât şi din instanţele psihice proprii. Există totuşi situaţii în care profesorul se apără el însuşi de o 

fantasmă persecutorie, percepându-l pe celălalt ca agresor, iar pe sine ca victimă, ca nedreptăţit. 

Răspunsul latent al său este: “Ceea ce-mi reproşezi este neadevărat şi mă nedreptăţeşti”. Atunci 

nu va mai putea conţine neliniştea celuilalt şi se va apăra, posibil, pasiv-agresiv resimţind ca 

umilitor a se justifica, ca şi cum ar trebui acceptată varianta că ar putea fi vinovat. 

Un alt exemplu, observat de data aceasta în grupurile de muncă, se referă la situaţiile în 

care apare un conflict între colegi. Comportamentul pasiv-agresiv este întâlnit în momentul în 

care cel puţin unul dintre ei nu îşi asumă ostilitatea faţă de celălalt pentru ca acesta ar putea, de 

exemplu, să fie protejat de către şef şi îşi ascunde aceasta ostilitate sub masca neutralităţii. 

Celalalt simte inconştient dezaprobarea, ca stabilire de limite ce ar fi periculos a fi încălcate. 

Relaţia se află  într-o zonă în care, fie conflictul va fi ţinut la distanţă, în cazul în care aceste 

limite impuse de către cel pasiv-agresiv vor fi acceptate, fie va fi declanşat în situaţia în care 

celălalt răspunde la comportamentul pasiv-agresiv printr-o atitudine ce reflecta o insistentă cerere 

de gratificări. 

Dar cea mai îngrijorătoare situaţie este aceea când întâlnim comportamente pasiv-

agresive ale părinţilor faţă de copii. S-ar putea spune că evitarea părintelui de  a-şi exprima furia 

protejează copilul, dar de fapt, îl expune imposibilităţii de a reacţiona la această furie a părintelui 

pe care oricum o simte. La rândul său, copilul nu va fi capabil a învaţa să-şi gestioneze propria 

furie. 
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Se impune distincţia între pasiv-agresivitatea conştientă şi cea inconştientă. Auzim 

deseori expresii de genul “Mă enervează foarte tare, dar mă abţin.” E vorba despre pasiv-

agresivitate conştientă. Sau, “A, nu, nu mă enervez deloc când îmi spune asta.”, este pasiv-

agresivitate inconştientă exprimată printr-o denegare. 

Oamenii, pentru a supravieţui, au în mod natural tendinţa de a depinde unii de alţii, într-o 

mai mare sau mai mică măsură. Cât de dependenţi rămânem la maturitate, ţine de cât de bine ne-

am rezolvat conflictul separării. Cum pasiv-agresivul nu şi-a rezolvat cu succes faza de separare, 

el continuă, în viaţa adultă, să aibă probleme cu dependenţa de alţii. Asta îl face să se simtă 

neputincios, incompetent, îl mânie. Iar cum mânia nu şi-o poate manifesta făţiş, şi-o exprimă 

printr-un comportament pasiv. 

Pasiv-agresivul se teme de fapt de propria agresiune, ostilitate, sentimente care, 

reprimate, nu pot fi experimentate decât prin intermediul reacţiilor negative ale celor din jur, ca 

răspuns la comportamentul său. 

Paradoxal, există şi forme colective de agresiune pasivă, care intră în câmpul marilor 

tensiuni sociale, nu neapărat dăunătoare, ce ţin de procesul de adaptare, supravieţuire. Din acest 

punct de vedere, România este cel mai clasic exemplu de agresivitate pasivă la scara naţională, 

ilustrat în atitudinea faţă de muncă. Folclorul a formulat-o în cunoscuta expresie "Ei se fac că ne 

plătesc, noi ne facem că muncim." 

 

 
 

STOP VIOLENŢEI! 

 

                              Profesor Carmen Lidia Rugină 

Grup Şcolar Tehnic Reşiţa 

  

VIOLÉNŢĂ, violenţe, s. f. 1. Însuşirea, caracterul a ceea ce este violent (1); putere mare, 

intensitate, tărie. 2. Lipsă de stăpânire în vorbe sau în fapte; vehemenţă, furie. 3. Faptul de a 

întrebuinţa forţa brutală; constrângere, violentare; siluire; încălcare a ordinii legale. ♦ Faptă 

violentă, impulsivă. [Pr.: -vi-o-] – Din fr. violence, lat. violentia, it. violenza.  

Am început prin a defini termenul violenţă pentru a stabili limitele de manifestare a 

violenţei, dar şi pentru a surprinde întreg palierul pe care se manifestă. Violenţa în societate, în 

cazul nostru în şcoală, este o realitate pe care n-o putem nega şi nici neglija. Lucrul cel 

mai  important este să găsim metode eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar fi ea, 

pentru că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în contextul societăţii 

actuale. 

Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate, iar 

de câţiva ani şi în şcoală. 

Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o 

vârstă la care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate duce la un 

comportament violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi 

indisciplină pot influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile 

văzute la televizor. Societatea românească trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor 

sociale şi morale, mai ales. Violenţa este din păcate pentru mijloacele de informare în masă o 

afacere rentabilă, iar formele dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită, rating-ul. În 

mass-media se pune accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în 

viaţă şi că succesul se măsoară în primul rând prin bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în 
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familie, şi pe stradă, iar şcoala are puţine şanse de a schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în 

care toate celelalte surse de informare spun contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe 

zi. În rest sunt acasă, pe stradă, se uită la televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, 

cum să se poarte – este contrazis de ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient, fără să mai 

luaăm în discuţie faptul că implicarea poate chiar lipsi, părinţii fiind plecaţi la muncă în spaţiul 

european, copiii sunt lăsaţi în grija unor rude sau vecini.  

Tema „violenţa” invită din păcate şi la respingerea vinovăţiei şi a răspunderii. Părinţii pot 

înfiera educaţia lipsă sau greşită din familie. Şcoala singură nu poate să reziste tendinţei 

actuale. Este nevoie de o politică hotărâtă de combatere a violenţei sociale şi, în paralel, de 

educare a adulţilor. 

Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, 

vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu 

agresiuni fizice. Altă problemă este aceea a taxelor de protecţie cerute de elevii mai mari sau de 

persoane din afara şcolii. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri conflictele 

ce apar între ei, fără implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să discute 

despre problema conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre 

consecinţele comportamentului violent. Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog 

care să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării 

părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escaladate tocmai prin implicarea acestora, 

ajungându-se la ameninţări cu moartea şi bătăi în plină stradă. Situaţia devine problematică 

atunci când aceste incidente se repetă foarte des, fie când violenţa este foarte puternică sau se 

manifestă şi asupra profesorilor. Sunt necesare măsuri pentru întărirea securităţii, respectiv 

angajarea unor firme de pază şi o mai bună colaborare cu poliţia, instalarea unor sisteme de 

supraveghere video în curtea şi holurile şcolilor, aspecte care, în urma declanşării unor conflicte 

au fost rezolvate, vezi cazul şcolii noastre. 

În această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi 

deopotrivă. O importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii şi adulţii 

să-şi recunoască răspunderea de a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să exerseze forme 

paşnice de a stinge conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să reacţioneze împotriva 

violenţei. Rolul prevenţiei violenţei: întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea creativităţii 

şi sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul şcolar poate ajuta la clădirea aprecierii personale. 

Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală, trebuie să-l convingem că el este valoros pentru societate 

şi pentru noi. Astfel îi vom întări personalitatea. Înţelegerea, abnegaţie şi model, o relaţie optimă 

profesor-elev cântăresc mai mult decât pedeapsa. Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să 

înţeleagă relaţiile sociale şi să-i pregătească să fie responsabili, să se poată descurca într-o 

societate a vitezei. 

Există consens în părerea că cea mai mare parte a potenţialului de agresiune şi violenţă care 

apare în şcoală este „importat”. Dar este sigur că există şi factori şcolari care duc la violenţă, 

începând cu relaţia profesor-elev şi climatul social până la metodele de predare, evaluare, eşec, 

izolare, o schimbare importantă in familie: naşterea unui alt copil, divorţul parintilor, un deces un 

mediu familial tensionat, caracterizat prin conflicte, neglijare sau abuz. Atitudinea violentă a 

unor elevi are cauze atât externe cât şi interne. Cauzele externe ocupă un loc uriaş de mare: 

climatul educativ restrictiv din familie, alăturarea la grupuri agresive şi consumul regulat de 

filme cu violenţă. Elevii care trăiesc în astfel de mediu se comportă agresiv la şcoală. 

Se mai poate preveni violenţa şi prin întărirea curajului civil. În şcoală şi în afara şcolii este 

vorba de două obiective: clarificarea noţiunii de curaj civil şi antrenarea, exersarea  acestui curaj. 

Orice situaţie conflictuală este determinată de factori concreţi şi de situaţie. Ea este, în ciuda unui 

model de bază asemănător, unică în felul ei. Curajul civil se bazează pe hotărârile personale şi nu 

pot fi prescrise. Curajul nu poate fi despărţit, de exemplu, de dreptate. Asta trebuie să înţeleagă 

copiii prin curaj civil: să intervină pentru cineva, chiar dacă ar fi mai simplu să treacă cu vederea 

şi să plece; să fie pregătiţi să ia în considerare şi eventuale dezavantaje legate de intervenţie; să 

nu se lase intimidaţi; să ajute la nevoie; să-şi exprime părerea, chiar dacă aproape toţi din grup au 

alte opinii; să ceară ajutor, să dea anunţuri, să descrie făptaşul. Lecţie foarte importantă pentru 
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curajul civil este exersarea. Jocul de rol, prin care devenim conştienţi de temerile şi limitele 

noastre de acţiune. Deseori subapreciem diversitatea posibilităţilor noastre de acţiune. În jocurile 

de rol şi exersările concrete cu situaţii de violenţă directă putem descoperi noi răspunsuri creative 

la situaţii de conflict. Antrenamentul atitudinii ne oferă şansa să încercăm, să exersăm şi să 

reflectăm la atitudini neprobate. Curajul civil al copiilor este cerut des în situaţii de toate zilele. 

Astfel de situaţii ar putea fi: unui elev i se cer bani pentru a fi protejat împotriva altor agresori, 

sau o gaşcă pretinde un furt din magazin ca ritual de intrare. Astfel de situaţii trebuie explicate 

detaliat. Se va cere elevilor să spună cum s-ar comporta ei în astfel de situaţii. Se vor proba mai 

multe modalităţi de acţiune şi se vor observa reacţiile de fiecare dată. O astfel de scenă se discută 

mai întâi şi se interpretează de mai multe ori de către elevi, dezbătându-se de fiecare dată. Astfel 

se vor analiza dificultăţile şi obstacolele precum şi reacţiile lipsă sau potrivite situaţiei. Rolul 

profesorului este acela de sfătuitor. 

Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al educatorilor 

pentru apărarea demnităţii umane şi a democraţiei. Cerinţe pentru profesori: capacitatea de a 

gândi în variante, iar în polemici să fie apărătorii alternativelor, chiar dacă nu sunt ale lor proprii; 

capacitatea de a planifica procese de învăţare şi de a le conduce fără a fi autoritar; (acest lucru 

implică respectul pentru opiniile elevului) fidelitatea pentru legile de bază fără a fi înclinat spre 

dogmatism şi îndoctrinare. 

Sportul are un rol deosebit de mare în prevenirea violenţei şi a intoleranţei. El poate 

canaliza şi îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate promova 

integrarea socială, îndeosebi prin jocurile de echipă. Sportul promovează recunoaşterea regulilor, 

respectarea adversarului. 

     Şi religia joacă un rol important în acest sens. Renunţarea la dimensiunile religioase nu 

ar fi un procedeu favorabil, nici pentru membrii aceleiaşi confesiuni, dar nici pentru înţelegerea 

interculturală, atât de importantă. În centrul învăţării despre rezistenţa fără violenţă trebuie să se 

afle iubirea. A plăti ura cu aceeaşi monedă nu înseamnă decât să contribui la creşterea urii. 

Fiecare trebuie să aibă suficientă morală şi înţelegere pentru a distruge lanţul urii. Aceste poziţii 

sunt alternative la violenţă şi ură. Comparaţiile dintre religii pot încuraja înţelegerea şi toleranţa. 

Acţiunea, intervenţia curajoasă pentru demnitatea umană şi pentru o convieţuire paşnică, 

tolerantă presupune găsirea unui punct de vedere, a unei hotărâri personale. Acest lucru se poate 

întâmpla cu ajutorul mijloacelor argumentative ale învăţării. Prelucrarea, câştigarea unei poziţii 

poate fi încurajată şi de reprezentarea artistică prin care îşi poate găsi exprimarea. În procesul  În 

procesul de prelucrare grafică se face schimb de idei cu elevii şi astfel educatorul participă cu 

sfaturi. Arta se dovedeşte astfel în tematica violenţei o formă potrivită de exprimare pentru că ea 

face loc nu numai argumentelor, ci şi a sentimentelor de apropiere de semeni. 

În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii personale. Nu trebuie promovată 

atitudinea de a tolera violenţa (în cazul bătăilor din curtea şcolii, sau în clasă), ci de a lua 

atitudine, după posibilităţi, împotriva violenţei. 

Nu este constructivă ideea de a respinge existenţa violenţei şi de a găsi alţi vinovaţi. Ar fi 

ideal ca un efort conjugat de acţiuni să producă efectul scontat – eradicarea violenţei. Știut fiind 

faptul că este imposibil, că orice societate are problemele ei, este de preferat controlarea situaţiei 

şi corecta ei gestionare. 

  

BIBLIOGRAFIE: 
1.      http://www.studiidecaz.ro 

2.      http://www.unicef.ro 
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VIOLENŢA ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

 
                                         Profesor Jianu Camelia                 

                                          Grupul Şcolar  Tehnic Reşiţa 
 

DECLARAŢII ALE COPIILOR: 

 

„Oamenii folosesc violenţa pentru a se răzbuna sau pentru a arăta că ei sunt mai presus de 

ceilalţi, că sunt mai puternici."(elev clasa a VII-a). 

 

„Violenţa este folosită ca armă împotriva cuiva care nu-ţi face pe 

plac." (elev clasa a V-a). 

 

"Pentru mine, palmă înseamnă a fi bătut. Îl asociez cu un lucru 

foarte crunt."(elev clasa a VI-a). 

 

"Palmă înseamnă o durere în suflet sau chiar şi frică." (elev clasa a 

VI-a). 

Violenţa este: Însuşirea, caracterul a ceea ce este violent 

(1); putere mare, intensitate, tărie. 2. Lipsă de stăpânire în vorbe 

sau în fapte; vehemenţă, furie. 3. Faptul de a întrebuinţa forţa 

brutală; constrângere, violentare; siluire; încălcare a ordinii 

legale. ♦ Faptă violentă, impulsivă. [Pr.: -vi-o-] – Din fr. 

violence, lat. Violentia, it. violenza Sursa: DEX '98 

Violenţa este una din marile probleme ale lumii 

contemporane. Presa scrisă sau audio vizuală, informează în 

permanenţă cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen. 

De la formele cele mai agresive precum războaiele ori crimele 

terifiante, bătăile, violurile, furturile, distrugerile de bunuri şi până la cele mai puţin şocante, cum 

ar fi violenţele verbale, toate acestea susţinute de o abundenţă de imagini violente se perindă 

zilnic prin faţa ochilor noştri. 

În acest context, apariţia diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar pare aproape o 

fatalitate şi devine adesea un lucru obişnuit, cu care oamenii coexistă fără măcar a mai sesiza 

pericolul. Chiar dacă reprezintă o problemă delicată luarea în stăpânire a fenomenului violenţei 

nu se poate face decât dacă sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare şi 

posibilitatea de prevenire.   

În mod tradiţional şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, de formare a 

competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne înconjoară, de înţelegere 

a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. 

Şcoala trebuie să profileze caractere, să-i educe tânărului plăcerea de a învăţa, dorinţa de 

a reuşi şi de a face faţă schimbărilor pe piaţa muncii. 

În acest context, a vorbi despre violenţă acolo unde ne aşteptăm să gasim cele mai bune 

condiţii pentru formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii, poate părea un fapt cel puţin 

neverosimil. 

Atunci când vorbim despre violenţa şcolară nu putem să ne limităm la actele de violenţă 

care cad sub incidenţa legilor Ministerului de Interne nu atâta decât o părere a realităţii acestui 

feonomen. 

În ultimii ani, violenţa în rândul minorilor a constituit subiectul a numeroase dezbateri 

mediatice.  

JAQUES PAIN (2000): reperează 2 tipuri de violenţă în mediul şcolar:  

- violenţe obiective - care sunt de ordinul penalului: crime, delicte şi asupra cărora se poate 
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interveni frontal; 

- violenţe subiective - care sunt mai subtile, ţin de  atitudine şi afectează climatul şcolar (atitudini 

ostile, dispreţ, umilire, sfidare, absenţele de la ore). 

 

O formă de violenţă extrem de răspândită în mediile şcolare este violenţa verbală, 

englezii folosesc termenul BULLYINES - pentru a desemna atacurile verbale, intimidările 

exercitate prin ameninţări, injurii, umilinţe. 

În al doilea rând a califica un fapt CA VIOLENT, înseamnă 

a emite o judecată de valoare asupra acelui fapt. Judecata 

corespunde unor norme sociale determinate de cultura unei 

societăţi, dar ea se face şi în funcţie de valorile grupului de 

apartenenţă. De asemenea violenţa verbală nu este percepută în 

aceiaşi manieră de elevi şi profesori. Elevii o minimalizează în timp 

ce profesorii o supraevaluează. 

Termenul de violenţă este folosit în mod frecvent, el devenind în 

ultimii ani o rutină lingvistică în programele naţionale, publicaţii, 

rapoarte şi statistici, producţia academică şi în media. 

Violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare” a unor comportamente precum: 

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire;  

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri, 

vandalism – provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă –, furt); 

- ofensa adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de 

cadrul didactic); 

- comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în 

şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. 

Fenomenul violenţei şcolare este extrem de complex, iar la originea lui se află o 

multitudine de factori. Şcoala însăşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă, ea 

reprezintă un loc unde elevii se întrunesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se 

promovează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a 

copilului. Clasa şcolară constituie un grup ai cărei membrii depind unii de alţii, fiind supuşi unei 

mişcări de influenţare reciprocă de a determina echilibrul funcţional al câmpului educaţional. 

Există din ce în ce mai mult recunoaşterea complexităţii şi diversităţii problematicii 

violenţei în Europa. Statisticile instituţionale măsoară atât delincvenţa reală şi crima, dar mai ales 

mobilizarea serviciilor de poliţie şi judiciare. În ele se avansează ideea de cuantificare a violenţei 

şi acordarea importanţei victimelor, aceasta putând să reprezinte esenţialul în ceea ce priveşte 

cifrele violenţei şcolare.  

 

BIBLIOGRAFIE 

   [1] http://articole.famouswhy.ro/definirea_termenului_de_violenta/-Violenţa în şcoli 

   [2] Dicţionarul explicativ al limbii române-ediţia 1998 
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PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 

 
                                                   Profesor   Corina  Damian 

                                                  Profesor  Mariana Pojoga 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 
 

       In scoala se manefesta mai multe tipuri de violenta:elev-elev,elev- profesor,elev-personal 

auxiliar. Manifestarile conflictuale dintre elevi reprezinta cea mai raspândita forma de violenta 

scolara, dar  acest tip de violenta este  unul nespecific spatiului scolii deoarece se poate manifesta 

si în afara acestuia, în orice grup de copii si tineri. 

          Se poate afirma ca violenta între elevi, în diferite forme de manifestare, este un fenomen 

generalizat în scoli. De cele mai multe ori, manifestarile violente dintre elevi (în special formele 

„usoare” de agresivitate) sunt percepute ca atitudini si comportamente prezente în orice scoala, 

„obraznicii” tolerate si specifice vârstei si oricarui mediu scolar. 

             Cele mai frecvente forme tin de domeniul violentei verbale (certuri, conflicte,injurii, 

tipete) si sunt considerate situatii tolerabile si obisnuite în orice scoala, în contextul social actual 

(violenta verbala a strazii, a mass-mediei etc.). În acelasi domeniu al violentei verbale putem 

mentiona   si jignirile cu referire la trasaturile fizice sau psihice ale colegilor, comportament 

determinat deseori de specificul vârstei adolescentei, când elevii devin mai atenti si mai critici cu 

privire la diferite caracteristici fizice sau psihice, proprii sau ale celorlalti. 

         În comparatie cu elevii din scolile din  zonele rurale (unde nivelul de dezvoltare socio-

economica a familiilor este de obicei omogen la nivelul unei comunitati),  elevii din scolile 

urbane  sunt mai violenti, provin din familii cu nivel socio-economic foarte variat. De aici apar si 

diferente privind modul cum se îmbraca, banii de buzunar, obiectele personale utilizate în spatiul 

scolii (rechizite, telefon mobil etc.). 

         Ca si în cazul altor forme de violenta între elevi, cauzele agresivitatii fizice  pot fi diverse: 

consecinte ale imobilitatii elevilor în clasa pe parcursul duratei unei activitati didactice (si, de 

aici, nevoia de miscare în timpul recreatiei, care poate genera agresivitate fizica între elevi); lipsa 

unei „culturi a jocului”, ceea de face ca jocul sa se transforme în agresivitate fizica: copiii nu mai 

stiu sa se joace, nu mai sunt învatati cum sa faca acest lucru trasaturile specifice vârstei (nevoia 

de libertate si de manifestare a propriei individualitati, de impunere într-un grup, inclusiv prin 

violenta fizica); aparitia unor „gasti” ca manifestare a subculturilor scolare; provenienta din 

medii socio-familiale si culturale foarte diferite sau defavorizante etc. 

       Formele variate ale violentei între elevi se manifesta diferit în contexte diferite. Pauza 

presupune un timp si un spatiu în care elevii nu se afla sub stricta supraveghere a cadrelor 

didactice si care ofera posibilitatea relatiilor directe între elevi .  

       Violenta  elev-elev se intalneste intre elevii aceleiasi clase,intre elevi din clase diferite dar 

acelasi nivel scolar,si elevi din diverse clase diverse forme de studiu in acest caz formele de 

violenta sunt:bataia ,agresivitate verbala ,furturi.si s-a observat ca de cele mai multe ori elevii din 

clasele mici sunt victime ale elevilor din clesele mai mari. 

     Cauzele comportamentului agresiv al copiilor si adolescentilor sunt multiple.  

      Majoritatea elevilor chestionaţi cred ca şcoala are cea mai mare influenta in ceea ce priveşte 

însuşirea unor valori civice si socio-profesionale ca: libertatea de expresie, creativitatea, 

competenta, comportamentul activ, cultura civica, spiritul de competiţie, formarea culturala, 

succesul, patriotismul. Deci, sursa violentei din scoli nu este reprezentata de valori promovate 

aici sau in modelele de comportament pe care profesorii le propun elevilor. 

      Familia apare in opinia elevilor drept păstrătoare a unor valori etico-morale fundamentale 

precum adevărul si respectul, compasiunea si generozitatea.  

        Cum putem combate aceasta cultura dominata de violenta? 

       In primul rând, trebuie sa conştientizam dimensiunile fenomenului si efectele sale negative 

asupra comportamentului copiilor (evident, alături de alte cauze). 
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      In al doilea rând, rezolvarea problemei -violenta scolara- nu se poate realiza decât prin efortul 

comun al tuturor factorilor implicaţi in educaţie,cei mai importanţi fiind şcoala si familia. 

Parteneriatul familie-şcoala are in acest context un rol foarte important. 

     In fiecare din noi, adulţii, orice vârsta am avea, exista un copil. Nu-l suprimaţi! Lăsaţi-l sa 

respire! Daţi-i viata! Ajutaţi-l! Uitaţi pentru o clipa cine sunteţi si redeveniţi copii.Aici, pe 

planeta copilăriei vei redescoperi adevărul, frumuseţea si dragostea..Jucati-va alături de copii! 

Prin joc transmitem afectiv si cognitiv interesul pentru cunoastere,pentru acţiune, pentru 

frumosul natural si uman. Educatorii si elevii au un singur profesor comun: DRAGOSTEA. 

 

 
 

SCOALA –BASTION IMPOTRIVA VIOLENTEI JUVENILE 
 

Profesor Domasnean Alimpie 

              Profesor Frant Martin 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

      

 Fenomenul violentei in scoala romaneasca s-a perpetuat in ultimii ani datorita, in special 

,schimbarilor de atitudine a dascalilor si educatorilor din acesta institutie importantata a statului, 

dar si a democratizarii excesive a invatamantului.Pe drept cuvant ,parintii elevilor si dascalii  

acorda o importanta marita fenomenului,dar surprinzator elevul din Romania este pasiv si chiar 

nepasator ca poate exista o raspandire in masa a acestui fenomen. 

       Violenta juvenila are cateva componente clare descrise de Eric Debarbieux, in definitia data 

de acesta: 

“Violenta este dezorganizerea brutala sau continua a unui sistem personal , colectiv sau 

social si care se traduce printr-o pierdere a integritatii , ce poate fi fizica, materiala sau 

psihica.Aceasta dezorganizare poate sa opereze prin agresiune , prin utilizarea fortei ,constient 

sau inconstient , insa poate exista si violenta doar din punctul de vedere al victimei , fara ca 

agresorul sa aiba intentia de a face rau”. 

  Plecand de la aceasta definite ne propunem, in materialul prezentului referat ,sa 

cuprindem o parte din cauzele care conduc la aparitia fenomenului si la modul in care este privit 

in ansamblu de societatea in care traim. 

Siguranta elevilor in timpul actului educativ pare a fi un lucru simplu chiar banal ,daca 

raportam agresivitatea (in context general) la varsta elevului de gimnaziu sau liceu.In opinia 

autorilor,agresivitatea elevilor este accentuata doar in anumite conditii de desfasurare si anume: 

a) este inascuta si perpetuuata  –lucru certificat de Freud,conform caruia toti 

indivizii au prin nastere o doza de agresivitate,elevul este vulnerabil in fata 

autocontrolului si a propriului discernamat. 

b) este un raspuns la frustrare- rezulta atunci cand exista conditii externe 

favorabile aparitiei unui comporatment violent. 

c) este un comportament ce se dobandeste(invata)- observarea anumitor 

modele comportamentale si reasezarea lor in contexte diferite. 

Pana la urma in scoala romaneasca,elevii sunt trimisi in mod obligatoriu de catre lege,fara a se 

tine cont de apartenenta sociala,de statut sau alte repere ale societatii in care traim.Cel ami adesea 

comportamentele agresive si chiar violente din scoli sunt fapte dobandite (invatate) de catre elevi 

in diferite conjuncturi si transpuse in practica acolo unde teribilismul se poate manifesta. 

Aceste comportamente agresive conduc intotdeauna si la un raspuns violent uneori din partea 

celui agresat alteori ca sanctionare a indraznelii de a fi altfel. 
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Sub eticheta „violenta” descoperim o diversitate  de forme de conduita , care descriu , sub 

aspectul intensitatii , o linie continua: la intensitatea cea mai mica , violenta presupune 

confruntarea vizuala , poreclirea , tachinarea, ironizarea, imitarea in scop denigrator ; refuzul de a 

acorda ajutor , bruscarea , lovirea cu diverse obiecte, palmuirea  impingerea , injunghierea si 

impuscarea sunt forme de intensitate crescuta ale violentei. 

Cautand raspunsuri la diferitele cazuri de violenta,psihologii scolari ar trebui sa fie cei 

care sa constate dereglarile elevilor la varsta adolescentei. Putem retine in principal urmatoarele 

trasaturi de care este marcata adolescenta : cautarea identitatii de sine, cautarea unui set personal 

de valori , achizitia abilitatilor necesare pentru o buna interactiune sociala , castigarea 

independentei emotionale fata de parinti, nevoia de a experimenta o varietate de comportamente, 

atitudini si activitati. 

Adolescenta este un camp extrem de dinamic , este o perioada contradictorie , in care  poate sa 

inceapa sa se manifeste sentimentul de durere , de  tristete a depasirii copilariei  , este o perioada 

suprasolicitanta pentru toti adolescentii , cu atat mai mult pentru cei care au anumite predispozitii 

sau cauze insotite de conditii spre devianta si delincventa. Violentele intalnite  in scoala la 

aceasta varsta  , sunt semnalate din cauza ca baietii ( intr-o proportie mult mai mica , si fetele ) se 

afla la varsta confruntarilor fizice : a te masura cu sine si cu ceilalti face parte din afirmarea 

identitatii sexuale masculine , o forma de socializare prin lupta , apararea teritoriului.Aceste 

pariuri incalca regulile obisnuite ale conflictelor dintre adolescenti si pot genera violente 

individuale sau colective. 

Alaturi de psihologii scolari,profesorii diriginti sunt chemati sa vegheze la comportamentul 

elevilor si la activitatile pe care acestia le desfasoara.Conlucrarea intre cei doi,psiholog si 

profesor diriginte,reprezinta in opinia noastra cheia succesului in reduce starile de agresivitate si 

violenta. 

Scoala realizeaza educatie timp de 6-8 ore pe zi,sub diferite forme dar celelelate ore petrecute pe 

strada sunt cu mult mai intense si mult mai penetrabile in mintea adolescentului. 

Sursele (factorii) care accentueaza agresivitatea si violenta sunt: 

 Factorul familial –rolul familiei tine de climatul afectiv in care tanarul creste si se 

dezvoltata fizic si psihic,de gradul de bunastare pe care il creaza in jurul copilului si de 

socializarea intregii familii. 

  Factorul individual- dati de zestrea fiecarui elev ,cognitive si emotionala,precum si de 

particularitati care tin de tulburari de comportament,atitudine negativista. 

  Factorul social -situatia economica , slabiciunea mecanismelor de control social,criza 

valorilor morale, mass-media , disfunctionalitati la nivelul factorilor responsabili cu 

educatia tinerilor , lipsa de cooperare a institutiilor implicate in educatie 

Violenta scolara este un fenomen extrem de complex , cu o determinare multipla: 

familiala, societala, scolara, personala si culturala. Ea se prezinta ca un ansamblu specific de 

forme de violenta care se conditioneaza reciproc si au o dinamica specifica: violenta importata 

din afara scolii , dar si violenta generata de sistemul scolar; violenta adultilor impotriva elevilor 

dar si violenta elevilor impotriva profesorilor. 

  Violenta in scoala este o expresie a violentei din societate; cand violenta se produce in scoala, 

ea conduce si la alte consecinte : alaturi de prejudicii , victimizare , uneori moarte, violenta din 

scoala reduce sansele elevilor  de a-si dezvolta personalitatea pe deplin si de a dobandi o educatie 

de calitate. 
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VIOLENŢA ÎN ŞCOLI 
 

Profesor  Hirschvogel Alexander, Profesor Păun Lucian  

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

Violenţa în şcoală este o realitate pe care n-o putem nega şi nici neglija. Lucrul cel mai 

 important este să găsim metode eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar fi ea, pentru că 

altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în contextul societăţii actuale. 

Peste 70% dintre elevii români recunosc că le este teamă de comportamentul agresiv al 

colegilor de şcoală, potrivit unui studiu efectuat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, după cum 

arată un comunicat de presă al Organizaţiei Salvaţi Copiii. 

Motivele violenţei în şcoli. 

Pentru a înţelege actele de violentă în şcoli este mai mult decât important să cunoaştem 

motivele care duc la declanşarea acestora. De multe ori copilăreşti pentru un adult, motivele 

violenţei fizice sau verbale în mintea unor adolescenţi sunt grave, ceea ce îi face să reacţioneze în 

funcţie de felul în care concep o anumită situaţie sau în funcţie de nivelul de educaţie primit.  

În urma unor studii realizate de specialiştii în domeniu şi în urma declaraţiilor elevilor din 

diferite şcoli, elevii-problemă sunt aceia care au dificultăţi în comunicarea cu părinţii sau aceia 

care provin din familiile în care predomină climatul conflictual.  

Anturajul este, de asemenea, unul dintre motivele conflictelor şcolare. Marea majoritate a 

elevilor se afliliază unor „găşti” şi copiază comportamentul şi felul de a acţiona al „partenerilor”.  

Chiar dacă există anumite acţiuni pe care nu le consideră adecvate, elevii acţionează în 

funcţie de comportamentul întregului grup de teamă de a nu fi daţi la o parte. Dorinţa de a ieşi în 

evidenţă, teribilismul vârstei, nevoia de a se face cunoscuţi sunt alţi factori de violentă în rândul 

elevilor. Toate aceste acte agresive influenţează negativ sistemul educaţional, dar şi siguranţa 

celor care învaţă în şcolile în care incidentele violente „fac parte” din programa şcolară. 

Nivel de indisciplină  în şcoli este rezultat al faptului că elevii sunt la o vârstă la care sunt 

tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate duce la un comportament violent.  

Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi indisciplină pot 

influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor.  

Societatea românească trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor sociale.  

Violenţa este din păcate pentru mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar 

formele dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită, rating-ul. În mass-media se pune 

accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că succesul 

se măsoară în primul rând prin bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în familie, şi pe stradă, iar 

şcoala are puţine şanse de a schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate celelalte 

surse de informare spun contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt 

acasă, pe stradă, se uită la televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte 

– este contrazis de ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient.  

Soluţii de combatere a violenţei în şcoli 

Nici o strategie nu porneşte de la zero şi de aceea este foarte important ca echipa 

managerială a şcolii să ofere tuturor celor implicaţi în procesul de elaborare a unei strategii anti-

violenţă de la nivelul şcolii informaţii sintetizate despre:  

 -   Politicile şi strategiile curente la nivel naţional privind violenţa şcolară  

 -   Politicile şi strategiile curente la nivel regional/local privind violenţa şcolară  

 -   Iniţiativele anterioare de la nivelul şcolii cu privire la violenţa şcolară (planul de 

dezvoltare şcolară, regulamentul şcolar etc.).  

 Participanţii vor analiza căile de informare şi responsabilităţile concrete pe care echipa 

managerială le are în această privinţă, referindu-se la experienţele curente din şcoală.  

 O strategie anti-violenţă la nivelul şcolii nu poate fi pusă în aplicare cu succes în absenţa 

activităţilor de la nivelul clasei. Indiferent de numărul şi gradul de participare înregistrat, un 

proiect la nivelul şcolii are şanse reduse de a ajunge la fiecare elev şi de a răspunde nevoilor 
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concrete de asistenţă ale acestuia. Mai mult, activităţile anti-violenţă desfăşurate la nivelul clasei 

se pot dovedi mai eficiente în rezolvarea problemelor specifice identificate prin angajarea reală a 

elevului. În paralel cu a fi un beneficiar, orice elev trebuie să contribuie la întreg procesul de 

proiectare şi de realizare al măsurilor antiviolenţă iar proiectele desfăşurate la nivelul clasei oferă 

o bună oportunitate în acest sens. Astfel, fiecare elev are şansa de a simţi că reprezintă un reper 

semnificativ în viaţa clasei, că este direct responsabil de tot ceea ce se întâmplă în clasă pentru 

reuşita personală dar şi a grupului.  

 În cultura unei clase valorile şi normele joacă un rol central şi au un impact direct asupra 

climatului în care aceasta funcţionează. Prin strategii didactice diverse, elevii ajung să fie 

încurajaţi să cunoască, să internalizeze şi să promoveze anumite valori cât şi normele, regulile de 

aplicare specifice.  

 În multitudinea de preocupări, este important să găsim ca şi cadre didactice timpul 

necesar pentru a identifica şi sancţiona orice act de violenţă, lucru extrem de important atât 

pentru victime cât şi pentru agresori. Aceştia din urmă primesc un mesaj încurajator de fiecare 

dată când comit un act de violenţă faţă de un coleg/profesor şi nu primesc nici o sancţiune.   

 Comportamentul deviant este întărit, limita este împinsă data viitoare mai departe, 

consecinţele se agravează.  

 Sunt necesare însă îndeplinirea unor condiţii pentru a putea realiza acest lucru, printre 

care:  

-  cunoaşterea în detaliu a incidentului (atât din perspectiva celor implicaţi direct cât şi, 

eventual, a unor persoane neutre care au fost de faţă); 

- existenţa la nivelul şcolii a unei scale de sancţiuni elaborată în colaborare de 

conducerea şcolii, profesori şi părinţi, care să se refere la un număr cât mai ridicat de 

situaţii posibile; 

- intervenţia într-un interval de timp adecvat.  

De asemenea, fiecare intervenţie trebuie să ţină seama de o serie de principii, printre care:  

- comunicarea/justificarea sancţiunilor şi evaluarea consecinţelor produse asupra celor 

sancţionaţi 

- aplicarea egală, fără excepţie a regulamentului şcolar în cazul tuturor elevilor, 

inclusiv a celor cu o ”imagine” bună în rândul cadrelor didactice analiza detaliată a 

situaţiilor de recidivă, în special în cazurile în care incidentele sunt de o gravitate mai 

ridicată (cauze, factori agravanţi etc.)  
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SISTEMUL EDUCAŢIONAL ŞI MODUL ÎN CARE ACESTA POATE 

REZOLVA CONFLICTELE ŞCOLARE 

 
                                                            Profesor Ramona Călin, Profesor Horst Farcaş 

                                                                                             Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa  

 

Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate, 

iar de câţiva ani şi în şcoală. 

Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o 

vârstă la care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate duce la un 

comportament violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi 

indisciplină pot influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile 

văzute la televizor. Societatea românească trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor 

sociale. Violenţa este din păcate pentru mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar 

formele dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită, rating-ul. În mass-media se pune 

accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că succesul 

se măsoară în primul rând prin bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în familie, şi pe stradă, iar 

şcoala are puţine şanse de a schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate celelalte 

surse de informare spun contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt 

acasă, pe stradă, se uită la televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte 

– este contrazis de ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient. Tema „violenţa” invită din 

păcate şi la respingerea vinovăţiei şi a răspunderii. Părinţii pot înfiera educaţia lipsă sau greşită 

din familie. Şcoala singură nu poate să reziste tendinţei actuale. Este nevoie de o politică hotărâtă 

de combatere a violenţei sociale şi de educare a adulţilor. 

Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, 

vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu 

agresiuni fizice. Altă problemă este aceea a taxelor de protecţie cerute de elevii mai mari sau de 

persoane din afara şcolii. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri conflictele 

ce apar între ei, fără implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să discute 

despre problema conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre 

consecinţele comportamentului violent. Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog 

care să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării 

părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escaladate tocmai prin implicarea acestora, 

ajungându-se la ameninţări cu moartea şi bătăi în plină stradă. Situaţia devine problematică 

atunci când aceste incidente se repetă foarte des, fie când violenţa este foarte puternică sau se 

manifestă asupra profesorilor. Sunt necesare măsuri pentru întărirea securităţii, respectiv 

angajarea unor firme de pază şi o mai bună colaborare cu poliţia, instalarea unor sisteme de 

supraveghere video în curtea şi holurile şcolii. 

În această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi 

deopotrivă. O importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii şi adulţii 

să-şi recunoască răspunderea de a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să exerseze forme 

paşnice de a stinge conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să reacţioneze împotriva 

violenţei. Rolul prevenţiei violenţei: întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea creativităţii şi 

sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul şcolar poate ajuta la clădirea aprecierii personale. 

Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală, trebuie să-l convingem că el este valoros pentru societate 

şi pentru noi. Astfel îi vom întări personalitatea. Înţelegerea, abnegaţie şi model, o relaţie optimă 

profesor-elev cântăresc mai mult decât pedeapsa. Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să 

înţeleagă relaţiile sociale şi să-i pregătească să fie responsabili, să se poată descurca într-o 

societate a vitezei. 

Există consens în părerea că cea mai mare parte a potenţialului de agresiune şi violenţă 

care apare în şcoală este „importat”. Dar este sigur că există şi factori şcolari care duc la violenţă, 

începând cu relaţia profesor-elev şi climatul social până la metodele de predare, evaluare, eşec, 

izolare. Atitudinea violentă a unor elevi are cauze atât externe cât şi interne. Cauzele externe 



 87 

ocupă un loc uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din familie, alăturarea la grupuri agresive 

şi consumul regulat de filme cu violenţă. Elevii care trăiesc în astfel de mediu se comportă 

agresiv la şcoală. 

Se mai poate preveni violenţa şi prin întărirea curajului civil. În şcoală şi în afara şcolii 

este vorba de două obiective: clarificarea noţiunii de curaj civil şi antrenarea, exersarea  acestui 

curaj. Orice situaţie conflictuală este determinată de factori concreţi şi de situaţie. Ea este, în 

ciuda unui model de bază asemănător, unică în felul ei. Curajul civil se bazează pe hotărârile 

personale şi nu pot fi prescrise. Curajul nu poate fi despărţit, de exemplu, de dreptate. Asta 

trebuie să înţeleagă copiii prin curaj civil: să intervină pentru cineva, chiar dacă ar fi mai simplu 

să treacă cu vederea şi să plece; să fie pregătiţi să ia în considerare şi eventuale dezavantaje 

legate de intervenţie; să nu se lase intimidaţi; să ajute la nevoie; să-şi exprime părerea, chiar dacă 

aproape toţi din grup au alte opinii; să ceară ajutor, să dea anunţuri, să descrie făptaşul. Lecţie 

foarte importantă pentru curajul civil este exersarea. Jocul de rol, prin care devenim conştienţi de 

temerile şi limitele noastre de acţiune. Deseori subapreciem diversitatea posibilităţilor noastre de 

acţiune. În jocurile de rol şi exersările concrete cu situaţii de violenţă directă putem descoperi noi 

răspunsuri creative la situaţii de conflict. Antrenamentul atitudinii ne oferă şansa să încercăm, să 

exersăm şi să reflectăm la atitudini neprobate. Curajul civil al copiilor este cerut des în situaţii de 

toate zilele. Astfel de situaţii ar putea fi: unui elev i se cer bani pentru a fi protejat împotriva altor 

agresori, sau o gaşcă pretinde un furt din magazin ca ritual de intrare. Astfel de situaţii trebuie 

explicate detaliat. Se va cere elevilor să spună cum s-ar comporta ei în astfel de situaţii. Se vor 

proba mai multe modalităţi de acţiune şi se vor observa reacţiile de fiecare dată. O astfel de scenă 

se discută mai întâi şi se interpretează de mai multe ori de către elevi, dezbătându-se de fiecare 

dată. Astfel se vor analiza dificultăţile şi obstacolele precum şi reacţiile lipsă sau potrivite 

situaţiei. Rolul profesorului este acela de sfătuitor. 

Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al educatorilor 

pentru apărarea demnităţii umane şi a democraţiei. Cerinţe pentru profesori: capacitatea de a 

gândi în variante, iar în polemici să fie apărătorii alternativelor, chiar dacă nu sunt ale lor proprii; 

capacitatea de a planifica procese de învăţare şi de a le conduce fără a fi autoritar; (acest lucru 

implică respectul pentru opiniile elevului) fidelitatea pentru legile de bază fără a fi înclinat spre 

dogmatism şi îndoctrinare. 

Sportul are un rol deosebit de mare în prevenirea violenţei şi a intoleranţei. El poate 

canaliza şi îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate promova 

integrarea socială, îndeosebi prin jocurile de echipă. Sportul promovează recunoaşterea regulilor, 

respectarea adversarului. 

     Şi religia joacă un rol important în acest sens. Renunţarea la dimensiunile religioase nu ar fi 

un procedeu favorabil, nici pentru membrii aceleiaşi confesiuni, dar nici pentru înţelegerea 

interculturală, atât de importantă. În centrul învăţării despre rezistenţa fără violenţă trebuie să se 

afle iubirea. A plăti ura cu aceeaşi monedă nu înseamnă decât să contribui la creşterea urii. 

Fiecare trebuie să aibă suficientă morală şi înţelegere pentru a distruge lanţul urii. Aceste poziţii 

sunt alternative la violenţă şi ură. Comparaţiile dintre religii pot încuraja înţelegerea şi toleranţa. 

Acţiunea, intervenţia curajoasă pentru demnitatea umană şi pentru o convieţuire paşnică, 

tolerantă presupune găsirea unui punct de vedere, a unei hotărâri personale. Acest lucru se poate 

întâmpla cu ajutorul mijloacelor argumentative ale învăţării. Prelucrarea, câştigarea unei poziţii 

poate fi încurajată şi de reprezentarea artistică prin care îşi poate găsi exprimarea. În procesul  În 

procesul de prelucrare grafică se face schimb de idei cu elevii şi astfel educatorul participă cu 

sfaturi. Arta se dovedeşte astfel în tematica violenţei o formă potrivită de exprimare pentru că ea 

face loc nu numai argumentelor, ci şi a sentimentelor de apropiere de semeni. 

În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii personale. Nu trebuie 

promovată atitudinea de a tolera violenţa (în cazul bătăilor din curtea şcolii, sau în clasă), ci de a 

lua atitudine, după posibilităţi, împotriva violenţei. 

 Violenţa fizică este o problemă de actualitate atât în rândul cadrelor didactice cât şi in 

rândul elevilor care învaţă în şcolile romaneşti. Pentru soluţionarea problemelor conflictuale 

există numeroase metode, mai mult sau mai puţin folositoare în funcţie de gravitatea situaţiei: 
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- medierea conflictelor şcolare este un procedeu care constă în soluţionarea disputelor 

prin intervenţia unei persoane neimplicată în conflict. În cadrul şcoliilor, acesta procedură trebuie 

urmată de un psiholog sau de un consilier pedagogic. 

-echilibrarea intereselor poate diminua riscul aparitiei conflictelor şcolare prin acordarea 

aceluiaşi statut ambelor persoane participante la conflict. În acest sens, soluţionarea problemei 

este mult mai simplă, iar conflictul poate fi „stins” mai uşor. 

-corectarea climatului conflictual in familie reduce numărul elevilor-problemă, 

principalii „suspecti” în declansarea actelor violenţe. 

-realizarea unui echilibru al statutului elevilor în şcoală; prin aceasta procedură fiecare 

elev învaţă că este egal în drepturi indiferent de situaţia financiară sau de statutul social al 

părinţilor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
1.      http://www.studiidecaz.ro 
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CULTURA DIALOGULUI ÎN RELAŢIILE INTERPERSONALE 

 
                                                              Profesor Codruţa Popescu 

Profesor Carmen Imbrea 

                                                                 Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

Trăim într-o societate plină de tensiuni şi de paradoxuri; o societate înalt industrializată 

care după o perioadă de supraconsum, a traversat şi încă mai traversează  o puternică criză 

financiară coexistând în tot acest răstimp cu mizeria zonelor periferice. Modernizarea  

tehnologică aduce după sine varii pericole ecologice. În acest complex context planetar, trebuie 

să înscriem responsabilitatea şcolii de a contribui la dezvoltarea autonomă si responsabilă a 

elevului în vederea integrării sale în viaţa socială tot mai plină de provocări. 

Departe de a adopta o concepţie angelică a fiinţei umane şi, în cazul nostru, a copilului, am 

pornit în analiza nostră de la premisa complexitătii fiinţei umane capabilă de multă dragoste, 

bunătate, altruism,dar şi de egoism, ură, violenţă, distrugere. 

Această preocupare ne-a fost sugerată de nu rarele exemple de conflicte din instituţia 

noastră, pe care comisia de disciplină a fost chemată să le medieze. 

În urma acestor întalniri ne-am propus înca o dată să reflectăm la următoarele probleme: 

1. Cum îi învăţăm noi, adulţii, pe elevi să-şi rezolve singuri conflictele, respectându-se reciproc? 

2. La ce servicii din şcoală pot apela elevii pentru rezolvarea conflictelor? 

3. Metodele didactice folosite de noi în procesul de predare / învăţare favorizează şi tehnici de 

rezolvare a conflictelor?  Ne referim la:  

- ascultarea activă 

- confruntarea de idei / opinii 

- negocierea 

- compromisul 

4. Ce mijloace folosim pentru a încuraja şi întări respectul reciproc: 

- Între elevi? 

- Între profesori şi elevi? 

- Între profesori? 

http://www.studiidecaz.ro/
http://www.unicef.ro/
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În urma acestei grile, ne-am propus să aprofundăm rezolvarea non-violentă a conflictelor şi 

anume, rezolvarea lor prin dialog. 

Am pornit de la următoarele noţiuni generale: 

- Conflictele/disputele fac parte firească din relaţiile interpersonale. Ele nu trebuie negate, 

trebuie doar să învăţăm să le depăşim fără a afecta respectul vreunei părţi din conflict. 

Am formulat câteva etape de parcurs în reglarea pe calea dialogului a unui conflict : 

1. Formularea cât mai clară a problemei conflictuale . 

2. Prezentarea de soluţii posibile de rezolvare .    

3. Negocierea unei soluţii care ţine cont de respectul părţilor implicate 

4. Evaluarea rezultatului 

Descrierea etapelor  

1. Expliciatrea problemei ţinând cont de părerea fiecărei persoane implicate 

Mediatorul trebuie: 

- să-i asigure fiecărei părţi şansa de a-şi prezenta versiunea fără intrerupere. 

- să ajute părţile implicate să întelegă problema în totalitatea ei. 

2. Explorarea diferitelor soluţii posibile  

Mediatorul poate sugera persoanelor implicate în conflict să însumeze propunerile de 

soluţionare ale fiecărei părţi şi să examineze soluţiile care ar putea fi satisfăcătoare pentru toţi. 

Elevii trebuie, de asemenea, încurajaţi să se gândească la soluţii pozitive. În acest sens 

mediatorul le poate furniza exemple de bune practici din experienţa sa anterioară . 

3. Alegerea soluţiilor de compromis pentru toate persoanele implicate  

După analizarea soluţilor propuse, cei implicaţi o vor alege pe cea care lezează cel mai 

puţin respectul de sine al fiecăruia .Este bine ca mediatorul să se asigure că toţi sunt de acord cu 

soluţia propusă. În felul acesta fiecare realizează că negocierea este un poroces reciproc, oricât de 

dureros ar putea fi orgoliul  personal. 

4. Evaluarea rezultatelor  

Dacă soluţia aleasă nu este satisfăcătoare se poate reîncepe procesul de negociere. 

În analiza rezultatelor vom folosi trei modele de fişe.Ordinea în care le-am propus spre 

studiere se vrea una pe care am  socotit-o logică şi anume: am pornit cu analiza şicanelor (vezi 

fişa nr.1) apoi a conflictelor (vezi fisa nr 2) şi apoi o fişă de corectare a comportamentului (vezi 

fişa nr3) 

Acest demers cere o muncă de analiză a propriei personalităţi. Privirea exterioară, distantă, 

pe care o va aplica propriului comportament îi va permite, prin obiectivare să se plaseze în 

situaţia celuilalt, să înţeleagă punctul lui de vedere şi mai mult să-l accepte. 

Concluzii  

Printr-o astfel de abordare elevul: 

a) va dobândi cunoştinţe: natura conflictelor interpersonale şi efectele posibile ce decurg 

din modul în care ele sunt soluţionate 

b) va dezvolta atitudini: va fi conştient de dezvoltarea personală pe care o poate aduce o 

astfel de soluţionare  

c) va dezvolta abilităţi: va dialoga eficient şi profitabil fără să-şi jignească  oponentul. 
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VIOLENŢA ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL 

 
Profesor Simona Radoslavescu 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 
Pentru a înţelege actele de violenta in scoli este  important sa cunoaştem motivele care 

duc la declanşarea acestora. De multe ori copilăreşti pentru un adult, motivele violentei fizice sau 

verbale in mintea unor adolescenţi sunt grave, ceea ce ii face sa reacţioneze in funcţie de felul in 

care concep o anumita situaţie sau in funcţie de nivelul de educaţie primit.  

In urma unor studii realizate de specialiştii in domeniu si in urma declaraţiilor elevilor din 

diferite scoli, elevii-problema sunt aceia care - au dificultăţi in comunicarea cu părinţii  

- aceia care provin din familiile in care predomina climatul conflictual -  - anturajul, 

marea majoritate a elevilor se afiliază unor „găşti” si copiază comportamentul si felul de a 

actiona al „partenerilor”. Chiar daca exista anumite actiuni pe care nu le considera adecvate, 

elevii actioneaza in functie de comportamentul intregului grup de teama de a nu fi dati la o parte.  

- dorinta de a iesi in evidenta,  

- teribilismul varstei,  

- nevoia de a se face cunoscuti  

 Toate aceste acte agresive influenteaza negativ sistemul educational, dar si siguranta celor care 

invata in scolile in care incidentele violente „fac parte” din programa scolara.  

Violenta fizica este o problema de actualitate atat in randul cadrelor didactice cat si in 

randul elevilor care invata in scolile romanesti. Pentru solutionarea problemelor conflictuale 

exista numeroase metode, mai mult sau mai putin folositoare in functie de gravitatea situatiei: 

- medierea conflictelor scolare este un procedeu care consta in solutionarea disputelor 

prin interventia unei persoane neimplicata in conflict. In cadrul scoliilor, acesta procedura trebuie 

urmata de un psiholog sau de un consilier pedagogic.  

-echilibrarea intereselor poate diminua riscul aparitiei conflictelor scolare prin acordarea 

aceluiasi statut ambelor persoane participante la conflict. In acest sens, solutionarea problemei 

este mult mai simpla, iar conflictul poate fi „stins” mai usor.  

-corectarea climatului conflictual in familie reduce numarul elevilor-problema, principalii 

„suspecti” in declansarea actelor violente.  

-realizarea unui echilibru al statutului elevilor in scoala; prin aceasta procedura fiecare 

elev invata ca este egal in drepturi indiferent de situatia financiara sau de statutul social al 

parintilor. 

Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o 

vârstă la care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate duce la un 

comportament violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi 

indisciplină pot influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile 

văzute la televizor. Societatea românească trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor 

sociale. Violenţa este din păcate pentru mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar 

formele dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită, rating-ul. În mass-media se pune 

accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că succesul 

se măsoară în primul rând prin bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în familie, şi pe stradă, iar 

şcoala are puţine şanse de a schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate celelalte 

surse de informare spun contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt 

acasă, pe stradă, se uită la televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte 

– este contrazis de ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient. Şcoala singură nu poate să 

reziste tendinţei actuale. Dar  există şi factori şcolari care duc la violenţă, începând cu relaţia 

profesor-elev şi climatul social până la metodele de predare, evaluare, eşec, izolare. Atitudinea 

violentă a unor elevi are cauze atât externe cât şi interne. Cauzele externe ocupă un loc uriaş de 

mare: climatul educativ restrictiv din familie, alăturarea la grupuri agresive şi consumul regulat 

de filme cu violenţă. Elevii care trăiesc în astfel de mediu se comportă agresiv la şcoală. 
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Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, 

vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu 

agresiuni fizice. Altă problemă este aceea a taxelor de protecţie cerute de elevii mai mari sau de 

persoane din afara şcolii. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri conflictele 

ce apar între ei, fără implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să discute 

despre problema conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre 

consecinţele comportamentului violent. Situaţia devine problematică atunci când aceste incidente 

se repetă foarte des, fie când violenţa este foarte puternică sau se manifestă asupra profesorilor. 

În această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi 

deopotrivă. O importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii şi adulţii 

să-şi recunoască răspunderea de a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să exerseze forme 

paşnice de a stinge conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să reacţioneze împotriva 

violenţei? 

 Putem preveni violenţa prin  întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea creativităţii şi 

sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul şcolar poate ajuta la clădirea aprecierii personale. 

Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală, trebuie să-l convingem că el este valoros pentru societate 

şi pentru noi. Astfel îi vom întări personalitatea. Înţelegerea, abnegaţie şi model, o relaţie optimă 

profesor-elev cântăresc mai mult decât pedeapsa. Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să 

înţeleagă relaţiile sociale şi să-i pregătească să fie responsabili. 

Sportul are un rol deosebit de mare în prevenirea violenţei şi a intoleranţei. El poate 

canaliza şi îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate promova 

integrarea socială, îndeosebi prin jocurile de echipă. Sportul promovează recunoaşterea regulilor, 

respectarea adversarului. 

  Şi religia joacă un rol important în acest sens. Renunţarea la dimensiunile religioase nu 

ar fi un procedeu favorabil, nici pentru membrii aceleiaşi confesiuni, dar nici pentru înţelegerea 

interculturală, atât de importantă. În centrul învăţării despre rezistenţa fără violenţă trebuie să se 

afle iubirea. A plăti ura cu aceeaşi monedă nu înseamnă decât să contribui la creşterea urii. 

Fiecare trebuie să aibă suficientă morală şi înţelegere pentru a distruge lanţul urii. Aceste poziţii 

sunt alternative la violenţă şi ură. Comparaţiile dintre religii pot încuraja înţelegerea şi toleranţa. 
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DE CE SUNT VIOLENŢI ELEVII ÎN ŞCOALĂ? 
 

Profesor Roşu Daniela 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

Care sunt acele cauze de natură şcolară care determină, alimentează şi întreţin violenţa 

elevilor?  

Rezultatele investigaţiilor privind cauzele violenţei elevilor au evidenţiat o serie de 

percepţii privind cauzele de natură şcolară pe care le vom prezenta în continuare. 

_ Deficienţele de comunicare – fundamentul cauzelor şcolare ale violenţei elevilor 

Cei mai mulţi elevi investigaţi argumentează comportamentul violent prin faptul că unii 

profesori nu sunt deschişi la comunicare. Cel puţin în această privinţă, toţi actorii investigaţi 

semnalează comunicarea ca fiind cea mai tangibilă şi acută problemă a şcolii. Este evident că 

elevii au aşteptări mult mai ridicate privind relaţia lor cu profesorii, doresc ca aceştia să fie mai 

deschişi, mai direcţi, mai apropiaţi de problemele lor. Şi în opinia directorilor, deficienţele de 

comunicare şi relaţionare în grup şi conflictele între elevi sunt pe primul loc în ierarhia cauzelor 

comportamentelor violente, confirmând astfel tensiunea resimţită reciproc de către elevi şi 

profesori în relaţiile dintre ei. Consilierii confirmă, de asemenea în proporţie de peste 80%, 

situarea problemelor de comunicare în topul cauzelor comportamentelor violente ale elevilor. 

_ Evaluarea rezultatelor elevilor şi climatul de competiţie – cauze ale frustrărilor elevilor 

În ciuda eforturilor de reformă a sistemului de evaluare a rezultatelor şcolare din ultimii 

ani (introducerea calificativelor, luarea în considerare a mediei de absolvire la examenele 

naţionale şi la cele de admitere în învaţământul superior, încercarile de introducere a unui 

portofoliu de educaţie permanentă), investigaţia de faţă arată că evaluarea continuă să fie o sursă 

de stres şi frustrare pentru elevi. Astfel, peste jumatate dintre elevii investigaţi apreciază că unii 

profesori nu evaluează corect rezultatele elevilor. Consilierii şi directorii semnaleaăa că 

subiectivitatea în evaluare poate fi cauza posibilă a violenţei elevilor, dar, în opinia acestora, 

incidenţa acestei cauze nu este la fel de importantă. 

_ Autoritatea profesorului – între contestare şi nevoia de legitimare. 

O alta cauza a violenţei, în opinia elevilor, este impunerea cu orice preţ a autorităţii 

profesorului. Mulţi elevi resimt impunerea autorităţii profesorului ca o sursa importantă a 

reacţiilor de tip violent. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât opinia lor în legatura cu 

profesionalismul si pregatirea cadrelor didactice (componenta importanta a autoritatii 

profesorului) este de multe ori destul de critica. Astfel, unii consideră că profesorii nu sunt 

suficient de bine pregatiţi. Totuşi, multi elevi au încredere în autoritatea ştiinţifică a profesorilor, 

situând cauzele comportamentelor violente în altă parte. Ca şi elevii, mai mulţi directori si 

consilieri vad în impunerea cu orice preţ a autoritatii profesorului una dintre cauzele importante 

ale violenţei elevilor. 

_ Prejudecăţile profesorilor în raport cu apartenenţa etnica a elevilor 

Puţini elevi semnalează că prejudecăţile manifeste ale unor profesori în raport cu 

apartenenţa etnică a unor elevi (în special romi) reprezintă cauze ale reacţiilor violente ale 

elevilor. Totuşi, marea majoritate nu cred că profesorii lor manifestă atitudini discriminatorii. 

_ Stilul didactic al profesorului – autoritate sau libertate? 

Discutiile de grup cu profesorii au evidenţiat faptul că, în general, profesorii nu percep o 

relaţie cauzală directă între stilul didactic adoptat şi manifestarea comportamentelor violente ale 

elevilor şi nu par a fi conştienţi că, uneori, modul în care se comporta profesorul poate conduce la 

un anumit tip de comportament al elevilor. Răsturnând relaţia de determinare, mulţi dintre 

profesori susţin că stilul didactic este o caracteristică a activităţii profesorului, care variază în 

funcţie de specificul clasei de elevi sau chiar al individualităţii fiecarui elev. Ca urmare, discuţiile 

de grup au dezvoltat, în esenţă, perspectiva de analiză a activităţii didactice ca o strategie de 

prevenire şi ameliorare a comportamentelor violente. 

Atunci când se confrunta cu situaţii de comportament violent, strategiile cadrelor didactice 

sunt diferite. Cei mai mulţi profesori intervievaţi preferă să iniţieze o mai bună comunicare, să 
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facă eforturi în a înţelege mai bine nevoile şi interesele elevilor; alţii cred că doar ironia, 

sancţiunile, notarea şi stilul autoritar sunt cele mai bune soluţii în prevenirea şi atenuarea 

manifestărilor violente. 

Totuşi, discuţiile de grup au arătat că o clasa ideală pentru profesori ramâne aceea unde 

elevii sunt cuminţi, disciplinaţi şi nu creează probleme. Unele voci, ce-i drept fără prea mare 

ecou în rândul altor cadre didactice, susţin chiar că utilizarea metodelor active şi, totodată, 

asigurarea disciplinei în clasă sunt aproape imposibil de conciliat. 

Există însă şi unele exemple de bună practică a unor profesori, care au reuşit să găsească 

echilibrul şi căi eficiente de comunicare cu elevii, folosind uneori metode neobişnuite, cum ar fi 

încercarea de iniţiere a unui dialog nu doar în contextul formal al şcolii, ci şi în alte medii cu care 

elevii sunt mai familiari, precum: excursii, tabere, evenimente culturale, seri dansante. Alţii sunt 

de părere că secretul succesului în comunicarea cu elevii şi în evitarea comportamentelor violente 

îl reprezintă coparticiparea elevilor şi negocierea în stabilirea unor reguli comune de conduită. 

 _ Vârsta si experienta didactica – variabila a comportamentelor violente ale elevilor 

Discuţiile de grup cu profesorii au scos la iveala şi unele variabile legate de vârsta şi 

experienţa didactică a profesorilor, semnalând într-o oarecare măsură un conflict tacit între 

diferitele generaţii de cadre didactice. Astfel, cadrele didactice tinere consideră că vârsta mai 

apropiată de cea a elevilor reprezintă în acelaşi timp un avantaj în comunicarea cu elevii, dar şi 

un dezavantaj în asigurarea disciplinei acestora. Cadrele didactice cu mai multă experienţă 

percep vârsta celor mai tineri ca fiind o cauză a manifestarilor violente ale elevilor. 

_ Programe şcolare încărcate – factor de stres pentru elevi 

Unii profesori sunt de părere că unul dintre factorii importanţi de stres pentru elevi sunt 

programele şcolare prea încarcate şi programul şcolar supraaglomerat. De asemenea, în opinia 

unora dintre aceştia, supraîncărcarea programelor reprezintă, în acelaşi timp, un obstacol în 

efortul de a stabili o comunicare mai bună cu elevii. 

Chiar dacă analiza privind mediul şcolar ca factor de influenţă a violenţei elevilor a 

evidenţiat faptul că, în general, actorii investigaţi tind să perceapă şcoala ca fiind o sursă mai 

puţin importantă în determinarea comportamentelor de tip violent ale elevilor, lista cauzelor 

concrete de natura şcolară prezentată aici semnalează însă multiple situaţii de natură şcolară ce 

merită a fi luate în considerare în designul unei strategii de ameliorare a violenţei elevilor. 
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VIOLENŢA - O REALITATE A LUMII CONTEMPORANE  

 
Prof. Loredana Farcas – Grup Scolar Tehnic Resita 

Prof. Manuela Pirvu – Grup Scolar Montaj Resita 

 

Violenta in scoli este un fenomen intalnit in scolile din Romania. In mod traditional 

scoala este locul de producere si transmitere a cunoasterii, de formare a competentelor cognitive, 

de intelegere a sensului vietii si a lumii care ne inconjoara, de intelegere a raporturilor cu ceilalti 

si cu noi insine. 

Scoala trebuie sa profileze caractere, sa-i educe 

tanarului placerea de a invata, dorinta de a reusi si de a face fata 

schimbarilor pe piata muncii. 

 In acest context, a vorbi despre violenta acolo unde ne 

asteptam sa gasim cele mai bune conditii pentru formarea si 

dezvoltarea armonioasa a personalitatii, poate parea un fapt cel 

putin neverosimil. 

In ultimii ani, violenta in randul minorilor a constituit 

subiectul a numeroase dezbateri mediatice.  

Violenta verbala da nastere violentei fizice, motiv pentru care sistemul educational ar 

trebui sa intervina prin masuri de solutionare a conflictelor scolare, prin introducerea unor cursuri 

care sa ofere sprijin atat parintilor cat si elevilor-problema. Una dintre aceste solutii este prezenta 

unui psiholog care sa consilieze elevii si sa colaboreze cu cadrele didactice in vederea reducerii 

riscului de violenta. 

Anturajul este, de asemenea, unul dintre motivele conflictelor scolare.  Marea majoritate 

a elevilor se afliliaza unor „gasti” si copiaza comportamentul si felul de a actiona al 

„partenerilor”. Chiar daca exista anumite actiuni pe care nu le considera adecvate, elevii 

actioneaza in functie de comportamentul intregului grup de teama de a nu fi dati la o parte. 

Dorinta de a iesi in evidenta, teribilismul varstei, nevoia de a se face cunoscuti sunt alti factori de 

violenta in randul elevilor. Toate aceste acte agresive influenteaza negativ sistemul educational, 

dar si siguranta celor care invata in scolile in care incidentele violente „fac parte” din programa 

scolara.  

Violenta fizica este o problema de actualitate atat in randul cadrelor didactice cat si in 

randul elevilor care invata in scolile romanesti. Pentru solutionarea problemelor conflictuale 

exista numeroase metode, mai mult sau mai putin folositoare in functie de gravitatea situatiei: 

- medierea conflictelor scolare este un procedeu care consta in solutionarea disputelor 

prin interventia unei persoane neimplicata in conflict. In cadrul scoliilor, acesta procedura trebuie 

urmata de un psiholog sau de un consilier pedagogic.  
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- echilibrarea intereselor poate diminua riscul aparitiei conflictelor scolare prin acordarea 

aceluiasi statut ambelor persoane participante la conflict. In acest sens, solutionarea problemei 

este mult mai simpla, iar conflictul poate fi „stins” mai usor.  

- corectarea climatului conflictual in familie reduce numarul elevilor-problema, 

principalii „suspecti” in declansarea actelor violente.  

- realizarea unui echilibru al statutului elevilor in scoala; prin aceasta procedura fiecare 

elev invata ca este egal in drepturi indiferent de situatia financiara sau de statutul social al 

parintilor. 

JAQUES PAIN (2000): repereaza 2 tipuri de violenta in mediul scolar:  

             - violente obiective - care sunt de ordinul penalului crime , delicte si asupra carora se 

poate interveni forntal; 

 - violente subiective - care sunt mai subtile, tin de de 

atitudine si afecteaza climatul scolar (atitudini ostile, dispret, 

umulire, sfidare, absentele de la ore, refuzul de a ANTI 

SCOLARE). 

  O forma de violenta extrem de raspandita in mediile scolare este violenta verbala, 

engelzii folosesc termenul BULLYINES - pentru a desemna atacurile verbale, intimidarile 

exercitate prin amenintati, injurii, umilinte. 

 In al douilea rand a califica un fapt CA VIOLENT, inseamna a emite o judecata de 

valoare asupra acelui fapt. Judecata corespunde unor norme sociale determinate de cultura unei 

societati, dar ea se face si in functie de valorile grupului de apartenenta. De asemenea violenta 

verbala nu este perceputa in aceiasi maniera de elevi si profesori. Elevii o minimalizeaza in timp 

ce profesorii o supraevalueaza. 

  Termenul de violenta este folosit în mod frecvent, el devenind în ultimii ani o rutina 

lingvistica în programele nationale, publicatii, rapoarte si statistici, productia academica si în 

media.  Violenta în scoala este „orice forma de manifestare a unor comportamente precum: 

            - exprimare inadecvata sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

amenintare, hartuire; 

- bruscare, împingere, lovire, ranire            

            - comportament care intra sub incidenta legii (viol, consum/comercializare de  

droguri, vandalism– provocarea de stricaciuni cu buna stiinta–, furt); 

            - ofensa adusa statutului/autoritatii cadrului didactic (limbaj sau conduita ireverentioasa 

fata de cadrul didactic); 

 - comportament scolar neadecvat: întârzierea la ore, parasirea clasei în timpul orei, 

fumatul în scoala si orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului scolar în 

vigoare. 
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 Fenomenul violentei scolare este extrem de complex, iar la originea lui se afla o 

multitudine de factori. Scoala insusi poate reprezenta o sursa a unor forme de violenta, ea 

reprezinta un loc unde elevii se instruesc, invata, dar este si un loc unde se stabilesc relatii, se 

promoveaza modele, valori, se creeaza conditii pentru dezvoltarea cognitiva, afectiva si morala a 

copilului. Clasa scolara constituie un grup ai carei membrii depind unii de altii, fiind supusi unei 

miscari de influentare reciproca de a determina echilibrul functional al campului educational. 

Exista din ce în ce mai mult recunoasterea complexitatii si diversitatii problematicii 

violentei în Europa. Statisticile institutionale masoara atât delincventa reala si crima, dar mai ales 

mobilizarea serviciilor de politie si judiciare. În ele se avanseaza ideea de cuantificare a violentei 

si acordarea importantei victimelor, aceasta putând sa reprezinte esentialul în ceea ce priveste 

cifrele violentei scolare.  

           Violenta in scoli nu trebuie incurajata! Cadrele didactice si 

parintii sunt cei care au rol decisiv, atat in rezolvarea conflictelor 

scolare, cat si in eliminarea riscurilor ce pot declansa aparitia 

acestora. 

 

 

 

 

 

ADOLESCENŢII ŞI GĂŞTILE DE CARTIER 

 
                                                                                                       Profesor Lupu Gheorghe,  

                                                                                          Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa. 

 

Tot mai multi elevi aleg drumul gresit inca de pe bancile scolii. Ei nu mai participa la ore 

si prefera sa umble prin baruri sau sa faca rost de bani prin orice mijloace. Astfel, in timp ce 

numarul infractiunilor in cadrul unitatilor scolare a crescut, autoritatile sustin ca sunt depasite de 

situatie si nu pot garanta siguranta elevilor in unitatile de invatamant.     

Si reprezentantii anumitor ministere recunosc situatia din scolile romanesti.  

Ei sustin ca stiu de problemele cu care se confrunta elevii si de faptul ca sunt la mana 

traficantilor si a gastilor de cartier ei fiind santajati si agresati 

Anturajul - influente pozitive sau negative  
Anturajul este reprezentat de mediul social al unei persoane.  

De cele mai multe ori oamenii, iau decizii in functie de prietenii pe care ii au: nu ascult 

muzica "aia" pentru ca prietenii mei nu o asculta, nu-mi iau un anumit gen de haine pentru ca o 

sa fiu judecat de ei si tot asa.       

Pretutindeni auzi de gasti de cartier si de faptul ca numarul lor creste ingrijorator. 

Gastile de cartier "se nasc" pretutindeni:  

din asa-zisele zone rau famate ale marilor orase , pana in micile discoteci de la sate. Cum 

este firesc, fiecare gasca are anumite caracteristici, un conducator, iar din ea fac parte oameni cu 

aceleasi ganduri si caractere. 

De obicei, cei veniti recent sunt supusi unor teste sau ritualuri prin care sa-si demonstreze 

abilitatile sau loialitatea fata de gasca respectiva. 

Principalele cauze pentru care adolescentii accepta sa intre in gastile de cartier: 

1. Lipsa banilor, dar si lipsa unei vieti normale de familie            
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2. Divortul parintilor sau lipsa de atentie si de interes din partea lor ii determina de multe 

ori pe adolescenti sa se refugieze in bratele unui anturaj dubios. 

3. Se poate intampla ca adolescentii sa intre intr-o astfel de gasca pentru ca nu au de ales, 

pentru ca au frati, surori, veri, care fac deja parte din gastile de cartier, sau copii, care locuind in 

zone rau famate in care daca nu faci acest pas risti sa ai mari probleme cu protectia personala. 

4. Unii o fac din teribilism, din dorinta de a uita de probleme, sau din dorinta de a ajunge 

lideri si a demostra ca pot mai mult decat cred altii. 

De cele mai multe ori, politia nu mai poate face fata numarului tot mai mare de jafuri, 

atacuri armate, talhariilor si omorurilor petrecute pe strazi, cei naivi, slabi si inconstienti ar putea 

alege drept model de viata o gasca de cartier, calificand actele infractorilor drept adevarate fapte 

de vitejie.  

In general, in cazul copiilor care ajung in gastile de cartier, parintii sunt ori extrem de 

permisivi , ori indiferenti, lasa rolul de educator numai scolii...  

Ce poti face ca parinte pentru a evita ca fiul/fiica  sa ajunga intr-o gasca de cartier: 

- discuta cat mai des cu el. Spune-i ce crezi despre lucrurile care se intampla in jur, dar lasa-l sa-ti 

explice si cum vede el lucrurile. 

- Da-i exemple pozitive si indruma-l in viata, fara a lua deciziile in locul sau. 

- Invata-l sa ii respecte pe cei din jur si spune-i ca prin respect poti obtine respect! 

- Copiii trebuie stimulati sa se indrepte catre alt gen de activitati. Adolescentii trebuie obisnuiti 

sa-si petreaca mai mult timp acasa sau sa fie antrenati in diverse activitati sociale sau scolare.  

Activitati care ii vor modela in mod pozitiv caracterul si implicit, comportamentul in 

societate. Atunci când sunt în mod frecvent confruntaţi cu situaţii de violenţă, copiii: 

- devin retraşi, nesiguri, lipsiţi de încredere în sine şi în ceilalţi; 

- nu se pot concentra pentru activităţile şcolare; 

- au un randament şcolar în scădere; 

- au dificultăţi de comunicare cu cei de aceeaşi vârstă pe care îi evită ori faţă de care devin 

agresivi; 

- pot fi evitaţi la rândul lor de ceilalţi copii; 

- pot trăi cu teama de a merge la şcoală; 

- pot manifesta dureri de cap, dureri abdominale, tulburări de somn. 

Atunci când îşi însuşesc modele violente de comportament, copiii: 

- au fost de cele mai multe ori la rândul lor victime ale unor comportamente violente; 

- nu cunosc alternative de rezolvare a problemelor; 

- nu au dezvoltate abilităţi de gestionare a emoţiilor şi autocontrol; 

- pot ajunge să considere violenţa un fapt obişnuit. 

Comunicarea nonviolentă în spaţiul şcolii: 

- reduce conflictualitatea; 

- dezvoltă relaţii pozitive; 

- îmbunătăţeşte performanţa şcolară. 

MESAJUL MEU ANTIVIOLENTA: “DELETE” VIOLENTA! 
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DISCIPLINA POZITIVĂ 
Profesor Lupu Ioana  

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

Disciplinarea copilului reprezintă o serie de măsuri folosite de adulţi pentru a contura 

comportamentul unui copil şi a impune anumite norme, pentru a stabili limite şi a educa. Ea nu 

presupune folosirea violenţei.  

Disciplina poate include impunerea unor penalităţi dar non-violente. În schimb, pedeapsa 

fizică şi psihologică presupune o anumită formă de violenţă.  

Violenţa reprezintă orice acţiune ce aduce prejudicii dezvoltării unui copil şi reprezintă o 

violare a drepturilor lui. 

Pedeapsa nu este o formă eficientă de disciplinare a copilului pentru că ea elimină doar 

pentru moment un comportament nedorit al acestuia, nu îl învaţă cum să realizeze un 

comportament pozitiv constant. 

Disciplinarea eficientă îl învaţă pe copil să realizeze comportamente pozitive, adecvate, 

constante pentru tot restul vieţii. 

Disciplinarea eficientă are consecinţe benefice: 

 Îl ajută pe copil să se dezvolte într-un mod echilibrat şi sănătos din punct de 

vedere emoţional şi social; 

 Îl ajută să devină responsabil, autonom şi independent 

 Îl ajută pe copil să aibă încredere în sine şi să fie mulţumit de el. 

Un program de Educare a copilului fără violenţă-Disciplina pozitivă are scopul de a-i 

conştientiza pe profesioniştii care lucrează cu copiii şi familiile acestora cu privire la efectele 

pedepselor fizice şi psihologice asupra copiilor şi la necesitatea de a pune capăt acestor pedepse.   

Programul trebue sa promovează o educaţie şi o disciplină pozitive, în conformitate cu 

dreptul copilului de a se bucura de o dezvoltare sănătoasă şi de a nu suferi de pe urma nici unei 

forme de violenţă.  

Metodologia programului se concentrează asupra formării la nivel personal. Această 

abordare are două obiective:  

 de a-i ajuta pe participanţi să îşi formeze o viziune clară asupra problemei 

pedepselor fizice şi psihologice aplicate copiilor  

 de a-i încuraja să recunoască formele de violenţă cu care ar putea fi confruntaţi în 

viaţa lor personală, precum şi cum să acţioneze împotriva acestor forme de violenţă.  

Este esenţial ca fiecare dintre noi să putem gestiona violenţa din viaţa personală pentru a 

putea să ne consolidăm experienţa profesională şi să intervenim în stoparea violenţei asupra 

copiilor. 

O înţelegere empatică a fenomenului pedepselor fizice şi psihologice aplicate copiilor este 

primul pas important în eradicarea sa. Empatia vine odată cu înţelegerea conceptului de violenţă, 

a dimensiunilor psihologice şi relaţionale dintre agresor şi victimă şi a consecinţelor asupra 

dezvoltării persoanei supuse actului de violenţă. Dacă oamenii nu simt problema prin înţelegerea 

sa şi cunoaşterea durerii provocate de orice formă de violenţă nu o vor putea elimina din viaţa 

personală şi nu vor putea acţiona împotriva sa în viaţa profesională.  

Asimilarea cunoştinţelor în cadrul acestei formări porneşte de la premiza că schimbarea 

atitudinilor sociale se produce la nivel personal.   

MESAJUL MEU ANTIVIOLENTA: “DELETE” VIOLENTA! 
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SECURITATEA ELEVILOR IN ŞCOALĂ 
 

       Profesor Eugenia Ciolacu  

       Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

 Copilul, indiferent daca se afla în spatiul privat al familiei sau în cel 

institutionalizat al scolii, a capatat un nou statut. El este un individ lipsit de aparare, vulnerabil, 

dar caruia i se recunosc anumite drepturi. Nu numai pedepsele corporale, dar si tratamentele 

vexatorii(amenintarea, indiferenta, neglijenta, derâderea, umilirea), ca sanctiuni morale la care 

copilul nu poate raspunde decât prin ostilitate, fuga etc., sunt astazi incriminate. Autoritatea 

adultului, indiferent daca el este parinte sau educator, exclude orice tip de traumatizare a 

copilului. 

Copiii nu vor percepe scoala ca un mediu sanatos, securizant, atâta timp cât aceasta 

institutie si actorii ei nu vor constientiza violenta care se manifesta în cadrul ei, nu vor accepta ca 

victimizarea elevilor este o problema serioasa si cu largi implicatii socio-psihologice. 

Victima este o persoana care este expusa în mod repetat agresiunii din partea colegilor, 

sub forma unor atacuri, fizice sau verbale ori abuz psihologic. În fata victimizarii, nu suntem 

egali. Fiecare individ prezinta un tip de toleranta si rezistenta la faptele de violenta a caror 

victima este. 

Reactia persoanei victimizate depinde de mai multi factori: 

1.factori previctimizare 

o personalitatea victimei; 

o aspectul demografic (vârsta, sex); 

o stil de viata; 

o aspectul biografic (relatii anterioare cu agresorul, starea de sanatate). 

2.factori contextuali 

o tipul relatiei agresor-victima (cunoastere/ necunoastere); 

o natura actului de violenta; 

o interpretarea subiectiva a victimei fata de factorii obiectivi. 

3.factori post victimizare 

o perceptia a ceea ce s-a întâmplat; 

o structura cognitiva (semnificatia data); 

o participarea la analizarea violentei; 

o reactia grupului de apartenenta. 

Copilul face parte din categoria persoanelor cu vulnerabilitate victimala crescuta din 

cauza particularitatilor psihocomportamentale si de vârsta specifice. 

-nu dispune aproape deloc de posibilitati fizice si psihice de aparare; 

-anticipeaza în mica masura/deloc atât propriile comportamente cât si pe cele ale altora 

(în special ale adultilor); 

-dispune de o capacitate redusa de întelegere a consecintelor actiunilor proprii sau ale 

altora; 

-nivel redus de empatie; 

-discerne cu dificultate intentiile bune de cele rele; 

-prezinta un grad înalt de sugestibilitate, credibilitate. 

Victimele apar în fata celorlalti ca indivizi nesiguri, mai ales pasivi si incapabili sa 

reactioneze în cazul în care sunt atacati. În consecinta, agresorii îsi aleg victimele mai ales dintre 

copiii care nu se plâng, par a fi mai slabi din punct de vedere fizic si emotional, fiind tentati sa 

caute atentia colegilor. Studiile arata ca elevii victime au, în general, parinti sau profesori excesiv 

de grijulii si, ca urmare, ei esueaza în a-si dezvolta strategii de a face fata situatiilor conflictuale. 

Majoritatea victimelor îsi doresc aprobarea agresorului, chiar si dupa ce au fost respinsi de 

acesta, unele continua sa faca încercari, de cele mai multe ori nereusite, de a interactiona cu cel 

care le-a agresat. 
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De obicei, elevii victime sunt singuratici, nu au prieteni si atrag ca un magnet pe colegii 

lor agresori, care îsi satisfac, prin atacarea lor, nevoia de putere. Exista cazuri de elevi care pot fi 

victime ale colegilor lor pur si simplu pentru ca sunt „altfel” (prezinta handicap fizic sau mental, 

apartin unei alte etnii, alte religii etc.). S-au semnalat, de asemenea, cazuri în care elevii violenti 

se concentreaza pe un coleg anume fara nici un motiv special, dar victima ramâne cu impresia ca 

ceva nu este în regula în ceea ce-l priveste, având tendinta de a se culpabiliza. 

Exista doua tipuri de victime scolare: 

1.victima pasiva sau supusa: transmite celorlalti, prin atitudini si comportament, ca este o 

persoana nesigura care nu va reactiona la agresiunea asupra sa. Indivizii care se încadreaza în 

acest tip: 

- sunt mai slabi decât altii de vârsta lor din punct de vedere fizic, au un nivel scazut de 

coordonare fizica si sunt slabi la sport;  

- nu dispun decât în mica masura de abilitati sociale, au dificultati în a-si face prieteni; 

- au un nivel scazut al stimei de sine, sunt anxiosi, nesiguri, se supara si plâng usor; 

- întâmpina dificultati în a lua atitudine sau în a se apara în fata altora 

atunci când sunt atacati;  

- relationeaza mai bine cu adultii decât cu copiii de vârsta lor. 

2. Copiii considerati a face parte din categoria victimelor provocatoare 

sunt mult mai putini; 

- ei prezinta atât pattern-uri de tip anxios, cât si de tip agresiv; 

- majoritatea acestor victime sunt baieti;  

- de cele mai multe ori ei sunt tentati sa riposteze violent când sunt 

victimizati într-un fel sau altul;  

- cele mai multe victime din aceasta categorie au un temperament coleric, 

sunt hiperactivi, neastâmparati si au dificultati de concentrare; 

     -     sunt greoi, lipsiti de tact si au obiceiuri care îi irita pe cei din jurul lor; 

     -     nu au capacitatea de a dezvolta relatii cu copiii si adultii, inclusiv cu       profesorii;  

     -     îsi aleg copii mai mici ca ei, pentru a-si rezolva frustrarea nascuta din victimizare. 

Semnalele de atentie ale elevului victima: 

se întoarce de la scoala cu haine, carti sau alte bunuri rupte, stricate sau chiar fara 

acestea; 

prezinta rani inexplicabile, precum contuzii, vânatai, taieturisau zgârieturi; 

nu aduce niciodata prieteni acasa, dupa orele de scoala, petrecându-si singur timpul 

liber; 

pare sa se teama sa mearga la scoala; 

alege un drum mai lung sau neobisnuit pentru a se duce si a veni de la scoala; 

nu are pofta de mâncare, prezinta dureri de cap si/sau de stomac, care se manifesta în 

special dupa orele de scoala; 

se întâmpla sa ceara mai multi bani decât parintii le aloca în mod obisnuit; 

este anxios, abatut, nefericit, depresiv, înlacrimat când se întoarce de la scoala; 

trece brusc de la o stare la alta, prezinta iritabilitate, având adeseori iesiri necontrolate; 

nu doarme bine; 

si-a pierdut interesul pentru activitatea scolara si, ca urmare, se observa o diminuare a 

performantelor scolare; 

i se întâmpla sa vorbeasca despre sinucidere sau are chiar tentative în acest sens. 

Din punct de vedere psihologic, victimele violentei scolare sunt mai anxioase, mai 

dependente de protectia adultilor si mai nesigure în comparatie cu colegii lor. Daca sunt supusi 

unor victimizari repetate, acesti elevi ajung sa priveasca scoala ca pe un mediu înfricosator, 

neprietenos. 

Când vorbim despre efecte ale victimizarii este indicat sa ne referim la acestea în termeni 

de costuri. În acest context, se poate vorbi despre: 
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Costuri materiale si financiare (pierderi/distrugeri/deposedari/deposedari de obiecte – în 

caz de furt, de exemplu - ; pierderile financiare pot fi si indirecte: spitalizare, medicamente, 

psihoterapie). 

 Fizice - în cazul vatamarilor corporale (traumatisme, interventii chirurgicale etc.), 

psihosomatice (ca urmare a stresului provocat de victimizare, reactii organice de tip tulburari 

digestive, cefalee, tulburari ale somnului etc.). 

 Psihologice: stres post-traumatic, amintiri neplacute, vise destabilizatoare ale echilibrului 

interior, emotivitate ridicata, scaderea interesului pentru unele activitati/evitarea unor activitati, 

alterarea memoriei/ atentiei, dificultati de concentrare, sentimentul de înstrainare/ izolare, de 

solitudine, neputinta, nedreptate, furie, cumulate cu demotivare accentuata, dificultati ale 

proceselor mentale, perturbari la nivel relational, refuzul de a comunica. 

Concluzii 

Amenintarea cu violenta poate tine elevii departe de scoala, frica având un impact serios 

asupra calitatii vietii elevilor si asupra dezvoltarii lor. Cu cât copilul este victimizat mai des, 

chiar în cazul faptelor de violenta minora, cu atât lumea îi apare mai opaca, mai dezorganizata, 

mai violenta. Sentimentul de nesiguranta al elevilor are la baza experienta victimizanta reala. 

Elevii victimizati prezinta un risc mare de performanta scolara de nivel scazut, 

absenteism, îsi neglijeaza îndatoririle scolare, sunt tentati sa abandoneze scoala sau chiar sa adere 

la grupuri cu activitate delincventa. Cercetarea în domeniu a demonstrat ca acesti elevi, daca nu 

primesc asistenta specializata, prezinta simptome de stres post-traumatic care le influenteaza 

întreaga dezvoltare, îi fac incapabili sa stabileasca relatii sanatoase cu semenii lor. 

Numeroasele cazuri de elevi cu comportament violent, precum si de copii si tineri victime 

ale actelor de violenta atrag atentia asupra riscului de transformare a scolii si zonei proxime 

acesteia într-un mediu lipsit de securitate atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice. 

Chiar daca violenta între elevi a fost recunoscuta ca fenomen general prezent în toate 

unitatile de învatamânt, intensitatea si formele în care aceasta se manifesta difera de la o scoala la 

alta, fiind determinate de un complex de factori: 

- climatul scolar si cultura scolii, 

- tipul de management scolar,  

- coeziunea claselor, 

- calitatea activitatii educationale, 

- mediul de provenienta al elevilor etc. 

La fel ca si în cazul actelor de violenta în care elevii au fost autori, trebuie luate în 

considerare tipurile grave de agresiune ale caror victime au fost elevii: furt, agresiuni sexuale, 

agresiuni fizice (bataie), hartuire (prin injurii, amenintari etc.). Ponderea copiilor si tinerilor 

victime ale violentei este chiar mai mare decât a elevilor autori, ajungând la aproape 3%. Acestia 

au fost fie victime ale violentei propriilor colegi în incinta scolii, fie ale unor agresiuni petrecute 

în zona proxima acesteia ai caror autori au fost tot elevii scolii sau alte persoane. 

Numeroasele cazuri de elevi cu comportament violent, precum si de copii si tineri victime 

ale actelor de violenta atrag atentia asupra riscului de transformare a scolii si zonei proxime 

acesteia într-un mediu lipsit de securitate atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice.   
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VIOLENTA NU TE FACE MAI PUTERNIC 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
 

 Profesor Claudia Bulzan 

 Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

   Colaboratori: 

 judecători  

 profesori diriginţi  

  psihologul şcolar 

 elevi  

Perioada de desfăşurare:  Decembrie 2010 - Iunie 2011 

Instituţie parteneră: Tribunalul Caraş-Severin  

Scopul proiectului: 

 Proiectul îşi propune o îmbunătăţire a capacităţii şcolii de a se mobiliza şi de a mobiliza 

atât părinţii , cât şi  comunitatea locală pentru implicarea mai activă în rezolvarea actelor de 

violenţă în şcoală şi acasă, precum şi diminuarea sau eliminarea cauzelor care le declanşează. 

Motivaţia proiectului:  
 Cazurile de violenţă în şcolile din România şi în mediul familial sunt  

într-o creştere alarmantă. Complexitatea fenomenului ne determină să vorbim nu numai de 

violenţa în şcoli, ci şi despre violenţă în general, dat fiind faptul că între acestea există o legătură 

de determinare.  

 Pe de o parte, de cele mai multe ori, copilul ia primul contact cu violenţa în sânul familiei 

sale, extinzând apoi comportamentele violente asupra altor persoane din mediul extra-familial 

(grup de prieteni, şcoală etc.), iar pe de altă parte, comportamentele violente învăţate în mediul 

extra-familial (de multe ori pe fondul neglijării copilului) se răsfrâng asupra membrilor familiei.  

Grup ţintă: elevii de la Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

Obiective: 

 Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. 

- Formarea unui comportament asertiv în situaţii care pot escalada în violenţă. 

- Sensibilizarea elevilor  privind consecinţele actelor de violenţă. 

- Îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţi de prevenire a 

violenţei. 

- Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială. 

- Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii. 

- Ruperea cercului vicios al violenţei prin practicarea “Celor trei A “ ai non-violenţei: 

  1.Asertivitate: Comunică eficient. Acţionează inteligent! 

  2.Autocunoaştere: Cunoaşte-te în profunzime!  

  3.Autocontrol: Stăpâneşte-ţi emoţiile!  

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI: 

Decembrie 2010 

Violenţa în şcoală şi in afara ei 

Ianuarie 2011  

Violenţa ne lasă fără grai. Să rupem tăcerea!!!  

Februarie 2011 

Agresor sau victimă ? Limitele legitimei apărări 

Martie  2011  

Să exmatriculăm violenţa !!!  

Aprilie 2011  

Fii tu însuţi! – traficul de fiinţe umane a fost denumit sclavia secolului XXI 

▪ seminar  



 103 

Mai 2011 

Mai aproape de justiţie  

Iunie 2011 

Noi nu acceptăm violenţa!!! 

REZULTATE  AŞTEPTATE 

1.      Iniţierea elevilor în elaborarea şi derularea de activităţi de informare, sensibilizare şi 

prevenire a violenţei  

2.      Identificarea şi eliminarea unor posibile cauze ale violenţei  

3.      Participarea unui număr mare de elevi la activităţile cu caracter non-violent  

  

Nr. 

crt. 

Ob. Denumirea activităţii Conţinuturi 

-detalieri- 

Resurse Perioada Grup 

ţintă 

1 O1 

O2 

O3 

O4 

O6 

Violenţa în şcoală şi în 

afara ei 

Dezbatere condusă de 

judecătorul Rustin Ciasc 

• conversaţia 

• explicaţia 

• activitate 

frontală, 

individuală 

Decembri

e 

2010 

Elevii din 

clasele 

IX-XII  

2 O7 

 

 

Violenţa ne lasă fără 

grai. Să rupem 

tăcerea!!!  

   

▪  aplicarea unor 

chestionare pentru a 

cunoaşte cauzele şi 

formele de manifestare 

ale violenţei. 

▪  discuţii cu privire la  

accepţiunea termenului 

• chestionar 

• activitate 

individuală 

▪ conversaţia 

Ianuarie 

2011 

 

Elevii din 

clasele 

IX-XII  

3 O7 Agresor sau victimă ? 

Limitele legitimei 

apărări 

 

Dezbatere  

invitaţi: reprezentanţi ai 

Judecătoriei Reşiţa 

• conversaţia 

• explicaţia 

• activitate 

individuală 

Februari

e 

2011 

Elevii din 

clasele 

IX-XII  

4 O7 

 
Să exmatriculăm 

violenţa !!!  

 

▪  realizarea unui avizier 

cu fotografii, desene şi 

mesaje cu tema  Violenţa 

– o lecţie care nu 

trebuie învăţată!!!  

▪  Violenţa nu te face 

mai puternic !   

prezentări power point 

• conversaţia 

• explicaţia  

• prezentarea  

• expunerea 

Martie 

2011 

Elevii din 

clasele 

IX-XII  

5 O7 Fii tu însuţi! – traficul 

de fiinţe umane a fost 

denumit sclavia 

secolului XXI 

 

 

▪ seminar  

 

invitaţi: reprezentanţi ai 

Judecătoriei Reşiţa 

 

• conversaţia 

• explicaţia 

• demonstraţia 

 

Aprilie 

2011 

Elevii din 

clasele 

IX-XII  

6 O1 

O4 

 

Mai aproape de 

justiţie  

Vizită la Judecătoria 

Reşiţa  

• conversaţia 

• explicaţia  

• observaţia 

 

Mai 

2011 

Elevii din 

clasele 

IX-XII  

7 O1 

O2 

O6 

Noi nu acceptăm 

violenţa!!! 

 

 

▪  dezvoltarea spiritului 

de fair-play  prin  diverse 

concursuri între clase 

• activitate 

individuală 

• activitate în 

echipă 

Iunie 

2011 

Elevii din 

clasele 

IX-XII  
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SISTEMUL DE JUSTIŢIE JUVENILĂ 
 

Profesor Creţu-Maikut Marcel 

                         Profesor Moşneanu Nicolae 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa   

 

I  FILOSOFIA JUSTIŢIEI JUVENILE 

Din punct de vedere istoric , au existat , desigur , diferite căi  pentru dezvoltarea actuală 

din ţările din Europa Centrala si de Est şi toate ţările îşi revizuiesc în prezent într-o oarecare 

măsură sistemele de justiţie juvenilă, unele mai mult decât altele .Pentru unele ţări(cum ar fi 

Estonia, Letonia, Slovenia,Moldova, Rusia,Ukraina ) moştenirea sistemelor legale sovietice au 

lăsat în urma lor o istorie comună deşi nu există nici o garanţie că, ţinând cont de schimbările din 

prezent, acest lucru înseamnă şi că vor avea un viitor comun. 

Însă în toate ţările perioada de tranziţie socială, economică şi politică, mai ales pentru cele  

care au devenit recent independente, a însemnat că instituţiile sociale majore, cum ar fi sistemul 

legal şi sistemul de justiţie juvenilă, au fost implicate într-un proces de revizuire. 

Problema pe care am menţionat-o mai sus este desigur aceea că , într-o perioadă de  

dificultate economică, lipsa de resurse are, şi a  avut întotdeauna , implicaţii grave asupra 

potenţialului de a dezvolta şi de a implementa anumite politici şi practici de a se ocupa de acei 

minori care comit infracţiuni. 

În perioade de constrângere economică, acele politici şi măsuri preventive - de obicei cele 

mai sensibile în privinţa resurselor -sunt cele au de suferit din lipsă de resurse, de sedii sau de 

personal calificat. noţiunea de minor este supusă unor diferenţe destul de mari; 

multe ţări nu au instanţe speciale pentru minori; 

vârsta răspunderii penale este mai ridicată decât în ţări ca Anglia, Franţa, Scoţia şi Irlanda 

şi din Europa Occidentală în general; 

măsurile educative sau de asistenţă socială sunt considerate ca formând baza de abordare 

a majorităţii delicvenţilor minori; 

sancţiunile coercitive vor fi folosite numai îs circumstanţe excepţionale şi numai pentru o 

minoritate a infractorilor; 

măsurile alternative de tratare a delicvenţilor minori, deşi acceptate în general, nu sunt 

dezvoltate în toate ţările; 

renunţarea la acuzare sau păstrarea minorilor, în special ai celor foarte mici, în afara 

instanţei, este o strategie corectă pentru majoritatea delicvenţilor minori; 

detenţia este folosită în general pentru delicvenţii minori numai ca o măsură "ultima 

ratio"; 

lipsa resurselor inhibă dezvoltarea şi mai ales implementarea unor măsuri 

corespunzătoare; 

lipsa resurselor inhibă dezvoltarea unor forme de intervenţie şi a unor resurse suficient de 

variate; 

este acceptată valoarea măsurilor preventive deşi lipsa resurselor şi a personalului 

calificat împiedică din nou dezvoltarea unor strategii eficiente; 

există o preocupare pentru promovarea drepturilor delicvenţilor minori în instanţă 

conform principiilor prevăzute în Convenţia NU, Regulile de la Beijing şi îndrumările de la 

Rijadfa; şi desigur conform Recomandării nr. R (87)20 ai Consiliului Europei; 

dezvoltarea unor politici şi practici privind delicvenţii minori intră în contextul mai larg al 

promovării asistenţei sociale al copiilor în general. 

Tabelul 4. Măsuri educaţionale / de asistenţă socială 
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 Măsuri 

educaţi 

onale/ 

Asistenţă 

Probaţiu 

ne/ 

Suprave 

ghere 

Muncă în 

folosul 

comunităţii 

Despăg

ubiri 

Mediere 

Scoatere 

de    sub 

acuzare 

Măsuri 

punitive 

Familii 

adoptive 

/ 

Instituţie 

educativă 

Bulgaria +    + + + 

Croaţia +* +*     -;■ ^ 

Republica 

Cehă 

+  + «    

Estonia +*  +* -f* +* +* +* 

Ungaria  +   +  + 

Letonia  +  +  + + 

Macedonia + +   + + + 

Moldova        

Polonia + + + + •f 4- + 

Rusia        

Republica 

Slovacă 

+    +  + 

Slovenia + + + +   + 

Ukraina + +     + 

 

Aşa cum s-a notat mai sus; 

"deşi s-a acordat o mare atenţie altor tipuri de măsuri pentru tratarea minorilor, 

folosirea unor sancţiuni punitive într-un mod mai vizibil nu este ceva neobişnuit". 

Exact aceeaşi observaţie se poate face despre măsurile din Europa Centrală şi de Est, deşi, 

dacă în raportul mai vechi amenda era măsura penală cel mai frecvent folosită (nimic surprinzător 

din moment ce majoritatea ţărilor implicate erau din Europa Occidentală), Tabelul 5 de mai jos 

arată că fiecare ţară, pentru care dispunem de informaţii, foloseşte o oarecare formă de închisoare 

pentru minori. 

Tabelul 5. Măsuri penale 

 Amendă Admonestare/ 

avertisment 
Suspendarea 

pedepsei 
Detenţia | Colonie 

penală 

Bulgaria   + +  

Croaţia    +  

Republica 

Cehă 

  + +  

Estonia   + 

~9 

+  
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Ungaria + + + +  

Letonia +  + +  

Macedonia  +  +  

Moldova    +  

Polonia + +  +  

Rusia     + 

Republica 

Slovacă 

+ +  +  

Slovenia +   +  

Ukraina  + +  + 

Nu este nici cazul disponibilităţii închisorii ca o opţiune, ci este vorba de faptul că aceasta 

este folosită (sau cel puţin a fost folosită) ca o opţiune preferată în anumite cazuri. Slovenia, care 

întâmplător favorizează amenda, afirmă că: 

"... amenda şi adoptarea detenţiei pentru minori (sunt) pedepsele principale". 

Nu este nici cazul disponibilităţii închisorii ca o opţiune, ci este vorba de faptul că aceasta 

este folosită (sau cel puţin a fost folosită) ca o opţiune preferată în anumite cazuri. Slovenia, care 

întâmplător favorizează amenda, afirmă că: 

"... amenda şi adoptarea detenţiei pentru minori (sunt) pedepsele principale". 

REFORME DE JUSTIŢIE JUVENILĂ 

În cea ce priveşte reformele anticipate sau propuse în Europa Centrală şi de Est acestea 

pot fi caracterizate după cum urmează: 

respectă drepturile minorilor; renunţarea la proceduri pe cât de mult posibil; îndepărtarea 

de măsuri privative în favoarea unor strategi educaţionale sau bazate pe asistenţă socială; 

reducerea în timp a măsurilor educaţionale în special a măsurilor instituţionale; reducerea 

folosirii pedepsei cu închisoarea şi a custodiei, reducerea  timpului petrecut în custodie; 

dezvoltarea unor metode non-custodiale; recunoaşterea importanţei strategiilor justiţiei de 

combatere a criminalităţii în vederea reducerii riscului ca minorii să devină infractori. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

“Delicvenţă juvenilă”‟, Vasile Preda, Presa UniversitarăClujeană, 1998 

“ Probleme pentru părinţi, probleme ale părinţilor”,Constantin Zahirnic, Ed Dicactică şi 

pedagogică Bucureşti, 1976 

 
 

 

 

 

 



 107 

VIOLENŢA UNA DIN MARILE PROBLEME ÎN ŞCOLI 

 

Profesor Banac Gheorghe 

                                                                               Profesor Simion Adam Ioan  

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

Violenta  este ultimul  refugiu  al  omului incompetent. (Isaac Asimov)  
Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane. Presă scrisă sau 

audiovizualaă informează în permanenţă  cu privire la manifestările diverse ale acestui fenomen.  

Există  o mare diversitate a formelor de violenţă  ce se manifestă în mediul şcolar: de la 

violenta verbala (injurii, ameninţări, jigniri) la violenţele fizice (lovituri, încăierări), degradări ale 

bunurilor (scris pe pereţi, geamuri sparte, mobilier deteriorat), refuzul de a lucra, absenteism, 

perturbarea cursurilor și până la furturi, agresiuni cu arme, violențe sexuale, consum de droguri. 

Este feresc ca în astfel de condiţii unii elevi sa se simtă ameninţaţi și chiar terorizaţi de ideea de a 

merge la şcoală, toate acestea susţinute de o abundență de imagini violente, se prezintă zilnic în 

fața ochilor noştri. 

1. Cauzele violentei în mediul şcolar   

Când se vorbeşte despre violență în şcoala, se consideră drept surse favorizante factori 

exteriori scolii: mediul familial, mediul social, precum şi factori ce ţin de individ, de 

personalitatea lui. 

Mediul familial prezintă cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. 

Mulţi dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au 

experienţa divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Părinţii sunt confruntaţi cu 

foarte multe dificultăţi materiale dar şi psihologice. În aceste condiţii ei nu mai sunt sau sunt 

foarte puţin disponibili pentru copii lor.  

Sunt şi părinţi care privilegiază, nu le impun nici un fel de interdicţii, de reguli, emit puţine 

exigente şi căuta sa evite conflictele.  

Aceasta absenta cvasitotală a constrângerilor (în afara şcoli) îl va determina pe elev să 

adopte în şcoala comportamente de refuz a exigentelor profesorilor. 

Mediul social conţine şi el numeroase surse de influenta de natura sa inducă, sa stimuleze 

şi sa întreţină violența şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control social, 

inegalităţile sociale, criza valorilor morale, mass-media, disfuncţionalităţi la nivelul factorilor 

responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie. 

Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o strânsa corelaţie cu 

comportamentele violente, trăsături individuale la care se adăuga şi problemele specifice vârstei 

adolescenței. 

Adolescența este o perioada de profunde transformări atât pe plan fizic, psihic cât şi social. 

Transformările fizice care încep la pubertate sunt adesea foarte brutale şi adolescenţii le trăiesc ca 

pe o veritabila metamorfoza, transformări ce pot determina o atitudine de retragere în raport cu 

anturajul, timiditate, sentimente de jena, refuzul de a comunica.  

De multe ori în mod inconştient, profesorul introduce diferenţieri între elevi în funcţie de 

performanța atinsă: 

-         acordă mai puţin timp elevilor cu realizări mai modeste (le acordă mai puțină 

atenţie şi intră mai rar în relaţie cu ei, evită să utilizeze cele mai potrivite metode de instruire 

deoarece acestea necesită mai mult timp), 

-         are mai puțină răbdare cu aceşti elevi (preferă să le ofere chiar el răspunsul sau 

numeşte pe unul dintre elevii buni, îi solicită mai rar sa răspundă), 

-         ignoră elevii cu realizări mai modeste (le repartizează locuri mai îndepărtate de 

traseul său obişnuit prin clasă, nu acceptă și nu utilizează ideile lor), 

-         le acordă mai puţin interes (se poarta mai puţin prietenos cu ei, le zâmbeşte mai rar, 

stabileşte mai rar contactul de priviri cu ei, le acordă mai puțini indici nonverbali de sprijin, 

atenţie şi înţelegere), 
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-         discriminează elevii cu realizări mai modeste (îi premiază mai rar pentru succesele 

obţinute şi îi critică mai des pentru eşecuri, le notează și le administrează în mod diferit testele și 

temele). 

Această atitudine a profesorului poate determina din partea elevilor sustragerea de 

activităţile şcolare, indiferența față de ceea ce se întâmplă în clasă, absenteismul, refuzul de a-și 

face temele, violențe verbale față de colegi și chiar față de profesori, comportamente agresive. 

Eşecul şcolar este un factor de risc important în privinţa creşterii violentei şcolare. Astfel 

sentimentul de eşec interiorizat antrenează sechele psihologice profunde şi durabile ce se exprimă 

adesea prin comportamente violente.  

Acesta este momentul propice pentru apariţia conduitelor violente care se traduc prin: 

depresie, spirit de revanşa și revalorizare, manifestări de provocare, dispreţ reorientat câtre alţii şi 

lipsa de interes față de viață în general. În acest context eşecul şcolar devine foarte repede  

sinonim cu eşecul în viață. Formele de violență ale elevilor față de profesori sunt variate, 

de la comportamente care nu sunt în deplină concordanță cu regulamentul şcolar şi cu statutul de 

elev la forme maigrave, care ţin de violenţa fizică sau care intră sub incidența legii. Dată fiind 

varietatea situaţiilor de violenţă a elevilor faţă de profesori, menţionate de categoriile investigate, 

am grupat tipurile de comportament în trei categorii 

a) comportamente neadecvate ale elevilor în raport cu statutul lor, care presupun lipsa de 

implicare şi participare a acestora la activităţile şcolare: absenteismul şcolar, fuga de la ore, 

actele de indisciplina în timpul programului şcolar, ignorarea voită a mesajelor cadrelor 

didactice. 

Acestea sunt aspecte „pasive” ale fenomenului de violență şcolară. Cei mai mulţi profesori 

și părinţi sunt de părere ca aceste comportamente aduc în timp grave prejudicii elevilor şi școlii 

şi apar ca urmare a unor regulamente şcolare deficitare, a unor relaţii pedagogice „prea 

democratice” sau a influenței negative a mediului extraşcolar. 

În multe cazuri însa, aceste tipuri de atitudini și comportamente nu sunt catalogate drept 

violențe si ţin de domeniul situaţiilor care sunt „trecute cu vederea” atât timp cât nu căpătă 

intensitate ridicată, deşi intră în contradicţie cu prevederile regulamentului şcolar (conform căruia 

calitatea de elev presupune frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile şcolare), 

sunt deranjante pentru cadrele didactice şi au consecinţe negative asupra rezultatelor şcolare. 

b) comportamente care implică agresiune verbală şi nonverbală de intensitate medie şi care 

reprezintă o ofensă adusă statutului şi autorităţii cadrului didactic: refuzul îndeplinirii sarcinilor 

şcolare, atitudini ironice față de profesori, zgomote în timpul activităţii didactice, mişcări ale 

elevilor neautorizate de profesor (intrarea şi ieşirea din clasa). 

Aceasta este a doua categorie de manifestări violente ale elevilor faţa de profesori, în 

ordinea producerii lor în mediul şcolar. Lipsa de implicare a elevilor în activitatea didactica şi 

refuzul faţa al îndeplinirii sarcinilor ce le revin (neparticiparea la activitatea din clasa, 

nerezolvarea temelor pentru acasă etc.) sunt determinate fie de lipsa interesului şi de scăderea 

motivaţiei elevilor pentru ceea ce învaţă, fie ca reacţie a acestora faţa de diferite atitudini şi 

comportamente ale cadrelor didactice. Elevii îşi bat joc de profesorii care nu se îmbrăca modern. 

Cadrul didactic este ironizat pe coridor, şuşoteli, bătaie de joc. Adolescenţii sunt preocupaţi 

foarte mult de cum arata; e un lucru bun asta, dar are si urmări... 

Copiii nu suporta sa fie nedreptăţiţi, sa primească note la o materie în funcţie de celelalte. 

Uneori, atitudinea ironica a elevilor (în special fata de evaluarea profesorilor) este susţinuta şi 

încurajata chiar de câtre unii părinţi, care considera ironia o modalitate îndreptăţita de 

manifestare a libertăţii elevilor faţa de anumiţi profesori din şcoala, care „merita acest lucru”. Cel 

mai adesea, profesorii incriminează astfel de comportamente şi se simt vulnerabili în faţa 

elevilor. 

c) comportamente violente evidente. Aceasta a treia categorie de comportamente violente 

ale elevilor faţa de profesori cuprinde comportamente agresive evidente, care presupun agresiune 

verbala şi fizica: gesturi sau priviri ameninţătoare, injurii, jigniri, ameninţări verbale, lovire şi 

agresiune fizica, agresiune indirecta (asupra maşinii sau a altor bunuri ale profesorilor). 
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În Berlin, din 800 de şcoli în anul 2009/2010 au existat un număr de 1576 de incidente 

violente. Iar în anul 2002/2003 existau doar 422 de incidente. Deci tendinţa pentru violenţa este 

în creştere. Din toate incidentele 42% au avut loc în şcolile primare, 19% în scoli speciale. În 

proporţie de 69% au fost victimele elevii iar 20% profesorii. Din toate cazurile raportate 41% au  

fost violenţe fizice şi 25% au fost agresiuni, 15 la suta sau constatat ameninţări.Au mai fost 

raportate 43% agresiuni sexuale şi 4 ameninţări explozive.    

2.  Prevenirea şi stăpânirea violenţei în mediul şcolar  

Există trei tipuri de prevenţie pe care le poate desfăşura şcoală şi care se completează 

reciproc: 

1.     o prevenţie primară , care se referă la dezvoltarea unei priviri pozitive asupra fiecărui 

elev, exprimarea încrederii în capacitatea lui de a reuşi, valorizarea efortului elevului, 

2.     o prevenţie secundara, ce pleacă de la faptul că şcoala reprezintă un post de 

observaţie privilegiat al dezvoltării intelectuale şi afective a elevului, iar profesorul printr-o 

observare atenta a acestuia, poate repera efectele unor violente la care elevul a fost supus în afara 

mediului şcolar. Semnalând cazul respectivilor elevi profesioniştilor (psihologul şcolar şi 

asistentul social) şi autoritaților competente, pot fi luate măsuri de protecţie şi de ajutor care sa 

înlăture cauzele abuzurilor şi reducerea tulburărilor somatice, psihice şi comportamentale induse 

prin violenţă. 

3.     o prevenţie terţiara  are în vedere sprijinul direct adus elevilor ce manifestă 

comportamente violente. Menţionarea unor aşteptări pozitive față de ei, dezvoltarea 

sentimentului de apartenenţă comunitară, exprimarea preocupării faţa de situaţia pe care o au şi 

integrarea lor în activităţile grupului sunt factori de protecţie ce pot fi exercitaţi în cadrul 

instituţiei şcolare, putându-se astfel împiedica cronicizarea tulburărilor provocate de violenţă.  

 În condiţiile unui mediu familial instabil, conflictual, tensionat şcoala poate reprezenta 

pentru elev o a doua şansă. 

Elevul îşi exprimă adesea dificultăţile sale prin agresivitate, provocare, violență verbală iar 

profesorii trebuie sa încerce sa afle ce se ascunde în spatele unor astfel de comportamente, care 

sunt motivele reale ale violenţei. 

Uneori elevul nu este decât un tânăr în suferinţa, marcat de eşecuri şcolare care îi afectează 

încrederea în sine. Toate acestea se asociază uneori cu un climat familial tensionat, conflictual. 

Un astfel de elev care, prin acte violenţe, încearcă sa atragă atenţia asupra lui are o nevoie 

fundamentală de stimă, de recunoaştere din partea celorlalţi. El îşi exprima astfel nevoia de a 

intra în relaţie cu profesorul într-o manieră diferită, mai valorizantă. În aceasta situaţie profesorul 

trebuie să aibă o privire pozitivă asupra elevilor respectivi, sa-i încurajeze, să le stimuleze 

eforturile atât pa plan comportamental, cât şi pe cel al activităţii de învăţare, fără sa aştepte 

pentru aceasta rezultate spectaculoase.  

Elevii trebuie ajutaţi sa-şi învingă sentimentele de inferioritate, de neputinţa ţi să capete 

încredere în propriile capacitaţi, în aptitudinile lor, sa-şi modifice propria imagine. 

Profesorul are sarcina de a planifica în aşa fel activităţile încât fiecare elev sa poată face 

ceva şi sa aibă succes. 

Climatul şcolar reprezintă un factor important pentru integrarea elevului si pentru stabilirea 

relaţiilor profesor-elev. 

Pentru ca o clasa sa funcţioneze ca un grup profesorul trebuie sa creeze suficiente ocazii 

prin care elevii sa se cunoască mai bine, sa se descopere, sa vorbească despre aspiraţiile lor.  

Profesorul trebuie sa favorizeze comunicarea între elevi, organizând pentru ei activitatea în 

grupuri mici, ajutorarea elevilor mai slabi de câtre cei buni si chiar exerciţii speciale de 

comunicare, care sa vizeze dezvoltarea aptitudinii de a comunica.  

Trebuie stabilite unele reguli clare ce se cer respectate de toţi membrii grupului şcolar. 

Regulile şcolare vizează ţinuta, efectuarea temelor, prezenta la cursuri, dar sunt şi reguli de 

civilizatie  care au în vedere limbajul folosit, modalităţile de adresare, respectul față de celalalt, 
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păstrarea bunurilor şcolare, toleranța, solidaritatea, într-un cuvânt maniera de a te comporta astfel 

încât viața în colectivitate să fie cât mai agreabilă. 

Profesorul trebuie să negocieze această listă de reguli încă de la primele întâlniri cu elevii 

şi să-i antreneze pe aceştia în elaborarea regulilor, fiind ştiut faptul că ei accepta mai uşor regulile 

al căror sens este transparent. 

De câte ori un elev manifestă un comportament de opoziţie, de refuz al lucrului în clasă sau 

are o atitudine provocatoare şi insolenţa, profesorul trebuie să îi propună un dialog, o discuţie în 

afara orelor de curs. Această discuţie între patru ochi cu elevul înseamnă a schimbare de climat, 

de situaţie ce îl poate determina pe elev sa reflecteze şi să-şi reconstruiască unele atitudini şi 

comportamente. Foarte importante sunt atitudinile profesorului în cursul discuţiei cu elevul. 

Psihologul american G. H. Porter identifica sase atitudini posibile în cadrul unui dialog. 

Unele favorizează dialogul  şi clarificarea problemei iar altele blochează dialogul şi nu permit un 

ajutor real pentru elev. Aceste atitudini sunt: 

1.     atitudinea de evaluare, care implică o judecată a faptelor şi gesturilor elevului prin 

raportare la norme şi valori. 

2.     atitudinea de interpretare, care apare atunci când profesorul propune o explicaţie la 

ceea ce spune elevul, uneori această interpretare poate fi deformată sau tendenţioasă. 

3.     atitudinea de decizie, apare atunci când profesorul propune soluţii imediate şi decide 

în locul elevului, atitudine ce poate antrena din partea elevului un acord de principiu, fără a 

obţine adeziunea elevului şi fără a-i oferi ocazia de a găsi el soluţii. 

4.     atitudinea de anchetă, se manifestă atunci când profesorul bombardează elevul cu o 

serie de întrebări pentru a obţine informaţiile detaliate aspra problemei în cauza, atitudine ce este 

perceputa ca un interogatoriu şi nu da elevului posibilitatea sa răspundă.  

5.     atitudinea de suport, de susţinere, urmăreşte încurajarea elevului pentru a depăşi 

situaţia dificilă pe care o traversează. 

6.     atitudinea de comprehensiune, reflectă efortul profesorului de a asculta elevul şi de a-

i înţelege problema fără a-l judeca. Profesorul trebuie sa fie atent nu numai la  cuvinte, la faptele 

expuse ci mai ales la atitudini, la sentimentele exprimate, la persoana elevului în totalitatea sa. 

Uneori clasa şcolară se prezintă ca un spaţiu de confruntare şi de conflict profesori-elevi şi elevi-

elevi. Pentru a face față unei astfel de situaţii de conflict se recomandă următoarele strategii: 

     strategii de evitare, prin care profesorul ignoră momentan criza creată în sala de clasă 

şi continuă cursul ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dacă problema este minoră, strategia 

poate fi eficientă, însă daca problema este majoră conflictul riscă să reapară chiar cu o amploare 

mai mare. 

     strategii de diminuare(moderare), se folosesc atunci când profesorul, din dorinţa de a 

evita confruntarea, minimalizează dezacordul cu elevii. Profesorul amâna luarea unor decizii, 

abordează probleme colaterale, evită să ia o poziţie fermă. 

     strategii de putere (de coerciţie), apar când profesorul recurge la puterea sa şi la 

diferite mijloace de constrângere (ameninţarea, scăderea notei, pedeapsa) pentru a regla 

conflictul. O astfel de strategie poate fi eficientă pe termen scurt pentru că atacă simptomele şi nu 

cauzele problemei, însă problema riscă să reapară sub altă forma. Elevii pot sa se considere 

victime şi sa se revolte din nou. 

     strategii de compromis, apar când profesorul recurge la concesii, la promisiuni pentru 

a face față situaţiei, cauzele conflictului nu sunt abordate, iar modalitatea aceasta poate constitui 

un precedent la care elevii pot recurge în repetate rânduri. 

     strategii de rezolvare negociată a problemei. Aceasta presupune respectul mutual si 

dorinţa de cooperare. Avantajele negocierii sunt: atac cauzele problemei, ține cont de interesele 

şi nevoile fiecăruia, favorizează participarea şi angajarea reciprocă pentru a ajunge la soluţii 

acceptabile pentru ambele părţi. 
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Nu întotdeauna profesorul reuşeşte să rezolve problemele de comportament ale 

elevilor, situaţiile conflictuale din sala de clasă prin intermediul mijloacelor prezentate şi 

atunci se impune lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe persoane: 

profesorul diriginte, profesori ai clasei, părinţi, medicul şcolar, psihologi şi pedagogi.  

Trebuie sa recunoaştem că din rândurile familiilor violente provin cei mai mulţi 

copii analfabeţi sau cu abandon şcolar. 

Ca o concluzie, putem afirma că violenţa elev-elev şi elev-profesor este  o realitate 

atât în şcolile din afara graniţelor cât şi în şcolile româneşti, fapt care reprezintă un 

semnal de alarmă asupra calităţii climatului şcolar şi a relaţiilor pedagogice şi, implicit, 

asupra întregii vieţi şcolare. Aceasta, cu atât mai mult cu cât manifestarea unor asemenea 

comportamente este însoţită deseori de o atitudine generală devalorizată faţă de şcoală ca 

instituţie de educaţie. 
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CERCETARE PRIVIND CONFLICTELE DIN ŞCOALĂ 

           Profesor psihopedagog  Silvia Zaharia  

Liceul Teoretic “Mircea Eliade” Reşiţa  

“Secretul şi farmecul vieţii noastre nu stau în lipsa unui conflict, ci în hotărârea şi 

priceperea noastră de a-l rezolva”. 

Anton Semiononowitsch Makarenko 

În fiecare zi, în fiecare moment, fiinţele comunică între ele, folosind diferite 

mijloace. Comunicarea face posibilă coexistenţa oamenilor. Salutul sau un gest prietenesc 

sunt forme simple de a stabili un contact cu ceilalţi. Comunicarea directă între oameni 

este realizată prin intermediul cuvintelor sau a gesturilor iar pentru a face un schimb de 

idei sau pentru a împărtăşi cunoştinţe cu persoane aflate departe, există mijloacele cu 

ajutorul cărora să se transmită informaţiile la distanţă. 

În general, conflictul este un fenomen social, care apare când două sau mai multe 

persoane urmăresc scopuri incompatibile, construind forma cea mai vie de interacţiune 

între ei. Pe de altă parte, conflictul apare şi în momentul în care două sau mai multe 
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persoane, deşi urmăresc acelaş scop, îşi contestă reciproc „regulile jocului”, căile de a 

obţine ceea ce îşi doresc.  

De multe ori însă, oamenii pot doar să creadă că au motive reale, concrete de a intra 

în competiţie, deşi conflictul se opreşte la nivelul percepţiei, fără o bază reală în realitatea 

obiectivă. De aceea este neecsar să realizăm o distincţie foarte clară între tipurile de 

conflicte: conflictul real – există datorită unor motive clar definite şi întemeiate, 

persoanele implicate îl percep ca atare; conflictul latent – există datorită unor motive clar 

definite şi întemeiate,  persoanele implicate nu îl percep ca atare; conflictul fals – nu 

există în mod real, este doar rodul imaginaţiei unor persoane, este perceput ca şi conflict 

real de către persoanele implicate; conflictul inexistent – nu există nici un fel de conflict 

iar persoanele respective nici nu îl percep. 

Mâniile, supărările şi jignirile au fost întotdeauna pricina conflictelor. Sunt oameni 

care sunt gata să rezolve un conflict pe loc, chiar în fierbinţeala sângelui, însă după aceea 

rămân nu o relaţie distrusă, alţii merg pe linia ignoranţei, negând că a existat vreo 

problemă,  alţii nu sunt dispuşi să recunoască că au fost implicaţi sau au fost martori a 

unei situaţii conflictuale.  

MOTIVAŢIA CERCETĂRII 

Obiectul cerectării îl constituie obţinerea unor date şi informaţii de la elevii de 

liceu,  în vederea fundamentării unor propuneri şi sugestii pentru îmbunătăţirea relaţiilor 

dintre elevi, precum şi realizarea unor proiecte, planuri personalizate de mediere a 

conflictelor între elevi, utile profesorilor şi consilierului şcolar.  

Alte aspectecare au dus la demararea prezentului demers: 

- violenţa în mediul şcolar înregistrează o creştere, confliectele fiind unul din motivele 

care duc la acte de violenţă;  

- nevoia unei evaluări asupra motivelor conflictelor din mediul şcolar; 

- necesitatea elaborării unor seturi de măsuri/programe care să realizeze prevenţia 

violenţei în mediul şcolar. 

OBIECTIVELE STUDIULUI: 

           1. Identificarea situaţiilor şi tipurilor predominante de conflicte înmediul şcolar; 

           2. Cunoaşterea reprezentărilor elevilor raportate la cauzele conduitelor agresive/   

               violente ale elevilor şi ale profesorilor; 
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Elaborarea unui set de recomandări/ programe cu scopul ameliorării fenomenului studiat 

        METODOLOGIA CERCETĂRII: 

 Eşantion - 4 clase ale ciclul liceal (IX, X, XI, XII) – 103 elevi ai Liceului Teoretic 

“Mircea Eliade” din Reşiţa judeţul Caraş Severin. 

Metode: 

- Ancheta prin chestionar structurat aplicat în perioada octombrie- noiembrie 2010; 

- Analiza statistică a rezultatelor; 

- Analiza calitativă a rezultatelor. 

REZULTATELE CERCETĂRII. 

1. Ai văzut în şcoală vreun conflict?   a. DA    b. NU 

DA 70

NU 23

nonraspuns 10

-

-

 
2. Cât de des crezi că au loc conflictele la tine în şcoală? a. deseori;b. Rar; c. 

Niciodată   

0
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100

a

deseori 15

rar 88

niciodată 5

 
 

3.Cât de des ai fost implicat chiar tu în conflicte? a. Rar; b. Niciodată; c. Din când în 

când. 

Clasa/ a b c 

  IX 5 22 0 

X 1 22 2 

XI 0 24 2 

XII 9 16 1 

Total  15 88 5 
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4. Ce fel de conflicte au loc la tine în şcoală? 

 

 Variante de răspuns total 

a Între doi elevi 77 

b Între un grup de elevi şi clasă 20 

c Între un elev şi clasă 15 

d Între două grupuri de elevi din cadrul 

aceleaşi clase  
17 

e Între un elev şi un profesor 32 

f Între un grup de elevi şi profesor 16 

g Între clasă şi profesor 28 

h Între elevi şi părinţi 4 

i altele 9 

  

Cele mai multe conflicte recunoscute sunt cele dintre doi elevi (77). 

  În ceea ce priveşte conflictele dintre  un elev şi un profesor (32) izbucnesc în cea 

mai mare măsură din cauza notelor, dar şi tupeul unor elevi; obrăznicia constituie un 

motiv de conflict. Un alt motiv este descurajarea iniţiativelor elevilor. 

  Conflictele între un grup de elevi şi profesor (28) elevii se consideră nedreptăţiţi. 

Din cauză că nu pot învăţa la toate materiile la fel de mult, şi a programului lor prea 

încărcat.  

Conflictul dintre un grup de elevi şi profesor (16) - lipsa de comunicare este motivul care 

naşte acest tip de conflict. Lipsa de respect faţă de anumiţi profesori care nu găsesc cea 

mai bună modalitate de a-şi câştiga respectul elevilor, lipsa de rigoare, fermitate şi 

consecvenţă. 

Elevii reacţionează în funcţie de profesor, astfel că sunt profesori cu care nu au conflicte: 

cei care sunt mai comunicativi, care le acordă mai multă atenţie, înţelegere, care sunt mai 

corecţi cu ei, faţă de care le este jenă să reacţioneze obraznic. Dar au şi conflicte 
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puternice cu cei care ei consideră că nu îşi fac meseria de profesor, care îi pedepsesc 

nejustificat, care îi tratează discriminatoriu şi, în consecinţă, acordă note preferenţial sau 

cu superficialitate. 

5. Te afectează mult conflictele?  a. DA;   b. Destul de puţi; c. deloc 

Clasa / varianta a b c 

IX 2 9 16 

X 0 10 15 

XI 2 6 18 

XII 0 16 10 

Total  4 41 59 

 

6.În cazul izbucnirii unui conflict există cineva care să intervină? a. DA; b. NU 

DA = 71; NU = 32 

Existenţa unei persoane care ar interveni în caz de conflict este recunoscută de 71 

de respondenţi, iar 32 nu cunosc persoane care să intervină în cazul unui conflict în 

unitatea şcolară. Acest răspuns nu arată neexostenţa unui mediator, ci neimplicarea lui.  

7. Noi ca mediatori, v-am putea ajuta să rezolvaţi conflictele? Ai accepta ajutorul 

nostru?   a.  Da = 84; b. NU = 19; 

Medierea în şoală este un concept nou în România, însă multe state europene 

utilizează cu foarte mare succes medierea în comunităţile şcolare. Existenţa unor 

conflicte în mediul şcolar este o realitate care îi preocupă, din ce în ce mai mult, pe cei 

implicaţi în realizarea unei atmosfere care să facă eficient procesul de învăţământ. Şcoala 

este primul spaţiu al medierii, un spaţiu de trecere între familie şi societate, între sine şi 

celălalt, între propria sa viziune despre lume şi viziunea celorlalţi. 

8. Crezi că medierea ar putea duce la o mai bună rezolvare a conflictelor în şcoală?    

a.  Da = 74; b. NU = 23; 6 nonrăspuns. 

 Recunoaşterea medierii ca pe un lucru pozitiv şi sau de dorit o fac 74 dintre 

respondenţi, (mai puţini decât cei care la întrebareaanterioară recunoşteau existenţa unei 

persoane care să medieze un conflict). Faptul că medierea nu ar aduce o rezolvare mai 

bună a conflictelor o fac 23 de repondenţi, mai mult cu 4 decât cei care nu au văzut 

medieatori în conflicte un mediator la întrebarea anterioară. Existenţa a 6 persoane care 
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nu au dat un raspuns la această întrebare face să pară o neânţelegere a termenului 

“mediator” deoarece nu este foarte cunoscut în mediile şcolare din ţara noastră.  

9. Dacă da care ar fi conflictele (aşa cum apar ele la punctul 4) la care ar putea 

interveni mediatorii? 

„A media înseamnă a interveni între părţile ostile şi a le conduce  spre schimbarea 

atitudinii şi a percepţiei celeilalte părţi din oponent în partener şi spre rezolvarea 

conflictului”. (Ana Stoica Constantin, 2004). În ceea ce priveşte “Peer mediation”, 

medierea implică o intervenţie imparţială din partea unui elev mediator, care nu poate 

impune o soluţie, dar poate ajuta părţile să o găsescă. Scopul medierii este de rezolvare a 

conflictului şi de modelare a gestionării situaţiilor conflictuale viitoare.  În medierea 

relaţiilor conflictuale de grup sau individual cu profesorii (67) se doreşsc cele mai multe 

interveţii. În rezolvarea conflictelor între ei elevii, sunt mai puţin interesaţi de existenţa 

unui mediator. 

Date demografice: 

Participanţi la studiu 103 elevi cu vârsta între 15 şi 18 ani elevi în clasele IX –XII. 

 

Clasa Băieţi  Fete  

IX 16 10 

X 12 13 

XI 16 10 

XII 7 9 

Total  51 52 

 

fete 53

baieti 51

-

-

 

Pentru a nu fi realizat “o cercetare de dragul cerectării” apar o serie de propuneri 

şi măsuri care trebuie realizate la nivelul Comisiei de Prevenire şi Combatere a Violenţei 
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în  mediul şcolar, la nivelul Comisiei diriginţilor şi a Cabinetului Şcolar de Asistenţă 

Psihopedagogică. 

Deoarece conflictul este inevitabil şi rezolvarea conflictului este în totalitate 

consistentă cu misiunea fiecărei şcoli să delimiteze resursele care sunt disponibile în şcoli 

în iniţierea unui program de educaţie pentru rezolvarea conflictului pentru elevi şi ulterior 

în dezvoltarea unui program comprehensiv de educare a rezolvării conflictului. 

Implementarea unui asemenea program este asemănătoare unei călătorii de-a lungul unui 

continuum de dezvoltare a programului implicând stadii diferenţiate: 

Măsuri la nivel individual 

 Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent  

 Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent şi valorificarea intereselor, 

aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au comis acte de violenţă 

 Evitarea centrării exclusiv pe sancţiune. 

Mãsuri la nivelul şcolii 

 Violenţa - temă pe agenda întâlnirilor formale ale şcolii 

 O cunoaştere mai bună a surselor posibile de violenţă 

 Transformarea regulamentului şcolar din instrument formal în mijloc real de 

prevenţie şi intervenţie 

 Constituirea unor structuri cu rol de mediere, alcătuite din elevi, profesori, părinţi, 

poliţist de proximitate. 

CONCLUZII: 

Majoritatea elevilor apelează în situaţii conflictuale la profesorul diriginte sau 

profesorul de servici; 

În ceea ce priveşte conflictul elev – elev, comportamentele pasive sunt urmate de 

cele agresive, asertivitatea fiind folosită foarte rar; 

Într-o colectivitate umană trebuie să acceptăm conflictele ca fiind absolut 

normale, iar rezolvarea lor trebuie să fie un proces de grup, deoarece orice grup uman 

cuprinde membri cu personalităţi diferite, cu motivaţii diferite şi cu un potenţial de 

muncă şi creaţie care variază în limite foarte largi.  

Şcolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să fie pregătit pentru 

a preîntâmpina conflictele cu care se confruntă şi a le evita atunci când e cazul, sau cel 
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puţin a le rezolva în cel mai bun mod, astfel încât atât el, cât şi cei implicaţi să nu fie 

stopaţi în acest proces de schimbare şi de evoluţie şi, deci, de dezvoltare personală. 
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FAŢETE ALE VIOLENŢEI 
                                                      

Profesor Cabinet Şcolar Asistenţă Psihopedagogică - Mariana Băran 

                                                    Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 12 Reşiţa 

 

Experimentele psihologului american  Albert Bandura şi ale colaboratorilor săi 

(1963) au demonstrat rolul adultului ca model  în însuşirea comportamentului agrasiv la 

copii. După ce au vazut cum un adult agresează o papuşă sau se joaca liniştit cu ea, copiii 

au fost puşi în situaţia de a avea ei înşişi de-a face cu o serie de jucării, printre care şi 

papuşa respectivă. Cei ce au asistat la un comportament agresiv din partea adultului s-au 

comportat şi ei agresiv. Mai mult, s-a observat că agresivitatea a crescut atunci când 

modelul a fost recompensat; modelul a fost de acelaşi sex cu respectivul copil; modelul a 

avut înainte legături intense cu copilul (prieten de familie, învăţator etc.). Astfel încat, 

chiar dacă nu sunt educaţii expres în a fi agresivi – în multe culturi acest lucru se 

întamplă - copiii învaţă din experienţa proprie prin reîntărire sau imită persoanele 

semnificative şi/sau autoritare. 

Psihologii sociali insistă că agresivitatea dobândită social nu înseamnă doar 

tendinţa de a răspunde ostil la interacţiunile neplăcute. Mediul familial, grupul de 
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similaritate din cartier sau din şcoală, mass-media constituie cadre psihosociale de 

achiziţionare a unor scenarii de agresivitate, care sunt susţinute de structuri de 

cunoaştere si evaluare (percepţii, atitudini, credinţe normative) ce trimit la 

comportamente agresive. Fiinţele umane învaţă de mici cum să perceapă, să interpreteze, 

să judece şi să raspundă la stimuli ce vin din mediul fizic şi social.          Încet-încet se 

cristalizează scenarii mental-comportamentale, care, învăţate şi folosite frecvent, pot 

căpăta în timp caracter automatizat, ca deprinderi (habitusuri). Studiile longitudinale arată 

că asemenea structuri cognitiv-comportamentale de agresivitate încep să se întăreasca în 

jurul vârstei de 8-9 ani şi se consolidează continuu până la maturitate. 

Dintr-o alta perspectivă, partizanii caracterului dobândit al agresivităţii susţin că 

aceasta survine în funcţie de context şi este un raspuns al individului la condiţiile de 

mediu. În acest sens, cea mai cunoscută teorie este cea formulată de cercetatorul 

american de la universitatea Yale, John Dollard şi de colaboratorii săi, care explică natura 

comportamentelor agresive prin ipoteza frustrare-agresiune. Pentru ei, agresivitatea este 

întotdeauna o consecinţă a frustrării şi orice frustrare antrenează o formă de agresivitate. 

Intensitatea răspunsului agresiv este proporţională cu cea a frustrării. Dacă răspunsul 

direct nu este posibil, reacţia poate îmbrăca trei forme: inhibiţia, redirecţionarea 

(deplasarea) către o alta ţintă, catharsisul. Chiar dacă teoria lui Dollard a fost supusă unor 

critici serioase insistându-se pe faptul că exagerează legătura frustrare-agresivitate, 

frustrarea rămâne una dintre cele mai importante surse ale agresivităţii. 

Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu cea de agresivitate. Rădăcina 

latină a termenului violenţă este vis, care înseamna “forţa” şi care trimite la ideea de 

putere, de dominaţie, de utilizare a superiorităţii fizice, deci a forţei, asupra altuia. 

Există numeroase definiţii ale violenţei. Eric Debarbieux (1996: 45-46), specialist 

în problematica violenţei în mediul şcolar, oferă o definiţie prin care se surprinde 

ansamblul fenomenului violenţei: “Violenţa este dezorganizarea brutală  sau continuă a 

unui sistem personal, colectiv sau social şi care se traduce printr-o pierdere a 

integrităţii, ce poate fi fizică, psihică sau materială. Această dezorganizare poate să se 

opereze prin agresiune, prin utilizarea forţei, conştient sau inconştient, însă poate exista 

şi violenţă doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aiba inten ia de a 

face rău”. 

Majoritatea analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, 

în timp ce violenţa ţine mai mult de cultură, de educaţie, de context. 

Istoric şi cultural, violenţa este o noţiune relativă, dependentă de codurile sociale, 

juridice şi politice ale societaţii în care se manifestă. În absenţa unei definiţii precise a 

violenţei, unii autori cred că este mai potrivit un inventar al faptelor violente. Numai că 

faptele brute, private de semnificaţia lor socială, nu spun nimic. Clarificarea unui fapt ca 

fiind violent depinde de convenţiile sociale în vigoare. Multă vreme, de pildă, corecţia 

fizică pe care parinţii o aplicau copiilor era considerată un lucru firesc, ce face parte din 

actul educaţional. De asemenea, sunt populaţii, comunităţi care aproape că nu cunosc 

agresivitatea, în timp ce altele se manifestă destul de agresiv.  

Deşi cauzele recrudescenţei violenţei şi crimei organizate sunt dificil de 

identificat şi explicat datorită existenţei unor diferenţe sensibile în ceea ce priveşte 

amploarea şi intensitatea lor de la o ţară la alta; majoritatea specialiştilor şi cercetătorilor 

consideră că sursele acestor fenomene rezidă în perpetuarea unor structuri politice, 

economice şi normative deficitare, în menţinerea şi accentuarea discrepanţelor sociale şi 
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economice dintre indivizi, grupuri şi comunităţi şi intensificarea conflictelor şi tensiunilor 

sociale şi etnice. Dificultăţile întâmpinate în definirea actelor şi crimelor comise prin 

violenţă sunt determinate atât de varietatea formelor de violenţă şi crimă violentă întâlnite 

în diverse societăţi cât şi de diferenţele în ceea ce priveşte sancţionarea şi pedepsirea 

acestora, mai ales că, de multe ori, violenţa acoperă o gamă largă de comportamente 

individuale şi sociale ce ţin de propria lor etiologie. Totodată, aprecierea şi definirea 

violenţei se face în funcţie de anumite criterii istorice, culturale şi normative, de ordinea 

socială existentă la un moment dat într-o anumită societate, de anumite interese politice şi 

sociale, dar şi în funcţie de anumite criterii şi contexte subiective şi accidentale, care sunt 

însă relative spaţial şi temporal (atât de la o societatea la alta cât şi de la o perioadă la 

alta). Violenţa nu constituie totuşi, un fenomen nou, apariţia şi evoluţia ei fiind strâns 

legată de evoluţia indivizilor, grupurilor, organizaţiilor şi societăţilor umane. Pentru acest 

motiv unii cercetători şi specialişti consideră că violenţa reprezintă o permanenţă umană, 

fiind intens legată de esenţa umană şi de funcţionarea societăţii. 

Von Bertalanffy (1958) descrie omul ca pe o fiinţă cu instincte sărac desvoltate, 

consecinţa fiind apariţia unei fiinţe periculoase pentru el însăşi şi mediu.Acest lucru, 

subliniază Bastians (1972), se bazează pe faptul că omul nu are totdeauna capacitatea de 

a conduce şi controla universul simbiolic care face comunicarea posibilă. Întrebarea dacă 

natura umană este bună sau rea a fost pusă de multă vreme. Hobbes spunea că "home 

homini lupus", în timp ce Locke arată că în natură oamenii trăiesc împreună, fără lideri, 

în raport cu dreptatea şi legile naturale, ca o comunitate a virtuoşilor anarhişti, această 

lege naturală fiind, spune Locke "de origine divină". Dar subliniază Hiwert (1969) 

criminalul, ca şi bolnavul mintal participă la aceiaşi mitologie a omului alienat. Contrar 

numeroaselor păreri, în acest domeniu, Durkheim (1885) nu vede caracterul patologic al 

crimei, pentru el crima fiind un fapt social normal, deoarece fenomenul nu apare doar în 

unele societăţi sau la unele specii, ci în toate societăţile, din toate timpurile. Din acest 

motiv, delictul, crima apar legate de condiţiile vieţii colective, de toate vârstele, ceea ce 

face din violenţă o adevărată maladie socială. Mai mult, chiar, Durkheim subliniază că 

aceasta este un "fapt social normal", deoarece ar fi util şi necesar, legat de condiţiile 

fundamentale ale vieţii sociale şi utilă căci aceste condiţii care o generează sunt ele însăşi 

indispensabile evoluţiei normale a moralei şi a dreptului. Din acest motiv, răufăcătorul nu 

mai apare ca un antisocial radical, ca o specie parazit, un corp străin, inasimilabil în sânul 

societăţii, ci ca un agent regulator al vieţii sociale. Transformând crima într-un fapt 

oarecare, nu înseamnă să nu o urâm, deoarece nici durerea nu este dezirabilă (Durkheim). 

Deşi individul şi societatea urăsc violenţa şi crima-acesta fiind aspectul normal al 

problemei-ea ar juca totuşi un rol util în societate. Totuşi trebuie subliniat că Durkheim 

scria acestea în 1895, în anumite condiţii specifice şi că, a denatura această viziune, în 

sensul că el ar face apologia crimei nu este real, deoarece autorul avea nevoie de această 

exagerare pentru a se opune, la acea epocă, unor concepţii statice sau religioase ale 

timpului său şi pentru a implica fenomenul violenţei în cadrul unui complex studiu 

sociologic, în care însăşi autorul a fost printre pioneri. Realitatea este că fiinţa umană se 

află angajată continuu în găsirea de soluţii în ceea ce priveşte agresivitatea şi crima, 

aceasta fiind poate mult mai actual decât în secolul trecut. Imaturitatea afectivă a tinerilor 

va face ca la aceştia furia şi agresivitatea să apară în condiţii mult mai uşoare, fiind 

implicaţi mai ales factorii familiali (părinţi cruzi, criticism exagerat, favorizarea unui 

frate etc). Există, subliniază Jersild şi colab. (1978) o serie de condiţii care cresc 
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susceptibilitatea adolescenţilor şi măresc frecvenţa şi intensitatea comportamentelor 

agresive, a furiei şi a urii. Aceste fenomene ar fi: foamea şi oboseala fizică şi psihică, 

ironizarea permanentă, lezarea constantă a mândriei şi autostimei. Eşecul este o adevărată 

traumă psihică, el produce adesea sentimentul de ruşine din care mai ales tinerii caută să 

iasă prin violenţă. Etiologia violenţei este multifactorialã, influenţele socio-economice şi 

de dezvoltare psiho-emoţionalã şi educaţionalã fiind precumpãnitoare faţã de factorii 

biologici. Dintre factorii socio-economici cităm discriminarea, alienarea socială, 

inechitatea socială generatoare de frustrări care îi fac pe cei ce se simt dezavantajaţi sã 

devinã ostili, şi apoi, în situaţii date violenţi, sãrãcia şi imposibilitatea de a dobândi 

nivelul material minimal, sciziunea maritalã, şomajul. Evident că toate condiţiile 

economice şi sociale enunţate se răsfrâng în condiţiile de creştere şi educare a copiilor. 

Dintre acestea cele mai implicate în apariţia violenţei sunt abuzul fizic al copilului, 

violenţa intrafamilialã, prezenţa tulburărilor psihice majore în familie, abuzul de 

substanţe psiho-active. O cauză generală care periclitează adolescenţii este televiziunea, 

care promovează programe impregnate de comportamente şi situaţii violente, programe 

muzicale care stimulează prin imitaţie antisocialitatea şi violenţa.  

Dintre factorii biologici dovediţi se reţin: nivelul scăzut al hormonului stimulator 

al glandei corticosuprarenale, al serotoninei şi nivelul crescut al testosteronului liber în 

lichidul cefalorahidian, care pot fi asociaţi separat sau laolaltă cu manifestări episodice de 

violenţă. Studiile care au încercat să lămurească relaţia dintre delictualitatea criminală şi 

factorul genetic, au arătat în principal un posibil rol al anomaliilor cromozomilor sexuali. 

Este cunoscută opinia unor cercetători avizaţi din anii 70, că prezenţa unui cromozom 

sexual suplimentar, fie X fie Y, ar asocia o deficienţă în funcţionarea sistemului nervos 

central, care ar determina „risc crescut pentru un comportament deviant, dacă nu 

criminal“ (Skodol, 1998, p. 105). Chiar dacă studii repetate din anii 80 confirmă 

asocierea statistic semnificativă între cariotipul de tip XYY sau XXY şi criminalitate, 

Schiavi (1984) citat de Skodol (1998) consideră că subiecţii (este vorba de bărbaţi) cu un 

astfel de cariotip sunt suficient de rari în populaţia criminală pentru a deveni o 

caracteristică definitorie a acestei populaţii, iar agresivitatea lor este doar minimal 

crescută atunci când sunt comparaţi cu subiecţi similari (randomizaţi) din populaţia 

generală. Oricum, aceleaşi studii nu au reuşit sã explice care este mecanismul asocierii 

acestor două cariotipuri cu agresivitatea criminală. O posibilă explicaţie ar decurge doar 

din constatarea lui Hunter (1977) conform căreia bărbaţii cu cariotipul XYY ar avea o 

inteligenţă scăzută şi un slab control emoţional, caracteristici psihologice care cresc, în 

mod cert, riscul pentru comportamentul criminal. Cât priveşte entităţile 

(bolile/tulburările) psihiatrice cel mai frecvent asociate cu violenţă, acestea trebuie 

considerate ca diagnostice de risc şi nu obligatorii generatoare de violenţă. Aşa cum 

spune Geberth (1997), nu toţi cei diagnosticaţi cu tulburare antisocială de personalitate 

comit crime (delicte), şi nu toţi criminalii suferă de tulburare antisocială de personalitate. 

Cea mai frecvent întâlnită tulburare psihicã în populaţia de delincvenţi referiţi expertizei 

psihiatrice judiciare, sunt cei cu tulburare antisocială de personalitate. Alte tulburări de 

personalitate care se pot însoţi episodic de acte violente sunt: tulburarea explozivă 

intermitentă, tulburarea de tip borderline, tulburarea de comportament. Afecţiuni 

psihiatrice psihotice întâlnite în practica judiciară sau care predispun la acte violente fără 

consecinţe medico-legale, sunt schizofrenia, episoadele maniacale. Alcoolismul însoţeşte 

sau constituie cauza primară a 50-75% din delictele prezentate expertizei psihiatrice 
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judiciare, acţionând prin efectul de dezinhibare şi exteriorizare a comportamentului 

violent căruia îi augmentează caracterul vătămător. Greenland (1980) a studiat tipologia 

faptelor antisociale corelate cu diagnosticul pe 91 de pacienţi din spitalul psihiatric de 

mare securitate al statului Ontario. Au fost studiaţi 69 bărbaţi, 22 femei, care au comis 

printre altele 70 homicide asupra a 50 de bărbaţi şi 20 de femei. Jumătate din pacienţi 

aveau istoric de tratamente psihiatrice anterioare, tot jumătate mai avuseseră internări 

obligatorii pentru fapte comise, iar o treime fuseseră fapte violente. Lotul a fost comparat 

cu un alt lot randomizat format din detinuţi din penitenciare. Autorul descrie o tipologie a 

faptei pe care o voi reda mai jos, nu înainte de a reproduce constatările sale de ordin 

general: femeile au comis tentative/homicide aproape exclusiv asupra membrilor familiei 

(copiii şi soţii au fost aproape totdeauna victimele), aproape o jumătate din femei aveau 

antecedente de depresie pentru care primiseră tratament, 47% din bărbaţi au comis 

homicidul asupra unor străini. Autorul trage concluzia că fenomenologic, homicidul 

comis de femei este diferit de cel comis de bărbaţi. Tipologia violenţei psihopatologice 

observată de autor constă pe scurt în urmãtoarele: 1) Tipul antisocial cronic (35% din 

lotul de pacienţi psihici, în comparaţie cu 60% din lotul deţinuţilor de penitenciar). Sunt 

bărbaţi habitual agresivi, alcoolismul însoţind totdeauna violenţa lor care sugerează o 

dezadaptare cronică. 2) Tipul episodic psihotic (50% vs. 36%, respectiv). Violenţa este în 

mod obişnuit asociată cu un episod acut psihotic (delirant şi/sau cu pierderea contactului 

cu realitatea). Fapta este precedată frecvent de o acumulare de conflicte şi tensiuni 

emoţionale insuportabile care se descarcă odată cu aceasta. 3) Violenţa 

episodică/situaţională (6% vs. 4%, respectiv). Apare în psihoza bipolară de tip I, 

sindroame organice cerebrale, alcoolism episodic şi în context situational. 4) Suicidul 

extins (21% vs. 0, respectiv). În acest grup au fost 1 bărbat şi 20 de femei care au comis 

homicidul din motive altruiste (aşa-numitul suicid altruist). Aproape toate fuseseră tratate 

anterior pentru depresie şi s-au putut descrie retrospectiv evenimente prodromale cu 

semnificaţie de „solicitare a ajutorului“, a unei intervenţii din partea medicilor, 

asistenţilor sociali etc. Au existat de asemenea semnale (ameninţări directe sau voalate la 

adresa viitoarelor victime, comportamente anormale care au devenit ulterior faptei 

semnificative) care ar fi putut preveni fapta, ar fi pus viitoarea victimă în situaţii sigure, 

de evitare. Un studiu nepublicat, citat de autor (Greenland, Rosenblat, 1975),  pe 

criminali care s-au sinucis după faptă, arată că cel puţin 19% din aceştia aveau mai multe 

tentative de suicid anterioare.  

Tipuri de violenţă: În general, cercetările identifică mai multe tipuri de violenţă: 

(a) violenţa fizică (este nucleul dur al violenţei în care sunt incluse: omorurile, tentativele 

de omor, violurile, loviturile voluntare grave, furturile, tâlhării); violenţa economică (se 

referă la distrugeri şi degradări de bunuri); violenţa morală sau simbolică (determinată de 

modurile de exercitare a autorităţii, de dominaţie). Diversele tipologii ale violenţei aduc 

în discuţie faptul că există grade diferite de violenţă. Nu putem pune pe acelaşi plan o 

crimă, un viol, o tâlhărie cu o violenţă verbală. Violenţele delimitate de codul penal 

constituie doar un nivel al violenţei. La un al nivel se situează ceea ce francezii au numit 

„les incivilités”, în care sunt incluse o serie de fapte care aduc atingere persoanei şi care 

ţin de încălcarea bunelor maniere şi a modului de viaţă în societate (cuvinte jignitoare, 

umiliri, cerşetoria etc.). 

 Violenţa în familie Potrivit legii 217/25 mai 2003, violenţa în familie reprezintă 

“orice actiune fizică sau verbală, săvârşită cu intenţie de un membru al familiei împotriva 
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altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă o suferinţă fizică, psihică sexuală sau un 

prejidiciu material”. Această lege contribuie in mod semnificativ la evoluţia legislaţiei 

româneşti în ceea ce priveşte protecţia drepturilor omului, ţinând cont de frecvenţa 

cazurilor de violenţă în familie şi consecinţele fizice şi psihice deosebit de grave ale 

acestui fenomen.  

Din ultimul Raport Mondial asupra Violenţei şi Sănătăţii, rezultă că anual, peste 

un milion şi jumătate de persoane îşi pierd viaţa în urma unor acte de violenţă (procentual 

înseamnă că 28,8 persoane la 100.000 de locuitori) şi multe alte victime suferă din cauza 

comportamentelor de acest gen. Violenţa casnică a crescut alarmant în contextul unei 

societăţi generatoare de nemulţumiri şi frustrări, ce oferă premisele unui comportament 

violent în familie. Femeile sunt, în mod evident, parte vulnerabilă din cadrul familiei, un 

fapt bine demonstrat de mass-media şi de statisticile existente. Violenţa domestică asupra 

femeilor reprezintă o ameninţare permanentă, însoţită sau nu de o rănire fizică sau psihică 

în cadrul relaţiei cu partenerul, indiferent dacă sunt sau nu căsătoriţi legal sau dacă există 

raporturi de familie între ei, dacă au aceelaşi domiciliu. Conform legii, violenţa în familie 

reprezintă orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un membru de 

familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă o suferinţă fizică, 

psihică, sexuală sau un prejudiciu material şi, în acelaşi timp, impiedicarea femeii de a-şi 

exercita drepturile şi libertăţile fundamentale. Atacul fizic sau sexual poate fi însoţit de 

intimidări sau abuzuri verbale; distrugerea bunurilor care aparţin victimei; izolarea de 

prieteni, familie sau alte potenţiale surse de sprijin; ameninţări făcute la adresa altor 

persoane semnificative pentru victimă, inclusiv a copiilor; furturi; controlul asupra 

banilor, lucrurilor personale ale victimei, alimentelor, deplasărilor, telefonului şi a altor 

surse de îngrijire şi protecţie. Abuzul în interiorul unei familii poate lua multe forme: 

abuzul verbal, refuzul accesului la resurse financiare, izolarea de prieteni şi familie, 

ameninţări şi atacuri care în unele cazuri pot duce la moartea unuia dintre parteneri. 

Experţii care cercetează această problemă sunt de acord că violenţa este un fenomen larg 

răspândit, mult mai răspândit decât arată sondajele, pentru simplul motiv că unele fapte 

nu sunt raportate poliţiei sau spitalelor. În aceste familii este evidentă izolarea socială a 

soţiei de către soţul violent, care nu doreşte ca soţia lui să aibă relaţii sociale în cadrul 

cărora să-şi poată mărturisi suferinţa şi eventual să poată primi un sprijin. Conform legii, 

aceste cazuri de violenţă în familie trebuie supuse medierii la cererea părţilor, mediere 

realizată de către persoane specializate, prin consiliul de familie format din rude sau de 

către mediatori autorizaţi. 

Toate aceste tipuri de comportamente au o incidenţă directă atât asupra coeziunii 

sociale, înţeleasă ca un principiu constitutiv al oricărui sistem uman, cât şi asupra 

proceselor şi fenomenelor psihosociale pe care se fundamentează viaţa socială în general. 

Este vorba de o cauzalitate circulară în lanţul căreia se includ aceste elemente, care sunt 

pe rând, fie cauze, fie efecte. 

Trebuie facută diferenţa între actele de violenţă şi sentimentele violente, care sunt 

două lucruri distincte. Este de remarcat că definiţia violenţei se raportează acţiunilor 

ostile.  Ne dorim cu toţii ca micuţii noştrii copii să poată controla aceste acte în timpul 

copilariei şi mai târziu în viaţă. 

Nu dorim numai să înfrângem aspectul negativ al acestor acţiuni asupra copiilor 

noştri. Vrem să-i şi învăţăm valorile pozitive de dragoste, cooperare, interes sincer pentru 
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fericirea altora, compasiune pentru cei care suferă. Dorim să înveţe să se folosească de 

raţiune şi de negociere în rezolvarea conflictelor umane. 

Cum acţionam în acest sens? Nici un studiu ştiintific nu indică faptul că fiinţele 

umane sunt violente din naştere. Oamenii "învaţă" violenţa. Bineînţeles, cei care îi învaţă 

nu sunt conştienţi de acest lucru. Este trist de constatat că micuţii învaţă această violenţă 

de la părinţii lor. Totuşi nici unul dintre părinţi nu se apucă să-i înveţe în mod deliberat. 

Dar rezultatul este acelaşi. 

 
 

 

CAUZELE  VIOLENŢEI  ŞCOLARE 
 

Profesor Stancu Silviana 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

Una dintre marile probleme ale lumii contemporane este  violenţa. 

În permanenţă , presa scrisă cât şi cea audio –vizuală informează cu privire la 

manifestările diverse ale acestui fenomen , de la războaie, crime oribile, bătăi, violuri, 

furturi, distrugeri de bunuri, până la cele mai puţin şocante, cum ar fi violentele verbale.   

 Apariţia diferitelor forme de violenţă  în mediul şcolar pare aproape o fatalitate şi 

devine, adesea un lucru obişnuit, cu care semenii coexistă fără a se mai sesiza asupra 

pericolului. Chiar dacă este o problemă delicată, luarea în stăpânire a  fenomenului 

violenţei  nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de 

manifestare şi posibilităţile de prevenire. Problema violenţei şcolare poate şi trebuie să 

devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în actul de educaţie.  

 Violenţa şcolară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, 

acolo unde sărăcia îşi pune tot mai apăsat amprenta. De aceea, când se vorbeşte de 

violenţa în şcoală , se consideră drept surse favorizante actelor de violenţă,  factorii 

exteriori ai şcolii : mediul familial, mediul social, precum şi factorii ce ţin de 

personalitatea individului.       

În mod tradiţional, şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii , de 

formare a competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne 

înconjoară, de înţelegere a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. Pe lângă faptul că 

şcoala trebuie să pregătească forţa de muncă, tot ea este cea care trebuie să profileze 

caractere, să-i trezească tânărului plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi să facă faţă 

schimbărilor de pe piaţa muncii.În acest context , a vorbi despre violenţă acolo unde ne 

aşteptăm să găsim cele mai bune condiţii unde se formează personalitatea omului pare un 

fapt neverosimil. În ultimii ani, violenţa in rândul elevilor a costituit subiectul a 

nenumărate dezbateri mediatice.  

De multe ori, copilăreşti pentru un adult , motivele violenţei fizice sau verbale în 

mintea unor adolescenţi sunt grave . Acest lucru îi face să reacţioneze în funcţie de felul 
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în care concep o anumită situaţie sau în funcţie de nivelul de educaţie primit. Aşadar, 

mediul familial reprezintă cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor . Mulţi dintre 

copiii cu un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa divorţului 

părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Preocupaţi de multiplele probleme din 

societatea actuală, părinţii nu mai sunt sau sunt foarte puţin preocupaţi de copiii lor . Pe 

acest fundal apar apoi probleme familiale foarte grave care-i afectează profund pe copii: 

abuzarea copilului , consumul de alcool, neglijenţa, la care se adaugă lipsa de dialog , de 

afecţiune , utilizarea pedepselor dure faţă de copii . Există părinţi care privilegiază în mod 

exagerat relaţia afectivă în detrimentul rolului educativ pe care ar trebui să-l aibă în 

raporturile cu copiii lor : nu le impun nici un fel de interdicţii , de reguli şi caută să evite 

conflictele. Această absenţă totală a constrângerilor (în afara şcolii)îl va determina pe 

elev să adopte în şcoală comportamente de refuz a exigenţelor profesorilor .  

 Anturajul este unul dintre motivele conflictelor şcolare. Marea majoritate a 

elevilor se alătură unor ,,găşti‟‟ şi copiază comportamentul şi modul de acţiune al 

,,partenerilor‟‟. Chiar dacă nu sunt de acord cu anumite acţiuni, elevii acţionează în 

funcţie de comportamentul întregului grup de teama de a nu fi daţi la o parte . Dorinţa de 

a se evidenţia, teribilismul vârstei nevoia de a se face cunoscuţi sunt alţi factori de 

violenţă în rândul elevilor. Toate aceste acte de violenţă influenţează negativ sistemul 

educaţional , dar şi siguranţa celor care învaţă în şcolie unde au loc incidente violente. 

 La rândul său, mediul social conţine numeroase surse de natură să inducă, să 

stimuleze şi să întreţină violenţa şcolară : situaţia economică; inegalităţile sociale , criza 

valorilor morale , mass-media, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie . Un 

mediu social cu criza locurilor de muncă, cu criză familială , cu criza valorilor  afectează 

profund dezvoltarea personalităţii copilului.Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt 

şi ele într-o strânsă corelaţie cu comportamentele violente, la care se mai adaugă şi 

problemele specifice adolescenţei . În această perioadă adolescentul se simte bine , este 

fericit si peste două ore poate deveni trist, deprimat , descurajat. De multe ori oscilează 

între sentimentul de putere , de forţă şi sentimentul de îndoială, de descurajare, de scădere 

a stimei de sine . Ca să se apere de aceste emoţii ,adolescenţii dezvoltă reacţii de 

provocare , de agresivitate ,de opoziţie faţă de părinţi şi de profesori. De aceea, în această 

perioadă dialogul părinţi-copii şi profesor –elevi este deosebit de necesar.    

Şcoala însăşi poate deveni o sursă a unor forme de violenţă şcolară .Comportamentele 

violente ale elevului pot apărea  şi din cauza unui management defectuos al clasei de 

elevi. În grupurile conduse autoritar , se acumulează tensiuni, frustrări,ce determină 

comportamente agresive, ostilităţi între membrii grupului .Atitudinea unor profesori faţă 

de elevi poate genera  stări conflictuale ori comportamente violente ale elevilor .Unii 

profesori au o atitudine de ignorare dispreţuitoare a elevilor ,evaluându-i mereu în 

termeni negativi şi depreciativi. Indiferenţa profesorilor este cea mai importantă 

manifestare a dispreţului faţă de elevi .Sunt numeroşi elevii care suferă din această cauză 

.Acest dispreţ  poate antrena un ansamblu de consecinţe în plan comportamental : lipsa de 

comunicare , pasivitatea la lecţii ,perturbarea lecţiilor.Sunt profesori care fac diferenţieri 

între elevi , în funcţie de performanţele şcolare ale acestora. Şi această atitudine poate 

determina din partea elevilor sustragerea de la activităţi , absenteismul, violenţele verbale 

faţă de colegi şi chiar de profesori , comportamente agresive .    

 Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în 

societate, iar de câţiva ani şi în şcoală. Deci, violenţa în şcoală este o realitate pe care nu 
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o putem nega şi nici neglija deoarece conduce la o deteriorare a climatului şcolar si 

afectează relaţiile elev-elev şi elev-profesor . 
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STOP VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

Profesor Brattan Rodica 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 MOTTO: 

 "Oricine se poate înfuria – asta e uşor. Dar să fii furios pe persoana potrivită, în 

măsura potrivită, la timpul potrivit, pentru scopul potrivit şi în modul potrivit - asta nu e 

uşor."  

                                                                                                  Aristotel, Etica Nicomahică 

În mod tradiţional şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, de 

formare a competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne 

înconjoară, de înţelegere a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. 

Asumarea cu seriozitate şi responsabilitate de către şcoală a ghidării educative a 

elevilor presupune confruntarea noastră, a cadrelor didactice cu problemele cotidiene ale 

comportamentelor agresive şi violente ale elevilor, generate de cauze precum anturaj, 

familii dezorganizate, carenţe educaţionale, consum de alcool sau droguri. 

Din această cauză se impune afectarea unui timp special identificării şi 

soluţionării problemelor fiecărui elev în parte sau ale grupului de elevi şi îmbunătăţirea 

parteneriatului şcoală – familie – instituţii implicate în procesul educaţional (biserica, 

poliţia etc.). 

Cea mai bună armă împotriva violenţei în şcoli este cunoaşterea. Copiii care 

conştientizează semnele de avertizare ale violenţei şcolare se presupune că au mai multe 

şanse de a reacţiona într-un mod care îi va menţine nu numai pe ei într-o stare de 

siguranţă ci şi pe alţi elevi.  

Unul dintre primele lucruri pe care un copil trebuie să-l ştie este că violenţa nu 

este niciodată o opţiune. Mulţi copii care sunt victime ale violenţei şcolare au tendinţa să 

păstreze tăcerea în legătură cu incidentul din diverse motive. Fie că se tem de 
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repercusiuni, fie că se simt jenaţi de subiect sau că vor fi catalogaţi ca turnători elevii 

evită să spună că au fost agresaţi sau evită să spună cine a fost agresorul.  

Trebuiesc dezvoltate metode şi programe şcolare care să permită raportarea 

oricărui tip de tulburare sau de conflict într-un mod foarte discret, lucru ce permite, după 

cum s-a constatat, un anumit confort. Mulţi copii merg la şcoală încredinţaţi de faptul că 

nimic rău nu li se poate întâmpla. Când observă sau aud de o altercaţie ar putea ezita să 

meargă la şcoală în ziua următoare, ceea ce poate crea probleme de absenteism sau de 

promovare. Trebuie să li se explice că întotdeauna există posibilitatea apariţiei violenţei, 

că trebuie să fie conştienţi de modul în care trebuie să reacţioneze, în cazul în care sunt 

implicaţi sau sunt martori la un caz de violenţă, şi cum să aibă grjă de siguranţa lor. 

Dacă era o vreme când un profesor putea să intervină, să curme un act de violenţă 

foarte uşor, astăzi lucrurile sunt mai complicate întrucât elevii tind să comită agresiuni 

folosind arme albe sau chiar arme de foc. Adeseori poliţia este chemată pentru a 

interveni. Cazuistica demonstrează necesitatea cooperării la nivel local cu poliţia şi cu 

serviciile medicale în caz de urgenţă. Dacă un copil înţelege că nu îi este permis să 

lovească o altă fiinţă umană, şi că dacă observă aşa ceva trebuie să raporteze, atunci acel 

copil se duce la şcoală cu o atitudine corectă. Pregătirea pentru siguranţa lor poate fi 

predată, testată, recapitulată, îmbunătăţită.  

Pentru îmbunătăţirea sistemului de siguranţă unele şcoli introduc sau reintroduc 

legitimaţii de identificare, uniforme şi în anumite cazuri camere video. Evenimetele 

nefericite au făcut anumite şcoli din SUA să introducă detectoare de metale. Violenţa 

şcolară poate proveni din mediul exterior (hoţi care acţionează constant în perimetrul 

exterior imediat al şcolii) sau violenţa în mediul intern.  

Şcolile pot avea firme de pază specializate în siguranţă şcolară sau urgenţe dar 

nici acesta nu este un lucru suficient fiindcă adevărata siguranţă nu poate veni decât din 

educaţie şi dintr-o cultură consolidată a siguranţei. 

Violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare a unor comportamente” 

precum: 

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire;  

-  bruscare, împingere, lovire, rănire; 

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de 

droguri, vandalism, provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt); 

- ofensa adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită 

ireverenţioasă faţă de cadrul didactic); 

- comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul 

orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului 

şcolar în vigoare. 

„Violenţa în şcoală“ arată că formele de agresivitate manifestate în şcolile din 

România au atins un nivel îngrijorător, întrucît trei sferturi dintre instituţiile de învăţămînt 

se confruntă cu diverse forme ale acestui fenomen. Potrivit cercetării, frecvenţa actelor de 

violenţă din şcoli diferă în funcţie de tipul unităţii de învăţămînt, aceasta fiind mai mare 

în cazul liceelor (în 80% din liceele investigate). De asemenea, studiul arată că actele de 

violenţă mai frecvente şi cu forme de manifestare mai grave se înregistrează în rîndul 

elevilor cu vîrste cuprinse între 15 şi 18 ani.  

Cauzele violenţei: 
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 situaţia financiară precară a unei familii; 

 deficienţe la nivelul familiei (lipsa de supraveghere din partea părinţilor); 

 prezenţa modelului infracţional în familie; 

 influenţarea de către persoanele majore; 

 consumul de alcool şi dorguri; 

 influenţa unui grup de prieteni (a găştii); 

 tendinţa de bravură (a fi „grozav” sau „cool”); 

 convingerea greşită că „dacă eşti minor nu păţeşti nimic”; 

 abandonul şcolar şi lipsa de educaţie a tinerilor; 

 deficienţe la nivelul sistemului nervos (bolnav mintal). 

 

OCHI PENTRU OCHI ...... ŞI LUMEA VA DEVENI OARBĂ. 

DREPTATEA NU SE FACE CU PUMNUL. 

RESPECTUL NU SE IMPUNE, SE CÂŞTIGĂ! 

Sfaturi pentru părinţi: 

explicaţi clar copiilor şi adolescenţilor că furturile, indiferent cât de 

nesemnificative sunt, nu reprezintă probe de curaj, ci fapte culpabile;  

spuneţi-le clar că, în cazul săvârşirii unor furturi, nu va fi prejudiciat numai un 

magazin sau cumpărător, ci hoţul însuşi va trebui să plătească pentru faptele sale;  

 fiţi atenţi la câţi bani dispune copilul dumneavoastră; testaţi felul cum cheltuie 

banii de buzunar sau economiile, iar în caz că aveţi îndoieli, staţi de vorbă cu el;  

 urmăriţi comportamentul copilului dumneavoastră, observând dacă se plimbă 

cu o bicicletă sau are alte lucruri pe care dvs. nu i le-aţi cumpărat ;  

explicaţi-le ce urmări poate avea distrugerea diferitelor lucruri sau bunuri;  

gândiţi-vă dacă pot face diferenţa între lucrurile bune şi rele.  
  

             Sfaturi pentru elevi: 
SIGURANŢA ÎN ŞCOALĂ DEPINDE ŞI DE TINE! 

ŞI TU POŢI CONTRIBUI LA SIGURANŢA ŞCOLII TALE! 

    - Ai colegi agresivi?  

    - S-a iscat o încăierare ce tinde să se amplifice?  

    - Un coleg aduce la şcoală arme albe, bâte, intimidează sau ameninţă alţi colegi?  

    - Gaşca unui elev vine la şcoală, ameninţă sau agresează pe cineva?  

    - Persoane străine intră în şcoală?  

    - Tu sau colegii sunteţi ameninţaţi/agresaţi pe drum spre casă?  

REACŢIONEAZĂ! 

TĂCEREA TA ÎNCURAJEAZĂ RĂUFĂCĂTORII! MÂINE POŢI FI ŞI TU 

VICTIMĂ! 

    - Anunţă imediat un adult: profesor, diriginte, director, părinte!  

    - Ia legătura cu poliţistul de proximitate!  

    - În caz de urgenţă, sună la 112! Sunt alături de tine: Poliţia, Jandarmeria, Poliţia 

Comunitară, SMURD  

VREI SĂ TE SIMŢI ÎN SIGURANŢĂ LA ŞCOALĂ? NU FII INDIFERENT! 

IA ATITUDINE! 
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VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ 
Profesor Bona Luciana 

Profesor Vesa Rodica 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 
Într-un studiu asupra comportamentului copiilor de 13 ani din 27 de ţări, se arată 

că majoritatea acestora a fost implicată în intimidarea celorlalţi colegi, cel puţin o dată 

până la această vârstă. Un studiu al Institutului Naţional de Criminologie a relevat faptul 

că majoritatea minorilor inculpaţi erau elevi la data comiterii de infracţiuni (60,34%), cei 

mai mulţi erau de etnie româna (84,3%), numai 10,69% fiind romi. Din analiza 

anchetelor sociale şi a referatelor de evaluare, a rezultat că, în majoritatea cazurilor, s-au 

înregistrat dezinteres faţă de şcoală, rezultate slabe la învăţătură, absenţe repetate. Din cei 

423 de elevi inculpaţi, numai 13,26% aveau relaţii normale în mediul şcolar, iar 47,64% 

relaţii conflictuale cu colegii şi profesorii, dificultăţi de comunicare şi integrare în 

colectivitate. 

În România, încă de la regulamentul şcolar din 1758 (dar şi anterior), apar 

reglementări pentru elevi care stipulau, printre altele, obligaţiile acestora de a asculta de 

director şi de profesori şi observaţia că lor nu le este permis să se considere absolviţi de 

nici o pedeapsă la care profesorul este îndreptăţit să recurgă, nici chiar de cea corporală. 

În acelaşi timp, nici un elev nu avea voie să „dăuneze” colegilor săi prin aplicarea 

violenţei sau prin „răspândirea prin cuvinte a sămânţei discordiei”. În mare, „elevii 

trebuie să ducă o viaţă smerită şi decentă, să nu ofenseze pe nimeni, să dea fiecăruia ce-i 

aparţine”. Aceste reguli s-au păstrat timp îndelungat, fiind preluate în esenţă şi dupa 

reglementările din 1850, când apar tot mai multe amendamente propuse de elevi. 

         Chris Gittins (2004)aduce în discuţie trei definiţii ale violenţei: 

- Definiţia violenţei, care se afla în dicţionarul ENCARTA (1999):: 1) folosirea 

forţei fizice pentru a produce răniri cuiva sau a distruge ceva; 2) folosirea ilegală a forţei 

nejustificate sau efectul creat prin ameninţare; 

- Definiţia folosită de D. Olweus (1999), după care violenţa sau comportamentul 

violent este: comportamentul agresiv în care un actor sau infractor foloseşte corpul sau un 

obiect (incluzând o armă) pentru a lovi (relativ serios) sau a produce disconfort unui 

individ. 

 

Violenţa este un model relaţional de coabitare şi că violenţa fizică este o experienţă 

frecventă a copilăriei: 60,8% dintre copii sunt agresaţi fizic de către parinţi, iar 47% 
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dintre ei au fost bătuţi la şcoala de către învăţători şi profesori. În cadrul altei cercetări, 

adulţii afirmă într-o proporţie semnificativă (45%) că abuzul fizic al copiilor are loc în 

instituţiile de educaţie din care aceştia fac parte. 

La nivel naţional, poliţiştii au organizat în anul 2003 peste 7180 de acţiuni şi 

controale în urma cărora au fost depistaţi, în preajma şcolilor, 46 de autori de infracţiuni, 

97 de elevi au fost identificaţi şi cercetaţi pentru comiterea unor infracţiuni, iar 563 de 

elevi au fost luaţi în evidenţă ca fiind predispuşi la fapte antisociale (aşa-zişii elevi-

problemă). În perioada iulie-august a aceluiaşi an, numai în zona unităţilor de învăţământ 

s-au săvârşit 53 de infracţiuni, din care 7 cu violenţa. Peste jumatate din unităţile şcolare 

nu sunt asigurate cu sisteme de pază, accesul persoanelor străine de acestea făcându-se 

relativ cu uşurintă; de asemenea, şcolile nu au instalate sisteme tehnice de alarmă sau alte 

amenajări specifice prevenirii primare pentru protecţie la efracţie. 

Ca o completare a statisticilor am aplicat şi noi chestionare în şcoală. Am selectat 

clasele a XI-a si a XII-a. Rezultatele au fost cele aşteptate dar şi surprinzătoare.În 

momentul în care procentajul se va inversa şi elevii se vor simţi în siguranţă vom putea 

spune că violenţa nu este la ea acasă.  

AŢI FOST AGRESATĂ VERBAL ÎN ŞCOALĂ? 

 

AŢI FOST AGRESATĂ FIZIC IN ŞCOALĂ? 
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LA CINE APELAŢI ÎN CAZ DE AGRESIUNE? 

 
 

VĂ SIMŢIŢI ÎN SIGURANŢĂ ÎN ŞCOALĂ? 

 
 

AŢI  FOST AGRESAT  VERBAL  ÎN ŞCOALĂ? 

 
VĂ  SIMŢIŢI ÎN SIGURANŢĂ  ÎN ŞCOALĂ? 
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COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI 

 
Profesor Wetternek Mihaela  

 Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

Este violenţa între elevi un fenomen frecvent în şcolile româneşti? 

 

Se poate afirma că violenţa între elevi, în diferite forme de manifestare, este un 

fenomen generalizat în şcoli. De cele mai multe ori, manifestările violente dintre elevi (în 

special formele „uşoare” de agresivitate) sunt percepute ca atitudini şi comportamente 

prezente în orice şcoală, „obrăznicii” tolerate şi specifice vârstei şi oricărui mediu şcolar. 

Cele mai frecvente forme ţin de domeniul violenţei verbale (certuri, conflicte, injurii, 

ţipete) şi sunt considerate situaţii tolerabile şi obişnuite în orice şcoală, în contextul social 

actual (violenţa verbală a străzii, a mass-mediei etc.). În acelaşi domeniu al violenţei 

verbale au fost menţionate cu frecvenţa ridicată şi jignirile cu referire la trăsăturile fizice 

sau psihice ale colegilor, comportament determinat deseori de specificul vârstei 

adolescentei, când elevii devin mai atenţi şi mai critici cu privire la diferite caracteristici 

fizice sau psihice, proprii sau ale celorlalţi. 

 

  În comparaţie cu elevii din zonele rurale (unde nivelul de dezvoltare socio-

economică a familiilor este de obicei omogen la nivelul unei comunităţi), este de 

presupus că elevii din şcolile urbane provin din familii cu nivel socio-economic foarte 

variat. De aici apar şi diferenţe privind modul cum se îmbracă, banii de buzunar, 

obiectele personale utilizate în spaţiul şcolii (rechizite, telefon mobil etc.). 

Ca şi în cazul altor forme de violenţa între elevi, cauzele agresivităţii fizice – „expresie 

culturală a frustrării în spatiul şcolii” pot fi diverse: consecinţe ale imobilităţii elevilor în 

clasă pe parcursul duratei unei activitati didactice (şi, de aici, nevoia de mişcare în timpul 

recreaţiei, care poate genera agresivitate fizică între elevi); lipsa unei „culturi a jocului”, 

ceea de face ca jocul să se transforme în agresivitate fizică: copiii nu mai ştiu să se joace, 

nu mai sunt învăţati cum să facă acest lucru trăsăturile specifice vârstei (nevoia de 

libertate si de manifestare a propriei individualitati, de impunere într-un grup, inclusiv 

prin violenta fizică); apariţia unor „găşti” ca manifestare a subculturilor şcolare; 

provenienţa din medii socio-familiale şi culturale foarte diferite sau defavorizante etc. 

 

Când şi unde se manifestă violenta între 

elevi? 

 Formele variate ale violenţei între elevi se 

manifestă diferit în contexte diferite. Pauza 

presupune un timp şi un spaţiu în care elevii nu 

se află sub stricta supraveghere a cadrelor 

didactice şi care oferă posibilitatea relaţiilor 

directe între elevi (care sunt limitate pe parcursul 

activităţii didactice din cauza metodelor de 

predare, a conceperii şi repartizării sarcinilor de 

învăţare, a aşezării mobilierului şcolar etc.). 
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Toate acestea permit manifestarea diferitelor atitudini şi comportamente, inclusiv a celor 

care ţin de domeniul violenţei între elevi.  

Cine faţă de cine este violent? 

  Un alt aspect a fost cel referitor la tipurile de elevi/colectivitaţi între care apar 

manifestări de violenţă. Cele mai frecvente situatii de violenţă se întâlnesc între elevii din 

aceeaşi clasă (aproximativ 60% dintre răspunsurile directorilor şi cele ale elevilor). 

Ponderea ridicată a unor astfel de situaţii se explică prin faptul că interactiunea dintre 

elevii aceleiaşi clase este mai frecventă decât relaţiile elevilor din clase diferite (în timpul 

orelor şi al altor activităţi şcolare, în pauze, în cercurile de prieteni), fapt care creează 

premisele apariţiei mai multor situaţii de violenţă între elevi. De asemenea, cu frecvenţa 

ridicată au fost menţionate şi situaţii de violenţă între elevi din clase diferite, de acelaşi 

nivel şcolar.           

Între elevii care frecventează diferite niveluri 

de învaţământ apar forme specifice de violenţă: 

bătaie, agresivitate verbală, furturi etc. Aceste forme 

de violenţă au fost cu pondere mai ridicată la nivelul 

şcolilor cu clase I-VIII (unde diferenţa de vârsta 

dintre copiii din clasele mici faţă de cei din clasele 

finale, de pâna  la 8 ani), comparativ cu unităţile de 

învaţământ post obligatoriu. În cazul acestor forme 

de violenţă, cel mai adesea, copii de vârstă mai mica 

sunt victimele elevilor din clasele mai mari.  

Cum se manifestă violenţa elevilor faţă de 

profesori? 

 Formele de violenţă ale elevilor faţă de profesori sunt variate, de la 

comportamente care nu sunt îndeplină concordanţă cu regulamentul şcolar şi cu statutul 

de elev la forme mai grave, care ţin de violenţa fizică sau care intră sub incidenţa legii.  

Data fiind varietatea situaţiilor de violenţă a elevilor faţă de profesori, mentionate 

de categoriile investigate, am grupat tipurile de comportament în trei categorii: 

a) Comportamente neadecvate ale elevilor în raport cu statutul lor, care presupun 

lipsa de implicare şi participare a acestora la activităţile şcolare: absenteismul şcolar, fuga 

de la ore, actele de indisciplină în timpul programului şcolar, ignorarea voită a mesajelor 

cadrelor didactice. 

Acestea sunt aspecte „pasive” ale fenomenului de violenţă şcolară. Cei mai mulţi 

profesori şi părinţi sunt de părere că aceste comportamente aduc în timp grave prejudicii 

elevilor şi şcolii şi apar ca urmare a unor regulamente şcolare deficitare, a unor relaţii 

pedagogice „prea democratice” sau a influenţei negative a mediului extraşcolar. 

  În multe cazuri însă, aceste tipuri de atitudini şi comportamente nu sunt catalogate drept 

violenţe şi ţin de domeniul situaţiilor care sunt „trecute cu vederea” atât timp cât nu 

capătă intensitate ridicată, deşi intră în contradicţie cu prevederile regulamentului şcolar 

(conform căruia calitatea de elev presupune frecventarea cursurilor şi participarea la toate 

activităţile şcolare), sunt deranjante pentru cadrele didactice şi au consecinţe negative 

asupra rezultatelor şcolare 

b) Comportamente care implică agresiune verbală şi nonverbală de intensitate 

medie şi care reprezintă o ofensă adusă statutului şi autorităţii cadrului didactic: refuzul 

îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudini ironice faţă de profesori, zgomote în timpul 
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activităţii didactice, mişcări ale elevilor neautorizate de profesor (intrarea şi iesirea din 

clasaă). 

Aceasta este a doua categorie de manifestări violente ale elevilor faţă de profesori, în 

ordinea producerii lor în mediul şcolar. Lipsa de implicare a elevilor în activitatea 

didactică şi refuzul fătis al îndeplinirii sarcinilor ce le revin (neparticiparea la activitatea 

din clasă, nerezolvarea temelor pentru acasa etc.) sunt determinate fie de lipsa interesului 

şi de scăderea motivaţiei elevilor pentru ceea ce învaţă, fie ca reacţie a acestora faţă de 

diferite atitudini şi comportamente ale cadrelor didactice.  

Elevii îşi bat joc de profesorii care nu se îmbracă modern. Cadrul didactic este 

ironizat pe coridor, şuşoteli, bătaie de joc. Adolescenţii sunt preocupaţi foarte mult de 

cum arată; e un lucru bun asta, dar are şi urmări... 

Copiii nu suportă să fie nedreptăţiţi şi, să primească note la o materie în funcţie de 

celelalte. Uneori, atitudinea ironică a elevilor (în special faţă de evaluarea profesorilor) 

este susţinută şi încurajată chiar de către unii părinţi, care consideră ironia o modalitate 

îndreptăţită de manifestare a libertăţii elevilor faţă de anumiţi profesori din şcoală, care 

„merită acest lucru”. Cel mai adesea, profesorii incriminează astfel de comportamente şi 

se simt vulnerabili în faţa elevilor. 

c) Comportamente violente evidente. Aceasta a treia categorie de comportamente 

violente ale elevilor faţă de profesori cuprinde comportamente agresive evidente, care 

presupun agresiune verbală şi fizică: gesturi sau priviri ameninţătoare, injurii, jigniri, 

ameninţări verbale, lovire şi agresiune fizică, agresiune indirectă (asupra maşinii sau a 

altor bunuri ale profesorilor). 

Ca o concluzie, putem afirma ca violenţa elevilor faţă de profesori este o realitate 

în scolile româneşti, fapt care reprezintă un semnal de alarmă asupra calităţii climatului 

şcolar şi a relaţiilor pedagogice şi, implicit, asupra întregii vieţi şcolare. Aceasta, cu atât 

mai mult cu cât manifestarea unor asemenea comportamente este însoţită deseori de o 

atitudine generală devalorizantă faţă de şcoală ca instituţie de educaţie. 

Profilul elevului violent: ipostaze posibile 

 

Eşti al nimănui! 

Descurcă-te cum poţi în viaţă! 

Fie ce-o fi! 

Viaţa este o junglă. În viaţă îţi ajută tare mult dacă ştii să te baţi.  

 

 

Cauzele violenţei şcolare Ierarhizare 

Mediul familial I 

Incapacitatea de a găsi alte forme de 

manifestare 

II 

Lipsa stimei de sine III 

Comportamentul agresiv al altora IV 

Absenţa unui program riguros V 
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Programul zilnic/săptămânal încărcat VI 

Influenţa mass-media VII 

Presiunea grupului VIII 

Autocontrolul scăzut IX 

Consum de alcool sau droguri X 

Supravegherea exagerată din partea 

părinţilor/profesorilor 

XI 

Iubirea neîmplinită XII 

Neacceptarea de către colectivul clasei XIII 

Comportamentul profesorului XIV 
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VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ 
 

Profesor  Marin Lavinia 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

Violenţa în şcoală este o realitate pe care n-o putem nega şi nici neglija. Lucrul cel 

mai  important este să găsim metode eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar fi 

ea, pentru că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în contextul 

societăţii actuale. Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai 

mult în societate, iar de câţiva ani şi în şcoală. Există un nivel de indisciplină inerent în 

şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o vârstă la care sunt tentaţi să treacă peste 

reguli, iar această indisciplină poate duce la un comportament violent. Lipsa modelelor 
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sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi indisciplină pot influenţa 

comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor. 

Societatea românească trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor sociale. 

Violenţa este din păcate pentru mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar 

formele dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită, rating-ul. În mass-media se 

pune accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă 

şi că succesul se măsoară în primul rând prin bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în 

familie, şi pe stradă, iar şcoala are puţine şanse de a schimba mentalitatea elevilor în 

condiţiile în care toate celelalte surse de informare spun contrariul. Copiii sunt în şcoală 

şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt acasă, pe stradă, se uită la televizor. Tot ce învaţă în 

şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte – este contrazis de ce văd în rest. Părinţii nu 

se implică suficient. Tema „violenţa” invită din păcate şi la respingerea vinovăţiei şi a 

răspunderii. Părinţii pot înfiera educaţia lipsă sau greşită din familie. Şcoala singură nu 

poate să reziste tendinţei actuale. Este nevoie de o politică hotărâtă de combatere a 

violenţei sociale şi de educare a adulţilor. Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, 

jignirile, îmbrâncelile, intimidările, vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe ori o 

justificare minoră, însă pot culmina cu agresiuni fizice. Altă problemă este aceea a 

taxelor de protecţie cerute de elevii mai mari sau de persoane din afara şcolii. Elevii nu 

discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri conflictele ce apar între ei, fără 

implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să discute despre problema 

conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre consecinţele 

comportamentului violent. Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog care 

să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea 

educării părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escaladate tocmai prin implicarea 

acestora, ajungându-se la ameninţări cu moartea şi bătăi în plină stradă. Situaţia devine 

problematică atunci când aceste incidente se repetă foarte des, fie când violenţa este 

foarte puternică sau se manifestă asupra profesorilor. Sunt necesare măsuri pentru 

întărirea securităţii, respectiv angajarea unor firme de pază şi o mai bună colaborare cu 

poliţia, instalarea unor sisteme de supraveghere video în curtea şi holurile şcolii. 

În această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi 

deopotrivă. O importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii şi 

adulţii să-şi recunoască răspunderea de a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să 

exerseze forme paşnice de a stinge conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să 

reacţioneze împotriva violenţei. Rolul prevenţiei violenţei: întărirea personalităţii, 

toleranţă, promovarea creativităţii şi sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul şcolar 

poate ajuta la clădirea aprecierii personale. Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală, 

trebuie să-l convingem că el este valoros pentru societate şi pentru noi. Astfel îi vom 

întări personalitatea. Înţelegerea, abnegaţie şi model, o relaţie optimă profesor-elev 

cântăresc mai mult decât pedeapsa. Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să 

înţeleagă relaţiile sociale şi să-i pregătească să fie responsabili, să se poată descurca într-o 

societate a vitezei. 

Există consens în părerea că cea mai mare parte a potenţialului de agresiune şi 

violenţă care apare în şcoală este „importat”. Dar este sigur că există şi factori şcolari 

care duc la violenţă, începând cu relaţia profesor-elev şi climatul social până la metodele 

de predare, evaluare, eşec, izolare. Atitudinea violentă a unor elevi are cauze atât externe 

cât şi interne. Cauzele externe ocupă un loc uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din 



 

 

137 

familie, alăturarea la grupuri agresive şi consumul regulat de filme cu violenţă. Elevii 

care trăiesc în astfel de mediu se comportă agresiv la şcoală. 

Se mai poate preveni violenţa şi prin întărirea curajului civil. În şcoală şi în afara 

şcolii este vorba de două obiective: clarificarea noţiunii de curaj civil şi antrenarea, 

exersarea  acestui curaj. Orice situaţie conflictuală este determinată de factori concreţi şi 

de situaţie. Ea este, în ciuda unui model de bază asemănător, unică în felul ei. Curajul 

civil se bazează pe hotărârile personale şi nu pot fi prescrise. Curajul nu poate fi despărţit, 

de exemplu, de dreptate. Asta trebuie să înţeleagă copiii prin curaj civil: să intervină 

pentru cineva, chiar dacă ar fi mai simplu să treacă cu vederea şi să plece; să fie pregătiţi 

să ia în considerare şi eventuale dezavantaje legate de intervenţie; să nu se lase intimidaţi; 

să ajute la nevoie; să-şi exprime părerea, chiar dacă aproape toţi din grup au alte opinii; 

să ceară ajutor, să dea anunţuri, să descrie făptaşul. Lecţie foarte importantă pentru 

curajul civil este exersarea. Jocul de rol, prin care devenim conştienţi de temerile şi 

limitele noastre de acţiune. Deseori subapreciem diversitatea posibilităţilor noastre de 

acţiune. În jocurile de rol şi exersările concrete cu situaţii de violenţă directă putem 

descoperi noi răspunsuri creative la situaţii de conflict. Antrenamentul atitudinii ne oferă 

şansa să încercăm, să exersăm şi să reflectăm la atitudini neprobate. Curajul civil al 

copiilor este cerut des în situaţii de toate zilele. Astfel de situaţii ar putea fi: unui elev i se 

cer bani pentru a fi protejat împotriva altor agresori, sau o gaşcă pretinde un furt din 

magazin ca ritual de intrare. Astfel de situaţii trebuie explicate detaliat. Se va cere 

elevilor să spună cum s-ar comporta ei în astfel de situaţii. Se vor proba mai multe 

modalităţi de acţiune şi se vor observa reacţiile de fiecare dată. O astfel de scenă se 

discută mai întâi şi se interpretează de mai multe ori de către elevi, dezbătându-se de 

fiecare dată. Astfel se vor analiza dificultăţile şi obstacolele precum şi reacţiile lipsă sau 

potrivite situaţiei. Rolul profesorului este acela de sfătuitor. 

Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al 

educatorilor pentru apărarea demnităţii umane şi a democraţiei. Cerinţe pentru profesori: 

capacitatea de a gândi în variante, iar în polemici să fie apărătorii alternativelor, chiar 

dacă nu sunt ale lor proprii; capacitatea de a planifica procese de învăţare şi de a le 

conduce fără a fi autoritar; (acest lucru implică respectul pentru opiniile elevului) 

fidelitatea pentru legile de bază fără a fi înclinat spre dogmatism şi îndoctrinare. 

Sportul are un rol deosebit de mare în prevenirea violenţei şi a intoleranţei. El 

poate canaliza şi îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate 

promova integrarea socială, îndeosebi prin jocurile de echipă. Sportul promovează 

recunoaşterea regulilor, respectarea adversarului. 

Şi religia joacă un rol important în acest sens. Renunţarea la dimensiunile 

religioase nu ar fi un procedeu favorabil, nici pentru membrii aceleiaşi confesiuni, dar 

nici pentru înţelegerea interculturală, atât de importantă. În centrul învăţării despre 

rezistenţa fără violenţă trebuie să se afle iubirea. A plăti ura cu aceeaşi monedă nu 

înseamnă decât să contribui la creşterea urii. Fiecare trebuie să aibă suficientă morală şi 

înţelegere pentru a distruge lanţul urii. Aceste poziţii sunt alternative la violenţă şi ură. 

Comparaţiile dintre religii pot încuraja înţelegerea şi toleranţa. 

Acţiunea, intervenţia curajoasă pentru demnitatea umană şi pentru o convieţuire 

paşnică, tolerantă presupune găsirea unui punct de vedere, a unei hotărâri personale. 

Acest lucru se poate întâmpla cu ajutorul mijloacelor argumentative ale învăţării. 

Prelucrarea, câştigarea unei poziţii poate fi încurajată şi de reprezentarea artistică prin 
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care îşi poate găsi exprimarea. În procesul  În procesul de prelucrare grafică se face 

schimb de idei cu elevii şi astfel educatorul participă cu sfaturi. Arta se dovedeşte astfel 

în tematica violenţei o formă potrivită de exprimare pentru că ea face loc nu numai 

argumentelor, ci şi a sentimentelor de apropiere de semeni. 

În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii personale. Nu trebuie 

promovată atitudinea de a tolera violenţa (în cazul bătăilor din curtea şcolii, sau în clasă), 

ci de a lua atitudine, după posibilităţi, împotriva violenţei. 

Între factorii care contribuie la crearea unui context favorabil violenţei, cel mai 

vehiculat este anturajul. 

Un alt element favorizant pentru actele de violenta este lipsa de educatie (85%). 

„Lipsa de educaţie generează un comportament primar, brutal, lipsit de respect şi 

conduce la violenţa”, este de părere un respondent al studiului. 

„În momentul în care în educaţia unui adolescent se găsesc lacune, acesta devine 

influentabil şi, de cele mai multe ori, aceasta se transformă în violenţă. Elevii ar trebui 

invăţaţi să comunice”, consideră un alt respondent în timp ce alt răspuns ne arată că 

„educaţia permite sublimarea impulsurilor violente, conducând la însuşirea unor valori 

umaniste”. 

 

 
 

REZOLVAREA CONFLICTELOR PRIN COMUNICARE 
              

Profesor Dana Gosta  

Profesor Elena Blujdea 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

Motto:’’Fapta este oglinda vredniciei noastre’’(N. Iorga) 

 

      Arta de a comunica nu este un proces natural sau o abilitate cu care ne nastem 

.Noi invatam sa comunicam.Orice comunicare implica creatie si schimb de intelesuri. 

Aceste intelesuri sunt reprezentate prin semene si coduri. Se pare ca oamenii au o 

adevarata nevoie sa citeasca intelesul tuturor actiunilor umane. Observarea si intelegerea 

acestui proces pot sa ne determine sa fim mai constienti referitor la ce se intampla cand 

comunicam. 

      Abilitatea de a comunica presupune si abilitatea de a rezolva conflictele de 

comunicare. Conflictul nu presupune in mod obligatoriu aspecte negative(ex:cearta, 

tensiune), deci comunicarea eficienta  nu inseamna camuflarea conflictului. Acesta 

trebuie acceptat ca o parte fireasca a procesului de comunicare. 

      Se poate spune ca un conflict apare atunci cand atitudinea si actiunile unui 

individ impiedica, distrag sau afecteaza intr-un anumit mod o persoana in demersul ei de 

atingere a unui scop. 
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      Conflictul poate aparea oriunde, oricand, in orice situatie. A crea conflicte este 

usor, mai greu este sa le rezolvi. Conflictele nerezolvate se soldeaza cu pierderi de timp si 

energie. Ele pot fi bazate pe neintelegeri privind metodele folosite, scopurile prevazute, 

procedurile administrative folosite etc. Pot fi bazate pe dezacorduri de idei privind stilul 

personal, lupta pentru putere, amenintarea stimei de sine, gelozie, dispret. 

            Oamenii, fiind  diferiti, adopta strategii diferite pentru rezolvarea 

conflictelor. Aceste strategii se invata de obicei in copilarie si par sa functioneze automat 

la un nivel‟‟preconstient‟‟. Daca dispui de abilitatile necesare poti  valorifica pozitiv 

conflictele. 

      De obicei nu suntem constienti de modul in care ne comportam in situatii 

conflictuale, actionand in mod spontan. Este necesar sa fii constient de sentimentele tale 

in timpul conflictului si dupa aceea si de modul in care il puteai preveni. 

      Daca dorim ca intre noi, adultii si copiii, sa aiba loc o comunicare eficienta, va 

trebui sa invatam cum sa ascultam si sa luam in considerare parerea copilului, chiar si 

atunci cand nu suntem de acord cu el. Formularea mesajelor la persoana I comunica 

copiilor modul in care comportamentul lor a fost deranjant. Limbajul responsabilitatii se 

foloseste atat pentru a comunica sentimentele pozitive, cat si pentru comunicarea 

lucrurilor sau situatiilor care ne deranjeaza. 

      Pasivitatea este un comportament care poate fi descris ca raspunsul unei 

persoane ce incearca sa evite confruntarile, conflictele, isi doreste ca toata lumea sa fie 

multumita, insa fara a tine seama de drepturile sau dorintele sale personale, nu solicita 

ceva anume, nu se implica in castigarea unor drepturi personale sau in apararea unor 

opinii.Aceste persoane se simt ranite, frustrate, iritate, fara insa a incerca sa-si exprime 

nemultumirile fata de ceilalti. 

      Agresivitatea este o reactie comportamentala prin care il blamezi pe celalalt si 

il acuzi,incalci regulile impuse de autoritati, esti insensibil la sentimentele celorlalti, 

rezolvi problemele prin violenta, esti sarcastic si utilizezi adesea critica in comunicare. 

      Mesajele pe care le transmitem copiilor in diferite situatii pot fi:‟‟Sunt 

suparata ca nu ai invatat.‟‟;‟‟Ma doare cand vad ca nu asculti si in continuare 

comportamentul tau fata de colegi lasa de dorit.‟‟;‟‟Sunt dezamagita deoarece ai scris 

foarte dezordonat.‟‟;‟‟Mi-ar placea ca de acum inainte sa citesti lectia si din manual.‟‟;‟‟ 

Sunt mandra ca te straduiesti sa lucrezi mai ordonat.‟‟etc. 

      Odata ce noi, dascalii, vom folosi limbajul responsabilitatii, sunt mari sanse ca 

si elevii ,la randul lor, prin imitatie, sa il foloseasca. 

      Fiecare copil, adolescent sau adult trebuie sa constientizeze drepturile asertive 

si sa faca apel la ele ori de cate ori este necesar. Adultul,parintele sau dascalul trebuie sa 

accepte ca si copiii si tinerii au aceleasi drepturi asertive ca si adultii si ca apelarea la 

aceasta forma de comunicare nu lezeaza drepturile niciuneia dintre partile implicate in 

conflict. 

      In general, dar mai ales intr-un conflict, copiii au nevoie sa fie ascultati, au 

nevoie de cineva care sa inteleaga situatia lor si sa fie langa ei. Aceasta nevoie poate fi 

implinita prin ascultarea activa care aduce, in plus, posibilitatea de a-i ajuta sa-si 

descopere singuri resursele personale. 

      Daca nu este comunicare reala, exista riscul aparitiei conflictului care s-a 

manifestat dintotdeauna, dar parca nicicand nu a atins cote atat de inalte, precum in zilele 

noastre-conflictul intre generatii. Iar vina trebuie cautata in faptul ca societatea este intr-o 
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continua transformare, conceptiile parintilor sau ale adolescentilor nu au coincis 

niciodata, dar astazi sunt rasturnate valorile si reperele morale.  

      Drogurile, prostitutia, delincventa juvenila, abandonul scolar sunt rezultatele 

firesti ale societatii in care traim.Tentatia e mare, libertatea la fel si tinerii, derutati si 

lipsiti de repere, cad cu usurinta in capcanele acestui mediu. Conflictul intre generatii este 

rezultatul unor conceptii si pareri diferite.Unii considera ca el izvoraste din experienta 

parintilor in opozitie cu lipsa de experienta a adolescentilor. 

      Scriitorul englez  George Orwell afirma ca:‟‟fiecare generatie isi imagineaza 

ca este mai inteligenta decat generatia precedenta si mai inteleapta decat generatia 

urmatoare‟‟. 

Tinerii tuturor generatiilor au avut intotdeauna tendinta sa iasa in evidenta prin 

vestimentatie, vocabular, muzica. Fiecare generatie are problemele, aspiratiile si dorintele 

ei. Solutii exista intotdeauna, totul este sa vrei sa le gasesti si sa le aplici.In acest caz este 

nevoie ca solutia gasita sa fie acceptata se ambele parti, parinti si adolescenti. 

Fiecare parte sa cedeze cate putin la convingerile ei. Parintii sa fie mai ingaduitori 

si toleranti, iar tinerii mai cooperanti si constienti de faptul ca parintii lor nu le vor decat 

binele.Toti incercam sa amelioram comunicarea in familie si sa evitam conflictele de 

orice fel. 

      Nerezolvarea conflictelor prin comunicare si eforturi comune de a tine cont de 

interesele tuturor celor implicati, duce la o falsa rezolvare prin sanctionarea unuia dintre 

adversari(blam,pedeapsa, ignorare). 

      Chiar daca, din nefericire, a fi dascal in zilele noastre nu mai reprezinta 

sentimentul nobil de odinioara, a fi parinte ramane sentimentul cel mai de pret pe care il 

poate trai omul de-a lungul existentei lui. Relatiile devin mai solide daca se bazeaza pe o 

comunicare sincera si de durata, lipsita de sarcasm din partea adultilor, caci acesta 

descurajeaza cel mai tare un copil.  

       Invatati sa diminuati conflictele intre generatii, nu arborati niciodata o mina 

impenetrabila, pentru a trai o viata linistita. 

                                                                   

 

SĂ ARĂTĂM CĂ NE PASĂ : SPUNEM NU VIOLENŢEI ! 

 

Profesor Şerban Violeta Natalia 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 
Motto:,,Violenta este imorala pentru ca ea prieste mai degraba urii decat 

dragostei. Ea distruge comunitatea si face fraternitatea imposibila. 

Vechea lege ochi pentru ochi ii lasa pe toti orbi’’ ! 

      ( Martin Luther King Jr.) 

Este ingrijorator faptul ca in anul 2010 , tara noastra a ocupat locul doi, dupa 

Ungaria, in ceea ce priveste violenta in scoli. 
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Violenta este un fenomen care se raspandeste asemenea unui flagel si distruge tot 

ceea ce atinge. Potrivit DEX-ului , violenta este :1.  agresivitatea , brutalitatea, duritatea, 

impulsivitatea, nestapanirea ; 2. rautatea 3. forta 4. vehementa fiind o realitate pe care n-o 

putem nega si nici neglija. De aceea, ca si educatori, trebuie sa gasim metode eficiente de 

combatere a violentei, de orce fel ar fi ea, pentru ca altfel acest fenomen se va croniciza si 

va fi foarte greu de stapanit. 

Violenta scolara are o tendinta constanta de crestere, atingand rata cea mai inalta 

la nivelul invatamantului gimnazial si liceal : din punct de veder al distributiei pe sexe, 

violentele sunt cel mai des intalnite la baieti, atingand frecventa maxima in jurul varstei 

de 15 ani. 

Doua dintre cele mai intalnite tipuri de violenta in scolile din Europa sunt violenta 

fizica si cea verbala. 

Sub eticheta ,, violenţă‟‟descoperim o diversitate de forme de conduita care 

descrie, sub aspectul intensităţii, o linie continuăş la intensitatea cea mai mică, violenţa 

presupune confruntarea vizuală , poreclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop 

denigrator, refuzul, de a acorda ajutor, bruscarea, lovirea cu diferite obiecte, pălmuirea, 

împingerea şi împuşcarea. 

In prezent, cultura adolescenţilor pare a fi centrată pe violenţă, fenomen la care au 

contribuit şi mass-media. 

Adolescenţii dezvoltă reacţii de agresivitate şi de opoziţie faţă de tot ceea ce 

înseamnă autoritate ( părinţi, profesori, instituţii). 

Trebuie să luam în calcul faptul că noi, profesorii, avem de educat adolescenţi, o 

categorie de vârstă foarte dificilă, deoarece elevii sunt tentaţi să treacă peste reguli şi să 

nu se supună nici unui fel de autoritate. Bineînţeles că această indisciplină duce la un 

comportament violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de 

violenţă pot influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imită acţiunile 

văzute la televizor. 

Din păcate, violenţa este o afacere rentabilă pentru mijloacele de informare, 

deoarece aceasta atrage publicitatea dorită, mai laes dacă luam în calcul faptul că se bate 

mult moneda pe ideea că nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă şi 

că succesul se măsoară în primul rând prin bani. Asistăm, aşadar, la o răsturnare a 

valorilor, iar şcoala singură nu poate rezista tendinţei actuale. 

Să nu uităm faptul că elevii petrec 6-7 ore la şcoală, iar în restul timpului sunt 

acasă, pe stradă, în diferite anturaje sau se uită la televizor. 

Anchetele sociale confirmă faptul că adolescenţii agresivi provin de regulă, din 

familii în care părinţii înşişi sunt agresivi şi metodele de disciplinare sunt neadecvate, 

fiind deseori brutale. De aici se desprinde ideea că : ,, violenţa naşte violenţă,,. 

Este nevoie, deci, de o mpolitică hotărâtă de combatere a violenţei sociale şi de 

educare a adulţilor. 

Violenţa înseamnă agresivitate. Din păcate, sunt întâlnite agresiuni de genul : 

injurii, jigniri, îmbrânceli, intimidări, vulgarităţi. Conflictele au de cele mai multe ori o 

justificare minoră, însă pot culmina cu agresiuni fizice. 

Eşecul şcolar este un factor des întâlnit la cei ce manifestă comportamente 

violente. 

Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţta unui angajament al 

educatorilor pentru apărarea demnităţii umane şi a democraţiei.  
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In acest sens, noi, educatorii trebuie să găsim metodele de prevenire adecvate prin 

care să diminuăm sau chiar să stopăm violenţa şcolară prin îmunătăţirea relaţiilor dintre 

elevii adolescenţi şi ignorarea celor care vor să iasă în evidenţă prin atitudini negative. ,, 

Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face ,, este un vechi proverb românesc care ascune un mare 

adevăr şi care ar trebui bine înţeles de fiecare adolescent. 

In opinia mea, cred că un rezultat foarte bun dă implicarea profesorilor în 

stingerea conflictelor de orce fel prin adoptarea diferitelor tehnici de negociere a acestora, 

dar şi de a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte consecinţele unui comportament 

şcolar inadecvat. 

De asemenea, este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui pshiholog care să 

consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării 

părinţilor. 

Sportul are un rol deosebit în prevenirea violenţei şi a intoleranţei, deoarece el 

poate canaliza şi îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi pshihologică, poate 

promova integrarea socială, in deosebi prin jocurile de echipa deoarece sportul 

promovează recunoaşterea regulilor şi respectare adversarului. 

Si religia joacă un rol important în combaterea violenţei pentru că este bine ştiut 

că în centrul învăţării despre rezistenţta fără violeţă trebuie să se afle iubirea. 

A plăti ura cu aceeaşi monedă nu înseamnă decât să contribui la creşterea urii. 

Fiecare adolescent trebuie să aibă suficientă morală şi înţelegere pentru a distruge lanţul 

uri. O alta metodă de prevenire a violenţei este implicarea elevilor în elaborarea 

diferitelor proiecte care au ca scop sensibilizarea şi responzabilizarea lor. 

In procesul de instruire, accentul cade pe rolul răspunderii personale. Nu trebuie 

promovată atitudinea de a tolera violenţa, ci de a lua atitudine impotriva ei ,, Spune stop 

violenţei ! Viata are prioritate !,, 

 

 
 

                        

SPUNE   NU   VIOLENŢEI 

 
                                                                   Profesor:Otiman Răzvan Nicolae 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

                    

      Violenţa şi agresivitatea sunt fenomene frecvent întâlnite,ne acompaniază la tot 

pasul,sunt marile probleme ale lumii contemporane,cu consecinţe teribile.                                                                                                       

Violenţa în şcoală se înscrie într-o categorie a factorilor care perturbă activitatea 

didactică,este o problemă reală care poate fi întâlnită în fiecare colectiv de elevi şi care 

include atitudini ostile,dispreţul,jignirea,absenteismul ,violenţa verbală şi ameninţările.                                                        

Violenţa poate avea :                                                                                           

 -efecte şcolare: abandon şcolar,scăderea randamentului şcolar,haos şcolar 
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-leziuni,conflict,efecte psihice:suferinţă,frică,izolare,ură 

-poate conduce la o formare negativă-droguri,rebeliune sau poete duce la conflicte 

cu poliţia. 

 Elementele esenţiale pentru controlul conflictului sunt: comunicarea eficientă şi 

analiza conflictului însoţite de o apreciere a dinamicii sociale mai largi.Pentru conflictul 

socio cognitiv se impun următoarele principii pe care un bun manager ar trebui să le 

cunoască şi să le aplice: 

-Menţinerea unei relaţii pozitive pe perioada conflictului prin ascultarea activă, 

utilizarea întrebărilor deschise pentru clarificarea mesajelor. 

-Diferenţierea dintre evenimente, comportament şi interpretarea lor, evluarea 

diferitelor opţiuni. 

-Focalizarea pe problemă nu pe persoane, folosirea unor termeni concreţi, specifici, 

comportamentali în descrierea situaţiei şi nu generali, utilizarea unui limbaj adecvat. 

-Utilizarea comunicării directe fără a reacţiona cu propriile argumente, clarificarea 

întrebărilor, solicitarea informaţiilor pentru înţelegerea situaţiei, evitarea învinovăţirii şi 

etichetării interlocutorului, evaluarea impactului conflictului asupra relaţiei sau grupului. 

-Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului. Acestea pot fi: judecarea 

persoanei şi nu evaluarea mesjului, căutarea de contraargumente, reacţia prematură, 

ascultarea interlocutorului pentru a identifica greşelile şi nu pentru a înţelege mesajul, 

convingerea că numai el / ea are dreptate. 

-Utilizarea deprinderilor de rezolvare de probleme în abordarea conflictului. 

 Procesele implicate  în managementul conflictului sunt: medierea, negocierea şi 

arbitrarea. Condiţia succesului oricăruia  din aceste demersuri este ca paricipanţii să 

dorească clarificarea conflictului.  

 

Motivele violentei în şcoli: primul pas in soluţionarea conflictelor şcolare 

Pentru a intelege actele de violenţa în şcoli este mai mult decât important să 

cunoastem motivele care duc la declansarea acestora. De multe ori copilăreşţi pentru un 

adult, motivele violenţei fizice sau verbale in mintea unor adoleşcenti sunt grave, ceea ce 

ii face sa reacţioneze in funcţie de felul în care concep o anumită situaţie sau în functie de 

nivelul de educaţie primit.În urma unor studii realizate de specialiştii în domeniu şi în 

urma declarţiilor elevilor din diferite şcoli, elevii-problema sunt aceia care au dificultăţi 

în comunicarea cu părinţii sau aceia care provin din familiile în care predomina climatul 

conflictual. Anturajul este, de asemenea, unul dintre motivele conflictelor şcolare. Marea 

majoritate a elevilor se afliliaza unor „găşti” si copiază comportamentul si felul de a 

acţiona al „partenerilor”. Chiar dacă există anumite acţiuni pe care nu le considera 

adecvate, elevii acţionează in funcţie de comportamentul întregului grup de teama de a nu 

fi dati la o parte. Dorinţa de a iesi în evidenţă, teribilismul vârstei, nevoia de a se face 

cunoscuti sunt alţi factori de violenţă în rândul elevilor. Toate aceste acte agresive 

influenţează negativ sistemul educaţional, dar si siguranţa celor care învata în şcolile în 

care incidentele violente „fac parte” din programa şcolara.  

 

Sistemul educaţional şi modul în care acesta poate rezolva conflictele şcolare. 

  Violenţa fizică este o problema de actualitate atat în rândul cadrelor didactice cât 

şi în rândul elevilor care învaţă în şcolile româneşti. Pentru solutionarea problemelor 
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conflictuale exista numeroase metode, mai mult sau mai puţin folositoare în functie de 

gravitatea situaţiei: 

- medierea conflictelor şcolare este un procedeu care consta în soluţionarea 

disputelor prin interventia unei persoane neimplicata în conflict. În cadrul şcoliilor, acesta 

procedura trebuie urmată de un psiholog sau de un consilier pedagogic.  

-echilibrarea intereselor poate diminua riscul aparitiei conflictelor şcolare prin 

acordarea aceluiaşi statut ambelor persoane participante la conflict. In acest sens, 

soluţionarea problemei este mult mai simplă, iar conflictul poate fi „stins” mai uşor.  

-corectarea climatului conflictual în familie reduce numarul elevilor-problema, 

principalii „suspecti” in declanşarea actelor violente.  

-realizarea unui echilibru al statutului elevilor în şcoala; prin aceasta procedura 

fiecare elev învaţă ca este egal în drepturi indiferent de situaţia financiara sau de statutul 

social al părinţilor.  

Procedurile de mediere se bazează de regulă pe principiul echilibrării intereselor. 

Conform acestui principiu, conflictele vor putea fi soluţionate într-un mod mai eficient şi 

mai "ieftin" atunci când dreptatea sau puterea se află într-un plan secund. Această metodă 

a fost dezvoltată la Universitatea Harvard, fiind cunoscută şi sub numele de “Modelul 

Harvard” (vezi caseta din dreapta).   

Soluţionarea conflictelor prin mediere este o procedură larg răspândită - mai larg 

decât s-ar crede. Ea este folosită în cazul disputelor de familie sau maritale ca mediere la 

divorţuri sau moşteniri, în domeniul justiţiei penale ca mediere între autori şi victime, în 

domeniul mediului ambiant, în politica comunală sub forma unor "mese rotunde" sau în 

şcoli, sub forma unor programe de soluţionare a conflictelor între elevi. 

Modelul de mediere a conflictelor dintre elevi, procedură răspândită între timp în multe 

şcoli, este o metodă eficientă de soluţionare a conflictelor sociale ce apar zilnic între copii 

şi tineri. Acest model urmează aceleaşi principii ca şi celelalte proceduri de mediere: 

 

- se bazează pe voluntariat; 

 sunt prezente atât cele două părţi implicate în conflict, cât şi o persoană terţă 

nepărtinitoare; 

 soluţia trebuie negociată cu multă răspundere şi înregistrată în scris.  

    

  În acest caz este însă deosebit de important faptul că nu profesorii sunt cei care 

mediază, ci elevii; aceşti elevi-mediatori vor încerca să se ocupe de acest conflict imediat 

după izbucnirea lui, în pauze sau în orele de după debutul acestuia. Iniţiatorii procesului 

de mediere vor încerca "să ofere părţilor conflictuale posibilitatea de a se împăca şi de a 

începe de la zero". 

  În ceea ce priveşte calitatea acestui model de educaţie întru asumarea răspunderii, 

el este un lucru deosebit de benefic. Elevii se deprind cu regulile conflictului şi învaţă că 

trebuie să-şi asume răspunderea. În acest sens, conflictele nu mai sunt soluţionate "de 

sus", printr-un ordin, sau chiar reprimate, ci detectate şi încadrate unui proces de 

soluţionare. 

Acest program este aşadar o procedură cu o structură transparentă, uşor de învăţat, ale 

cărei beneficii s-au dovedit în practică . 

 Preocuparea cu conflictele trebuie însă să depăşească graniţele programelor de 

mediere. Aceste proceduri, mai degrabă limitate în ceea ce priveşte timpul, personalul şi 
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locaţia, de soluţionare constructivă a conflictelor sunt pe deplin justificate, ele trebuie 

însă completate de alte metode, pe termen mediu, ce vizează societatea şi sfera regională, 

şi lung, ce vizează sfera ecologică şi globală. 

Aceste programe trebuie integrate în contexte ce implică întreaga societate, şi mai 

ales în organizaţii şi instituţii. Astfel, în şcoli, trebuie să existe de exemplu, pe lângă 

programele de mediere a conflictelor ce au ca obiect indivizii, şi concepte de dezvoltare 

la nivelul organizării şcolilor şi de reformă şcolară, pentru a crea aici condiţiile proprii 

pentru schimbările dorite. 

 

Modelul Harvard 

"Există trei căi principale de soluţionare a conflictelor: echilibrarea intereselor, 

determinarea poziţiilor de drept şi determinarea poziţiilor de putere. Negocierile menite 

să rezolve problemele existente ilustrează calea orientată după interesele partenerului de 

conflict; apelul la curţile de justiţie este exemplar pentru calea care vizează determinarea 

poziţiilor de drept; grevele şi războaiele pot fi echivalate cu procedura prin intermediul 

căreia pot fi determinate poziţiile de putere. Noi credem că, în general, echilibrarea 

intereselor este mai puţin costisitoare şi, astfel, mult mai eficientă decât un proces, care, 

la rândul lui este mai puţin costisitor şi mai eficient decât confruntările în vederea 

dobândirii unei poziţii de putere. 

Şase reguli pentru implementarea unui sistem eficient de soluţionare a conflictelor: 

1. Plasaţi interesele părţilor implicate în conflict în centrul negocierilor. 

2. Elaboraţi proceduri menite să încurajeze părţile implicate în conflict să se aşeze 

din nou la masa negocierilor. 

3. Ţineţi la îndemână proceduri necostisitoare, bazate pe principiul justiţiei sau al 

puterii, pentru cazul în care metodele dezvoltate de dvs. nu dau roade. 

4. Oferiţi consultanţă celor afectaţi pentru a preîntâmpina izbucnirea altor conflicte. 

5. Ordonaţi diverselor proceduri în funcţie de costuri, de la cele mai ieftine, la cele 

mai costisitoare. 

6. Luaţi notă de motivarea participanţilor, de capacităţile lor şi de instrumentele 

care vă stau la dispoziţie în cadrul procedurii.  

  Un conflict este soluţionat mult mai eficient atunci când sunt detectate interesele 

şi nu poziţiile de drept sau de putere. Dacă părţile vor pune la rândul lor întrebări, fie ele 

şi mai puţin importante, toţi participanţii vor profita de pe urma soluţionării conflictului 

lor.  

 

       Echilibrarea intereselor aduce în general ambelor părţi implicate o mai mare 

satisfacţie decât determinarea poziţiilor de drept sau de putere. Gradul de satisfacţie al 

părţilor se va reflecta într-un mod pozitiv şi de durată asupra relaţiei dintre ele şi va 

diminua pericolul izbucnirii unor noi conflicte.  

 În ciuda avantajelor prezentate mai sus, nu este posibilă şi nici de dorit 

soluţionarea tuturor conflictelor prin metoda echilibrării intereselor. Pentru a vedea care 

sunt limitele, în  cadrul cărora poate fi găsită o soluţie viabilă, poate fi necesară şi o 

procedură legală. Necunoaşterea poziţiilor de drept poate constitui o stavilă la fel de mare 

în cadrul negocierilor ca şi necunoaşterea poziţiilor de putere. Atunci când una dintre 

părţi doreşte să demonstreze că raportul de putere s-a modificat în avantajul ei, ea va 

gândi că doar o luptă pentru putere va putea ducă la clarificarea situaţiei.  
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        Este, într-adevăr, mai "ieftin" să echilibrezi interesele decât să determini poziţiile de 

drept sau de putere, totuşi numai o sentinţă juridică poate soluţiona o problemă de interes 

public. Din punct de vedere social, în anumite cazuri o procedură de ordin juridic este de 

preferat uneia care vizează echilibrarea intereselor. (...) 

Majoritatea conflictelor trebuie soluţionate prin echilibrarea intereselor. O parte din 

ele, prin determinarea poziţiilor de drept. Cele mai puţine, prin determinarea poziţiilor de 

putere. Sistemul ideal de soluţionare a conflictelor ar trebui să fie creat astfel încât să 

reducă costurile disputei şi să găsească soluţii satisfăcătoare şi de durată." 

 

Mijloace de presiune  Alternative 

Îi atac pe ceilalţi. Mă ocup de problemă 

Văd negocierile ca pe o competiţie. 

 

Văd negocierile ca pe o cale comună 

de soluţionare  a problemei. 

Am, încă de la început, o singură 

opinie de neclintit. 

Sunt deschis la argumente ce m-ar 

putea convinge. 

Adopt o atitudine de neclintit. Încerc să identific interesele celorlalţi. 

Îmi rezum opţiunile la varianta 

“ori/ori”. 

Propun opţiuni variate. 

 

Încerc să îi fac pe ceilalţi să renunţe la 

cererile lor. 

Încerc să îi conving pe ceilalţi cu 

argumente drepte. 

Îi supun presiunilor mele pe ceilalţi şi 

îi privez de posibilităţile de a devia. 

Ofer posibilităţi de compensare. 
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VIOLENŢA ÎN FAMILIE 
 

Profesor Tomiţa Codruţa 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

„Educatori, învăţaţi să vă cunoaşteţi copiii!” era un apel dar şi un avertisment 

adresat de mai bine de două sute de ani de către J.J. Rousseau (1712-1779), educatorilor. 

Marele pedagog francez semnala o carenţa a educaţiei – ignorarea copilului, a aspiraţiilor, 

a intereselor şi a posibilităţilor sale. 

 În ultimele două secole cunoaşterea copilului şi adaptarea conţinuturilor şi a 

metodelor educaţiei la trebuinţele sale au constituit priorităţi ale cercetării 

psihopedagogice.  

În urma experimentărilor şi cercetărilor efectuate s-a reţinut ideea că şcoala trebuie să 

realizeze, la toate nivelurile şi în toate împrejurările echilibrul între cererile societăţii şi 

aşteptările copilului, dar la fel de importantă a fost şi apariţia preocupării pentru 

ameliorarea climatului moral al vieţii şcolare prin contribuţia părinţilor. 

 Problema calităţii vieţii şcolare şi a statutului copilului în cadrul procesului 

instructiv-educativ continuă a fi o problemă care interesează atât educatorii cât şi 

părinţii.  

În centrul preocupărilor intră climatul şcolar, calitatea relaţiilor dintre educatori şi elevi, 

orarul şcolar, timpul liber etc. dar şi climatul oferit de familie. 

În  primul rând familia, dar şi şcoala formează modul de conduită al fiecărui 

membru al societăţii. 

Familia este primul membru educativ al copilului, părinţii, ceilalţi membrii ai 

familiei fiind supuşi observaţiei sale aproape în toate momentele şi împrejurările vieţii. 

Familia influenţează prin nenumărate modalităţi, prin natura relaţiilor dintre 

membrii ei, prin climatul general care domneşte în familie, prin conduita părinţilor în 

relaţiile dintre ei şi în raport cu societatea. 

Contribuţia familiei în formarea trăsăturilor de caracter şi a conduitei copilului,  

se regăseşte într-o purtare corectă sau incorectă sau altfel spus existenţa sau lipsa celor 7 

ani de acasă. 

Cel mai adesea influenţa familiei se reflectă în atitudinea copilului faţă de şcoală, 

în comportarea faţă de alţii, mai târziu în natura relaţiilor pe care le stabileşte la locul de 

muncă, în societate, în idealurile de viaţă pe care şi le propune, în toate acţiunile pe care 

le întreprinde. 

Putem spune că familia exercită o influenţă considerabilă asupra dezvoltării 

copilului. 

Istoria fiecărei familii, cu problemele ei specifice, contribuie în mod hotărâtor la 

conturarea profilului personalităţii copilului. 

Carenţele familiei pot afecta planul vieţii psihice a copilului, antrenând o serie de 

neajunsuri, printre care şi dificultăţi în activitatea lui dominantă: învăţătura. De aici şi 

starea lui de încordare la şcoală, unde, pe drept cuvânt, este sancţionat, nou prilej de 

tensiune, cu atât mai mult cu cât o notă slabă obţinută atrage după sine penalizări în 

familie. 

Până nu este înlăturată carenţa familială, pot apărea traume de natură psihică sau 

morală, copilul eşuând în stări nervoase, în conduite reprobabile , în eşec şcolar etc. 
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Astfel, într-o familie dezbinată în care raportul soţ-soţie s-a destrămat şi în care 

există tensiuni, chiar violenţe, copilul conştientizează ce se întâmplă, începe să se 

frământe, îşi simte sufletul încărcat, e chinuit de perspective sumbre pe care le întrevede. 

El frecventează în continuare şcoala, dar e absent la ce se petrece în jurul lui, are o 

singură preocupare dominantă. 

 Când certurile dintre părinţi sunt generate de un viciu al unuia dintre ei, viciu care 

determină o ţinută exterioară degradantă şi o conduită violentă în familie, copilul suferă 

nespus de mult şi se simte umilit faţă de cei din jur.  

Asemenea situaţii familiale trebuie neapărat cunoscute de şcoală care, prin 

diriginte şi cadrele didactice, poate veni în ajutorul copilului aflat în astfel de cazuri 

dificile. 

Atunci când carenţele şi conflictele afective din mediul familial, tulburările 

relaţiilor familiale depăşesc anumite limite de intensitate şi durată, personalitatea 

copilului se va înscrie pe căi greşite. 

Astfel, dacă un copil este lipsit de afecţiune şi de satisfacere adecvată a dorinţelor 

şi aspiraţiilor lui fireşti, acesta ajunge să trăiască aşa-numitul „conflict de adaptare”, care 

se exprimă printr-o atitudine protestatară în faţa oricărei interdicţii. 

Manifestările pot fi de tipul:accese de mânie, furie, crize de violenţă, reacţii 

revendicative, hoţii, vagabondaj, susceptibilitate accentuată, atitudini depresive, 

negativism, reacţii de simulare şi disimulare etc. 

 Asemenea deficienţe ale familiei, dar şi altele, în care poate să apară violenţa îşi 

pun amprenta asupra dezvoltării normală a personalităţii elevului şi ne determină să ne 

întrebăm îngrijoraţi: de ce atâta încruntare la elevii noştri? 
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MEDIUL ŞCOLAR ŞI VIOLENŢA 

 
Profesor Moldovan Lina 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

 Mediul şcolar  şi violenţa, iată termeni care sunt folosiţi din ce în ce mai des 

împreună.  Şcoala reprezintă o instituţie care educă, învaţă, formează tinerii şi 

promovează tot ceea ce este legat de respect, înţelegere şi comunicare între oameni. 

Violenţa, aşa cum este definit termenul în DEX, reprezintă lipsă de stăpânire în vorbe sau 

în fapte, vehemenţă, furie, constrângere, siluire, încălcare a ordinii legale, aspecte care nu 

coincid cu ceea ce îşi propune şcoala să imprime elevului. Din păcate, în perioada actuală 

violenţa devine un fenomen frecvent întâlnit în şcolile din România, şi nu numai, 

manifestându-se sub multiple forme şi în situaţii diferite. 

 Violenţa în mediul şcolar atrage din ce în ce mai mult atenţia datorită amplorii pe 

care a luat-o în ultimul timp, specialiştii în domeniu realizând studii legate de acest 

aspect. Eric Debarbieux, specialist în problematica violenţei în mediul şcolar, ne oferă o 

definiţie: “violenţa este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal, 

colectiv sau social şi care se traduce printr-o pierdere a integrităţii, ce poate fi fizică, 

materielă sau psihică. Această dezorganizare poate să opereze prin agresiune, prin 

utilizarea forţei, conştient sau inconştient”. 

 Violenţa în şcoli nu trebuie încurajată, iar amploarea pe care o dobândeşte trebuie 

stopată. Cadrele didactice şi părinţii sunt cei care au un rol decisiv în depistarea elevilor-

problemă, în rezolvarea conflictelor şi în eliminarea riscurilor ce pot declanşa apariţia 

acestora. Lor trebuie să li se alăture, bineînţeles, şi elevii, precum şi alte persoane ( 

psihologi, consilieri şcolari, cadre medicale, poliţişti, jandarmi) şi instituţii specializate în 

combaterea infracţionalităţii. 

 Pentru  a înţelege şi împiedica actele de violenţă în şcoli trebuie avute în vedere 

mai multe aspecte: 

 formele de violenţă; 

 ce anume generează actele de violenţă; 

 ce le favorizează; 

 cum le putem preveni. 

Violenţa verbală şi cea fizică reprezintă formele abordate cel mai frecvent.  

Violenţa verbală se manifestă prin injurii, diferite expresii profanatoare, 

ameninţări, strigăte, tipete, porecle, bârfă, frecvente şi la băieţi şi la fete. Ţipetele sunt 

metode directe de manifestare a furiei. De asemenea, ironia reprezintă o formă de 

exprimare a ostilităţii. Pentru tinerii de azi, limbajul violent  a devenit obişnuinţă, o 

normalitate, o “calitate ‟‟ fără de care n-ar fi cool.  

Violenţa verbală dă naştere, de multe ori, violenţei fizice. 

Se poate observa că unii elevi se manifestă violent nu doar faţă de persoanele din 

jur, ci şi faţă de diferite obiecte pe care le au la îndemână. Lovesc şi deteriorează 

mobilierul, sparg geamuri, distrug obiectele sanitare, îşi lasă “amprenta”pe zidurile 

colidoarelor. 

Se poate vorbi despre acte de violenţă comise de elevi asupra elevilor, de 

profesori asupra elevilor, de părinţi sau fraţi mai mari asupra elevilor, de părinţi asupra 

profesorilor, de persoane străine de şcoală asupra elevilor sau profesorilor. Se constată 



 

 

150 

acum o deplasare a violenţei dinspre elevi spre profesori, cu siguranţă o consecinţă a 

democratizării educaţiei.   

Violenţa între elevi se manifestă verbal şi fizic din partea colegilor mai mari sau 

mai puternici sau prin escrocherii şi şantaj din partea unor “găşti”. 

 Profesorul poate acţiona violent în mod conştient sau inconştient prin critică şi 

sancţiuni exagerate. 

Se remarcă agresivitatea părinţilor ca măsuri disciplinare pentru copii. 

Violenţa elevilor asupra profesorilor cunoaşte o varietate de forme: impoliteţea, 

obrăznicia, nesupunerea, reproşul, comentarii impertinente la observaţiile profesorului, 

părăsirea clasei în timpul activităţilor, atitudine sfidătoare, limbaj trivial, vulgaritate, 

violenţă verbală, ameninţări şi chiar lovire şi tâlhărire.  

De ce este prezentă violenţa în şcoli şi ce o favorizează? 

Violenţa este prezentă nu doar în şcoală, ci şi în familie, pe stradă, în mass-media, 

în sport, pe Internet, în jocurile pe calculator tip “shooter” sau “wrestling”. 

Întrebaţi care ar fi motivele ce duc la acte de violenţă, fie că este ea verbală sau 

fizică, elevii au răspuns: 

 diferite divergenţe în timpul pauzelor şi al orelor; 

 din cauza fetelor pentru băieţi şi invers; 

 insulta verbală din partea colegilor; 

 distrugerea unor obiecte personale; 

 dorinţa de a ieşi în evidenţă; 

 „ca să se dea mari”; 

 nesupunere; 

 “încurajări” din partea altor colegi; 

 “pur şi simplu, din senin” 

Cauzele care generează violenţa sunt însă mult mai multe şi variate: cauze de 

ordin genetic, cauze care ţin de mediul familial şi anturaj, situaţia social-morală şi 

economică din unele familii, cauze de ordin moral, cauze de natură pedagogică. 

Unele devieri comportamentale explicabile pe baza de date genetice, timiditatea, 

labilitatea emoţională şi nivelul scăzut de rezistenţă la conflicte duc la manifestări 

violente în cazul unor elevi.  

La acestea se pot adăuga modificările hormonale specifice vârstei şcolare, precum 

şi teribilismul adolescentin. 

Mediul familial îşi pune amprenta pe dezvoltarea fizică şi emoţională a copilului. 

Violenţa în familie ( între soţ-soţie, între concubini, asupra copiilor, asupra bătrânilor sau 

altor rude) este o cauză a violenţei copilului. Copiii care cresc într-u mediu în care cineva 

caută să-l controleze şi să-l domine pe celălalt folosind forţa şi /sau profitând de 

incapacitatea de aparare a victimei şi într-o atmosferă de violenţă trăiesc o traumă şi 

dezvoltă probleme de ordin fizic, emoţional, psihologic şi de comportament. Trauma este 

intensă şi cu consecinţe profunde şi de durată, iar ei devin la rândul lor violenţi. 

Numărul mare de familii dezbinate, dezinteresul familiei şi lipsa părinţilor (din 

diferite motive) sunt factori de violenţă. Se pot adăuga aici sărăcia şi promiscuitatea. 

Anturajul reprezintă un factor important. De la o anumită vârstă, elevii simt 

nevoia de a se afilia unor grupuri sau „găşti” şi de cele mai multe ori membrii acestora nu 

au un comportament tocmai potrivit. Ei copiază acest comportament, precum şi felul de a 

fi  şi de a acţiona al partenerilor. Chiar dacă uneori conştientizează că  acţiunile nu sunt 
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adecvate, acţionează la fel ca întregul grup, fiind stăpâniţi de teama de a nu fi 

desconsideraţi şi chiar daţi la o parte.   

Cauzele de natură pedagogică se regăsesc atât la nivelul şcolii, cât şi al familiei. 

Lipsa de autoritate a unor profesori şi faptul că unele probleme grave de comportament 

ale elevilor sunt tratate cu indulgenţă şi superficialitate îngăduie prezenţa violenţei. 

Revolta elevilor poate fi determinată şi de tonul agresiv al profesorului sau de aprecierea 

nedreaptă cu note sau calificative. Există părinţi care nu mai au capacitatea de a-şi educa 

şi stăpâni copiii, depăşiţi fiind de situaţie. Elevii nu mai sunt motivaţi să înveţe sau au 

înţeles greşit conceptul de democraţie. Are loc o depreciere vizibilă şi chiar o dispariţie a 

modelului familiei tradiţionale. 

 Consumul de alcool şi droguri, frecventarea barurilor şi a altor locuri de distracţie 

care se înmulţesc în vecinătatea şcolilor induc elevilor un comportament violent. 

Televiziunea şi Internetul constituie preocuparea zilnică a elevilor, în detrimentul 

lecturii şi al mişcării fizice. Ele influenţiază negativ comportamentul elevilor prin 

emisiuni şi imagini care promovează agresivitatea, violenţa şi sexualitatea. Mai mult, 

imaginea instituţiei şcolare este depreciată prin prezentarea la TV a unor evenimente 

izolate din şcoli. 

La toate acestea se adaugă carenţele de ordin legislativ, la nivelul sistemului 

social, în general şi al celui şcolar, în special. Incoerenţa legislativă şi instabilitatea 

sistemului legislativ determină sfidarea legilor, a regulamentelor sau a normelor de 

convieţuire socială fără riscul sancţionării faptelor. Violenţa nepedepsită instigă la alte 

violenţe. 

Cazurile de violenţă pot fi prevenite şi combătute prin numeroase metode, mai 

mult sau mai puţin folositoare în funcţie de gravitatea situaţiei. Profesorul este cel care, la 

nivelul şcolii, trebuie să supravegheze şi să elimine violenţa prin măsuri concrete, prin 

deschidere la sugestii oferite de specialişti şi prin colaborarea cu elevii, părinţii şi alte 

persoane abilitate.  

O măsură importantă implică respectarea strictă a Regulamentului Şcolar şi a 

Regulamentului de Ordine Interioară, care trebuie prezentate şi prelucrate atât elevilor, 

cât şi părinţilor. Popularizare sancţiunilor şi a situaţiilor problemă descurajează violenţa. 

Actele de violenţă depistate trebuie făcute publice, discutate, analizate şi sancţionate, 

devenind un punct de reper pentru comportamentul elevilor.  

În cadrul orelor de dirigenţie, profesorul trebuie să propună şi să abordeze teme 

speciale care vizează dezvoltarea competenţelor sociale, formarea comportamentelor 

prosociale, dezvoltarea personală şi modalităţi de soluţionare negociată a conflictelor. Pot 

fi prezentate şi analizate diferite acte de violenţă.    

Este  recomandabil  ca elevii să fie implicaţi cât mai des în acţiuni de prevenire a 

actelor de violenţă şi să se organizeze dezbateri la care să participe profesori, elevi, 

părinţi, psihologi, jurişti, poliţişti, jandarmi, cadre medicale. 

Trebuie avută în vedere o colaborare permanentă şi cât mai strânsă cu familia 

pentru a depista şi corecta climatul conflictual, reducându-se astfel numărul elevilor- 

problemă, „suspecţii” principali în declanşarea actelor de violenţă. Comunicarea cu 

părinţii este esenţială şi de real folos dacă aceştia se implică. 

În fiecare şcoală este necesară existenţa unui cabinet de consiliere 

psihopedagogică a elevilor cu probleme de comportament şi nu numai. Este binevenită 
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consilierea profesorilor diriginţi şi a părinţilor pe probleme de comunicare şi relaţionare 

cu copiii. 

Desfăşurarea unor programe şi proiecte educaţionale şi stabilirea unor parteneriate 

cu instituţii specializate în combaterea infracţionalităţii  constituie  modalităţi de 

promovare a nonviolenţei. 

Paza şi ordinea în şcoală pot fi asigurate şi întărite prin prezenţa unui agent de 

pază şi protecţie angajat cu contract şi prin instalarea camerelor-video acolo unde este 

posibil. 

Lista măsurilor şi a sugestiilor pentru combaterea violenţei nu se încheie aici. Ea 

poate fi completată şi îmbunătăţită, mereu actualizată. 

Putem trăi într-o lume mai bună,  mai liniştită, fără teamă şi conflicte. Pentru asta 

trebuie să acţionăm şi să spunem: Stop violenţei!      

 

 
 

     

CUM POATE FI DEPAŞITĂ STAREA DE SUPĂRARE 
 

Profesor Toader Cristina 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

De multe ori vedem cum dintr-o suparare oarecare se nasc conflicte si chiar 

violente, mai ales in mediul scolar.Ca educatori, intervenim in masura in care este posibil 

pentru calmarea celor implicati si medierea conflictelor dintre elevi, dar de multe ori ele 

se nasc si se dezvolta fara prezenta noastra.In aceste situatii ele pot degenera in violente 

periculoase din situatii care pot sa para comune la prima vedere, obisnuite. 

Agresiune fizica sau violenta este definita ca o incercare deliberata de a cauza 

vatamare corporala unei alte persoane.Aceasta se intampla de multe ori cand apare o 

suparare intre doi oameni sau doua grupuri de oameni. 

Asa cum este prezentata in cartea dr. Wendy Dryden, supararea apartine 

categoriilor emotiilor.Ea poate fi generata de atitudini, cuvinte, fapte ale celor cu care 

interactionam. 

CAND APARE SUPARAREA? 

Conform unor teorii emotionale exista un model care afirma ca emotiile noastre(C) 

nu sunt determinate direct de ceea ce se intampla in punctul A(eveniment activator A),ci 

de convingerile noastre(B) .Se naste astfel un lant A-B-C. 

Starea de suparare actioneaza ca un paravan si distorsioneaza interpretarea 

evenimentelor.Exista in acel moment tendinta(convingerea) de a te considera pe tine 

absolut corect, iar pe celalalt absolut incorect si o incapacitate de a sesiza punctul de 

vedere al celuilalt. 

Supararea este un termen care poate fi asociat cu alte cuvinte din acelasi spectru: 
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mahnit, ofensat, manios, iritat, frustrat, furios, ostil, infuriat, agasat, enervat, turbat, 

indignat, ultragiat, scos din sarite, calcat pe nervi, sacait, razbunator. 

Atunci cand vorbim despre suparare trebuie sa avem in vedere ca exista suparare 

nociva si suparare benefica. Cum se poate distinge intre cele doua forme ale supararii 

care sunt opuse ? Doar prin studiul convingerilor sau atitudinilor individuale. 

SUPARAREA NOCIVA REZULTA DINTR-UN SET DE CONVINGERI 

NEADECVATE. 

Autoarea mai sus mentionata precizeaza cateva convingeri neadecvate care ar putea 

genera suparari: 

PRETENTII RIGIDE 

CATASTROFIZAREA 

TOLERANTA SCAZUTA LA FRUSTRARE 

INVINUIREA CELORLALTI 

AUTOINVINUIREA 

Supararea este o problema, dar de multe ori nu vedem acest lucru.  

DE CE NU VEDEM CA SUPARAREA ESTE O PROBLEMA ? 

Exista situatii in care sunt  obstacole  care ne impiedica sa vedem ca supararea 

este o problema : 

1. Nu ne dam seama ca suntem suparati 

2. Nu ne dam seama de efectele supararii noastre asupra starii noastre 

de confort.  (nu ne dăm seama că ne face rău) 

3. Nu ne dăm seama  că face rău altora 

4. Credem că este importantă supărarea noastră 

5. Credem că exteriorizarea ei ne dă curaj 

6. Acuzăm pe alţii pentru supărarea noastră 

Supararea este inamicul empatiei, iar faptul ca nu exista intelegere conduce la 

situatia in care concilierea nu poate avea loc.Supararea astfel generata va face loc 

unor ganduri legate de RAZBUNARE. Daca nu actionam in aceasta etapa a 

procesului supararii pot aparea consecinte fiziologice neplacute cum ar fi: 

 Cresterea ritmului cardiac 

 Cresterea tensiunii musculare sau strangerea pumnilor,a 

maxilarelor 

 Senzatia de tremur sau clatinare 

 Maini umede sau reci 

 Respiratie rapida 

 Inrosirea pielii sau senzatii de caldura 

 Neliniste sau agitatie 

 Irascibilitate sau frica exagerata 

 Sentimentul de a fi hiperexcitat sau la capatul puterilor 

 Dureri gastrice sau greata 

MOTIVE FALSE PENTRU MENŢINEREA SUPĂRĂRII 

 Considerăm supărarea necesară 

 Dacă nu am fi supăraţi am fi îngăduitori faţă de comportamentul inadecvat 

al altora 

 Supărarea noastră impune respect 



 

 

154 

 Supărarea ne ajută să păstrăm controlul asupra altor persoane şi trebuie 

exteriorizată 

 Supărarea îi ajută pe alţii să se schimbe 

 Supărarea ne oferă un sentiment de forţă 

 Daca nu ne manifestam supararea oamenii vor „profita de noi 

Supararea benefica rezulta dintr-un set de convingeri 

adecvate. 
PREFERINTE FLEXIBILE 

CONVINGERI ANTICATASTROFICE 

TPLERANTA CRESCUTA LA FRUSTRARE 

ACCEPTAREA CELORLALTI 

CONVINGERILE DE AUTOACCEPTARE 

STAREA DE SUPARARE TREBUIE DEPASITA! 

Scopul nu este acela de ne pastra calmul ,ci acela de actiona 

constructiv 
Daca fiecare dintre noi am analiza balanta COST-BENEFICIU am ajunge la 

concluzia ca nu este avantajos sa ne mentinem starea de suparare pentru ca apar 

consecinte nedorite 

 Consecinţe emoţionale 

 Consecinţe comportamentale 

 Consecinţe fiziologice 

 Consecinţe interpersonale 

 Consecinţe de comunicare 

De aceea este necesar efortul de a o depasi.  

Cum reusim acest lucru? 

Prin transformarea convingerilor gresite in convingeri sanatoase! 

PRETENTII RIGIDE in PREFERINTE FLEXIBILE 

CATASTROFIZAREA in CONVINGERI ANTICATASTROFICE 

TOLERANTA SCAZUTA LA FRUSTRARE  in TOLERANTA CRESCUTA LA 

FRUSTRARE 

INVINUIREA CELORLALTI  in ACCEPTAREA CELORLALTI 

AUTOINVINUIREA in  CONVINGERILE DE AUTOACCEPTARE 

In concluzie 

 Cine generează starea de supărare nocivă? 
PROPRIILE NOASTRE CONVINGERI! 

 CUM NE SCHIMBĂM CONVINGERILE? 

PRIN ACHIZIŢIONAREA UNUI NOU SET DE CONVINGERI ! 

 

Bibliografie : 

OVERCOMING ANGER-WHEN ANGER HELPS AND WHWN IT HURTS 

Dr.Windy Dryden 
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SPUNE “STOP” VIOLENTEI! 
 

Prof. Cristiana Pop,  

Liceul Teoretic “I. Jebelean” Sanicolau Mare  

 

1.1 MOTIVATIA/OBIECTIVE ALE INVESTIGATIEI 

 

O investigatei cu titlul “Violenta in scoala” isi pastreaza actualitatea, caci o 

societate fara conflicte este o societate utopica. Nu putem ignora potentialul agresiv si 

violent ce caracterizeaza individual si grupurile societatii actuale, deci si o organizatie 

precum este scoala sau un grup social cum este clasa de elevi. Datorita mediatizarii unor 

cazuri de violenta in cadrul scolii la nivel national, era fireasca necesitatea de a ne 

contura o imagine cat mai completa despre acest fenomen si la nivelul colectivului nostru 

cu atat mai mult cu cat spun specialistii, evaluarea corecta a atitudinilor in cazul unui 

astfel de fenomen, consilierea, eforturile de exercitare a unui control pot transforma 

conflictul intr-un factor de progres, pozitiv. 

Prin obiectivele investigatiei noastre putem enumera sondarea, cunoasterea 

formelor de violenta mai frecvente in cadrul scolii, a imaginii/atitudinilor 

elevilor/cadrelor didactice in fata acestui fenomen, a aspectelor sale dominante la diferite 

categorii de elevi, in vederea unei mai bune cunoasteri a acestuia la nivelul scolii noastre. 

1.2 METODELE UTILIZATE  

Investigatia noastra s-a desfasurat in cursul lunii octombrie 2010 pe un esantion 

de 16 clase din ciclul gimnazial si liceal. De asemenea , au fost investigati pe tema 

violentei in scoala si dirigintii claselor la care s-a aplicat chestionarul pentru elevi, acestia 

alcatuind esantionul nostru de cadre didactice investigate. Metode folosita in cazul de fata 

a fost ancheta pe o tehnica interogativa, chestionarul. Mentionam ca instrumentele 

folosite au fost chestionare nestadardizate si ca modul de aplicare a fost acela al 

autoadministrarii colective, sub coordonarea dirigintilor claselor cuprinse in esantion. Sa 

amintim ca in ceea ce priveste analiza rezultatelor obtinute am folosit si metode simple de 

prelucrare a datelor, cum sunt : numararea, ponderea diferitelor caracteristici, comparatia, 

clasificarea. Chestionarul destinat elevilor, dar si cel destinat profesorilor este alcatuit, in 

majoritate, din intrebari, plecand de la definirea agresivitatii ca « un comportament 

caracterizat prin reactii brutale, distructive, de atac, precum : reactii verbale(injurii, 

cuvinte amenintatoare), reactii afective(intimidarea celorlalti), reactii fizice(lovire, batai, 

raniri) ». Itemii chestionarelor sunt intrebari in majoritatea lor cu raspunsuri la alegere si 

doar cativa itemi cu raspunsuri deschise.  

1.3 ANALIZA REZULTATELOR 

Am optat, aici, sa prezentam rezultatele anchetei noastre sub forma unor 

diagrame/histograme, in functie de sexe, insotite de cateva comentarii acolo unde am 

considerat ca este nevoie, deoarece aceasta modalitate de prezentare ni se pare una 

riguroasa si in acelasi timp, foarte sugwstiva in ceea ce priveste semnificatia rezultatelor 

investigatie noastre concrete. 

 

BIBLIOGRAFIE :  

1. www. studiidecaz.ro  

2. www. Unicef.ro   
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PACE ŞI NONVIOLENŢĂ - MESAGERII PĂCII ÎN GRUPUL 

ŞCOLAR TEHNIC REŞIŢA 

 
Director Prof. Şerban Niculae 

Prof. Timofte Stelică 

Grupul Şcolar Tehnic 

 

În prezent, multe dintre principalele teme ce preocupă societatea sunt reflectate şi 

au efecte directe şi indirecte asupra siguranţei în şcoală. Exemplele sunt numeroase, de la 

alcool şi droguri, la înţelegerea eronată a ceea ce înseamnă emancipare, cu toată paleta de 

manifestări a acestei neînţelegeri (începerea precoce a vieţii sexuale, agresiune sexuală 

etc.), la violenţă şi delincvenţă juvenilă şi, în unele cazuri discriminare şi manifestări 

rasiste, atitudini radicale, ş.a.m.d. 

 A trăi fericit presupune a avea acea linişte şi bucurie care ne face să apreciem 

viaţa şi pe cei din jur. Pacea presupune iubire, toleranţă, respect, aprecierea celor din jur, 

comunicare, progres, într-un cuvânt fericire. 

 CE PUTEM FACE PENTRU A FI FERICIŢI? Putem face noi ceva? 

Răspunsul este simplu: trebuie să înţelegem că noi suntem cei care vom clădi viitorul, 

care depinde de noi. 

Trebuie să ne deprindem cu acea cultură a păcii, trebuie să ne asumăm un rol în a crea 

armonie în jur, a crea pacea. Fiecare trebuie să fie mesagerul păcii şi nonviolenţei pe 

acest pământ. Elevii trebuie să contribuie la instituirea unui climat de pace, linişte, 

armonie. 

Elevii pot fi implicaţi în câteva aspecte care pot contribui la o armonioasă dezvoltare a 

societăţii. Cel mai important lucru este că elevii pot avea un rol important în realizarea 

unui  

stil de viaţă armonios, în rezolvarea unor probleme legate de viitorul lor şi al altora. 

Elevii şi tinerii  trebuie să se implice şi să ofere soluţii în anumite situaţii, conflicte, 

probleme ivite în interiorul şcolii, între elevi cu nevoi speciale şi ceilalţi, între familii şi 

comunitate. 

A-i implica pe elevi înseamnă a avea soluţii viabile pentru posibile probleme de integrare 

în societate. Elevii trebuie să fie educaţi într-o adevărată cultură a păcii. Ei trebuie să 

înţeleagă problemele reale ale lumii şi trebuie să îşi asume un rol important în dezvoltarea 

unei culturi pentru pace. Dezvoltarea unei culturi a păcii înseamnă: să trăieşti după 

standarde internaţionale, după drepturile omului, echitate şi să înveţe să aprecieze 

diversitatea culturală, să respecte Pământul, cu tot ce este frumos şi să se respecte între ei. 

 Elevii trebuie să trăiască într-un mediu propice, aceasta însemnând o societate 

care să le ofere exemple bune şi siguranţă. Ei au drepturi să fie respectate şi să simtă 

nevoia să comunice unii cu alţii. Toată lumea vrea să trăiască într-o societate care să le 

ofere siguranţă şi încredere în viitor. Elevii trebuie să înveţe să îşi asume un rol şi să 

aprecieze aspectele pozitive ale vieţii şi societăţii. Prin piese de teatru/realizate de elevi se 

pot dezvolta aceste valori, iar tematica acestora să fie Conflictele şi educaţia pentru pace. 

Ei pot crea poezii prin care să scoată la iveală sentimente şi gândurile lor bune. 

Într-un cuvânt copiii înseamnă viitorul, care trebuie să implice pace, armonie, toleranţă, 

respect. 
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Zilnic, societatea ca întreg, inclusiv cel mai vulnerabil şi influenţabil segment al ei – 

copiii şi adolescenţii – se confruntă cu niveluri crescute de stress, iar ştirile din media, cel 

mai des, sunt o ilustrare a nivelului de violenţă şi delincvenţă din societate, iar 

”modelele” de viaţă prezentate tinerilor prin intermediul mass-media sunt, deseori, cel 

puţin nefericite: ştirile, filmele, chiar şi emisiunile de divertisement! Acestea prezintă un 

nivel tot mai crescut de toleranţă faţă de violenţa verbală sau fizică – iar violenţa fizică 

este numai vârful unei piramide construite pe violenţa verbală, ameninţări şi jigniri care 

se află la bază. Lipsa de inhibiţie în exprimări ce conţin jigniri şi ameninţări, ironii 

gratuite se constituie într-un prim element de risc ca astfel de comportamente să ajungă să 

pară ”de la sine înţelese” şi aşa, treptat –  ca reacţie, să se escaladeze până la violenţa 

fizică.  

Evident, nivelurile crescute de violenţă din societate sunt preluate şi de şcoală, iar de aici 

până la diminuarea calităţii climatului de siguranţă şcolară nu mai este decât un pas. 

Şcoala nu poate închide uşile în faţa intervenţiilor din mediul extern, chiar dimpotrivă, ea 

trebuie să fie şi să devină cel mai deschis şi vizibil model micro al societăţii în care-şi 

desfăşoară activitatea zilnică.  

Preocupările elevilor şi profesorilor, în strânsă cooperare cu părinţii, trebuie să fie 

legate de prevenirea şi combaterea atitudinilor şi manifestărilor ce încurajează violenţa 

sub toate formele sale, ca şi toate celelalte manifestări la fel de negative: alcoolism, de 

dată mai recentă consumul şi traficul de droguri, prostituţia, furtul etc., toate fiind 

regăsite în statisticile legate de delincvenţa juvenilă. 

În acest context, prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în incinta unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi zona adiacentă  constituie o preocupare prioritară la nivelul 

instituţiilor statului român având atribuţii legale în materie, autorităţi centrale şi locale, 

poliţie şi jandarmerie, toate urmărind prin demersurile lor să vină în sprijinul şcolii, 

părinţilor şi elevilor. 

Un astfel de demers relevant a fost Hotărârea nr. 1473 din 9 septembrie 2004 

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi 

Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul 

Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos în domeniul afacerilor 

interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004.  

În temeiul acestui Memorandum, în anul 2006 a fost demarat Proiectul MATRA 

06/RM/9/1 – Prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi zona adiacentă unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Poliţia 

Olandeză, care a avut în vedere, încă din start,  implicarea tuturor factorilor responsabili 

în acest domeniu, în scopul obţinerii unor rezultate cât mai bune.  

Cel mai important partener, care a avut o participare relevantă la activităţile proiectului, a 

fost Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ca beneficiar principal al 

noilor abordări şi măsuri ce urmau a fi iniţiate şi implementate pentru îmbunătăţirea 

climatului de siguranţă şcolară.  

În formularea şi realizarea proiectului au fost luate în consideraţie şi 

recomandările europene din Decizia Parlamentului şi Consiliului European nr. 

803/2004/EC privind prevenirea şi lupta împotriva violenţei asupra copiilor, tinerilor şi 

femeilor, precum şi Recomandarea nr. 1286/1996 a Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei privind o strategie europeană pentru copii.  
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Astfel, concluzia generală, confirmată de instituţiile abilitate în urma analizei  

evoluţiei şi tendinţelor fenomenului delincvenţei juvenile în incinta şi zona adiacentă  

unităţilor de învăţământ preuniversitar, a evidenţiat necesitatea armonizării cadrului 

juridic şi a realizării unui parteneriat strategic între principalele instituţii guvernamentale 

şi organizaţii nonguvernamentale având atributii legale în domeniu, care să gestioneze în 

mod unitar şi eficient întreaga problematică în materie. 

Violenţa şi violenţa şcolară ca forme concrete. Cauze. 

Societatea modernă se confruntă cu diverse tipuri de violenţă – de la violenţa adeseori 

”tăcută”în mediul familial, la cea manifestată în conflictele dintre state. Însăşi cuvântul 

”violenţă” necesită un efort de concretizare, deoarece aceasta poate fi îndreptată 

împotriva unei alte persoane, împotriva propriei persoane, ori împotriva unor grupuri, 

provocând necesitatea de reacţie pentru a preîntâmpina efectele acesteia, ori pentru a le 

sancţiona. Astfel, violenţa se constituie într-o preocupare permanentă pentru autorităţile 

interesate şi responsabile de aplicarea legii, dar şi pentru psihologi, sociologi, economişti 

şi alţi cercetători interesaţi în cunoaşterea domeniului social.  

Practic, spectrul violenţei poate acoperi orice astfel de manifestare de la jignire, insultă, 

încăierare între două persoane, până la efectele extreme care sunt războiul şi genocidul. 

Implicit, violenţa este şi un altfel de mijloc/instrument pentru a măsura nivelul de cultură 

şi toleranţă al unei societăţi.  

Între multiplele argumentaţii oferite pentru prezenţa violenţei, una dintre opinii este că 

violenţa, ca atare, poate fi percepută diferit de la individ la individ, dar şi de la societate 

la societate, inclusiv pe baza percepţiilor stabilite în relaţia dintre făptaş şi victimă.  

Astfel, psihologii argumentează că, cel puţin în ultimul tip menţionat de înţelegere a 

violenţei - al relaţiei agresor-victimă - modul defensiv, violent de a reacţiona la impulsul 

violent iniţial, uneori întrece ca proporţie violenţa iniţială.  

În concluzie, violenţa şi proporţiile acesteia depind şi de modul în care actorii implicaţi în 

actul violent o percep
1
. 

Violenţa poate fi explicată din perspectivă psihologică dar, în egală măsură, din 

perspectivă socio-economică.  

România, după mulţi ani de tranziţie dificilă, se confruntă cu o criză economică la nivel 

mondial, având un impact dramatic asupra economiei, dar şi asupra condiţiei sociale, 

ceea ce, întro anumită măsură a dus la manifestări tot mai frecvente de violenţă, inclusiv 

în mediul şcolar.  

Violenţa în şcoală, ca atare, nu este un fenomen social complet nou, fiind definit drept 

acel fenomen care cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente ce 

implică violenţa verbală şi fizică (porecle, înjurături, ameninţări, hărţuire, bătăi, abuz 

sexual etc.).  

Toate aceste manifestări cad sub incidenţa legii, alături de consumul de droguri şi 

alcool, furt, atingeri aduse autorităţilor publice şi cadrelor didactice, inclusiv orice alte 

tipuri de comportamente deviante în relaţia cu şcoala. 

Spre deosebire de agresivitate - care reprezintă potenţialitatea ce permite dirijarea acţiunii 

şi ţine de gândire, analiza fiind intrinsecă -, violenţa este acţiunea în sine, dezorganizarea 

brutală a personalităţii sau colectivităţii şi afectează atât individul, cât şi mediul în care 

acesta se manifestă. Violenţa nu este ereditară, dar este contagioasă. 

                                                 
1
 John Rowan, The Structured Crowd, ed.Davis-Poynter, 1978. 
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Astfel întâlnim mai multe tipuri de violenţă în mediul şcolar: 

• Violenţa fizică, concretizată prin lovirea persoanelor, vătămarea fizică a acestora, 

deposedarea prin forţă de bunuri, etc.; 

• Violenţa economică (materială), ce se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra 

mobilierului şcolar şi a bunurilor altor persoane (distrugere); 

• Violenţa psihică ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana 

agresată, şi se manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare, discriminare 

etc. 

Printre cauzele care determină comportamentul violent în rândul elevilor (acestea 

fiind multiple şi greu de combătut), putem argumenta următoarele: 

• Încă de la vârsta preşcolară unii copii sunt martori ai violenţei domestice (fizice, 

psihice) şi fiind la vârsta la care îşi aleg şi imită modelul de comportament, copilul îşi va 

însuşi inconştient actele de violenţă ale adulţilor, le va reproduce în interacţiunea cu 

colegii de grădiniţă sau şcoală, grupul de prieteni, fiind convins că aceste atitudini sunt 

corecte şi fireşti; 

• Deseori, din dorinţa de a fi populari, de a avea ceea ce familia nu le oferă sau pur şi 

simplu de a se răzbuna pe colegii cu performanţe în diverse domenii, elevii apelează la 

teroare, deoarece nu cunosc pedepsele legale la care pot fi supuşi. Tot în ciclul primar se 

formează/dezvoltă dorinţa copilului de a se evidenţia - nereuşind performante la 

învăţătură, elevul va încerca să devină lider prin orice alte metode, apelând sau instigând 

la violenţă; 

Astfel, pentru a rezuma, putem identifica următoarele categorii de motivaţii ale 

violenţei şcolare şi, pe cale de consecinţă, ale manifestărilor ce duc, în final, la 

delincvenţa juvenilă: 

b) Factori individuali: nivelul scăzut de toleranţă împotriva frustrării; dificultăţi de 

adaptare la disciplina şcolară, percepţia de sine negativă; instabilitatea emoţională; 

absenţa ori dezvoltarea redusă a mecanismelor de auto-control/cenzură; tendinţa către 

comportamentele de tip dependent; o capacitate empatică slăbită etc.  

Evident, există şi deosebiri între elevii dintr-o instituţie şcolară în ceea ce priveşte 

adoptarea, consimţirea ori tăcerea în faţa comportamentelor violente.  

c) Condiţiile de viaţă precare în familie:  

- climatul socio-afectiv (absenţa afecţiunii dintre părinţi, situaţii tensionate, 

certurile dintre părinţi, între părinţi şi copil – asociate cu manifestări violente ale 

părinţilor de la palma trasă copilului, până la bătaia copilului/mamei/uneori chiar a 

tatălui, înjurături etc), practic un mediu caracterizat de absenţa unei siguranţe afective 

necesare copilului în anii de formare; 

- tipul de familie (un exemplu fiind familiile dezorganizate);  

- situaţia economică a familiei (venituri insuficiente în gospodărie);  

- dimensiunea familiei (doi sau mai mulţi copii în familie, ceea ce implică de cele 

mai multe ori un nivel mai ridicat de pauperitate);  

- nivelul scăzut de educaţie al părinţilor, implicit o înţelegere mai scăzută a 

rolului vital pe care îl joacă în devenirea şi formarea propriului copil;  

- un fenomen de dată relativ recentă– absenţa unuia sau a ambilor părinţi 

datorită migraţiei pentru muncă, în timp ce copilul/copiii sunt lăsaţi în grija familiei 

extinse ori a prietenilor (copiii se simt abandonaţi iar, deseori, supervizarea este fie 

superficială, fie complet absentă);  
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d) Cauze determinate de şcoală:  

- dificultăţi de comunicare între profesor şi elevi;  

- modalităţile prin care, uneori, cadrele didactice înţeleg să-şi impună 

autoritatea;  
- stiluri excesiv de autoritare de predare, coroborate cu distorsionări în 

evaluarea rezultatelor elevilor; alte aspecte ce pot fi menţionate ca posibile motive 

variază de la diverse preconcepţii ale profesorilor care uneori recurg la sancţiuni 

nejustificate şi/sau curricula supra-încărcată în care caută o explicaţie a atitudinii excesiv 

de severe. De aici, rezultă că uneori profesorii tind să identifice motivele în formatul 

pedagogic (curriculumul încărcat, orar dificil, numărul de elevi, absenţa infrastructurii 

şcolare), elevii plasează deseori sursele de conflict în sfera interacţiunii subiective, 

respectiv disponibilitatea scăzută a profesorilor către comunicarea deschisă în clasă şi în 

afara clasei (activităţi curriculare şi extra-curriculare); distanţa în comunicare, metode 

neatractive de predare, descurajarea iniţiativelor elevilor.  

Părinţii au şi ei propriile opinii în privinţa surselor de violenţă, cele mai multe dintre 

acestea având în vedere aspectul administrativ, respectiv absenţa sistemelor de protecţie 

mai sigure, controalelor şi intervenţiilor specializate împotriva violenţei manifestate în 

şcoală şi zona adiacentă acesteia. 

e) Cauze induse de contextual social:  

-  aşa cum s-a mai menţionat expunerea mass-media este una dintre cele mai 

importante surse care generează factori de influenţare a comportamentului elevilor, prin 

valorile promovate şi produsele oferite pentru petrecerea timpului liber/de odihnă. Cel 

mai des se observă promovarea comportamentelor violente şi agresive în programele tv, 

în filme; utilizarea computerelor personale şi a internetului, dincolo de beneficiile zilnice, 

au şi dezavantajul de a favoriza accesul la jocuri video cu un conţinut agresive, astfel 

apărând şi o nouă formă de violenţă hărţuirea online; tot utilizarea desktopurilor şi 

laptopurilor, alături de telefoane mobile şi alte gadgeturi moderne au facilitat elevilor noi 

modalităţi rapide şi eficiente de a face public ce anume se întâmplă în şcoala lor – 

publicitatea aspectelor negative pe de o parte, iar pe de altă parte folosirea acestora pentru 

”a se da mari” (bătăi între elevi, bătăi între elev şi profesor, hărţuire etc.) şi/sau de a 

prezenta elementele la care sunt expuşi datorită slăbiciunilor manifestate, uneori, de 

cadrele didactice. Concomitent, în ziare, reviste şi la buletinele de ştiri aceste evenimente 

şcolare sunt amplificate prin dezbaterea repetată, epuizantă, dar fără oferirea de soluţii a 

acestor tipuri de incidente. Foarte des s-a putut observa că acele clipuri postate pe 

YouTube, sau MySpace de către elevi au fost prezentate însoţite de comentarii negative 

despre şcoală, cadre didactice, starea sistemului de educaţie etc., în timp ce, datorită 

relaţiei precare dintre mass-media şi ceilalţi actori cu responsabilităţi în domeniu, 

mesajele transmise ca ”ştiri de şoc” nu erau acompaniate şi de mesajele clare, 

netrunchiate, lipsite de distorsionări ale celorlalte părţi implicate: Poliţia Română, 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectorate şcolare, autorităţi 

centrale/locale etc.;  

- grupul de prieteni şi mediul social frecventat în afara orelor de şcoală (găştile 

de scară, de colţ de stradă, etc.) joacă un rol important în ierarhia motivelor pentru care 

apar manifestări violente în zona adiacentă şcolilor.  

Date fiind aceste categorii de cauze, precum şi condiţiile în care acestea devin manifeste, 

opiniile specialiştilor converg în ceea ce priveşte imposibilitatea combaterii tuturor 



 

 

161 

formelor de violenţă şcolară. Cu toate acestea, există nenumărate activităţi concrete prin 

care orice instituţie şcolară poate ameliora frecvenţa şi intensitatea cazurilor de violenţă 

în care sunt implicaţi elevi, cadre didactice, personal auxiliar şi părinţi. În acest sens, se 

disting: 

1 - activitatea de prevenţie, prin care înţelegem ansamblul acţiunilor care 

previn/împiedică producerea unor fenomene de violenţă; 

2 - activitatea de intervenţie, care reprezintă măsurile prin care se împiedică reapariţia 

unui caz de violenţă ce a avut deja loc.  

Ambele activităţi implică, din start, realizarea unui sistem integrat de cooperare între 

reprezentanţii diverselor autorităţi centrale/locale, dar şi între aceştia şi organizaţii non-

guvernamentale a căror misiune este de a asigura protecţia drepturilor copilului. Mai 

mult, abordarea integrată a siguranţei şcolare şi a combaterii delincvenţei juvenile, 

înseamnă şi implicarea activă a comunităţii în sens larg, precum şi o schimbare a 

mentalităţii şi modului de acţiune în scopul creşterii nivelului de siguranţă. Elevii, 

profesorii, cât şi poliţia şi jandarmeria, alături de profesioniştii din serviciile de asistenţă 

socială pentru copii şi familiile lor, dar şi societatea în general, trebuie să contribuie la o 

nouă viziune în privinţa siguranţei şcolare şi a modului de realizare a acesteia: siguranţa 

şcolară nu începe şi nici nu se încheie în incinta şcolii, nici în zona adiacentă acesteia, ci 

începe din momentul în care copilul/adolescentul îşi ia ghiozdanul/geanta/rucsacul în 

mână pentru a pleca la şcoală şi se încheie odată cu ora la care şi-a terminat temele, după 

ce a revenit la domiciliu. 

Pentru a atinge acest deziderat de schimbare a modului de abordare şi a mentalităţii în 

privinţa siguranţei şcolare, este necesară înţelegerea rolurilor, atribuţiilor, 

responsabilităţilor şi posibilităţilor pe care le au toţi partenerii implicaţi direct sau indirect 

în asigurarea condiţiilor necesare pentru realizarea acestui obiectiv. 

Principalii parteneri în asigurarea climatului de siguranţă şcolară. Roluri, 

atribuţii, responsabilităţi 

Într-o primă analiză, principalii parteneri în asigurarea siguranţei şcolare sunt: şcolile, 

autorităţile locale, poliţia, jandarmeria, părinţii, serviciile de asistenţă socială, serviciile 

medicale etc.  

Fiecăruia dintre aceşti parteneri le revin roluri şi atribuţii specifice în cadrul domeniilor 

lor de responsabilitate în care trebuie să asigure prevenirea şi, dacă este necesar, 

intervenţia. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Sportului şi Tineretului este autoritatea centrală a 

sistemului naţional de educaţie, instituţia care coordonează strategiile, politicile şi 

măsurile la nivel naţional, inclusiv în privinţa procesului de descentralizare a 

învăţământului pre-universitar. Atribuţiile sale de coordonare şi control la nivelul 

municipiului Bucureşti şi la nivelul judeţelor sunt îndeplinite de către Inspectoratul 

Şcolar General al Municipiului Bucureşti şi de Inspectoratele Şcolare Judeţene.  

 

 

B I B L I O G R A F I E 

 Stănoiu Rodica Mihaela, Brezeanu Ortansa şi Dianu Tiberiu, Tranziţia şi 

criminalitatea, Editura Oscar, 1994.  

 Gheorghe Florian / Prevenirea Criminalittăţii – Teorie şi practică, Editura Oscar 

Print, 2005 



 

 

162 

 Prevenirea Criminalităţii.Teorie Şi Practică Dr. Gheorghe Florian Institutul 

Naţional de Criminologie Codul European de etica al politiei Codul de conduită 

pentru poliţişti, adoptat prin rezoluţia Adunării generale a ONU,nr 14169 din 

17.12.1979. Accesibil pe Internet: 

 Evoluţia criminalităţii în actualul context socio-economic IGPR / Bucureşti 2009 

 M.Cusson – Prevenir la delinquance@, PUF, Paris, 2002, pg.75 

 M. Cusson « Prévenir la délinquance », PUF, Paris, 2002, pag. 156 

 Documentare realizată de autor la „Agenţia Naţională a Serviciilor de Poliţie 

KLPD” – Haga, Olanda 

 Fooner, Michael: Inside Interpol: Combating World Crime through Science and 

International Police Cooperation, 1975 

 Jackson, Mary: Policing in a Diverse Society: An American Dilemma, Carolina 

Academic, 2004 

 John Rowan, The Structured Crowd, ed.Davis-Poynter, 1978. 

 Peak, Kenneth; Glensor: Community Policing and Problem Solving: Strategies 

and Practices, Prentice Hall, 2004 

 Roberg, Roy; Cordner, Gary; Novak: Kenneth Police & Society Published by 

Roxbury Pub Co, 2003 

 www.politiaromana.ro 

 www.edu.ro 

 www.osce.org/hcnm. 

http://www.copii.ro/content.aspx?id=92 

 

 
 

 

 

FAMILIA ŞI ROLUL EI  
 

Secretar  Marosi Elisabeta,  

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

            Copilul este o fiinţă cu însuşiri calitativ diferite de cele ale adultului şi are în mod 

legitim dreptul de a ocupa o poziţie privilegiată şi de a se bucura de un “tratament” 

specific. Sănătatea, dezvoltarea şi educaţia copilului trebuie să fie în centrul preocupărilor 

familiei. 

             Familia rămâne grupul social vital în asigurarea îngrijirii, protecţiei şi educaţiei 

copilului. În contextul schimbărilor sociale se constată o diversificare a modelelor 

familiale: frecvenţa crescândă a coabitărilor (concubinaje), creşterea numărului 

divorţurilor, a familiilor cu un singur părinte, opţiunea unor femei de a avea un copil în 

afara căsătoriei, noile forme coexistând cu modelul “clasic” al familiei conjugale. 

http://www.osce.org/hcnm
http://www.copii.ro/content.aspx?id=92
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             Într-o lume în care toate instituţiile şi toate tipurile de raporturi sociale se 

schimbă în ritm accelerat, familia nu poate rămâne neschimbată şi nu trebuie 

absolutizat un model sau altul de organizare familială. Toate aceste schimbări nu 

trebuie interpretate ca o criză a familiei, ci mai repede ca adaptări ale conduitei 

individuale la schimbările demografice, economice şi materiale care afectează 

societăţile în ansamblul lor. 

             Dezvoltarea personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: 

familiali, şcolari, comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate şi importanţă cei mai 

importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase, în securizarea fizică, afectivă şi 

materială a copilului. 

             Indiferent de modul de organizare, mediul familial intemeiat pe un sistem de 

interacţiuni afective intense este apt de a reacţiona la trebuinţele copilului, de a participa 

şi favoriza elaborarea personalităţii, a imaginii sale de sine şi despre lume. 

             Familia este cea mai în măsură să răspundă nevoilor copilului, afectiv cea mai 

adecvată trebuinţelor lui pentru că numai aceste relaţii afective şi sentimente de dragoste 

îl fac pe părinte să înţeleagă şi să intuiască copilul şi starea lui de copilărie. În familie îşi 

poate satisface nevoile sale primare, îşi poate manifesta frustrările inevitabile, temperate 

de dragostea părinţilor. În familie copilul poate să-şi investească toate resursele 

emoţionale şi să înveţe să şi le controleze pentru că aici ar trebui să fie în mod sigur un 

mediu mai ales afectiv – garanţie pentru o dezvoltare armonioasă. 

             Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului 

prin securizare materială, dragoste şi educaţie.   

 

BIBLIOGRAFIE:  
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DELINCVENŢA JUVENILĂ 

 

Profesor Anţilă Simona 

Profesor Lungu Mirela 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 

         Din punct de vedere juridic este o abatere de la normele sociale sanctionata 

juridic,savarsita de minori de pana la 18 ani,din punct de vedere sociologic este o devianta,iar 

din punct de vedere al psihologilor este o inadaptare sociala ori o tulburare de comportament. 

 Marea majoritate a delincventilor nu sunt nici infractori inraiti,nici elemente marginale 

irecuperabile,ci pur si simplu copii in deriva,victime ale lipsei de educatie,ale unui mediu 

familial violent,si care datorita esecului procesului de socializare familiala,ajung sa comita 

abateri de la normele sociale.De exemplu,”copiii strazii”,minori care fura alimente pentru a-

si potoli foamea,minori care vagabondeaza sau cersesc pentru a scapa de un mediu familial 
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represiv,lipsit de resurse afective sau morale,minore,care ademenite de promisiuni materiale 

ale unor adulti si lipsite de discernamant,ajung sa comita fapte de prostitutie. 

 Indicatori privind inclinarea spre delincventa: 

- absente frecvente de la scoala 

- atitudine indiferenta fata de scoala 

- tendinta de a se asocia cu elemente depravate 

- utilizarea precoce a unui limbaj obscen si violent 

- minciuni si furturi frecvente 

- preocupari sexuale precoce  

Cauzele care determina delincventa pot fi impartite in 2 categorii: cauze interne 

/individuale si cauze externe/sociale. 

Cauze interne/ individuale: retard neuropsihic, deficiente intelectuale, frustrare, 

impulsivitate si agresivitate; 

Cauze externe/ sociale: nivel de trai scazut, coruptia si crima organizata, violenta, 

agresarea si exploatarea minorilor. 

Prevenirea delincventei juvenile 

 Reprezinta ansamblul de politici,masuri si tehnici care,in afara cadrului justitiei 

penale,vizeaza reducerea comportamentelor care antreneaza prejudicii ca fiind 

considerate ilicite. 

 Prevenirea se poate realiza la trei niveluri: 

1.Prevenirea primara:vizeaza publicul larg sau o populatie care nu a fost identificata pe 

baza unui criteriu legat de risc.Sunt programe proactive,positive si oferite independent 

de existenta unui risc. 

2.Prevenirea secundara:vizeaza indivizi care prezinta un risc ridicat de delincventa. 

3.Prevenirea tertiara-interventia-vizeaza prevenirea recidivei si cuprinde toate actiunile 

de reintegrare pentru copiii si adolescentii care sunt deja identificati ca fiind 

delincventi. 
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PREVENIREA ŞI COMBATEREA COMPORTAMENTELOR CU 

RISC ÎN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI ADOLESCENŢI 

                         
Profesori: Munteanu Lucia, Profesor Ionescu Mimi 

Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa 

 
     În zilele noastre tranziţia de la copilărie la vârsta adultă,perioadă extrem de 

vulnerabilă,are loc intr-o ambianţa bulversantă.Evoluţia moravurilor sociale şi sexuale a 

crescut riscul sarcinilor nedorite,maladiilor sexuale trasmisibile,deSIDA. 

   Tutunul,alcoolul,drogurile sunt larg disponibile si tentaţia tinerilor de a încerca 

aceste substanţe este exploatată frecvent pentru interese băneşti.Concurenţa pentru a găsi 

o slujbă si de a-şi perfecţiona instruirea este din ce în ce mai feroce si traumatizează 

psihic tinerii,care pot manifesta tendinţe sinucidare. 

     O modalitate de a trece peste această perioadă este angajarea lor în folosul 

societăţii si în promovarea sănătăţii celorlalţi. 

      Prezentăm in continuare câteva dintre aspectele care pot avea răsunet asupra 

sănăţii adolescentului şi apoi a adultului. 

      Consumul de droguri  

    Drogurile de diverse tipuri au fost consumate din totdeauna de adulţi;de câteva 

decenii folosirea lor este asociată  cu negativismul tinerilor care sunt in căutarea de 

experienţe.Vârsta medie a toxicomanilor a scăzut,iar politoximania a devenit obisnuinţă. 

       Clasificarea drogurilor 

          -opiacee:morfina,heroina,metadona 

    Aceste substanţe suprimă durerea,au efect euforizant si induc o dependenţă 

fizică,cu fenomene de sevraj în caz de suprimare bruscă. 

        -deprimante ale sistemului nervos central: barbituricele (amobarbital, 

fenobarbital), benzodiazepinele (diazepam) şi o mulţime de sedative de sinteză si 

hipnotice. 

      Aceste substanţe crează somnolenţă si sedare sau o relaxare agreabilă dar pot 

adesea să inducă si o dezinhibare,cu pierderea controlului comportamentului dobândit. 

Apare dependenţa numai în cazul dozelor mari,utilizate  timp îndelungat produc un 

sentiment de veselie si se diminuă senzaţia de oboseală şi foame. 

   -halucinogenele- induc fenomene psihologice foarte complexe,halucinaţii si alte 

tulburări de percepţie. 

   -alte substanţe:canabisul(cânepa indiană),marihuana(frunzele sau inflorescenţele 

uscate) haşişul(răşina plantei),substanţele volatile,lacurile,diluanţii,vopselele pentru 

picturi care inhalate pot avea efecte depresoare şi anesteziante. 

      Cauzele consumului de droguri 
    -tendinţa de experimentare,curiozitate 

    -presiunea grupului  

    -disponibilitatea drogului 

    -personalitatea si mediul social(drogul poate reprezenta un mod de evadare dintr-o 

realitate dură) 

     -mass-media(anumiţi idoli ai tinerilor care consumă droguri beneficiază de o 

largă publicitate) 

        Riscuri pentru sănătate 



 

 

166 

    Riscurile pentru sănătate variază în funcţie de tipul de drog: 

   -în cazul administrării intravenoase există riscul îmbolnavirii de 

SIDA,hepatite,septicemie. 

  -consumul cronic de opiacee poate produce afectare hepatică,infecţii si afecţiuni 

neurologice. 

  -supradoza este cauza principală de deces prematur 

  -consumul prelungit de sedative poate antrena schimbări de personalitate, alterează 

memoria şi vigilenţa 

  -stimulantele produc insomnie,scăderea în greutate,halucinaţii si afectare cardiacă 

  -halucinogenele induc în special psihoza acută, stări depresive  şi simptome 

neurologice 

  -morbititatea legată de abuzul cronic de canabis apare ca rezultat al obiceiului de a-

l fuma,efectele fiind similare cu cele ale tutunului 

  -substanţele utitilizate prin inhalare pot produce moarte subită prin fibrilaţie,asfixie 

  -abuzul de droguri cauzează şi alte tipuri de probleme comportamentale şi 

sociale:suicidul,accidentele,delicvenţa. 

Toxicomanii cronici au tendinţa de a-şi abandona familia,şcoala şi au un cerc de 

prieteni unde consumul de droguri este foarte răspândit . 

Măsuri de prevenire şi combatere 

Măsuri educative: 

     -Informarea tinerilor asupra riscurilor farmacodependenţei 

     -studierea condiţiilor psiho-sociale care pot duce la o instabilitate,o inadaptare cu 

o conduită asocială şi antisocială,precum şi elaborarea de programe pentru combaterea 

acestor probleme 

Depistarea precoce a celor ce folosesc droguri. 

Există unele indicii care pot sugera consumul drogurilor: 

     -schimbarea bruscă a comportamentului; 

     -treceri fără motiv de la veselie la tristeţe,uneori chiar agresivitate neobişnuită; 

     -pierderea apetitului alimentar; 

     -pierderea gradată a interesului pentru şcoală,muncă,sporturi,prieteni; 

     -stări de somnolenţă şi apatie necaracteristice; 

     -dispariţia banilor sau a unor obiecte de valoare din casă; 

     -pete neobişnuite,mirosuri ciudate pe piele sau îmbracăminte; 

     -schimbarea grupului de prieteni,precum şi tendinţa de tăinuire a acestor 

„prieteni”. 

Tratament şi readaptare 
Cuprinde trei etape distincte:   

     -Dezintoxicarea are ca scop dezobişnuirea toxicomanului-unele metode fac apel 

tot la un drog,iar altele se bazează pe sevraj brutal 

    - Reinserţia socială urmareşte să dea individului motive de a-şi relua activitatea 

socială anterioară 

    - Post-cura ,are ca scop ajutarea individului de a-şi creşte adaptabilitatea necesară 

pentru a nu recădea în universul drogurilor  

  Ideal ar fi ca programul de tratament să includă toate aceste trei etape.În realitate 

din lipsa resurselor,atât umane cât si financiare,multe programe nu depaşesc stadiul de 

dezintoxicare. 
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Este indispensabil să tratezi toxicomanii la debut,înainte ca dependenţa să devină o 

obişnuinţa profund ancorată în caracterul unui adult care şi-a desăvârşit formarea. 

Pentru a fi eficace,programele interesând sevrajul trebuie să se deruleze într-o 

atmosferă de cooperare între medic şi pacient.Este zadarnic să impui un scenariu arbitrar 

adolescentului;el aparţine unui grup de vârstă încapăţânat şi această încăpăţânare 

determină adesea un refuz total dacă un adult vrea neapărat să-i impuna regulile sale.  

 

Chestionar 
1) Consumaţi sau aţi consumat plante etnobotanice? 

a) Ocazional 

b) Din curiozitate 

c) Niciodata 

d) Frecvent 

2) Cunoaşteţi prieteni sau colegi care consumă aceste plante ? 

a) Da 

b) Nu 

3) Cunoaşteţi influenta lor asupra organismului ? 

a) Nengativă 

b) Pozitivă 

c) Nici o influenţă 

 

4) Există magazine de vise in aproprierea şcolii ? 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu ştiu 

5) Ce personae consideraţi că vă pot ajuta pentru a renunţa la consumul 

etnobotanicelor ? 

a) Părinţii 

b) Profesorii 

c) Prietenii 

d) Medicii 

6) Aveţi nevoie de ajutor pentru a renunţa la consumul lor ? 

a) Da 

b) Nu  

c) Nu este cazul 

 

Variantă 

Răspuns 

Întrebare 

1 

Întrebare  

2 

Întrebare 

3 

Întrebare 

4 

Întrebare 

5 

Întrebare 

6 

a) 1 44 51 10 26 8 

b) 5 32 25 9 2 5 

c) 81 0 5 40 9 72 

d) 0  -  -  -  55  - 
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CONCLUZII  

 

1.  Să se introducă sancţiuni legale pentru copiii mai mari de 14 ani. 

2.  Sancţiunile sunt de ordin financiar. 

3.  Sistemul educaţional este extrem de permisiv. 

4.  Elevii să fie direcţionaţi după ce în şcoala generală li s-a făcut o fişă psihopedagogică. 

5.  Familia este în mare parte vinovată de comportamentul violent. 

6.  Elevilor să nu li se permită să devină violenţi. 

7.  Fiecare trebuie să se evalueze personal şi interpersonal. 

8.  Să existe pază în şcoli. 

9.  Măsurile trebuie luate de întreaga societate. 

10.  Discuţiile să nu rămână la nivelul adulţilor, ci să fie implicaţi şi elevii.  

11.  Profesorii sunt victime ale violenţei elevilor. 

12.  Agresivitatea există, ţine de instinct. Violenţa ţine de educaţie. 

13.  Copiii trebuie să răspundă penal de la o vârstă mai mică. 

14.  La următorul simpozion s-a propus să participe toţi psihilogii CJRAE. 
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CUPRINS 
 

    

1.  Invatare Pe Tot Parcursul Vietii Biniuc Carmen 

Pravat Cristina 

5 

2.  Prevenirea Violenţei În Rândul Elevilor - 

Sarcina Şcolii Româneşti 
Comănescu Gabriela 6 

3.  Violenta In Scoala-Prevenire şi Combatere Vultur Livia                                                         

Oltean Lucia 

8 

4.  Formele de violenţă în şcoală şi consecinţele 

acestora 

Turuianu Monica 11 

5.  Violenţa şcolară Micşoniu Dumitru 

Fulea Angekica 

13 

6.  Program terapeutic pentru combaterea 

violenţei 

Avram Adina Lia 

Marcu Delia Elena 

15 

7.  Prevenirea violenţei şcolare Rof Claudia 18 

8.  Studiu de caz Benga Ion 19 

9.  Violenţa naşte violenţă Tare Mariana 21 

10.  Întinde mâna, nu strânge pumnul! Puschita Maria,  

Staicu Camelia 

24 

11.  Violenţa Limbajului Vizual Vs. ”Guernica”  Lui 

Pablo Picasso 

Carmen Şulţi 25 

12.  “Peer Mediation” 

Alternativă În Diminuarea Violenţei Şcolare 

Demenenco Dana 

Georgescu Andreea 

27 

13.  Violenţa  În  Viaţa  De  Zi  Cu  Zi Ion Chiosa  

Lucia Bărbulescu, 

Dimitrie Bărbulescu 

30 

14.  Violenţa şcolară şi modalităţi de combatere Jivan Rani Viorica 

Cârpean Corina 

35 

15.  Măsuri de combatere a violenţei în şcoli Corcoaţă Sorina 

Moatăr Ion 

38 

16.  Violenţa  Şcolară Sandu  Maria 

Măcinic  Florica   

42 

17.  Agresivitate în limbaj Turugă Livia 

Popov Emil 

Oprescu Petria 

45 

18.  Atitudinea noastră – Stop indiferenţei! Strîmbu Anita 

Nicoară Ana 

50 

19.  Factorii ce generează violenţă în mediul şcolar                                                 Ghican Ana  

Rudolf Adina 

 

52 

20.  Cauzele Violentei în Scoala Manu Felicia  

Leucon Elena 

55 

21.  Direcţii de Acţiune în Vederea Prevenirii Şi 

Ameliorarii Victimizarii Şcolare 

Maria Voicu 56 

22.  Semne  Şi Consecinţe Ale Maltratării Copilului Stoiconi Claudia 58 
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Didraga Sofia 

23.  Da! Toleranţei – Nu! Violenţei Perţa Cristina                                                                                                         

Jula Adina 

62 

24.  Să Stopăm Împreună Violenţa – Violenţa Nu Se 

Opreşte De La Sine 

Dugălia-Bauer 

Anette 

65 

25.  Abordari Juridice Despre Delincventa Mihut Rada 

Mihut Valentina 

67 

26.  Semne Pentru Un Copil Violent Novac Ioan 69 

27.  Medierea în şcoală Ianosek Gabriela 

Şoavă Alina Violeta 

70 

28.  Efectul De Undă 

 

Lucia Peia  

Bar Dorinel 

73 

29.  Stop violenţei! Rugină Carmen Lidia 76 

30.  Violenţa în Mediul Şcolar Jianu Camelia  79 

31.  Prevenirea şi Combaterea Violentei în Scoala 

 

 Damian Corina                                             

Pojoga Mariana 

81 

32.  Scoala –Bastion Impotriva Violentei Juvenile Domasnean Alimpie               

Frant Martin 

82 

33.  Violenţa În Şcoli  Hirschvogel 

Alexander 

Păun Lucian 

84 

34.  Sistemul Educaţional Şi Modul În Care Acesta 

Poate Rezolva Conflictele Şcolare 

Ramona Călin  

Horst Farcaş 

86 

35.  Cultura Dialogului In Relatiile Interpersonale Codruţa Popescu                                                                                                

Carmen Imbrea 

88 

36.  Violenţa În Sistemul Educaţional Radoslavescu Simona 90 

37.  De Ce Sunt Violenţi Elevii In Scoală? Roşu Daniela 92 

38.  Violenţa  O Realitate A Lumii Contemporane  Loredana Farcas  

Manuela Pirvu 

94 

39.  Adolescenţii Şi Găştile De Cartier Lupu Gheorghe 96 

40.  Disciplina Pozitivă Lupu Ioana 98 

41.  Securitatea Elevilor In Scoală Ciolacu Eugenia  99 

42.  Violenţa nu te face mai puternic Bulzan Claudia 102 

43.  Sistemul de justiţie juvenilă Creţu-Maikut Marcel 

Moşneanu Nicolae 

104 

44.  Violenţa, una din marile probleme în şcoli Banac Gheorghe 

Simion Adam 

107 

45.  Cercetare privind conflictele în şcoală Zaharia Silvia 111 

46.  Faţete ale violenţei Băran Mariana 118 

47.  Cauzele violenţei şcolare Stancu Silviana 124 

48.  Stop violenţei în mediul şcolar! Bratan Rodica 126 

49.  Violenta la ea Acasa Bona Luciana 

Vesa Rodica 

129 

50.  Combaterea violenţei în şcoli Wetternek Mihaela 132 

51.  Violenţa în şcoală Marin Lavinia 135 

52.  Rezolvarea conflictelor prin comunicare Gosta Dana 138 
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Blujdea Elena 

53.  Să arătăm că ne pasă : spunem NU violenţei ! Şerban Violeta 

Natalia 

140 

54.  Spune nu violenţei Otiman Răzvan 142 

55.  Violenţa în familie Tomiţă Codruţa 147 

56.  Mediul şcolar şi violenţa Moldovan Lina 149 

57.  Cum Poate Fi Depăşită Starea De Supărare Toader Cristina 152 

58.  Spune “Stop” Violentei! Pop Cristiana 155 

59.  Pace şi Nonviolenţă - Mesagerii Păcii în Grupul 

Școlar Tehnic Resita 

Şerban Niculae 

Timofte Stelică 

156 

60.  Familia şi rolul ei  Maroşi Elisabeta 162 

61.  Delincvenţa Juvenilă Anţilă Simona 163 

62.  Prevenirea şi Combaterea Comportamentelor cu 

Risc în Colectivitatile de Copii şi Adolescenti 

Munteanu Lucia, 

Ionescu Mimi 

165 

63.  Concluzii   169 

 

 

 

                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


