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INTRODUCERE 

 
 
 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Institutul Naţional de Crimino-
logie, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu sprijin 
financiar din partea Reprezentanţei UNICEF în România a derulat în 
perioada ianuarie 2004-aprilie 2005 proiectul Violenţa în şcoală.  
 În cadrul cercetării realizate, am optat pentru următoarea definiţie 
operaţională: violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare a unor 
comportamente precum:  

1. exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, 
ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire; 

2. bruscare, împingere, lovire, rănire; 
3. comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/ 

comercializare de droguri, vandalism – provocarea de stricăciuni cu 
bună ştiinţă –, furt); 

4. ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau 
conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic); 

5. 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”. 

 Pornind de la această definiţie, obiectivele proiectului au fost 
următoarele: 

• Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violenţă în şcoală; 
• Identificarea situaţiilor de violenţă şcolară şi elaborarea unei 

tipologii a fenomenului; 
• Identificarea cauzelor generatoare ale violenţei în şcoală; 
• Elaborarea de recomandări privind ameliorarea fenomenului. 

 Cercetarea s-a desfăşurat pe un eşantion reprezentativ de peste 1200 
de unităţi de învăţământ  - şcoli generale, licee şi şcoli de arte şi meserii – 
situate atât în mediul urban, cât şi în rural. În vederea identificării feno-
menelor de violenţă şi a formelor sale de manifestare, a cauzelor şi a solu-
ţiilor posibile de prevenţie şi intervenţie au fost investigate reprezentările 
diferiţilor actori ai comunităţii educative - manageri şcolari, cadre didactice, 
consilieri şcolari, inspectori şcolari -, ale altor factori responsabili – repre-
zentanţi ai poliţiei -, precum şi ale părinţilor şi elevilor. Astfel, în cadrul 
cercetării au fost utilizate multiple eşantioane şi loturi de investigaţie, 
numărul total al diferitelor categorii de subiecţi chestionaţi /intervievaţi fiind 
de aproximativ 2400.  
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 Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violenţă a arătat că şcoala 
este în prezent scena unor frecvente situaţii de violenţă, formele de 
manifestare a violenţei fiind variate. Cele mai importante cauze ale violenţei 
în şcoală includ, pe lângă factorii familiali, socio-economici sau individuali 
şi o serie de cauze şcolare. Lipsa unui nivel adecvat de conştientizare, a unor 
strategii didactice sau decizii manageriale eficiente, plasează anumite şcoli 
în situaţia de a nu fi capabile să combată manifestările de violenţă 
determinate de anumiţi factori extra-şcolari. 
 Pornind de la aceste concluzii desprinse din cercetarea realizată, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Institutul Naţional de Criminologie, în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi, de asemenea, cu  suport 
financiar din partea Reprezentanţei UNICEF în România a iniţiat un nou 
proiect - Strategii de prevenire şi combatere a fenomenelor de violenţă la 
nivelul instituţiilor şcolare – derulat în perioada iunie 2005 - iunie 2006. 

 Obiectivele acestui proiect au fost următoarele: 
• Acordarea de asistenţă metodologică principalilor actori cheie de la 

nivelul şcolilor (elevi, părinţi, cadre didactice, manageri şcolari) 
pentru identificarea fenomenelor de violenţă şi a cauzelor care le 
generează; 

• Acordarea de asistenţă metodologică echipelor manageriale pentru 
proiectarea, implementarea şi evaluarea unor strategii de intervenţie 
anti-violenţă; 

• Identificarea şi promovarea unor exemple de bune practici la nivelul 
unităţilor şcolare în domeniul iniţiativelor/proiectelor anti-violenţă; 

• Întărirea parteneriatului între instituţii cheie cu responsabilităţi în 
prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă la nivelul 
unităţilor şcolare. 

 
 Aceste obiective au fost realizate prin desfăşurarea la nivelul a două 
unităţi de învăţământ pilot din Bucureşti – Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu” 
şi Şcoala cu clase I-VIII nr. 49 - a unei serii de activităţi, dezvoltate pe baza 
concluziilor şi recomandărilor studiului iniţial. Echipa proiectului a asistat 
echipa managerială şi cadrele didactice în elaborarea unor strategii anti-
violenţă adaptate condiţiilor specifice fiecărei unităţi de învăţământ selec-
tate, cât şi în derularea activităţilor concrete dezvoltate în cadrul acestor 
strategii. În final a fost elaborat prezentul Ghid care are ca scop ameliorarea 
fenomenelor de violenţă în şcoală şi promovarea în rândul actorilor cheie ai 
şcolii instrumente şi modele de bune practici.  
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 Acest ghid a apărut ca urmare a experienţei noastre de documentare 
şi cercetare privind fenomenul de violenţă în şcoală. Sperăm ca acesta să 
vină în sprijinul directorilor şi cadrelor didactice care sunt interesate de a 
dezvolta în şcolile lor o cultură a non-violenţei, bazată pe o strategie de 
prevenire a surselor şi cauzelor acesteia. Ca urmare ghidul intenţionează să 
ofere directorilor şi cadrelor didactice: 

• informaţii sintetice cu privire la problematica violenţei şcolare, aşa 
cum au fost surprinse de cercetarea recentă realizată  în peste 1200 
de şcoli din România; 

• sugestii de elaborare a unei strategii de prevenire şi combatere a 
violenţei la nivelul şcolii, adaptată contextului specific în care 
aceasta îşi desfăşoară activitatea; 

• instrumente de identificare a surselor şi cauzelor violenţei şcolare 
(chestionare, ghiduri de interviu, anchete în familie etc.); 

• sugestii de activităţi ce pot fi derulate în cadrul unei strategii de 
prevenire şi combatere a violenţei, multe dintre acestea culese din 
experienţa altor şcoli; 

• teme de reflecţie, exerciţii şi subiecte controversate care să stimuleze 
o comunicare reală între toţi actorii şcolari cu privire la problematica 
violenţei; 

• un set de module pentru activităţi de formare a cadrelor didactice în 
vederea conştientizării problematicii legate de violenţa în şcoală. 

 

 Ghidul cuprinde două părţi distincte: partea I, în care se prezintă 
ghidul propriu-zis şi partea a II-a – care cuprinde un set de 9 module de 
formare pe o tematică diversă privind violenţa în şcoală.  
 Partea I este structurată în două secţiuni, oferind în acelaşi timp două 
abordări complementare. Dacă prima parte vizează mai degrabă o perspec-
tivă managerială asupra problematicii violenţei în şcoală, partea a doua 
încearcă să detalieze aspecte mai concrete ale problematicii violenţei în 
şcoală, care pot oferi un sprijin în aplicarea unei strategii anti-violenţă.   
 Prima secţiune, cu titlul I. Cum dezvoltăm o strategie anti-violenţă 
la nivelul şcolii noastre,  se adresează în primul rând echipelor manageriale 
care doresc să îşi proiecteze o strategie de prevenire şi intervenţie privind 
violenţa în şcoală. Informaţiile, sugestiile şi instrumentele oferite spre 
consultare în această secţiune au menirea de a fi un sprijin util pentru 
identificarea fenomenelor de violenţă şcolară în contextul specific al fiecărei 
şcoli (forme, cauze, gravitate etc.), precum şi pentru a elabora în mod 
concret strategia de prevenire şi intervenţie, ca parte integrată a planului de 
dezvoltare şcolară. Principalele teme abordate în această secţiune sunt:  
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• identificarea fenomenele de violenţă şcolară;  
• definirea problemelor legate de violenţa şcolară; 
• dezvoltarea unor măsuri de prevenire şi intervenţie; 
• proiectarea unei strategii anti-violenţă. 

 
 Secţiunea a doua, II. Forme şi cauze ale manifestărilor de violenţă 
în şcoală -  modalităţi de prevenire şi intervenţie, tratează într-o manieră 
concretă ipostaze posibile ale violenţei în şcoală şi cauzele acesteia. 
Principalele teme supuse atenţiei sunt următoarele:  

• elevul violent; 
• elevul victimă a violenţei; 
• cauze familiale ale violenţei; 
• violenţa profesorilor; 
• comunicarea didactică şi violenţa; 
• regulamentul şcolar. 

 Fiecare subcapitol cuprinde o serie de consideraţii generale cu 
privire la problema pusă în discuţie, date de cercetare, instrumente şi 
sugestii de activităţi la nivelul şcolii.  
 
 Partea a II-a cuprinde 9 module de formare care au stat la baza 
activităţilor realizate în două şcoli pilot din Bucureşti: Liceul „Iulia Haşdeu” 
şi Şcoala generală nr. 49. Aceste module vă pot oferi sugestii cu privire la 
modul în care pot fi organizate activităţi de conştientizare a problemelor 
legate de violenţă în şcoala dumneavoastră, dar şi sugestii de organizare a 
unor sesiuni de formare adresate cadrelor didactice. Temele  propuse prin 
modulele de formare sunt următoarele: 

• Violenţa umană. Dimensiuni psihologice şi sociale  
• Abordări ale violenţei. Percepţii, concepte-cheie, tipologii 
• Violenţă şi victimizare. Elevii - categorie de risc  
• Forme şi cauze ale violenţei în şcoală. Perspectiva individuală, 

familială, şcolară, mass-media  
• Violenţa subiectivă şi violenţa obiectivă în spaţiul şcolar 
• Deficienţele de comunicare ca sursă a violenţei şcolare  
• Evaluarea învăţării elevilor - sursă a violenţei sau mecanism de 

reglare a comportamentelor violente în şcoală?  
• Strategii anti-violenţă la nivelul clasei  
• Strategii de intervenţie privind violenţa la nivelul şcolii 
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 Probabil veţi constata citind acest ghid că unele dintre aspectele 
prezentate nu sunt specifice şcolii dumneavoastră, după cum s-ar putea în 
aceeaşi măsură să regăsiţi aici multe dintre problemele cu care vă 
confruntaţi. Sa nu uităm însă că violenţa şcolară este un fenomen complex 
cu o cauzalitate multiplă şi diverse modalităţi de manifestare. Cu toţii 
recunoaştem că e mai eficient să previi un act de violenţă, decât să intervii 
atunci când acesta s-a produs deja. Nu în cele din urmă, acest ghid se 
doreşte a fi un instrument de reflecţie asupra practicilor noastre şcolare, 
asupra viziunilor despre educaţie şi rolul acesteia, asupra a ceea ce ne dorim 
de la comunicarea cu elevii, părinţii, profesorii sau alţi membri ai 
comunităţii. 
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LEGENDĂ 
 
 Pentru a vă orienta mai uşor în utilizarea acestui ghid, vă propunem 
un set de simboluri pe care le veţi întâlni în text. Semnificaţia acestora este 
următoarea: 
 
 

 

DE REŢINUT! 

 

SUGESTII 

 

DIN EXPERIENŢA ALTOR ŞCOLI 

 

EXERCIŢII 

 

INSTRUMENTE 
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I. CUM DEZVOLTĂM O STRATEGIE  

      ANTI-VIOLENŢĂ LA NIVELUL ŞCOLII   
      NOASTRE  

          
 

1. Analiza fenomenelor de violenţă şcolară 
 
 

 

Dincolo de dorinţa de ”cosmetizare” a imaginii şcolii, o parte 
dintre directorii investigaţi cu ocazia cercetării Violenţa în şcoală1 
au dovedit că deţin într-o măsură mai redusă competenţe privind 
analiza situaţiilor de violenţă şcolară. Chiar şi în cazul şcolilor care 
au problema violenţei pe agenda de decizie se observă o cunoaştere 
superficială a formelor şi gravităţii actelor de violenţă şcolară din 
propria instituţie. Punctul de plecare al oricărei strategii relevante 
pentru o unitate şcolară îl reprezintă nevoile actorilor ei. O 
cunoaştere în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu 
care se confruntă elevii, cadrele didactice sau echipa managerială a 
unei şcoli în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă este o condiţie 
esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate. 

 

 

În această secţiune vă veţi familiariza cu activităţile prin care puteţi 
identifica şi defini corect problemele şcolii în domeniul violenţei 
diferiţilor actori, un pas absolut necesar pentru dezvoltarea unei 
strategii anti-violenţă. De asemenea, vom prezenta o serie de 
tehnici şi instrumente care pot fi utile în acest proces, chiar şi 
pentru şcolile care au deja experienţa derulării unor proiecte anti-
violenţă. 

 

 1.1. Colectarea de informaţii relevante privind fenomenele de  
violenţă şcolară 

 

 Cum putem cunoaşte într-un mod detaliat problemele cu care se 
confruntă actorii de la nivelul şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de 
violenţă? Cum putem colecta în mod sistematic informaţii credibile, 
verificabile şi extinse despre actele de violenţă, prezente sau potenţiale? Un 
prim pas îl reprezintă alegerea unor metode adecvate prin care aceste 
informaţii să fie colectate. În funcţie de resursele disponibile pe care le 

                                                 
1 Jigău, M., Liiceanu, A. şi Preoteasa, L. (coord.) Violenţa în şcoală, Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţei, UNICEF, Buzău, Ed. Alpha MDN, 2006. 
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poate aloca şcoala dumneavoastră, puteţi stabili un plan de acţiune care să 
cuprindă o investigaţie cât mai largă şi un număr cât mai mare de 
actori/instituţii atât de la nivelul şcolii, cât şi de la nivelul comunităţii.  
 În cele ce urmează vom prezenta sintetic câteva metode simple prin 
care pot fi colectate informaţii relevante pentru elaborarea unei diagnoze şi a 
unei strategii de intervenţie anti-violenţă: aplicarea de chestionare, reali-
zarea unor interviuri individuale sau de grup şi analiza de documente. 
 

� Chestionarul pentru elevi 
 

 Violenţa şcolară nu include numai acţiunile explicit violente, care 
intră în sfera penalului, ci şi o serie întreagă de violenţe mai subtile 
(intimidări, tachinări, ironii, agresiuni verbale etc.). Sentimentul de 
siguranţă diferă mult de la un elev la altul, la fel ca şi normele sau valorile 
prin prisma cărora un fapt este caracterizat ca violent. Prin intermediul 
chestionarelor pentru elevi, echipa managerială poate să investigheze aceste 
aspecte mai puţin vizibile ale violenţei, legate de cele mai multe ori de 
atitudini ostile sau intimidări ale actorilor din şcoală.  
 De asemenea, investigaţia prin chestionar vă poate ajuta: 

• să identificaţi formele curente de violenţă din şcoala dumnea-
voastră;  

• să măsuraţi frecvenţa cu care apar diferite situaţii de violenţă; 
• să identificaţi contextul în care apare violenţa şcolară; 
• să cunoaşteţi actorii principali implicaţi în situaţiile de violenţă 

(inclusiv cei din afara şcolii);  
• să aflaţi opiniile elevilor privind combaterea acestui fenomen. 

 Este important ca întrebările incluse în acest chestionar să fie 
formulate clar şi, pe cât posibil, să aibă variante închise de răspuns (pentru 
facilitarea procesului de completare şi minimizarea timpului alocat). De 
asemenea, trebuie să existe o secţiune în care elevii să poată să-şi exprime 
liber opiniile cu privire la fenomenul de violenţă din şcoala lor. Evitaţi 
includerea unui număr prea ridicat de întrebări, focalizându-vă numai asupra 
aspectelor esenţiale urmărite, un document de dimensiuni prea mari 
inhibând repondenţii. 
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Exemplu de chestionar 

 
1. Te rugăm să apreciezi care sunt formele de violenţă pe care le observi în şcoala 

în care înveţi şi care este frecvenţa cu care aceste manifestări au loc. 
 

 1. 
Deloc 

2. 
Rar 

3. 
Des 

4. 
Foarte 

des 

5.  
Nu ştiu  

1. Violenţă între elevi      
2. Violenţă a elevilor faţă de 
profesori 

     

3. Violenţă a profesorilor faţă de 
elevi 

     

 
2. Care dintre situaţiile următoare se manifestă între colegii tăi? 

 1. 
Deloc 

2. 
Rar 

3. 
Des 

4. 
Foarte 

des 
1. Utilizarea unor expresii jignitoare 
între elevi, referitoare la diferite trăsături 
fizice sau psihice  

    

2. Utilizarea unor expresii jignitoare 
între elevi, referitoare la situaţia 
materială/financiară  

    

3. Injurii/cuvinte urâte      
4. Certuri, conflicte     
5. Utilizarea unor expresii jignitoare 
între elevi, referitoare la apartenenţa 
etnică  

    

6. Utilizarea unor expresii jignitoare 
între elevi, referitoare la apartenenţa 
religioasă 

    

7. Bătaie între elevi     
8. Alte situaţii (care?) 
………………………............................. 

    

 
3. Fenomenele de violenţă pe care le observi, se manifestă: 

 1. 
Deloc 

2. 
Rar 

3. 
Des 

4. 
Foarte 

des 
1. În ore     
2. În pauze     
3. În incinta şcolii, după programul     
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şcolar 
4. În imediata vecinătate a şcolii, după 
programul şcolar 

    

4. Fenomenele de violenţă între colegi pe care le-ai observat se manifestă: 
• între elevi din aceeaşi clasă ...............................................................................1 � 
• între elevi din clase diferite, de acelaşi nivel şcolar...........................................2 � 
• între elevi din clasele mari faţă de elevi din clasele mici...................................3 � 
• între elevi care aparţin şcolii şi cei din afara acesteia.........................................4 � 

 
5. De la începerea anului şcolar/în anul şcolar precedent, te-ai aflat personal   

într-una dintre situaţiile de mai jos ? 
 1. Da  2. Nu 

1. Victimă a furturilor în şcoală   
2. Victimă a furturilor în imediata vecinătate a şcolii   
3. Victimă a agresiunilor sexuale    
4. Agresat fizic (bătut) în şcoală   
5. Agresat fizic (bătut) în imediata vecinătate a şcolii de către 
alţii, decât colegii de şcoală 

  

6. Hărţuit (prin injurii, ameninţări etc.) în şcoală   
7. Hărţuit (prin injurii, ameninţări etc.) în imediata vecinătate 
a şcolii de către alţii, decât colegii de şcoală 

  

8. Alte situaţii (care?)……………………………   
 
6. Care sunt formele de violenţă pe care colegii tăi le manifestă faţă de profesorii 

din şcoală?   
 1. 

Deloc 
2. 

Rar 
3. 

Des 
4. 

Foarte 
des 

1. Indisciplină     
2. Absenteism, fuga de la ore      
3. Ignorarea mesajelor transmise (nu 
acordă atenţie profesorilor sau celor 
spuse de aceştia) 

    

4. Atitudini răutăcioase, nepoliticoase     
5. Refuzul îndeplinirii sarcinilor     
6. Vorbe urâte, jigniri     
7. Agresiune nonverbală (gesturi, priviri 
ameninţătoare etc.) 

    

8. Lovire, agresiune fizică     
9. Alte forme 
(care?)…………………..…………......... 
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7. Te rugăm să apreciezi frecvenţa cu care se întâmplă următoarele situaţii în 
şcoala ta: 

 1. 
Des 

2. 
Rar 

3. 
Deloc 

4. 
Nu ştiu  

1. Mi s-a întâmplat ca profesorii să mă 
pedepsească atunci când nu am ştiut lecţia/nu am 
rezolvat o problemă etc. 

    

2. Se întâmplă ca profesorii să ne insulte, să ne 
umilească prin expresii neadecvate, să ne 
ironizeze. 

    

3. Se întâmplă ca profesorii să recurgă la pedepse 
fizice.   

    

4. Se întâmplă să fiu sancţionat dacă pun 
profesorilor întrebări neaşteptate sau incomode. 

    

5. Profesorii ne stimulează să ne întrecem între 
noi şi mai puţin să colaborăm. 

    

6. Profesorii nu au suficientă răbdare să ne 
asculte problemele, nelămuririle. 

    

7. Profesorii ne cer să reproducem ceea ce au 
predat şi mai puţin să avem idei originale, 
îndrăzneţe. 

    

8. Profesorii ne oferă posibilitatea de a discuta cu 
ei şi în afara orelor de curs. 

    

9. Profesorii favorizează nejustificat unii elevi (în 
notare, în participarea în clasă). 

    

10. Modul de prezentare a lecţiei de către 
profesori nu este atractiv pentru elevi. 

    

11. Profesorii se poartă foarte rece cu noi.     
12. Alte situaţii; care? 
 ……………………………….............................. 

    

 
8. Ai fost vreodată în situaţia de a fi violent/agresiv faţă de un coleg sau profesor 

în şcoală? 
• Nu.......................................................................................................................1 � 
Da.............................................................................................................................2 �  

Dacă răspunsul este pozitiv, descrieţi succint contextul……………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
9. În timpul petrecut la şcoală te simţi protejat faţă de violenţa unor colegi, 

profesori sau alte persoane din jurul şcolii? 
• Da.....................................................................................................................1 � 
• Într-o oarecare măsură, da ...............................................................................2 � 
• Nu.....................................................................................................................3 � 

10. Cum crezi că ar putea contribui elevii la reducerea cazurilor de violenţă 
manifestate în şcoală? 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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Date de identificare 

11. Sex: 
• Feminin ................................................................................................................................
• Masculin ................................................................................................................................

 
12. Vârstă (în ani împliniţi): …………………. 
Clasa:………………………………………....... 
 

 
Cum aplicăm 
acest 
chestionar? 

 

O modalitate eficientă de aplicare a chestionarului pentru elevi 
o constituie orele de dirigenţie. Pentru obţinerea unor răspun-
suri cât mai sincere chestionarul trebuie să fie anonim. Este 
important ca acest chestionar să fie administrat tuturor elevilor 
din şcoală astfel încât să poată fi realizată şi o analiză 
comparativă (între elevii din clasele mai mici şi cei din clasele 
terminale, între fete şi băieţi, între elevii de la diferite profiluri 
etc.). Momentul ideal al aplicării este la scurt timp după 
începutul anului şcolar, pentru ca strategia dezvoltată să fie 
aplicată în anul respectiv. Totuşi, este necesar ca elevii care 
sunt în primul an la şcoala respectivă să aibă o perioadă de 
timp de observare/cunoaştere (cel puţin o lună). 

 
� Organizarea unor interviuri individuale şi de grup cu actori 

cheie de la nivelul şcolii/comunităţii 
 
 După cum am văzut, violenţa şcolară este într-o relaţie directă atât cu 
contextul, cât şi cu cultura şcolară. Astfel, în identificarea cazurilor de 
violenţă şi ceilalţi actori de la nivelul şcolii (cadrele didactice, părinţii, 
personal specializat, echipa managerială) sunt direct influenţaţi de propriile 
referinţe culturale cât şi de normele impuse de regulamentul şcolar. De 
multe ori se întâmplă ca elevii şi ceilalţi actori să aibă opinii divergente cu 
privire la aprecierea unor acţiuni sau comportamente ca fiind violente sau cu 
privire la gravitatea acestora. Prin urmare, este logic să ne întrebăm: sunt 
informaţiile elevilor suficiente pentru a realiza o diagnoză a situaţiei în ceea 
ce priveşte violenţa şcolară? Cum putem cunoaşte şi alte perspective asupra 
fenomenelor de violenţă din şcoală? 
 Un pas important în această etapă îl reprezintă investigarea altor 
actori de la nivelul şcolii cu privire la fenomenele de violenţă din şcoala 
dumneavoastră: cadre didactice, părinţi, personal specializat (consilieri, 
psihologi, asistenţi sociali, mediatori), reprezentanţi ai comunităţii. Pentru 
aceasta puteţi să utilizaţi tot metoda prin chestionar (adaptând întrebările din 
chestionarul pentru elevi) sau să folosiţi alte metode, precum interviurile 
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individuale sau de grup. În acest fel veţi putea compara şi verifica datele 
colectate de la elevi şi veţi putea obţine o imagine mai complexă asupra 
situaţiilor de violenţă din şcoala dumneavoastră. 
 Un element cheie pentru succesul acestui demers îl constituie 
desemnarea unei persoane/unui grup de persoane care să pregătească, să 
realizeze şi să prezinte rezultatele acestor interviuri. Criteriile de selecţie 
trebuie să includă, printre altele, experienţa, tactul, deschiderea faţă de 
problemele şcolii, imaginea pozitivă în rândul celor intervievaţi etc. Trebuie 
evitată nominalizarea unor persoane care au primit în trecut reclamaţii (de 
exemplu, un cadru didactic din şcoală care a fost acuzat de un părinte că a 
agresat un elev) sau care nu sunt familiarizate suficient cu problemele şcolii 
(de exemplu, un cadru didactic aflat în primul an de activitate). 
 Pentru a facilita prelucrarea datelor colectate este important să 
formulaţi în avans o listă cu întrebări care să fie apropiate de cele adresate 
elevilor şi care să sensibilizeze /conştientizeze grupul ţintă vizat cu privire la 
fenomenele de violenţă din şcoala dumneavoastră. Mai jos sunt prezentate 
exemple de posibile liste de întrebări pentru trei grupuri ţintă importante: 
cadre didactice, părinţi şi consilieri şcolari. 
 
Interviuri 
individuale 
sau de grup 
cu 
profesorii 

 

Exemplu de listă de întrebări: 

1. Consideraţi că elevii se simt în siguranţă în timpul petrecut 
în şcoală? 

2. Consideraţi că şcoala dumneavoastră oferă siguranţă 
profesorilor şi elevilor? 

3. Care sunt cele mai importante pericole sau ameninţări cu 
care se confruntă în prezent elevii? Dar profesorii din şcoala? 

4. Care sunt cele mai frecvente situaţii de violenţă în şcoală: 
între elevi, a elevilor faţă de profesori, a profesorilor faţă de 
elevi? 

5. Oferiţi exemple de situaţii concrete de violenţă petrecute în 
şcoală. Cum au fost rezolvate aceste situaţii?  

6. Credeţi că sunteţi suficient asistat în rezolvarea cazurilor de 
violenţă? De la cine aşteptaţi mai multă implicare? (de 
exemplu, poliţie, consilieri şcolari, ISJ etc.) 

7. Cunoaşteţi situaţii de violenţă generate de grupuri de copii şi 
tineri din vecinătatea şcolii? Daţi exemple.  

8. Vi s-a întâmplat să aveţi vreun conflict cu părinţii elevilor 
dumneavoastră? Care au fost cauzele? Cum s-a rezolvat? La 
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cine aţi apelat pentru rezolvarea acestei situaţii?  

9. Care credeţi că este tendinţa de apariţie a cazurilor de 
violenţă în această şcoală? (creştere, scădere, menţinere) 

10. Cât de importantă credeţi că este problema violenţei pentru 
şcoala dumneavoastră ? Este necesară o strategie a şcolii care 
să combată sau să prevină situaţiile de violenţă şcolară? În 
care dintre etapele derulării strategiei aţi dori să vă implicaţi?  

Adăugaţi şi informaţiile privind aplicarea interviului (Data desfă-
şurării interviului; Ora începerii; Durata; Numele şi prenu-
mele celui care a realizat interviul). 

 
Interviuri 
individuale sau de 
grup cu părinţii 

 

Exemplu de listă de întrebări: 
1. În opinia dumneavoastră, elevii acestei şcoli se simt 

în siguranţă în timpul petrecut în şcoală? 
2. Consideraţi că această şcoală oferă siguranţă 

copilului/copiilor dumneavoastră? 
3. Care sunt în opinia dumneavoastră cele mai impor-

tante pericole sau ameninţări cu care se confruntă în 
prezent elevii? 

4. Care sunt cele mai frecvente situaţii de violenţă în 
şcoală: între elevi, a elevilor faţă de profesori, a 
profesorilor faţă de elevi? 

5. Aveţi cunoştinţă despre situaţii concrete de violenţă 
în şcoală? Daţi exemple. Cum au fost rezolvate aceste 
situaţii? Aţi fost consultaţi în rezolvarea acestora?  

6. Cunoaşteţi situaţii de violenţă generate de grupuri 
de copii şi tineri din vecinătatea şcolii? Daţi 
exemple. Cum au fost rezolvate aceste situaţii? 

7. Ca părinţi, vi s-a întâmplat să aveţi vreun conflict cu 
profesorii copiilor dumneavoastră? Care au fost 
cauzele ? Cum s-a rezolvat? La cine aţi apelat pentru 
rezolvarea acestei situaţii?  

8. Care credeţi că este tendinţa de apariţie a cazurilor de 
violenţă în această şcoală? (creştere, scădere, 
menţinere) 

9. Cât de importantă credeţi că este problema violenţei 
pentru şcoala dumneavoastră ? Este necesară o 
strategie a şcolii care să combată sau să prevină 
situaţiile de violenţă şcolară? În care din etapele 
derulării strategiei aţi dori să vă implicaţi? 

Includeţi şi informaţii privind aplicarea interviului 
(Data desfăşurării interviului; Ora începerii; Durata; 
Numele şi prenumele celui care a realizat interviul). 
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Interviuri 
individuale sau de 
grup cu 
consilierii/psihologii 
şcolari  

 

Exemplu de listă de întrebări:  
1. Consideraţi că elevii se simt în siguranţă în timpul 

petrecut în şcoală? 
2. Consideraţi că şcoala dumneavoastră oferă 

siguranţă profesorilor şi elevilor? 
3. Care sunt cele mai importante pericole sau 

ameninţări cu care se confruntă în prezent elevii? 
Dar profesorii din şcoala? 

4. Care sunt cele mai frecvente situaţii de violenţă în 
şcoală: între elevi, a elevilor faţă de profesori, a 
profesorilor faţă de elevi? 

5. Care sunt cele mai frecvente forme de violenţă 
şcolară? Care sunt cele care vă îngrijorează cel mai 
mult? De ce? 

6. Credeţi că sunteţi suficient asistat în rezolvarea 
cazurilor de violenţă? De la cine aşteptaţi mai multă 
implicare? (de exemplu, diriginţi, conducerea şcolii, 
părinţi sau alţi reprezentanţi ai comunităţii etc.) 

7. Cunoaşteţi cazuri în care profesorii care recurg la 
comportamente neadecvate/agresive faţă de elevi? 
Daţi exemple. 

8. Care sunt problemele curente cu care vă confruntaţi 
în prevenirea sau rezolvarea unor situaţii de violenţă? 

9. Care credeţi că este tendinţa de apariţie a cazurilor de 
violenţă în această şcoală? (creştere, scădere, 
menţinere) 

10. Cât de importantă credeţi că este problema violenţei 
pentru şcoala dumneavoastră ? Este necesară o 
strategie a şcolii care să combată sau să prevină 
situaţiile de violenţă şcolară? În care din etapele 
derulării strategiei aţi dori să vă implicaţi? 

 
Includeţi şi informaţii privind aplicarea interviului 
(Data desfăşurării interviului; Ora începerii; Durata; 
Numele şi prenumele celui care a realizat interviul). 

 
� Analiza de documente 

 
 Această etapă este de cele mai multe ori ignorată în activităţile de 
informare cu privire la situaţiile de violenţă din şcoală şi din zona proximă 
acesteia. Cu toate acestea, există o serie de documente extrem de valoroase 
pe care o echipă managerială le are la dispoziţie, şi care pot completa 
informaţiile colectate direct de la actorii şcolii. Pe de o parte este vorba 
despre documente interne: rapoarte şi caracterizări individuale ale 
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consilierului/ psihologului şcolar; rapoarte/portofolii ale unor activităţi 
anterioare dedicate sau relevante pentru tema violenţei; plângeri/reclamaţii 
ale părinţilor cu privire la acţiuni violente ale unor elevi sau cadre didactice 
din şcoală etc. De asemenea, pot fi consultate şi documente externe care 
sunt relevante în raport cu fenomenul de violenţă în general şi violenţă 
şcolară în special. Acestea constau în articole, comunicate de presă sau ştiri 
publicate în mass-media, studii, analize sau rapoarte publicate de diferite 
instituţii relevante la nivel local, regional sau naţional. Analiza acestor 
documente poate să ofere ocazia de a trece în revistă faptele ce sunt în mod 
curent încadrate în violenţa şcolară, care sunt ariile mai expuse riscului, care 
sunt tendinţele de producere a acestor fenomene etc. 
 
 

 1.2. Prelucrarea informaţiilor colectate 
 
 După cum am văzut, efortul de a colecta informaţii despre 
fenomenele de violenţă dintr-o şcoală este unul important şi consumă un 
volum important de resurse: umane, materiale, de timp. Pentru ca aceste 
resurse să fie cheltuite într-un mod eficient este nevoie ca echipa 
managerială să acorde o atenţie deosebită prelucrării şi analizei acestor 
informaţii. Fără un plan adecvat şi riguros de prelucrare, volumul important 
de date pe care le-aţi colectat nu va putea fi suficient exploatat, existând 
riscul ca o parte dintre informaţii să rămână neanalizate.  
 

 

Exemplu de grilă de prelucrare a întrebărilor din 
chestionarul adresat elevilor 
 

Întrebarea nr 4 / Fenomenele de violenţă între colegi pe care le-ai observat se 
manifestă: 

Frecvenţa răspunsurilor Variante de răspuns 
număr procent 

între elevi din aceeaşi 
clasă 

  

între elevi din clase 
diferite, de acelaşi nivel 
şcolar 

  

între elevi din clasele 
mari faţă de elevi din 
clasele mici 

  

între elevi care aparţin   
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şcolii şi cei din afara 
acesteia 
Total răspunsuri   

 
 În cazul întrebărilor mai complexe din chestionar (care includ, la 
rândul lor, mai multe întrebări), prelucrarea este identică, dar presupune 
realizarea a câte unui tabel pentru fiecare situaţie în parte, după cum se 
poate observa mai jos.  
 

Întrebarea nr. 1 / Te rugăm să apreciezi care sunt formele de violenţă pe care 
le observi în şcoala în care înveţi şi care este frecvenţa cu care aceste 

manifestări au loc. 

Frecvenţa 
răspunsurilor 

Violenţă între elevi 

număr procent 
Deloc   
Rar   
Des   
Foarte des   
Nu ştiu   
Total răspunsuri   

 
Întrebarea nr. 1 / Te rugăm să apreciezi care sunt formele de violenţă pe care 

le observi în şcoala în care înveţi şi care este frecvenţa cu care aceste 
manifestări au loc. 

Frecvenţa răspunsurilor Violenţa elevilor  
faţă de profesori număr procent 
Deloc   
Rar   
Des   
Foarte des   
Nu ştiu   
Total răspunsuri   
Întrebarea nr. 1 / Te rugăm să apreciezi care sunt formele de violenţă pe care 

le observi în şcoala în care înveţi şi care este frecvenţa cu care aceste 
manifestări au loc. 

Frecvenţa răspunsurilor Violenţa profesorilor  
faţă de elevi număr procent 
Deloc   
Rar   
Des   
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Foarte des   
Nu ştiu   
Total răspunsuri   

 
 Informaţiile colectate prin interviu sunt extrem de valoroase pentru 
înţelegerea şi interpretarea informaţiilor din chestionar. Pentru a le putea 
analiza, este de preferat ca interviurile să fie înregistrate audio şi ulterior 
transcrise. Pornind de la transcrieri (sau de la însemnările luate pe parcursul 
desfăşurării interviurilor), puteţi sintetiza rezultatele sub forma unui tabel în 
care selectaţi ideile/opiniile pe care le consideraţi importante în cazul 
fiecărei întrebări în parte, ghidându-vă după modelul prezentat mai jos.  
 

 

Exemplu de grilă de prelucrare a datelor din interviuri 
Acest exemplu se referă la interviurile cu cadrele didactice. În 
vederea obţinerii de informaţii relevante pentru elaborarea 
strategiei, este important să prelucraţi datele obţinute de la toate 
categoriile de actori. 

 
Interviuri individuale cadre didactice 
 

• Cu excepţia elevilor din clasele mici cred că toţi elevii din 
această şcoală se simt în siguranţă pe tot parcursul timpului 
petrecut la şcoală (Profesor, limba română). 

• Dacă este vorba despre ceea ce se întâmplă strict în incinta 
şcolii cred că da, problemele apar însă în zona din 
apropierea şcolii (Învăţătoare). 

• Sunt sigur că în fiecare clasă există 1-2 elevi cel puţin care 
sunt ţinta intimidărilor colegilor… ca să nu mai vorbim de 
cei care au nenorocul de a avea un „şmecher de cartier” 
drept coleg de clasă (Profesoară – limba franceză). 

• După ce anul trecut am înăsprit măsurile de siguranţă din 
şcoală cred că toţi elevii şcolii vin acum cu o altă stare de 
spirit la şcoală (Profesor – matematică). 

Întrebare:  
 
Consideraţi că 
elevii se simt 
în siguranţă 
în timpul 
petrecut în 
şcoală? 

• Eu aşa credeam, ca şi ceilalţi colegi ai mei, dar părinţii celor 
din clasa a noua ne semnalează faptul că toţi copiii din 
această clasă se tem de domnul profesor de fizică…deşi 
elevii nouă nu ne-au spus nimic despre asta (Profesoară – 
limba franceză).  
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 1.3. Dezbaterea rezultatelor investigaţiei şi definirea problemelor  
 
 Pentru a implica un număr cât mai mare de actori de la nivelul şcolii 
în activitatea de diagnoză şi de identificare a problemelor, este foarte util să 
publicaţi sub forma unui raport cele mai interesante rezultate obţinute în 
urma investigaţiei. Raportul ar putea cuprinde o scurtă introducere, 
răspunsurile la întrebările din chestionar (inclusiv reprezentarea lor grafică, 
dacă aveţi o persoană cu astfel de competenţe în şcoală) şi la cele din 
interviurile individuale sau de grup. De asemenea, sinteza poate include şi o 
secţiune de concluzii în care să fie succint prezentate situaţiile îngrijorătoare 
pentru şcoală. 
 

 

Puteţi aduce la cunoştinţă rezultatele investigaţiei dum-
neavoastră pe mai multe căi, printre care:  
 

 

Modalitate de publicare 
 

Căi de informare 

Raport/sinteză raport în 
format tipărit 

• Distribuţie directă celor interesaţi 
(întâlniri, poştă etc.) 

• Crearea unui spaţiu de acces la biblioteca 
şcolii (consultare) 

• Revista şcolii 
• Presa locală 

Raport/sinteză raport în 
format electronic  

• Distribuţie directă celor interesaţi 
(întâlniri, poştă etc.) sub forma unui CD 
sau floppy disk sau utilizarea poştei 
electronice; 

• Publicarea pe un website (de exemplu, pe 
website-ul şcolii) 

Notă/anunţ  • Întâlniri la nivelul şcolii (CA, Consiliul 
elevilor, asociaţia părinţilor etc.) 

• Punctele de informare din şcoală 
• Activităţi extra-curriculare 
• Instituţii relevante la nivel local (CCD, 

Inspec-toratul Şcolar Judeţean, Consiliul 
Local etc.) 

• Mass-media locală 
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 Diseminarea rezultatelor în rândul actorilor şcolii şi dezbaterea 
acestora atât la nivelul şcolii, cât şi la nivelul claselor, ar trebui să reprezinte 
pentru şcoala dumneavoastră o prioritate. În primul caz este important ca pe 
agenda de discuţie a întâlnirilor corpului profesoral, consiliului de adminis-
traţie, consiliului elevilor, consiliului părinţilor să fie inclus şi acest subiect. 
De asemenea, este necesar să organizaţi întâlniri cu diriginţii pentru a 
discuta care sunt cele mai importante aspecte ce trebuie aduse la cunoştinţa 
elevilor şi care sunt aspectele care trebuie dezbătute împreună cu aceştia. 
 

 

O sinteză a celor mai importante reflecţii pe marginea rezultatelor 
investigaţiei  ar trebui să includă întrebări precum: 

• Care dintre rezultatele obţinute prin investigaţie sunt 
surprinzătoare (nu le-aţi fi anticipat)? 

• Care dintre rezultate pun într-o nouă perspectivă ceea ce 
ştiam deja? 

• Care sunt punctele de convergenţă între opiniile elevilor/ 
profesorilor/cadrelor didactice/consilierilor cu privire la 
fenomenele de violenţă? 

• Care sunt punctele de divergenţă între opiniile elevilor/ 
profesorilor/cadrelor didactice/consilierilor cu privire la 
fenomenele de violenţă? 

• În cazurile de divergenţă, poate fi formulat un punct de 
vedere care să fie acceptat de diferiţii actori de la nivelul 
şcolii? 

• Care sunt rezultatele cu cel mai ridicat grad de încredere 
(pot fi cel mai uşor verificate)? 

• Care sunt rezultatele pentru care există încă insufi-cientă 
informaţie pentru a le susţine? 

 
 În urma dezbaterii acestor aspecte privind starea de fapt este posibil 
să realizaţi ultimul pas în această etapă: formularea problemelor. Deşi 
ignorată de multe echipe manageriale, trebuie să ţineţi seama de faptul că 
structurarea şi definirea problemelor privind violenţa solicită un timp şi 
efort comparabil rezolvării lor! Acest fapt se explică prin gradul ridicat de 
complexitate al acestui fenomen, cât şi datorită numărului important de 
actori cheie care pot juca un rol important în desfăşurarea activităţilor anti-
violenţă de la nivelul şcolii. 
 Datele colectate în urma investigaţiei v-au ajutat să identificaţi o 
serie de probleme prioritare în cazul cărora şcoala dumneavoastră trebuie să 
intervină. Totuşi, aceste probleme/priorităţi pot să capete formulări diferite 
în cazul altor actori de la nivelul şcolii. Să presupunem că prin investigaţia 
dumneavoastră aţi descoperit că în şcoala pe care o conduceţi sunt semna-
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late frecvent cazuri de prezenţă a unor persoane străine cu comportament 
violent în spaţiul proxim şcolii. Această stare de fapt reprezintă un pericol 
constant pentru elevii din şcoală, situaţie cunoscută şi menţionată şi de 
cadrele didactice şi de părinţii elevilor. Un mod curent prin care o echipă 
managerială defineşte această problemă o reprezintă procedurile ineficiente 
de acces/control în unitatea şcolară. În paralel, pentru alţi actori această stare 
de fapt poate semnala alte probleme, precum:  

• Lipsa de supraveghere din partea cadrelor didactice (părinţi) 
• Insuficienta implicare a conducerii şcolii în problemele cu care se 

confruntă elevii (părinţi) 
• Lipsa de implicare a poliţiei comunitare (cadre didactice, părinţi) 
• Pregătirea/selecţia deficitară a personalului care asigură paza şcolii 

(cadre didactice, părinţi, elevi) 
• Lipsa unor mijloace moderne de supraveghere audio-video (cadre 

didactice, părinţi) 
• Lipsa de implicare a autorităţilor locale pentru securizarea institu-
ţiilor de învăţământ (cadre didactice). 

 
 Echipa managerială trebuie să se asigure, în primul rând, că toate aceste 
formulări alternative se vor regăsi în procesul de definire a problemelor. De 
asemenea, este foarte important să se încerce o grupare a problemelor 
definite în mod asemănător de diferite categorii de actori şi implicit o 
restrângere a ariilor posibile de intervenţie. Abia după ce am reuşit o astfel 
de cartografiere a întregii varietăţi de probleme putem încerca să realizăm o 
ierarhie a cauzelor care conduc la apariţia acestor probleme, cât şi a 
importanţei acestor probleme pentru actorii şcolii (în primul rând elevii).  
 

 

Pentru a sistematiza diferitele formulări ale problemelor 
privind violenţa şcolară rezultate obţinute în urma investiga-
ţiei dumneavoastră puteţi să vă orientaţi folosind următoarea 
grilă:  
 

 
Starea de fapt 

(evidenţiată prin 
investigaţie) 

Ce problemă a fost 
identificată? 

De către cine 

Proceduri de acces şi 
control ineficiente în 
şcoală 

Echipa managerială Prezenţa persoanelor 
străine cu comportament 
violent în incinta şcolii  

Lipsa de supraveghere a 
elevilor din partea 

Părinţi 
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cadrelor didactice 
(părinţi) 
Lipsa unor mijloace 
moderne de supraveghere 
audio-video  

Cadre didactice, părinţi 

Pregătirea/selecţia 
deficitară a personalului 
care asigură paza şcolii  

Cadre didactice, părinţi, 
elevi 

 
 Trecerea în revistă a tuturor problemelor formulate de diferiţi actori 
cu privire la fenomenele de violenţă şcolară poate să vă ofere un foarte solid 
punct de plecare în identificarea principalelor cauze care conduc la apariţia 
acestor probleme la nivelul şcolii dumneavoastră. Deşi nu există o cale 
absolut sigură de a deduce cauzele din efecte sau efectele din cauze, prin 
ierarhizare aveţi posibilitatea de a pune într-o anumită ordine complexul de 
cauze care influenţează situaţiile de violenţă din şcoala dumneavoastră.  
 
 

 

Un instrument util în acest sens se poate dovedi arborele 
decizional, prin care pot fi reprezentate grafic relaţiile cauzale 
specifice unei probleme. Astfel, dacă aţi definit ca problemă 
numărul mare de elevi din şcoală care utilizează un limbaj violent 
faţă de colegi (expresii jignitoare, injurii etc.), puteţi utiliza acest 
instrument pentru a înţelege care sunt cauzele principale care 
determină această stare de fapt (şi relaţiile dintre acestea), cât şi 
care sunt efectele la nivelul şcolii.  
 
 
Printre cauzele identificate se pot număra: influenţa negativă a 
familiei sau a grupului de prieteni; lipsa unor activităţi curriculare 
sau extracurriculare care să stimuleze cooperarea elevilor şi lucrul în 
echipă; comunicarea insuficientă a cadrelor didactice cu elevii; lipsa 
unor sancţiuni adecvate în regulamentul şcolii cu privire la aceste 
situaţii etc. Aceste cauze pot fi puse, în unele situaţii, în relaţie (de 
exemplu, comunicarea insuficientă şi lipsa activităţilor care să 
stimuleze cooperarea elevilor). În acest fel, planul dumneavoastră se 
poate focaliza asupra unui număr mai redus de arii de intervenţie. 
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Prin urmare, cartografierea problemelor cu care vă confruntaţi şi 
identificarea cauzelor şi a relaţiilor acestora vă ajută să faceţi un 
pas important în ierarhizarea problemele identificate. În condiţiile 
resurselor limitate care sunt la dispoziţia şcolii, este esenţial să vă 
asiguraţi că problemele pe care încercaţi să le rezolvaţi sunt pentru 
majoritatea participanţilor la procesul de consultare: 

• REALE  
• CUNOSCUTE 
• IMPORTANTE  
• URGENTE  

În consecinţă, eliminaţi de pe agenda de decizie imediată problemele 
pe care nu le cunoaşteţi încă suficient, pe cele care nu sunt 
recunoscute ca atare de majoritatea actorilor şcolii sau pe cele 
considerate puţin importante sau urgente. După ce aţi realizat o 
astfel de ierarhie, puteţi trece de la etapa de analiză la cea de 
proiectare propriu-zisă a unei strategii anti-violenţă la nivelul şcolii. 
 

Problema principală 

EFECTE 

CAUZE 
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2. Elaborarea unei strategii anti-violenţă 
la nivelul şcolii 

 
 
 Dacă au fost urmaţi toţi paşii descrişi în capitolul anterior, în acest 
moment aveţi la dispoziţie un document elaborat împreună cu reprezentanţii 
tuturor actorilor cheie în care sunt descrise principalele probleme cu care se 
confruntă şcoala dumneavoastră privind violenţa. Ce puteţi face în conti-
nuare? Cum ajungeţi să identificaţi posibile căi de intervenţie pentru a 
rezolva aceste probleme? Cum selectaţi din multitudinea de activităţi pe cele 
care servesc cel mai bine obiectivele urmărite? Cum identificaţi şi alocaţi 
resursele necesare desfăşurării acestor activităţi? Cum ştiţi dacă intervenţia 
dumneavoastră reprezintă un succes? La toate aceste întrebări vom încerca 
să răspundem în capitolul de faţă, ghidându-vă în etapele proiectării unei 
strategii anti-violenţă la nivelul şcolii dumneavoastră. 
 
 

 2.1. Necesitatea unei strategii de intervenţie a şcolii 
 
 Identificând formele de manifestare a violenţei şcolare şi definind 
problemele importante cu care vă confruntaţi, aveţi nevoie de un cadru de 
acţiune prin intermediul căruia să  dezvoltaţi măsurile cele mai potrivite de 
control/gestionare. Acest cadru, ce poate fi un plan de intervenţie sau o 
strategie anti-violenţă2 la nivelul şcolii pe care o conduceţi, vă oferă o serie 
de avantaje precum: 

• instituţionalizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei 
şcolare;  

• formarea unei perspective coerente, unitare şi predictibile a inter-
venţiilor la nivelul şcolii;  

• coordonarea activităţilor de prevenire cu cele de gestiune a violenţei 
şcolare; 

• cunoaşterea categoriilor şi necesarului de resurse pentru desfăşu-
rarea activităţilor anti-violenţă; 

 

                                                 
2 Distincţia plan de intervenţie/strategie are în vedere două niveluri de decizie şi două 
activităţi specifice: planificare/proiectare. Astfel, planificarea stabileşte paşii concreţi prin 
care sunt realizate scopurile proiectului (nivelul operaţional), în timp ce proiectarea se 
situează la nivelul general – al formulării misiunii, al scopurilor generale şi al motivelor 
introducerii unei schimbării în organizaţie (nivelul strategic) – vezi Iosifescu, Ş. Elemente 
de management strategic şi proiectare, Colecţia Educaţia 2000+, Ed. Humanitas, 2000. 
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• atragererea/implicarea tuturor actorilor importanţi de la nivelul 
şcolii şi comunităţii în activităţile anti-violenţă; 

• identificarea intervenţiilor de succes pentru grupurile ţintă vizate. 

 Un document strategic va ordona etapele esenţiale ale unei inter-
venţii ameliorative la nivelul şcolii dumneavoastră în domeniul violenţei 
şcolare şi, de asemenea, va asigura transparenţa întregului proces de decizie.  

 

 

Proiectarea principalelor etape ale unei intervenţii 
ameliorative la nivelul şcolii  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Este important de subliniat faptul că, în realitate, această ordine nu 
este de fiecare dată respectată, iar anumite etape ajung să nu mai fie 
niciodată realizate. Ceea ce trebuie reţinut este însă faptul că, acordând 
atenţie tuturor acestor paşi şi stabilind o strategie de intervenţie, şansele 
ameliorării situaţiilor de violenţă din şcoala dumneavoastră sunt mult mai 
ridicate în comparaţie cu intervenţiile punctuale, nesistematice în diferite 

DEFINIREA ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR 

IDENTIFICAREA ALTERNATIVELOR 

ALEGEREA DIRECŢIILOR DE ACŢIUNE 

ALOCAREA RESURSELOR 

DERULAREA ACTIVITĂŢILOR 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

DISEMINARE ŞI REINIŢIERE 
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cazuri de violenţă. Desigur, parcurgerea acestor paşi sau existenţa unei stra-
tegii nu vă garantează o diminuare semnificativă a situaţiilor de violenţă.  
 Există moduri formale de implicare, prin care se urmăreşte simpla 
„bifare” a unor acţiuni. De asemenea, există cauze ale violenţei şcolare pe 
care şcoala le poate mai puţin contracara la fel cum pot exista şi desfăşurări 
neaşteptate de evenimente, care nu au fost analizate în faza de proiectare. Cu 
toate acestea, experienţa şcolilor în care au fost derulate activităţi-pilot 
demonstrează că ameliorarea fenomenelor de violenţă este posibilă atunci 
când şcoala doreşte să iniţieze o astfel de strategie şi urmăreşte toţi paşii pe 
care aceasta o presupune. 

 
 
 2.2. Structura unei strategii de intervenţie anti-violenţă  
        la nivelul şcolii 
 
 O strategie de intervenţie trebuie să ofere o prezentare în detaliu a 
obiectivelor urmărite, rezultatelor aşteptate, activităţilor ce urmează a fi 
derulate, actorilor implicaţi şi a responsabilităţilor acestora, orizontului de 
timp, resurselor necesare, modalităţilor de monitorizare şi de evaluare. În 
această secţiune vom încerca să vă oferim o serie de informaţii utile cu 
privire la aceste elemente. 
 După cum deja am subliniat, un plan de acţiune reprezintă o serie de 
activităţi dezvoltate în relaţie, duse la îndeplinire în mod organizat pentru 
atingerea unor obiective. Cel mai simplu mod de a stabili obiectivele 
strategiei este acela de a porni de la problemele identificate în diagnoza 
dumneavoastră. Analiza obiectivelor este o tehnică utilă pentru a descrie 
situaţia viitoare la care se va ajunge prin aplicarea soluţiilor posibile într-o 
anumită situaţie, cu alte cuvinte, transformarea aspectelor negative în unele 
pozitive. În principiu, în această etapă are loc o evaluare a relaţiei între scop 
şi mijloace iar problemele principale sunt reformulate în termeni pozitivi. 
De exemplu, dacă o problema identificată în şcoala dumneavoastră este 
nivelul scăzut de participare a elevilor la activităţile anti-violenţă iniţiate de 
şcoală în analiza obiectivelor ea trebuie reformulată: creşterea participării 
/implicării elevilor la activităţile anti-violenţă iniţiate de şcoală. 
 Obiectivele reprezintă condiţiile viitoare pe care vreţi să le realizaţi 
într-un anumit interval de timp. Pornind de la premisa că obiectivele consti-
tuie elementul esenţial al oricărei strategii, este necesar să respectaţi unele 
reguli generale atunci când le veţi elabora, printre care: 

• claritatea şi coerenţa în formulare acestora;  
• compatibilitatea fiecărui obiectiv cu celelalte; 
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• posibilitatea de a fi măsurate/evaluate (se pot stabilit indicatori de 
realizare a obiectivului respectiv); 

• precizarea termenelor de realizare etc. 

 De asemenea, trebuie să vă asiguraţi că obiectivele formulate includ 
toate problemele formulate în diagnoză (principale şi conexe) care au fost 
considerate de majoritatea actorilor ca fiind importante şi urgente. În cazul 
în care planul de intervenţie proiectat are un grad mai ridicat de 
complexitate şi sunt dezvoltate activităţi cu un orizont de timp mai larg, 
documentul elaborat trebuie să aibă două secţiuni distincte: strategie/plan de 
intervenţie pe termen scurt (anul şcolar în curs) şi strategie de intervenţie pe 
termen mediu-lung (2-4 ani). 
 Pentru a înţelege mai bine relaţia dintre componentele unei strategii, 
puteţi să reţineţi faptul că orice strategie de dezvoltare la nivelul şcolii ar 
trebui să vizeze traiectoria ipotetică de la „ceea ce este” starea actuală a 
problemei la nivelul şcolii şi/sau al comunităţii – la „ceea ce trebuie să fie” – 
starea dorită. Acest demers de proiectare la nivel strategic şi operaţional 
poate avea următoarea reprezentare grafică (după Wilkingson şi Cove): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 În elaborarea strategiei, este important ca descrierea obiectivelor să 
fie precedată de o prezentare succintă a contextului în care acest document a 
fost elaborat: o sinteză a constatărilor rezultate din diagnoza realizată deja 
cât şi o prezentare succintă a intervenţiilor anterioare (dacă este cazul). În 
acest fel puteţi demonstra faptul că obiectivele stabilite de dumneavoastră 
urmăresc:  

• să rezolve o problemă reală; 
• să se armonizeze cu misiunea/planul de dezvoltare al şcolii;  

Unde suntem? 
 
Informaţii culese 
de la diferiţi 
actori, definirea 
problemelor, 
diagnoza la 
nivelul şcolii 

Cum ajungem? 
 
Stabilim o strategie 
de intervenţie şi 
prevenţie privind 
violenţa în şcoală  

Unde vrem să fim? 
 
Stabilim obiective 
pornind de la 
problemele 
identificate şi 
indicatori de 
evaluare 
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• să stimuleze interesul actorilor cu privire la acest fenomen; 
• să poată fi urmărite/ să fie realizabile. 

 De asemenea, strategia dumneavoastră trebuie să se refere la 
impactul pe care îl preconizaţi pentru intervenţia dumneavoastră. Astfel 
trebuie să vă asiguraţi că aţi analizat în mod concret şi detaliat impactul 
intervenţiei dumneavoastră pentru fiecare grup ţintă vizat. De asemenea, 
strategia dumneavoastră trebuie să demonstreze în mod explicit modul în 
care obiectivele urmărite sunt în relaţie cu impactul aşteptat. 
 
 Activităţile reprezintă calea efectivă prin care puteţi ajunge la 
realizarea obiectivelor. 
 

 

Cu privire la acţiuni, în cadrul strategiei: 
• imaginaţi cât mai multe variante de acţiune posibile; 
• analizaţi urmările fiecărei acţiuni şi alegeţi varianta cea mai 

potrivită; 
• orientaţi-vă către acţiuni care contribuie la îndeplinirea mai 

multor obiective; 
• evitaţi acţiunile care se contrazic şi verificaţi succesiunea 

logica a acţiunilor. 
 
 Resursele reprezintă elemente de care aveţi nevoie pentru atingerea 
obiectivelor proiectului. Cu privire la resurse, strategia trebuie să conţină 
formulări precise referitoare la: 

� calitatea şi cantitatea resurselor necesare;  
� resursele de care dispuneţi la începutul strategiei; 
� resursele pe care contaţi pe parcursul derulării activităţilor;  
� căi de atragere a unor noi resurse; 
� modul în care sunt alocate resursele. 

 Planificarea resurselor necesare şi disponibile se face pornind de la 
obiectivele şi planul de activităţi propus de strategie. În mod sistematic, 
pentru fiecare activitate în parte, trebuie să estimaţi care sunt resursele 
necesare pentru desfăşurarea sa în bune condiţii. Cele mai importante 
categorii de resurse pe care trebuie să le aveţi în vedere sunt: 

� Resurse umane - categorii de persoane implicate din cadrul şcolii 
(elevi, cadre didactice, părinţi etc.) şi din exteriorul acestuia (inclusiv 
reprezentanţi ai comunităţii, colaboratori, voluntari) şi responsabili-
tăţile acestora legate de strategie; 

� Resurse documentare - sursele de documentare (legislaţia româ-
nească, statistici, studii, reviste de specialitate etc.); 
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� Resurse materiale - echipamente, materiale; 
� Resurse financiare - bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli. 

 Timpul este o resursă specială cu o importanţă deosebită pentru 
reuşita oricărei strategii. În graficul de timp sunt prezentate datele de la 
început şi de sfârşit ale activităţilor, precum şi grafice de timp intermediare, 
pe faze, zile, săptămâni, luni, semestre, în funcţie de specificul proiectului.  
În general, o strategie se elaborează pentru o perioadă de 4 ani, dar termenul 
de aplicare, chiar dacă este menţionat, este bine să nu fie „bătut în cutie” 
pentru că, aproape sigur, vor apărea elemente noi care vor întârzia sau, 
dimpotrivă, vor accelera atingerea obiectivelor urmărite.  
 

 

Un mod simplu prin care puteţi reprezenta sub formă grafică un 
plan de activităţi pentru un an şcolar este cel în care marcaţi timpul 
alocat fiecărei activităţi prezentate în strategie în căsuţele unei 
matrice (fiecare coloană reprezintă o lună calendaristică din anul 
şcolar): 
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Activ.1.           
Activ.2.           
Activ.3.           
Activ.4.           
Activ.5.           
Activ.6.           
Activ.7.           

  
 Strategia dumneavoastră nu este completă fără ca aceasta să cuprindă 
şi un plan de monitorizare şi evaluare. Datorită complexităţii planului de 
intervenţie, este important să ştiţi în orice moment dacă sunteţi pe drumul 
cel bun şi care sunt intervenţiile care trebuie corectate. Succesul sau insuc-
cesul intervenţiei dumneavoastră (realizarea sau nerealizarea obiectivelor şi 
rezultatelor urmărite) poate fi influenţat în mod direct de măsurile pe care le 
luaţi în urma proceselor de monitorizare şi evaluare.  
 Prin activităţile de monitorizare veţi reuşi să colectaţi în mod regulat 
date privind modul de utilizare a resurselor şi implicarea persoanelor 
responsabile de anumite activităţi. Este util să încercaţi să grupaţi activităţile 
strategiei în câteva stadii de desfăşurare/progres şi să încercaţi să realizaţi un 
raport de monitorizare cu privire la fiecare dintre acestea în parte.  
 
 



 36 

 În timpul activităţilor de monitorizare, trebuie să urmăriţi: 

� Relaţia dintre obiective, impactul aşteptat şi activităţile desfăşurate în 
stadiul respectiv; 

� Schimbările concrete observate în urmă desfăşurării activităţilor 
(impactul produs prin intervenţie asupra beneficiarilor direcţi şi 
indirecţi, cât şi asupra şcolii); 

� Cauzele care au condus la eventuala nerealizare a unor rezultate aş-
teptate (de exemplu: slaba cunoaştere a iniţiativei în rândul actorilor 
cheie; gradul scăzut de implicare al unor actori în activităţile 
strategiei; insuficienţa resurselor; întârzierea cu care s-au desfăşurat 
unele activităţi etc.); 

�  Ariile de intervenţie viitoare din cadrul strategiei care trebuie 
schimbate/corectate. 

 Cine trebuie să realizeze monitorizarea? De activităţile de monito-
rizare este responsabil direct grupul de lucru şi toate categoriile de elevi de 
la nivelul şcolii. Se recomandă ca echipa care monitorizează aplicarea 
strategiei să fie coordonată de către directorul şcolii. Aspectele constatate ar 
trebui discutate cu întreaga echipă din şcoala dumneavoastră, la sfârşitul 
fiecărei activităţi de monitorizare. 
 
 Evaluarea vizează utilizarea unei metodologii şi a unui set de 
instrumente prin care să urmăriţi:  

� Rezultatele obţinute în urma desfăşurării tuturor activităţilor prevă-
zute în strategie; 

� Schimbările concrete observate (impactul produs la finalul inter-
venţiei asupra beneficiarilor direcţi şi indirecţi, cât şi asupra şcolii); 

� Cauzele care au condus la eventuala nerealizare a unor rezultate 
aşteptate; 

� Ariile de intervenţie pe care trebuie să le urmărească viitoarele 
strategii. 

 
 Ca şi în cazul monitorizării, un plan de evaluare bine construit oferă 
tuturor celor implicaţi în implementarea strategiei posibilitatea de a cunoaşte 
gradul în care obiectivele urmărite au fost atinse. Elementele care nu trebuie 
să lipsească nici unui plan de evaluare sunt: obiectivele (de ce evaluăm?); 
mijloacele (cum evaluăm?); grupul ţintă (pe cine evaluăm?); orizontul de 
timp (când evaluăm?) şi persoanele responsabile (cine evaluează?). Pe cât 
posibil se vor utiliza aceleaşi instrumente/indicatori în toate etapele de 
evaluare (iniţială, de parcurs, finală) astfel încât impactul în timp să poată fi 
observat/cuantificat. 
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Principalele criterii prin care puteţi să evaluaţi planul dumnea-
voastră de evaluare (criterii valabile în cazul oricărei strategii) sunt 
următoarele:  

• conformitatea - dacă ceea ce se desfăşoară este în 
conformitate cu activităţile planificate; 

• pertinenţa - activităţile sunt adecvate obiectivelor propuse; 
• eficacitatea - dacă activităţile conduc către rezultatele 

aşteptate; 
• eficienţa - dacă resursele alocate desfăşurării activităţilor 

conduc la un maxim de rezultate  
• coerenţa - dacă activitatea evaluată se află în legătură cu 

celelalte activităţi. 
 
 Cine trebuie să realizeze evaluarea finală? De activităţile de evaluare 
este responsabil direct grupul de lucru şi toate categoriile de elevi de la 
nivelul şcolii. Se recomandă ca echipa care monitorizează aplicarea strate-
giei să fie coordonată de către directorul şcolii. 
 După cum deja am arătat, atât pentru activităţile de monitorizare cât 
şi pentru cele de evaluare trebuie să utilizaţi o serie de indicatori prin care să 
puteţi verifica gradul de realizare al activităţilor prevăzute în strategia 
dumneavoastră, rezultatele obţinute şi impactul acestora asupra categoriilor 
ţintă. Vă oferim în continuare câteva exemple de indicatori ce pot fi utilizaţi 
pentru evaluarea unor activităţi din strategia dumneavoastră anti-violenţă. 
 

 

Exemplu de activitate evaluată: Informarea şi formarea cadrelor 
didactice din şcoală cu privire la fenomenele de violenţă şcolară. 
 
Exemplu de indicatori de realizare/performanţă:  

• număr de participanţi; 
• număr de ore/participant; 
• rata de absenteism (raportul dintre numărul total al 

absenţelor şi numărul cadrelor didactice înscrise); 
• nivelul de cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate în urma 

activităţilor de formare (utilizându-se o scală de apreciere 
de tipul: înalt, mediu, scăzut). 

 

 

Exemplu de activitate evaluată: Informarea şi formarea părinţilor 
din şcoală cu privire la fenomenele de violenţă şcolară 
 
Exemplu de indicatori de realizare/performanţă:  

• număr de participanţi; 
• număr de ore/participant; 
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• rata de absenteism (raportul dintre numărul total al absen-
ţelor şi numărul părinţilor înscrişi); 

• nivelul de satisfacţie al părinţilor cu privire la activitatea 
la care au participat; 

• gradul de implicare în activităţi anti-violenţă organizate 
de şcoală (utilizându-se o scală de apreciere de tipul: înalt, 
mediu, scăzut). 

 

 

Exemplu de activitate evaluată: Activităţi desfăşurate de elevi. 
Concurs de proiecte pe tema anti-violenţă  

 
Exemplu de indicatori de realizare/performanţă:  

• rata de participare la concurs (numărul de elevi partici-
panţi ca procent din numărul total de elevi din şcoală); 

• număr de proiecte depuse; 
• completarea tuturor secţiunilor; 
• respectarea cerinţelor; 
• coerenţa şi consistenţa generală a proiectelor; 
• originalitate. 

Cu excepţia primilor doi indicatori, în evaluare veţi utiliza o scală 
de apreciere de tipul: înalt, mediu, scăzut. 
 

  
 Pentru colectarea informaţiilor necesare puteţi utiliza instrumente de 
evaluare diverse, precum: chestionare, fişe de observaţie, ghiduri de 
interviu, instrumente de autoevaluare. Vă prezentăm mai jos un exemplu de 
instrument dezvoltat pentru evaluarea nivelului de satisfacţie a părinţilor 
privind activităţile de formare pe tema violenţei. De asemenea, vă prezen-
tăm ca exemplu şi un instrument dezvoltat de una dintre şcolile pilot 
destinat cadrelor didactice.  
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Chestionar pentru părinţi 
 

 
 

   A.  Chestiuni generale                    Dezacord                   Acord 
1. Prezentarea generală a obiectivelor 

cursului de formare a fost clară 
1        2        3        4        5 

2. Temele alese pentru formare au fost 
adecvate  

1        2        3        4        5 

3. Temele discutate la acest curs îmi sunt de 
ajutor în activitatea mea de zi cu zi 

1        2        3        4        5 

4. Atmosfera în care s-a desfăşurat cursul de 
formare a fost una destinsă şi prielnică 
colaborării 

1        2        3        4        5 
 

5. Întreaga durată a cursului de formare (… 
zile) a fost potrivită 

1        2        3        4        5 
 

 
6.    Acest curs de formare a corespuns aşteptărilor dumneavoastră ?      

DA ___           Nu___ 
 
7.   Evaluarea mea generală a acestui curs este :   

Excelent ___       Foarte bun ___        Bun ___        Relativ bun ___          
Slab ___ 
 
8. Vă rugăm să formulaţi o sugestie pentru îmbunătăţirea cursurilor viitoare:  
 

 

 
 

 

Chestionar pentru cadrele didactice 

 

1.    La clasele la care predaţi aţi observat în ultimile două luni comunicarea 
între  elevi în comparaţie cu începutul anului şcolar… 
a) Este mai bună 
b) Este aceeaşi 
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c) Este mai scăzută 
d) Nu ştiu/nu îmi pot da seama 

 
2. În opinia dumneavoastră, în ultimile două luni cazurile de violenţă 

verbală dintre elevi în comparaţie cu începutul anului şcolar… 
a)   Sunt mai numeroase  

   b)  Au aceeaşi frecvenţă 
   c)  Sunt mai reduse  
   d)  Nu ştiu/nu îmi pot da seama  

 
3. În opinia dumneavoastră în ultimile două luni cazurile de violenţă a 

elevilor faţă de profesori, în comparaţie cu începutul anului şcolar 
a) Sunt mai numeroase  
b) Au aceeaşi frecvenţă 
c) Sunt mai reduse  
d) Nu ştiu/nu îmi pot da seama 
 
4. Rezultatele strategiei anti-violenţă promovate de şcoala noastră 

corespund aşteptărilor dumneavoastră? 
a) Da, în mare măsură 
b) Da, într-o oarecare măsură  
c) Nu. De ce?……………………………………………………………… 
d) Nu ştiu/nu îmi pot da seama 

 
5. Care sunt principalele arii de intervenţie/activităţi pe care doriţi să le 

includeţi într-o viitoare strategie anti-violenţă? 
a)………………………………………. 
b)………………………………………. 
c)………………………………………. 
 
6. Sunteţi de acord sa vă implicaţi în anul şcolar viitor în activităţile anti-

violenţă pe care le va iniţia şcoala? 
a) Da. Cum?…………………………………………………………… 
b) Nu. De ce?……………………………………………………… 
c) Nu ştiu 

 
 În sfârşit, strategia dumneavoastră este completă prin adăugarea unei 
secţiuni referitoare la activităţile de diseminare a rezultatelor intervenţiei. 
Ca şi în cazul evaluării, un plan de diseminare trebuie să ofere informaţii 
pertinente cu privire la modul în care principalele produse ale activităţilor 
desfăşurate (finale sau parţiale) ajung să fie cunoscute/utilizate.  
 



 41 

 

În acelaşi timp, activităţile de diseminare: 
• vă ajută să vă exprimaţi gândurile, să vă clarificaţi ideile; 
• vă oferă posibilitatea de a dezvolta o idee împreună cu 

diferiţi parteneri; 
• creează oportunitatea de a supune atenţiei şi de a dezbate 

public o problemă de interes general; 
• ajută la consolidarea identităţii şcolii dumneavoastră - o 

comunitate de valori împărtăşită de toţi actorii ei. 
 
 O posibilă structură a unui plan de diseminare include: obiectivele 
(de ce diseminăm?); conţinutul (ce diseminăm?); mijloacele (cum disemi-
năm?); grupul ţintă (cui diseminăm?); orizontul de timp (când diseminăm?) 
şi persoanele responsabile (cine diseminează?). 
 În secţiunea 1.3. au fost prezentate o serie de exemple de mijloace pe 
care şcoala le are la dispoziţie pentru a face cunoscute activităţile 
desfăşurate şi rezultatele obţinute. Aceste căi de diseminare pot fi folosite în 
funcţie de tipul de produse obţinute în urma desfăşurărilor activităţilor din 
strategia dumneavoastră anti-violenţă.  
 Trebuie să reţineţi faptul că diseminarea produselor este importantă, 
indiferent de rezultatele şi impactul atins. Vă recomandăm să împărtăşiţi şi 
altor organizaţii experienţa dumneavoastră, acestea având de învăţat atât din 
elementele de succes cât şi din eşecurile activităţilor dumneavoastră. Un 
aspect cheie al diseminării se referă şi la informarea permanentă a actorilor 
implicaţi în legătură cu tot ce s-a planificat şi/sau se planifică şi se întâmplă 
cu strategia anti-violenţă. O bună circulaţie a informaţiei în şcoală şi în afara 
ei nu numai că vă va sprijini desfăşurarea activităţii, dar este un mod eficient 
de a-i face pe toţi să se simte incluşi şi implicaţi în comunitatea şcolii. 
 
 

 2.3. Ce înseamnă o strategie anti-violenţă bine elaborată? 
 
 Este firesc ca odată elaborată, să vă puneţi întrebarea în ce măsură 
strategia dumneavoastră este bine realizată. În ultimă instanţă, numai imple-
mentarea ei la nivelul şcolii poate demonstra în ce măsura s-a dovedit 
adecvată. Totuşi, trebuie să reţineţi că puteţi estima calitatea strategiei chiar 
înainte de desfăşurarea propriu-zisă a activităţilor. Pentru aceasta trebuie să 
analizaţi în ce măsură respectă următoarele caracteristici:  

• adecvare (este potrivit atingerii scopului şi obiectivelor stabilite); 
• fezabilitate (este realist, adaptat situaţiei concrete şi resurselor existente); 
• economicitate (implică un consum cât mai mic de resurse, în 

condiţiile atingerii obiectivelor propuse); 
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• claritate şi coerenţă în concepţie (există o relaţie directă între 
obiective, impactul aşteptat şi activităţi); 

• claritate şi coerenţă a intervenţiei (are activităţi bine definite şi 
dezvoltate în relaţie unele cu altele); 

• flexibilitate (este adaptabil la situaţii noi şi nu restrânge posibilităţile 
viitoare de acţiune); 

• încadrare în timp (orizontul de timp al fiecărei activităţi în parte 
este unul adecvat); 

• viabilitate şi repetabilitate (planul poate fi menţinut şi adaptat atât 
timp cât condiţiile de context nu se schimbă radical). 

 De asemenea, puteţi şti dacă strategia dumneavoastră este completă, 
verificând în ce măsură aceasta poate răspunde la  următoarele întrebări:  

- De ce a fost iniţiată o astfel de acţiune? (raţiunea care a condus la 
decizia de a decide; eliminarea unor deficienţe, ameliorarea unei 
situaţii, folosirea unei oportunităţi); 

- Ce se aşteaptă ca proiectul/programul să realizeze? (rezultatele aş-
teptate pentru care s-a luat decizia de a decide; de obicei obiectivele/ 
scopurile trebuie formulate astfel încât să fie cuantificabile/ 
verificabile); 

- Cum va încerca strategia să realizeze ceea ce-şi propune? (princi-
palele direcţii de acţiune prin care se aşteaptă atingerea rezultatelor 
aşteptate); 

- Ce factori externi sunt cruciali pentru a realiza cu succes ceea ce-şi 
propune strategia? (analiza condiţiilor principale prin care inter-
venţia îşi poate atinge obiectivele); 

- Ce mijloace sunt necesare? (analiza principalelor tipuri de resurse 
necesare pentru realizarea activităţilor propuse în planul de 
intervenţie); 

- Care este orizontul de timp în care este de aşteptat să se realizeze 
strategia?  

- Care sunt costurile implicate? (analiza resurselor financiare pe care 
le presupune realizarea activităţilor propuse în planul de lucru al 
strategiei); 

- Unde se pot găsi informaţiile necesare pentru a evalua succesul 
strategiei? (analiza datelor necesare pentru a verifica dacă activităţile 
implementate conduc la rezultatele aşteptate). 

  Astfel, după elaborarea strategiei/planului de intervenţie, este util să 
verificaţi care dintre caracteristicile prezentate mai sus sunt îndeplinite şi să 
încercaţi să identificaţi aspectele care trebuie îmbunătăţite. Pentru a realiza 
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acest lucru puteţi sintetiza nucleul unei strategii sub forma unei matrice 
(cadru logic). 
 
Structura unui 
cadru logic 

 

 

 Logica 
inter-
venţiei 

Indicatori 
verifi-
cabili 

Surse de 
informaţie 

Presu-
poziţii 

Obiective      
Rezultate     
Activităţi  Mijloace Costuri  

 
 
 Este deosebit de util ca în toţi aceşti paşi să fie implicaţi atât grupul de 
lucru, cât şi alte cadre didactice care au elaborat diferite proiecte la nivelul 
şcolii sau care au alte experienţe relevante în acest domeniu (coordonatori, 
evaluatori, participanţi la diferite proiecte). Cheia unei strategii bine elaborate 
o reprezintă activităţile de implicare şi motivare a resurselor umane.  
 În etapa de definire a problemelor aţi identificat deja actorii şi 
organizaţiile relevante pentru desfăşurarea activităţilor anti-violenţă de la 
nivelul şcolii. În această etapă este util să analizaţi caracteristicile principale 
ale acestora (socio-economice, mod de organizare, atitudini etc.), interesele 
şi aşteptările, măsura în care respectă anumite principii/valori, cunoaşterea 
problemelor, analiza modului în care se pot implica în intervenţiile şcolii şi 
identificarea căilor concrete de colaborare. 
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Analiza actorilor în cazul problemei violenţei cadrelor didactice asupra elevilor 
 
 
 
 

Actori implicaţi Caracteristici Interese şi aşteptări Cunoaşterea 
problemei 

Arii de 
intervenţie 

Modalităţi 
concrete de 
implicare 

Elevi Populaţie şcolară 
care provine 
preponderent din 
familii dezavan-
tajate socio-
economic 

Finalizarea 
învăţământului 
obligatoriu şi 
urmarea 
învăţământului 
secundar superior 

Grad scăzut de 
cunoaştere a 
acestui fenomen în 
cazul claselor care 
nu s-au confruntat 
cu astfel de cazuri 

Activităţi care să 
stimuleze 
comunicarea 
elev-cadru 
didactic 

Organizarea unor 
dezbateri pe 
tema formelor de 
violenţă din 
şcoală cu 
participarea 
elevilor şi a 
cadrelor 
didactice 

Cadre didactice      
Părinţi      
Membri ai 
echipei 
manageriale 

     

ISJ      
Consiliul local      
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 Toţi actorii implicaţi în strategie trebuie să conştientizeze că asigu-
rarea unui climat de siguranţă în şcoală este şi o responsabilitate a lor. 
Numai când acest lucru se întâmplă se poate vorbi despre parteneriat şi vă 
puteţi aştepta ca strategia dumneavoastră să transforme şcoala într-un spaţiu 
al comunităţii, un loc menit să joace un rol vital nu doar pentru elevi, ci şi 
pentru toţi membrii acesteia.  
 În final, este util să reţineţi faptul că nicio strategie nu ajunge să fie 
implementată în întregime aşa cum a fost proiectată. În consecinţă, o 
strategie bine elaborată trebuie să includă şi mecanisme şi instrumente de 
colectare a informaţiilor necesare pentru elaborarea unor măsuri corective, 
atunci când acestea sunt necesare. În felul acesta, o strategie anti-violenţă 
viitoare nu va porni de la zero, ci se va dezvolta în strânsă relaţie cu 
strategia dumneavoastră. 

 
STRATEGIA DE INTERVENŢIE A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIA DE INTERVENŢIE A’ 
 
 

 2.4. Legătura strategiei cu proiectul de dezvoltare instituţională 
 
 Strategia anti-violenţă pe care aţi finalizat-o nu trebuie să rămână un 
demers deconectat de celelalte planuri sau strategii desfăşurate în acelaşi 
timp la nivelul unei unităţi şcolare. Pe de o parte, aceste intervenţii se pot 
sprijini reciproc prin realizarea unor activităţi comune. De exemplu, atât o 
strategie anti-violenţă cât şi o strategie de combatere a abandonului şcolar 
pot include o activitate prin care reprezentanţii comunităţii să fie activaţi şi 
implicaţi în rezolvarea problemelor cu care se confruntă şcoala: încheierea 
unor parteneriate cu organizaţii cheie la nivel local în domeniul protecţiei 
sociale a elevilor care provin din medii dezavantajate.  
 Pe de altă parte, fiecare strategie (şi implicit, fiecare ţintă strategică 
urmărită) este într-o relaţie directă cu principalul document managerial al 

ACTIVITĂŢI DE EVALUARE 
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şcolii dumneavoastră: proiectul de dezvoltare instituţională. Astfel, oricât de 
elaborată ar fi strategia dumneavoastră anti-violenţă, trebuie să vă asiguraţi 
că a fost proiectată din perspectiva acestui document fundamental, asigurând 
”operaţionalizarea”, transpunerea viziunii pe termen lung într-o serie de 
intervenţii organizate, care pot fi manageriate. Fără a îndeplini şi această 
condiţie, şansele strategiei de a-şi atinge obiectivele devin mai reduse. Vă 
reamintim că proiectul instituţional de dezvoltare oferă un orizont şi direcţii 
clar stabilite pentru activitatea din şcoala dumneavoastră, fiind documentul 
fundamental în deciziile privind priorităţile în alocarea resurselor. În figura 
de mai jos este reprezentată grafic relaţia dintre proiectul de dezvoltare şi 
diferitele ţinte strategice urmărite de şcoală: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Influenţa este în ambele direcţii: cu cât şcoala a dezvoltat strategii 
interconectate, adaptate nevoilor şcolii, cu atât şi proiectul instituţional are 
şanse mai mari să-şi atingă obiectivele; de asemenea, cu cât există un 
proiect instituţional mai bine dezvoltat, cu atât şansele ca strategiile diverse 
ale şcolii să fie de succes. Din perspectivă managerială, ambele demersuri 
conduc la dobândirea unor competenţe, atitudini şi comportamente indispen-
sabile unui manager modern. Planul de dezvoltare reflectă modul în care 
dumneavoastră înţelegeţi misiunea şi dezvoltarea  şcolii pe termen mediu şi 
lung. 
 Practic, aceasta este ultimul test pe care trebuie să-l ”treacă” strategia 
dumneavoastră. Dacă proiectul de dezvoltare al şcolii include şi o ţintă 
specifică diminuării situaţiilor de violenţă în şcoală şi în planul operaţional 
sunt incluse şi activităţi specifice strategiei anti-violenţă, putem spune că 
procesul de proiectare este finalizat.  
 

ŢINTA STRATEGICĂ 1 

ŢINTA STRATEGICĂ 2 

ŢINTA STRATEGICĂ 3:   
Diminuarea situaţiilor 
de violenţă din şcoală 

ŢINTA STRATEGICĂ n 

Strategie/Plan operaţional 

Strategie/Plan operaţional 

Strategie/Plan operaţional 

Strategia anti-violenţă 
Planul de activităţi pentru 
anul şcolar 2006/2007 

Proiectul de 
dezvoltare 

instituţională  
 

(selectarea 
priorităţilor în 

alocarea şi 
utilizarea 
resurselor 

disponibile). 
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3. Exemplu de strategie anti-violenţă 

 
 Înainte de a încheia prima parte a acestui ghid, vă prezentăm un 
exemplu de strategie elaborată de către echipa de cercetare care a realizat 
studiul Violenţa în şcoală. Desigur, direcţiile de intervenţie incluse în 
această strategie se adresează acelor probleme care au apărut cu cea mai 
mare frecvenţă în investigaţia de la nivel naţional. Este foarte probabil ca 
acestea să corespundă numai parţial cu problemele cu care vă confruntaţi 
dumneavoastră. Cu toate aceste, credem că această strategie ”concretizează” 
unele dintre elementele teoretice prezentate în această primă parte şi poate fi 
un reper util în activitatea dumneavoastră de proiectare.  
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Strategie de prevenire şi intervenţie privind  
violenţa în şcoală 

 
 

1. Obiective la nivelul şcolii: 
 

• Identificarea şi evaluarea dimensiunii fenomenului de violenţă în şcoală şi în mediul proxim al acesteia. 

• Sensibilizarea tuturor actorilor şcolii cu privire la sursele, cauzele şi efectele fenomenelor de violenţă în 
şcoală. 

• Atragerea şi implicarea reprezentanţilor comunităţii în acţiuni de prevenţie şi combatere a violenţei în şcoală. 

• Elaborarea unei strategii la nivel instituţional privind ameliorarea fenomenelor de violenţă la nivelul şcolii 
(Strategia de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală – SPCVS). 

• Elaborarea şi testarea unor instrumente de identificare, monitorizare şi evaluare a fenomenelor de violenţă în 
şcoală (care să ducă la elaborarea unui Barometru al violenţei în şcoală, ca instrument operativ pentru 
intervenţie), ca parte a Planului de Dezvoltare al Şcolii - PDS. 

• Implicarea actorilor de la nivelul şcolii şi de la nivelul comunităţii în derularea activităţilor dezvoltate în 
cadrul strategiei. 

• Diseminarea proiectului la nivelul altor instituţii de învăţământ. 
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2. Plan de acţiune 
 

Actori Acţiuni de 
conştientinzare 

Acţiuni de intervenţie Indicatori de evaluare Diseminare 

ELEVI 
 

• Dezbateri privind 
legislaţia specifică 

• Dezbateri privind 
regulamentul 
şcolar şi noţiunile 
de disciplină şi 
„regulă” 

• Participare activă 
la orele de 
dirigenţie pe tema 
violenţei, 
planificate în 
cadrul Strategie 
şcolii 

• Realizarea unor 
referate, eseuri, 
proiecte, studii de 
caz sau schiţe 
(activităţi 
individuale sau în 
grup) pe tema 
violenţei. În acest 
scop, grupul de 
lucru de la nivelul 
şcolii va furniza 
elevilor suport 

• Organizarea unui ciclu de 
workshop-uri cu elevii, cu 
următoarea tematică: 
- Elaborarea unui 

proiect al clasei 
privind prevenirea 
violenţei în şcoală 

- Realizarea de către 
elevi a unor materiale 
multimedia pe tema 
violenţei în şcoală 
(fotografii, filme, 
observări, desene, 
compuneri / 
compoziţii, eseuri)  

- Elaborarea de către 
elevi a unei 
broşuri/pliant pe tema 
violenţei care va fi 
distribuită în şcoală şi 
în alte şcoli  

- Alte activităţi 
curriculare sau extra-
curriculare la 
propunerea şcolii (de 
exemplu, activităţi 
sportive, artistice, 

- gradul de 
familiarizare al 
elevilor cu tema 
privind violenţa în 
şcoală; 

- gradul de implicare 
al elevilor în 
proiectele cu 
tematică 
antiviolenţă, 
derulate în şcoală; 

- schimbări de 
atitudine în raport 
cu situaţiile de 
violenţă în şcoală. 

• Implicarea elevilor în 
activităţile cuprinse în 
proiecte precum 
„Săptămâna anti-violenţă” 

 
• Publicarea unor produse 

ale proiectului pe site-ul 
şcolii, în revista şcolii; 
postere, bannere 

 
• Prezentarea propriilor 

activităţi şi rezultate în 
alte contexte (tabere de 
vară, întâlniri ale elevilor 
din diferite şcoli, 
seminarii pe tema 
violenţei, site-ul MEC – 
secţiunea elevi, Consiliul 
Judeţean şi Naţional al 
Elevilor). 

 
• Informarea părinţilor cu 

privire la activităţile şi 
proiectele cu tematică 
antiviolenţă şi implicarea 
acestora. 



 50 

informativ – cărţi, 
reviste, articole, 
surse internet, 
privind violenţa în 
şcoală 

• Participare la 
lansarea planului 
de acţiune al şcolii 

• Participare la 
concursul privind 
alegerea unui 
slogan şi a unei 
sigle 

 

cercuri de creativitate, 
asociaţii de elevi la 
nivelul şcolii sau al 
clasei, iniţiative de 
campanii sociale, 
concursuri pe diferite 
teme privind violenţa 
etc.) 

- Antrenarea elevilor în 
asumarea rolului de 
mediator în conflicte 
şi constituirea unor  
echipe de intervenţie 
în situaţii de criză 

 
În diferitele acţiuni planificate 
va fi implicat Consiliului  
Elevilor 

O atenţie deosebită se va 
acorda, de asemenea, implicării 
în toate aceste activităţi a 
elevilor cu potenţial violent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADRE 
DIDACTICE 
 

• Participare la o 
sesiune de 
informare şi 
formare privind 
violenţa, 
organizată în 
şcoală prin 
implicarea unor 
specialişti în 

• Desfăşurarea de discuţii de 
grup cu elevii din şcoală şi 
părinţii acestora în scopul 
identificării următoarelor 
aspecte: 
- percepţii /reprezentări 

ale profesorilor 
privind violenţa în 
şcoală şi societate; 

- stilul de 
comunicare 
/strategii de 
interacţiune 
profesor-elevi; 

- abilităţi de mediere 
a unor situaţii 
conflictuale, de 
lucru în echipe 

• „Săptămâna anti-
violenţă” 

• Cercuri pedagogice; 
• Articole în revista de 

specialitate 
• Intervenţii media 
• Lecţii deschise pe 

tema violenţei 
• Portofolii cu acţiuni 
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domeniu. Temele 
de discuţie vor fi 
următoarele: 
- dificultăţi 

privind 
abordarea 
/înţelegerea / 
confruntarea 
cu violenţa 
juvenilă 
(sensibilitate 
la această 
problematică, 
mituri, 
prejudecăţi); 

- modalităţi de 
identificare 
timpurie a 
elevilor cu 
potenţial 
violent (factori 
de risc) şi a 
cauzelor care 
pot determina 
manifestări de 
violenţă; 

- modalităţi de 
identificare a 
unor activităţi 
de intervenţie 
adecvate, 

- probleme, cazuri, 
situaţii de violenţă în 
şcoala lor; 

- propuneri privind 
soluţii, activităţi, 
intervenţii la nivelul 
şcolii pe tema 
prevenirii violenţei. 

 
În această activitate va fi 
implicat, în primul rând, grupul 
de lucru care va fi constituit la 
nivelul şcolii pentru 
coordonarea activităţilor anti-
violenţă, alcătuit din cadre 
didactice, consilier şcolar / 
psiholog, reprezentanţi ai 
părinţilor şi elevilor. 
  
• Desfăşurarea în cadrul 

orelor de consiliere a unor 
activităţi privind violenţa 
în şcoală: 
- prezentarea Strategiei 

şcolii; 
- facilitarea procesului 

de identificare şi 
planificare a unor 
activităţi concrete la 
nivelul clasei / şcolii 
de prevenire şi 

mixte profesori-
elevi; 

- modalităţi de 
reacţie la 
intervenţiile 
elevilor; 

- transparenţa şi 
obiectivitatea 
evaluării. 

 
De asemenea, vor fi 
evaluate: 
- gradul de implicare 

al profesorilor în 
activităţile 
conţinute în 
Strategia şcolii 
(număr de activităţi, 
relevanţa 
rezultatelor, 
stimularea 
participării 
elevilor). 

din cadrul proiectelor 
pe teme anti-violenţă 
derulate de unităţile 
şcolare ale judeţului, 
ce pot fi consultate la 
CCD 
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inclusiv la 
nivel 
curricular; 

- evaluarea 
elevilor – ca 
sursă de 
conflict; 

- modalităţi de 
implicare a 
părinţilor şi a 
comunităţii în 
activităţile de 
prevenire şi 
intervenţie 
privind 
violenţa. 

• Dezbateri privind 
regulamentul 
şcolar şi 
regulamentul 
elevilor 

• Dezbateri privind 
legislaţia specifică 

combatere a violenţei, 
pe baza propunerilor 
elevilor; 

- dezbaterea unor teme 
de privind violenţa.. 

• Organizarea unei lecţii 
deschise pe tema violenţei 
şcolare. 

 
• Organizarea de activităţi 

extraşcolare în scopul 
ameliorării şi diminuării 
fenomenului. 

 

DIRECTORI 
 

• Identificarea 
problemelor şcolii 
cu impact asupra 
violenţei 

• Identificarea 
aspectelor 
importante care 
urmează a fi 

• Constituirea unui grup de 
lucru la nivelul şcolii, cu 
rol de coordonare, moni-
torizare şi evaluare a acti-
vităţilor conţinute în stra-
tegia anti-violenţă a şcolii  

• Elaborarea unei strategii 
(SPCVS) coerente privind 

- gradul de implicare 
în activităţile 
derulate; 

- relevanţa / 
adecvanţa strategiei 
privind violenţa în 
şcoală pentru 
nevoile şcolii; 

• Prezentarea Planului de 
Dezvoltare a Şcolii (PDS) 
şi Strategia de Prevenire şi 
Combatere a Violenţei în 
Şcoală (SPCVS) 

• Prezentarea rezultatelor 
implementării strategiei 
pe termen scurt curs 
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introduse în 
strategia şcolii 
privind prevenirea 
violenţei 

• Includerea în 
planul de 
dezvoltare a şcolii 
a unei strategii de 
prevenire a 
violenţei: pe 
termen scurt (anul 
în curs) şi mediu 
(următorii 4 ani). 

• Asigurarea unui 
mediu şcolar 
adecvat, cât şi a 
unui mediu sigur 
proxim şcolii,  în 
scopul evitării 
situaţiilor de 
conflict 

• Identificarea 
principalelor 
bariere 
comunicaţionale la 
nivelul şcolii. 

 
În toate aceste acţiuni 
directorul va implica 
grupul de lucru 
constituit la nivelul 

violenţa în şcoală, 
fundamentată pe diagnoza 
situaţiei existente şi cu 
implicarea tuturor 
actorilor interesaţi (elevi, 
profesori, părinţi, 
reprezentanţi ai 
comunităţii)  

• Includerea acestei 
strategii în PDS  

• Coordonarea tuturor 
activităţilor la nivelul 
unităţii şcolare 

• Includerea pe agenda 
întâlnirilor formale ale 
şcoli (consiliul de 
administraţie, consiliul 
profesoral, consiliul 
elevilor, comitetul de 
părinţi) a unor informări 
privind activităţile şi 
rezultatele activităţilor 

•  Elaborarea unui sistem 
de monitorizare a 
situaţiilor de violenţă în 
şcoală.(Barometrul 
violenţei şcolare) 

• Motivarea cadrelor 
didactice si a elevilor  
pentru implicarea în 
proiect 

- eficienţa 
modalităţilor de 
stimulare a 
implicării altor 
actori în elaborarea 
strategiei şi în 
desfăşurarea 
activităţii; 

- eficienţa sistemului 
de monitorizare şi 
acurateţea 
informaţiilor culese. 

(anule) 
• Prezentarea strategiei pe 

termen mediu 
• Diseminare în mass-media 
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şcolii, cu rol de 
prevenire şi intervenţie 
în cazuri de violenţă.  

• Facilitarea realizării 
parteneriatelor 
educaţionale pentru 
susţinerea proiectului 

 
În toate aceste acţiuni 
directorul şcolii va colabora cu 
grupul de lucru. 

PĂRINŢI • Participare la 
întâlniri organizate 
de grupul de lucru, 
în cadrul cărora: 
- vor fi 

informaţi cu 
privire la 
serviciile pe 
care le poate 
oferi şcoala în 
situaţii de 
violenţă 
(consiliere, 
asistenţă 
psihologică şi 
mediere); 

- vor fi 
identificaţi 
părinţi resursă 
care să se 
implice în 
activităţile de 
prevenţie sau 

• Constituirea unui grup de 
părinţi care să participe la 
activităţile cuprinse în 
Strategia şcolii 

 
• Participarea grupului de 

părinţi la elaborarea şi 
implementarea SPCVS. 

 
• Participarea părinţilor la 

activităţile concrete 
realizate de către elevi şi 
profesori. 

- gradul de implicare 
a grupului de părinţi  
în activităţile 
derulate; 

 

• Implicarea părinţilor în 
activităţile cuprinse în 
„Săptămâna anti-violenţă” 
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intervenţie 
privind 
violenţa în 
şcoală. 

 
• Participare la o 

sesiune de 
informare şi 
formare privind 
violenţa, 
organizată în 
şcoală de către 
grupul de lucru cu 
participarea unor 
experţi în domeniul 
educaţiei. Vor fi 
prezentate şi 
discutate teme 
privind: 
- formele de 

violenţă şi 
cauzele 
violenţei; 

- modalităţi de 
prevenţie/inter
venţie. 

• Participare la: 
- dezbateri 

privind 
regulamentul 
şcolar; 
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- dezbateri 
privind 
legislaţia 
specifică. 

CONSILIERI 
ŞCOLARI 

• Participare la o 
sesiune de 
informare şi 
formare privind 
violenţa, 
organizată în 
şcoală prin 
implicarea unor 
specialişti în 
domeniu. Temele 
de discuţie vor fi 
comune cu cele 
prezentate cadrelor 
didactice. 

 
 

• Coordonarea unui centru  
de resurse (la nivelul 
şcolii) în domeniul 
violenţei şcolare, cu rol în 
informare, formare, 
mediere şi asistenţă în 
probleme privind violenţa 
şcolară. În crearea acestui 
centru va fi implicat 
grupul de lucru alcătuit din 
cadre didactice, părinţi şi 
elevi constituit la nivelul 
şcolii. 

 
• Desfăşurarea de discuţii de 

grup cu elevii din şcoală şi 
părinţii acestora (împreună 
cu grupul de lucru din care 
face parte)  în scopul 
identificării următoarelor 
aspecte: 
- percepţii /reprezentări 

ale profesorilor 
privind violenţa în 
şcoală şi societate; 

- probleme, cazuri, 
situaţii de violenţă în 

- gradul de implicare 
în activităţile 
derulate; 

- relevanţa 
programului de 
asistenţă psiho-
pedagogică pentru 
nevoile şcolii; 

- eficienţa 
modalităţilor de 
intervenţie şi 
prevenţie cuprinse 
în programul de 
asistenţă; 

- eficienţa 
programului de 
asistenţă 
individualizat. 

• Prezentarea programului 
specific de asistenţă 
psiho-pedagogică de 
prevenire şi combatere a 
violenţei în şcoală 

• Prezentarea rezultatelor 
implementării 
programului anual de 
asistenţă   

• Articole în revista de 
specialitate 

• Diseminarea rezultatelor 
proiectului în reţeau 
naţională a consilierilor 
şcolari  

• Implicarea consilierilor 
şcolari în activităţile 
cuprinse în „Săptămâna 
anti-violenţă” 
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şcoala lor; 
- propuneri privind 

soluţii, activităţi, 
intervenţii la nivelul 
şcolii pe tema 
prevenirii violenţei. 

 
• Elaborarea unui program 

de asistenţă individualizată 
pentru elevi, cadre 
didactice şi părinţi 
implicaţi (autori sau 
victime) prin care se 
urmăreşte: 
- conştientizarea 

consecinţelor actelor 
de violenţă; 

- îmbunătăţirea imaginii 
de sine a actorilor 
implicaţi; 

- prevenirea apariţiei 
dispoziţiilor afective 
negative; 

- dezvoltarea 
autonomiei şi 
autocontrolului. 

REPREZENTANŢI 
AI COMUNITĂŢII  
 
(autorităţilor locale, 
inspectorat şcolar, 

• Participare la 
activităţi de 
informare cu 
privire la acţiunile 
ce vor fi derulate în 

• Implicarea reprezentaţilor 
locali în dezbateri privind  
oportunitatea dezvoltării 
unor programe de asistenţă 
privind combaterea 

- gradul de implicare 
reprezentanţilor 
comunităţii în 
activităţile derulate 
în şcoală; 

• Participare la „Săptămâna 
anti-violenţă” 

 
• Intervenţii ale 

reprezentanţilor 
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poliţia de proximitate, 
ONG-uri, Biserica). 
 

cadrul şcolii şi 
stabilirea unor 
acorduri de 
colaborare. 

 

violenţei şcolare în 
parteneriat şcoală-
comunitate. 

• Implicarea în activităţi 
cuprinse în Strategia şcolii.  

- relevanţa 
acordurilor de 
colaborare şcoală-
comunitate. 

 

comunităţii locale în 
media locală şi naţională, 
referitoare la acţiunile de 
combatere a violenţei în 
şcoli, realizate în 
parteneriat 

 

 
 

3. Strategia de evaluare 
 
 
 Se va utiliza o metodologie complexă de evaluare care va cuprinde diferite tipuri de instrumente (chestionare, 
fişe de observare, ghiduri de interviu). Vor fi utilizate atât instrumente de autoevaluare (pentru actorii de la nivelul 
şcolii), evaluare (directorul şcolii şi grupul de lucru de la nivelul şcolii) cât şi de evaluare externă (inspectori şcolari).  
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II. FORME ŞI CAUZE ALE MANIFESTĂRILOR DE 

VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ – MODALITĂŢI DE 
PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIE 

 
 

1. Elevul violent- caracteristici individuale 
 
 
 

 1.1. Consideraţii generale 

 Pentru a contura personalitatea elevului violent trebuie să luăm în 
consideraţie o serie de factori: factori individuali, sociofamiliali, şcolari, de 
context social. În acest capitol ne vom concentra asupra factorilor indivi-
duali, ceilalţi urmând a fi trataţi la alte secţiuni ale acestui ghid. 
 La nivel individual, factorii care afectează potenţialul de violenţă al 
elevilor, determinându-le comportamente violente, includ caracteristici biolo-
gice, genetice, psihologice şi sociale. Manifestările violente pot apărea încă din 
copilărie, la vârste mici, fiind influenţate în diferite grade de mediul familial, de 
grupul de apartenenţă sau de alţi factori de natură socială şi culturală. 
 

� Caracteristici biologice şi genetice ale elevului cu potenţial de 
violenţă 

 
 Conform unor studii recente în acest domeniu, copiii care au suferit 
diverse tipuri de influenţe sau traume, fie în perioada uterină, fie în 
momentul naşterii, pot avea particularităţi neurologice cu potenţial ridicat de 
violenţă. Complicaţiile la naştere, ca şi istoria genetică a părinţilor, se 
dovedesc a fi factori predictivi pentru comportamentul deviant ulterior al 
unui individ, clasându-l în categoria victimelor genetice şi, oarecum, 
eludându-l de responsabilitatea individuală. Cercetări recente propun din ce 
în ce mai mult existenţa unei vulnerabilităţi genetice care se asociază cu vio-
lenţa copiilor, tinerilor sau adulţilor. După opinia specialiştilor, aproximativ 
5% dintre şcolari prezintă tulburări comportamentale de origină genetică. 
Ele sunt dificil de diagnosticat, mai ales pentru că aceşti copii fac adesea 
ceea ce fac şi ceilalţi.  
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Ce ştim despre 
ADHD? 

  

Ceea ce se ştie însă sigur este faptul că la o privire mai atentă, 
despre aceşti copii care prezintă tulburări comportamentale 
reunite sub numele de ADHD (tulburare cu deficit de atenţie, 
hiperactivitate/impulsivitate) se poate spune că:  

• simptomele se observă privind în urmă cu cel puţin 
6 luni; 

• simptomele îi diferenţiază pe aceşti copii în mod 
sensibil faţă de colegii lor; 

• unele simptome apar înainte de vârsta şcolară; 
• simptomele se manifestă atât şa şcoală, cât şi acasă; 
• simptomele afectează atât performanţa şcolară, cât 

şi întreaga funcţionare psihică a copilului, deci şi 
comportamentul lor social. 

 
 Cum pot profesorii/educatorii să constate că un copil/adolescent 
suferă de ADHD? Specialiştii fac o distincţie între simptome ale inatenţiei şi 
simptome ale hiperactivităţii/impulsivităţii, deşi în cele mai multe cazuri 
aceste simptome sunt asociate, manifestându-se împreună. 
 
Simptomele 
inatenţiei 

  

Simptomele inatenţiei se manifestă prin faptul că aceşti copii: 
• nu izbutesc să dea atenţie detaliilor şi fac greşeli la teme 

şi în alte activităţi; 
• par să nu asculte când li se spune ceva; 
• au dificultăţi în menţinerea atenţiei la teme şi la joacă; 
• nu urmăresc instrucţiunile sau nu fac temele cum 

trebuie, dar nu pentru că este opozant sau nu înţelege 
conţinutul celor spuse; 

• au dificultăţi de organizare a ceea ce urmează să facă 
(nu pot să-şi planifice sarcinile); 

• evită, le displace sau resping angajarea în sarcini care le 
cer efort mental susţinut (la teme); 

• pierd lucruri necesare la şcoală sa la alte activităţi 
(jucării, creioane, cărţi, accesorii vestimentare); 

• sunt cu uşurinţă distraşi de stimuli exteriori; 
• sunt uituci, uită lucruri. 

 

Simptomele 
hiperactivi-
tăţii/impul-
sivităţii 
 

Simptomele hiperactivităţii/impulsivităţii se manifestă astfel: 
• nu stau locului; 
• pleacă, se scoală de pe scaun, când se aşteaptă ca el să 

rămână pe loc; 
• fug, se mişcă excesiv, se caţără, au mişcări neadecvate 

situaţiei, exprimă o nelinişte; 
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• au dificultăţi de a se angaja liniştit în activităţi 
extraşcolare; 

• par adesea că sunt „traşi de un motor”; 
• vorbesc excesiv de mult; 
• răspund neîntrebaţi sau nu aşteaptă să se termine 

întrebarea care li se pune; 
• nu aşteaptă să le vină rîndul; 
• întrerup pe alţii sau intră în vorbă/acţiune când nu este 

cazul. 
 
 Specialiştii diagnostichează trei tipuri de ADHD: 
• copii/tineri la care predomină simptomele inatenţiei (6 din cele 9); 
• copii/tineri la care predomină simptomele de iperactivitate/impulsivitate 

(6 din cele 9); 
• copii/tineri la care simptomele se combină, majoritatea copiilor făcând 

parte din această categorie. 

 Este important să urmărim cu atenţie elevii, deşi adesea este dificil 
să distingem între un elev neastâmpărat, incomod în timpul lecţiilor, şi unul 
care, într-adevăr, prezintă simptome de ADHD. Copiii cu ADHD devin 
adolescenţi, iar aceştia în proporţie de 70% au probleme privind impulsivi-
tatea, lipsa controlului de sine, rezolvarea de probleme, luarea deciziei şi 
lipsei de atenţie. La fete, diagnosticarea ADHD este mai dificilă şi nu poate 
fi făcută decît atunci când performanţa şcolară este slabă, se manifestă 
cronic, fără a exista suspiciunea unui deficit de intelect. 
 Preadolescenţii şi adolescenţii cu ADHD au dificultăţi în relaţiile lor 
cu şcoala, părinţii, dar manifestă şi anxietate, depresie şi o apreciere de sine 
nefavorabilă. Impulsivitatea, neliniştea şi starea de agitaţie motrică se 
manifestă în toate domeniile vieţii lor. Este demn de menţionat că există 
uneori şi o asociere între ADHD şi creativitate, considerându-se că unii 
copii cu ADHD au devenit ca adulţi persoane creative, a căror performanţe 
deosebite au căpătat recunoaştere socială. 
 

� Caracteristici psihologice 
 
 Literatura de specialitate menţionează o serie de atribute ale elevului 
cu comportament violent, cum sunt: nivel scăzut de încredere în sine; nevoia 
de dominaţie şi control; forţa fizică; valorizarea agresivităţii în rezolvarea 
conflictelor; mecanisme specifice de a face faţă provocărilor; empatie scă-
zută; impact social ridicat, dar neacceptat; abilitare socială. 
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Trăsături indivi-
duale atribuite 
elevilor violenţi 

  

Iată ce trăsături individuale li se atribuie elevilor violenţi:  
• prezintă probleme de comunicare; 
• au toleranţă scăzută la frustrare; 
• resimt dificultăţi de adaptare la disciplina şcolară; 
• au o imagine de sine negativă; 
• prezintă instabilitate emoţională; 
• instabilitate motrică; 
• dificultăţi de concentrare; 
• tulburări psihice grave. 

 
 Studiul nostru cu privire la violenţa în şcoală a demonstrat că 
trăsăturile de personalitate (structura personalităţii) şi apartenenţa elevului la 
una dintre categoriile de sex reprezintă factori de risc ai violenţei: 
• trăsăturile de personalitate: agresivitatea/impulsivitatea; lipsa sau 

insuficienta dezvoltare a mecanismelor de autocontrol; motivaţia cen-
trată pe preferinţă pentru violenţă; particularităţi ale sistemului de valori; 
aprecierea de sine şi exprimarea eu-lui; tendinţa către comportament 
adictiv; empatia; 

• istoria personală (experienţa victimizării). 
 

� Trăsăturile de personalitate ale elevului violent 
 
 În analiza trăsăturilor de personalitate şi a influenţelor acestora asupra 
comportamentului copiilor şi tinerilor, cele mai frecvente variabilele luate în 
considerare sunt tendinţele temperamentale şi structurile de personalitate. Ar 
fi foarte simplu, însă, să credem că o trăsătură de personalitate este răspun-
zătoare solitar de comportamentul violent. Deşi nimeni nu se naşte criminal, 
susţine Lawrence E.Cohen, genele predispun anumiţi indivizi la criminalitate, 
iar criminalitatea se manifestă când predispoziţiile individuale interacţionează 
cu circumstanţele sociale favorabile sau cu climatul incitant. Controverse 
există însă, mai ales în grupul cercetătorilor înclinaţi să favorizeze explicaţiile 
de natură socio-culturală. 
  
Impulsivitatea şi lipsa de control 
 Conceptul central care defineşte orice individ violent, indiferent de 
vârstă, este impulsivitatea. Ea complică întreaga viaţă relaţională a 
individului, predispunându-l către gestionarea violentă a conflictelor şi către 
preferinţa spre forme de violenţă fizică imediată şi urgenţa trecerii la act. 
Impulsivitatea este concepută ca: (i) schimbare a acţiunii fără a prevedea sau 
conştientiza; (ii) comportament lipsit de gândire adecvată; (iii) tendinţă de a 
acţiona fără anticipare, aşa cum se întâmplă în mod normal, fiind compusă 
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din sub-trăsături ca: asumarea riscului, lipsa abilităţii de a planifica acţiuni şi 
schimbarea mentală rapidă. 
 
Despre 
impulsivitate 

 

Pentru o bună definire a impulsivităţii sunt necesare trei ele-
mente, care caracterizează în ultimă instanţă individul 
impulsiv: 
• Un simţ diminuat privind la consecinţele negative ale 

comportamentului adoptat; 
• Reacţii rapide şi neplanificate la stimuli care preced 

înţelegerea situaţiei (procesarea incompletă a informaţiei); 
• Incapacitatea de a lua în considerare consecinţele pe 

termen lung (Moeller et all). 
La acestea, autorii adaugă perspectiva socială asupra 
impulsivităţii – învăţarea socială – în care impulsivitatea este 
un comportament învăţat. Copilul impulsiv învaţă din familie 
să reacţioneze imediat pentru a obţine ceea ce îşi doreşte. 

 
 Conform literaturii de specialitate, impulsivitatea şi lipsa autocontro-
lului caracterizează mai ales sexul masculin. Identitatea masculină se 
construieşte în jurul ideii de dominaţie şi forţă fizică. Semnificanţii masculi-
nităţii se referă la „imaginile dominante ale portretului bărbatului ideal ca 
fiind competitiv, puternic, agresiv în contact cu alţii şi bun companion”. 
Rezultatele referitoare la şcolile de la noi, arată că băieţii violenţi răspund în 
mod diferit faţă de fete la întrebările din chestionar care indică importanţa 
violenţei fizice, strategiile de tip impulsiv fiind mult mai asociate băieţilor, 
decât fetelor. 
 O meta-analiză din 1991, în care se discutau datele a 28 de studii 
privind copiii şi adolescenţii expuşi prin media la violenţă, a arătat faptul că, 
în urma acestei expuneri, se înregistrează o creştere a violenţei manifestate 
de ei faţă de colegi, prieteni şi chiar faţă de persoane străine. 
 
Ce îi place unui elev 
violent? 

 

Ce valorizează pentru sine un elev violent? 
• Să se bată, „că doar nu e fraier”; 
• Să pară dur, să producă celorlalţi frică; 
• Să fie şef, să aibă putere asupra colegilor şi să fie 

ascultat; 
• Să şocheze; 
• Să fie admirat; 
• Să umble/să-şi petreacă timpul în grup (cu „gaşca 

mea”). 
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 Aşa numita criză a adolescenţei se referă, pe de o parte, la negarea de 
către preadolescent şi adolescent a identităţii sale de copil – de care se 
desparte cu dificultate – şi, pe de altă parte, la revendicarea unei noi iden-
tităţi care să-l includă în lumea adulţilor. Această tranziţie, considerată de 
adulţi ca fiind uneori violentă, dar aproape totdeauna grăbită, complică 
relaţiile între părinţi şi copii şi, la nivel general, între adulţi şi copii. Este 
lesne de înţeles faptul că nevoia de putere şi prestigiu corelează puternic cu 
refuzul anonimatului şi cu dorinţa de a se diferenţia de colegi prin autoafir-
mare agresivă. 
 Pentru elevii violenţi, distanţa între furie şi comportament violent 
este foarte scurtă şi rapidă. Capacitatea lor de a considera medierea ca 
alternativă în gestionarea conflictelor este mult mai redusă sau chiar 
respinsă, ei cautând să creeze situaţii conflictuale pentru a putea reacţiona 
violent. Aşteptarea sau amânarea este frustrantă. Ei sunt percepuţi ca 
indisciplinaţi, scandalagii, cu nevoie acută de singularizare, conflictuali, 
inadaptaţi la şcoală şi la regulile ei. Sunt copiii-problemă, elevii dificili de 
care se plâng toţi profesorii.  
 Elevii violenţi preferă grupul mic, în care ei se simt solidari prin 
împărtăşirea aceloraşi valori. În grup ei se simt liberi, se definesc conform 
standardelor personale, fără ai fi respinşi sau criticaţi. 
  

� Atitudinea de sine şi atitudinea faţă de viaţă 
 

 În sistemul de reprezentări despre sine, încrederea în propria per-
soană şi valorizarea pozitivă a eu-lui sunt elemente constitutive semnifi-
cative. Imaginea de sine este o realitate în care unele componente au valenţe 
diferite, pozitive sau negative, astfel încât eu-l este o construcţie care 
integrează uneori evaluări contradictorii despre sine. 
 Fără îndoială, atitudinea faţă de viaţă este condiţionată de felul în 
care elevii se percep şi de felul în care ei sunt percepuţi de alţii (colegi, 
părinţi şi profesori). Proiecţia elevilor violenţi în viitor, modul în care ei îşi 
concep viaţa, resursele lor de optimism, bucuria de a trăi, ca şi gândirea 
pozitivă sunt semnificativ diferite faţă de cele ale elevilor non-violenţi. 
Toate acestea le generează un sentiment de solitudine şi, până la urmă, de 
neincludere în grupul-clasă. Ei sunt mai suspicioşi în relaţiile cu colegii şi, 
adesea, cu prietenii. Sunt, adesea, resemnaţi şi chiar pesimişti, ei afirmând 
că acceptă lucrurile care nu se pot schimba.  
 Evaluând personalitatea tinerilor delincvenţi, unii autori arată că 
majoritatea tinerilor cu vârste între 14-18 ani, investigaţi prin aplicarea unei 
scale de adaptare dificilă la viaţă, şi-au exprimat o stare de profundă 
insatisfacţie. Un studiu recent pe un eşantion de 800 elevi preadolescenţi din 
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Bucureşti a arătat faptul că 20% dintre ei au încercat cel puţin din curiozi-
tate consumul de tutun, fapt la care a contribuit şi presiunea grupului de 
apartenenţă, primele ţigări fiind fumate în situaţii de experimente în grup. 

 
� Dimensiunea de gen în violenţa şcolară 

 

 Analiza datelor statistice evidenţiază faptul că formele grave de 
violenţă şcolară sunt prezente în cazul ambelor genuri, dar cu o frecvenţă 
mult mai ridicată în cazul băieţilor. Aceleaşi diferenţe pe genuri (însă mai 
puţin accentuate, comparativ cu situaţiile de agresiune) se constată şi din 
analiza datelor privind cazurile elevilor-victime ale violenţei. În acelaşi 
sens, studii în domeniu arată că băieţii, mai frecvent agresori, sunt şi mai 
des victimele agresiunii colegilor decât fetele. 
 Diferenţe pe genuri apar şi în ceea ce priveşte motivaţiile şi cauzele 
privind manifestările de violenţă. De exemplu, se consideră că băieţii intră 
în conflicte sau se bat mai ales pentru afirmarea masculinităţii, pentru status 
într-un grup, pentru rivalitate; fetele manifestă acelaşi comportament de 
violenţă fizică pentru raporturi în plan afectiv, fie de concurenţă (pentru o 
notă, pentru atenţia aceluiaşi băiat etc.), fie pentru apărarea unor relaţii de 
prietenie. Ca urmare, putem concluziona că există o dimensiune de gen a 
fenomenului de violenţă şcolară, care trebuie luată în considerare atât în 
ceea ce priveşte considerarea unor comportamente ale elevilor ca fiind 
violente, precum şi în elaborarea măsurilor de corectare şi prevenire a unor 
astfel de cazuri în spaţiul şcolar.  
 
 

 1.2. Forme de manifestare ale violenţei- rezultate ale cercetării 
 
 Datele obţinute din raportul privind violenţa în şcolile româneşti 
susţin locul central pe care-l ocupă impulsivitatea în violenţa şcolară. Elevii 
violenţi şi-au motivat comportamentul folosind mai multe tipuri de 
motivaţii: trebuie să-ţi faci dreptate singur, când te apucă furia trebuie să te 
baţi, sunt o persoană care reacţionează imediat şi nu mă pot stăpâni. Iată ce 
afirmă un elev considerat ca fiind violent: 
 

Consider că sunt o persoană care se aprinde foarte uşor, cred că e o trăsătură de 
familie... Se întâmplă des să reacţionez şi apoi să-mi pară rău. Nu pot spune că 
am sânge rece pentru că îmi sare ţandăra repede. Nu prea a trebuit să dau vina 
pe alţii... Îmi pierd uşor firea... mai arunc câteodată şi cu obiectele, când mă 
enervez, am spart televizorul odată... M-am enervat rău, am ţipat la ea 
(profesoară) , am scuipat-o, i-am luat catalogul şi l-am aruncat pe geam... 
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 Elevii violenţi admit că nu posedă capacitatea de a ţine sub control 
impulsivitatea sau că au un control redus: şi când m-apucă furia trebuie să 
mă descarc, să mă bat, sunt o persoană care reacţionează imediat şi nu mă 
pot stăpâni. 
 Unii profesori semnalează tendinţele impulsive ale elevilor cu mani-
festări violente: ajunge în dese rânduri să scuipe sau să-i bată, cât şi să 
vorbească urât. Recent a fost implicat într-un incident care putea să 
conducă la incendierea şcolii, a dat foc la tocul unei uşi. 
 Impulsivitatea şi lipsa controlului de sine determină şi sunt corelate cu 
mecanismele prin care noi facem faţă conflictelor. Elevul violent rezolvă 
situaţiile conflictuale numai prin violenţă, prin forţă fizică, acordându-i 
acesteia meritul de a fi o strategie de succes. Unul dintre elevii violenţi inter-
vievat a afirmat că dacă mă supără colegii, mă răzbun pe loc, mardeală... 
 Din raportul privind violenţa şcolară în România, a reieşit că 
vizionarea unor filme în care apar scene de violenţă, incendii şi crime sunt 
preferate de peste 55% dintre elevii violenţi, comparativ cu 44,5% în cazul 
celor non-violenţi. Jocurile pe computer cu lupte sau război este, de aseme-
nea, preferată de peste jumătate dintre elevii violenţi, aceste activităţi ocupând 
un rol important în alegerile lor şi având o puternică componentă hedonistă.  
 Datele investigaţiei de faţă arată că elevii care se manifestă printr-un 
comportament violent sunt semnificativ mai atraşi de vizionarea unor filme 
violente şi de angajarea în jocuri violente pe calculator, în raport cu elevii 
non-violenţi. Preferinţa pentru aceste activităţi este strâns legată de satisfa-
cerea nevoii de acţiune, de alternanţă a actelor care compun acţiunea şi de 
ritm, caracteristici esenţiale ale situaţiilor violente. Caracterul interactiv, 
solicitând participarea, răsplătind pe jucător şi răspunzându-i nevoii de 
căutare de senzaţii tari şi suspense, face ca elevul violent să găsească în 
jocurile video o activitate atractivă, mai mult decât alţi copii de vârsta lui, 
din cauza impulsivităţii sale, care poate fi astfel eliberată.  
 Spre deosebire de elevii fără manifestări de violenţă, elevii violenţi 
îşi construiesc o ideologie a violenţei. Conform rezultatelor investigaţiei 
privind violenţa în şcolile de la noi, aproape 60% dintre elevii violenţi 
afirmă că cei care nu ştiu să se bată sunt fraieri, atribuind astfel violenţei 
fizice o conotaţie pozitivă şi dezirabilă. 
 Dintre elevii violenţi, 50,7% îşi doresc să fie ascultaţi, să aibă o 
poziţie superioară în faţa celorlalţi. Totuşi, nu există diferenţe semnificative 
între elevii violenţi şi cei non-violenţi în ceea ce priveşte nevoia de 
admiraţie a semenilor. Aceste rezultate pot fi explicate prin faptul că nevoia 
de afirmare este o caracteristică specifică vârstei adolescenţei la care se află 
cei investigaţi, indiferent de strategiile violente sau non-violente pe care 
aceştia le adoptă.  
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 Din interviurile cu băieţii violenţi reiese asocierea strânsă între 
masculinitate şi puterea prin coerciţie, interesul băieţilor violenţi de a fi 
admiraţi, cunoscuţi şi de a domina pe ceilalţi. Acest lucru este citat în 
literatură ca un fapt comun în şcoli, întrucât şcoala este un spaţiu al 
socializării oportun exprimării acestei valenţe a identităţii. Iată ce declară un 
elev violent: 
 

M-a dat şi pe la televizor... pe mine mă cunoaşte tot cartierul. Nimeni n-a în-
drăznit să se ia de mine, ţin minte că veneau fraierii ăia din localitatea X într-un 
timp în şcoală, mai sunt şi ăia din Rahova... dar mă cunosc cu ei, veneau să-i 
bată pe ăştia de la mine din clasă, să facă japcă cu ei. Mergeam la ei: „E 
frumos, să faceţi de astea?” Şi-i băteam, dă-i în mă-sa! Îmi place să fiu şef şi să 
am mulţi bani. Puterea asupra altora e foarte importantă. 

 
 Interviurile şi focus-grupurile cu elevii violenţi au arătat faptul că ei 
sunt mulţumiţi atunci când alţii le ştiu de frică, atunci când sunt consideraţi 
puternici, iar forţa lor fizică le este recunoscută, deşi în sinea lor ei se 
consideră mai puţin valoroşi decât colegii lor şi au mai puţină încredere în 
ei. Totuşi, elevii violenţi au o imagine de sine negativă, acest lucru fiind 
caracteristic mai degrabă băieţilor decât fetelor. De fapt, ei au o stare de 
insatisfacţie, probabil neidentificată în privinţa cauzelor ei, sau sentimentul 
de a fi diferit de alţii, într-o manieră nedorită, dar neconştientizată. 
 Datele raportului privind violenţa şcolară în şcolile româneşti arată 
că elevii violenţi, în comparaţie cu cei non-violenţi, tind să adopte cu mai 
mare uşurinţă comportamente adictive exprimate prin consumul de tutun, 
alcool şi droguri.  
 Elevii violenţi manifestă un grad scăzut de empatie, lor plăcându-le 
nu numai vizionarea scenelor de violenţă din filme şi participarea la scene 
virtuale de violenţă prin exersarea jocurilor video, dar şi asumarea unui rol 
activ, prin însăşi violenţa pe care o provoacă şi o trăiesc. Astfel, conform 
raportului privind violenţa în şcoală la noi, elevii nonviolenţi, într-o pro-
porţie de 64,0%, nu suportă să vadă cum persoane mai slabe sunt insultate/ 
bruscate/batjocorite de alţi oameni; pentru elevii violenţi proporţia este 
numai de 36%.  
 Majoritatea lucrărilor de analiză a fenomenului violenţei şcolare 
susţin ideea că manifestările conflictuale dintre elevi reprezintă cea mai 
răspândită formă de violenţă şcolară, dar consideră acest tip de violenţă ca 
unul nespecific spaţiului şcolii deoarece se poate manifesta şi în afara 
acestuia, în orice grup de copii şi tineri. În acelaşi sens, comportamentele 
neadecvate elev-elev identificate în cercetarea „Violenţa în şcoală” nu au 
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(cel puţin aparent) caracteristici specifice spaţiului şcolii. Violenţa între 
elevi este specifică vârstei adolescenţei şi poate apărea ca un fapt „normal” 
în orice context relaţional, inclusiv în cadrul jocurilor (mai ales al jocurilor 
sportive). 
 

 

 
Profilul elevului violent: ipostaze posibile 
 

 
 Deşi atributele definitorii ale elevului cu potenţial manifest de 
violenţă sunt evidente în relatări, acestea se combină diferit în realitate, de la 
un individ la altul, determinând variante ale profilurilor de personalitate 
violentă, în care anumite elemente prevalează. Acest lucru concordă şi cu 
datele anterior menţionate, conform cărora ideea unui profil unic şi 
universal valabil al elevului violent nu este legitimă. Există, aşa cum am 
amintit, profiluri de personalitate în care fie lipsesc anumite trăsături, fie 
apar altele, fie cele prezente sunt relativizate. În sfârşit, există trăsături de 
personalitate prezente în orice versiune personalistă. În plus, în unele situaţii 
reale, este dificil de stabilit dacă impulsivitatea este o predispoziţie nativă a 
elevului sau dacă istoria sa personală, victimizarea suferită produce sau nu 
modificări de structurare a personalităţii, proces în care tendinţa către 
impulsivitate se înscrie ca achiziţie. 
 Profilul elevului violent nu este altceva decât expresia unică a tuturor 
tipurilor de influenţă pe care acesta le internalizează.  
 De aceea, în locul unui profil teoretic unic şi abstract, am optat 
pentru o ilustrare a câtorva profiluri reale de elevi cu potenţial manifest de 
violenţă, extrase din interviurile realizate cu prilejul investigaţiei. Aceste 
variante ilustrative prezintă, după cum vom vedea, atât similarităţi la nivelul 
trăsăturilor de personalitate, cât şi diferenţe specifice. Toate aceste profiluri 
propuse surprind însă ipostaze reale ale potenţialului de violenţă a elevilor 
din şcolile din România. Profilurile prezentate în continuare se subsumează 
pe rând următoarelor titluri: 
 

• Profil nr. 1. Eşti al nimănui! 
• Profil nr. 2: Descurcă-te cum poţi în viaţă! 
• Profil nr. 3: Fie ce-o fi! 
• Profil nr. 4: Viaţa este o junglă. În viaţă îţi ajută tare mult dacă 
ştii să te baţi.  
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Profil nr. 1. Eşti al nimănui! 

Neglijat de părinţii care nu-şi asumă rolul, este preluat de bunică, are o soră mai 
mare căsătorită: Am plecat de la părinţi pentru că nu mă mai înţelegeam cu ei. 
Acum nu am nici o treabă cu părinţii. Nu ne ajutăm cu nimic.  
Părinţii nu comunică, au destine diferite; mama plecată în străinătate (Spania, 
Italia). 
Influenţat mult de anturaj, prieteni, care-i transmit valori pe care el le preia; se 
înţelege bine cu ei: Mă simt bine cu prietenii din cartier, vreau să fiu respectat 
pentru ceea ce sunt. 
Experienţa violenţei în familie ca mod de relaţionare (violenţa învăţată). 
Indisciplinat, lipsa unui proiect educaţional în familie. 
Sistemul de valori: la nivel de afirmaţii – contradictoriu, incoerent; la nivel com-
portamental coerent – violenţa fizică declarată ca mod de relaţionare unic (doar o 
strategie: bătaia); Trebuie să-ţi faci dreptate singur, Trebuie să ceri să ţi se facă 
dreptate şi Trebuie să încerci să-l lămureşti pe celălalt, nu să-l loveşti. –  la toate 
aceste afirmaţii se răspunde pozitiv: Am sânge rece şi sunt stăpân pe mine chiar 
în situaţii neprevăzute şi periculoase şi Nu mă pot abţine de a-i răni pe ceilalţi – 
la ambele se răspunde pozitiv. 
Ne-empatic: lipsa de înţelegere a celuilalt, centrat doar pe sine. 
Fericit, mulţumit, dar relativ nesigur: Mă bucur de viaţă mai mult decât majo-
ritatea copiilor şi Sunt mulţumit de felul în care se desfăşoară viaţa mea – la 
prima afirmaţie se răspunde cu ”adevărat”, la cea de a doua cu „întrucâtva 
adevărat”. 
Impulsiv, lipsa controlului de sine. 
Auto-etichete pentru reparaţie narcisistă: mândria de a fi rău – Eu sunt un pic mai 
dement... adică mai zvăpăiat; plăcerea de a şoca – Sunt rapper şi ţin să arăt 
corespunzător, să ies în evidenţă. 
Răzbunător: Mă răzbun! Tot cade el [alt elev] în plasă. 

Profil nr. 2: Descurcă-te cum poţi în viaţă! 

Părinţi care nu valorizează şcoala; care nu au întreţinut nici o relaţie cu şcoala, cu 
cadrele didactice; nici elevul nu o valorizează. 
Părinţi violenţi (tată – alcoolic, de obicei şomer sau pensionat pe caz de boală, 
mamă – casnică,  uneori alcoolică sau prostituată). 
Frica de autorităţi determină stereotipii de dezirabilitate socială: afirmaţii corecte, 
dar comportament necorelat acestor afirmaţii. 
Victimizat de profesori. 
Critic faţă de profesori (iau bani, nu au interes pentru elevi): Erau examenele 
alea de trecere de la profesională la liceu. În fiecare an s-a făcut aşa, s-au dat 
bani, s-a rezolvat. Şi atunci s-au dus reporteri de ăştia incognito, l-au prins că lua 
bani. Cred că de atunci mulţi profesori au prins ură mai mare pe noi... Normal, la 
televizor au zis că i-au dat afară, dar până la urmă am văzut că s-a rezolvat şi că 



 70 

sunt în continuare profesorii noştri. 
Violenţă cotidiană manifestată în orice interacţiune socială (violenţa ca exerciţiu 
cotidian): Înjură, strică mobilierul, loveşte copiii sau chiar agresează fetele în 
mod indecent. 
Plăcerea de a fi diferit, de a impresiona pe ceilalţi: Să fiu admirat de ceilalţi, să 
impresionez pe alţii, să spună ce băiat bun sunt. 
Ne-empatic. 
Se descurcă, face bani: din vânzări de obiecte furate; ilegal, pe Internet; vinde fier 
vechi etc. 

 
Profil nr. 3: Fie ce-o fi! 

Neglijat de părinţi.  
Resemnat, foarte sărac, solitar. În ce priveşte viitorul este resemnat: Aşa şi aşa. 
Numai Dumnezeu ştie; Nu are prieteni băieţi şi nici nu-şi doreşte. Pleacă la 
şcoală cu stomacul gol. 
Violent pentru autoapărare: Nu pot să stau să mă bată. 
Sentimentul de victimă. Îşi arogă rolul de victimă, îşi schimbă tonalitatea vocii, 
ritmul devine mai lent, urmărind, în acelaşi timp, foarte atent, reacţia interlo-
cutorului. 
Carenţă afectivă parentală. 

 
Profil nr. 4: Viaţa este o junglă. În viaţă îţi ajută tare mult dacă ştii să te baţi.  

Părinţi – model de violenţă, violenţa – necesară reuşitei în viaţă: ... profesorul de 
fizică a vrut să dea în mine în timpul unei ore. M-a înjurat, m-a astea... L-am 
sunat pe tata şi a venit şi l-a bătut, dă-l în morţii mă-si!; ...noi fusesem la bar şi 
s-a luat de mine, că o să cheme poliţia, că de ce nu recunosc. Atunci l-am chemat 
pe tata... În prima zi când am venit în şcoala asta, a trimis tata câţiva prieteni 
de-ai lui care au vorbit cu şmecherii din şcoală şi nimeni nu a îndrăznit să se mai 
ia de mine. 
Critic la adresa profesorilor: Nu prea au autoritate, mai ales că majoritatea sunt 
tineri. Nu ştiu dacă au experienţă. Şi ăştia care sunt mai vechi... se rezumă la 
bani. Poţi să nu te duci la şcoală că dacă ai bani nu sunt probleme. Eu, anul 
trecut, nu cred că am fost zece zile la şcoală în întregime. Bine, că mă duceam la 
şcoală, dar nu intram la ore. Dar nu pun note pe drept. Eu zic că nu prea ai 
şanse să găseşti la noi profesori care să nu fi primit bani. Se jucau doi colegi de-
ai mei cu telefoanele şi ea [profesoara] a zis că eu. Şi m-a luat de urechi... şi eu 
nu suport. M-am enervat rău, am ţipat la ea, am scuipat-o, i-am luat catalogul şi 
l-am aruncat pe geam... a venit soră-mea să-i sponsorizeze, să se liniştească, 
pentru că d-na profesoară a dorit să se ducă la Ministerul Învăţământului să nu 
mă mai primească, să mă dea afară... până la urmă m-am împăcat eu cu ea, am 
trecut, nu am fost decât o dată la orele ei, dar am trecut! Şi cu 7, nu aşa! 
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Auto-etichetă – excentric:  Am prieteni peste tot în Bucureşti, mă ştie lumea. Îmi 
place să fiu şef şi să am mulţi bani, Îmi plac jocurile de noroc, să şochez pe alţii, 
să încerc mereu lucruri noi. 
Neglijat de părinţi: Tata nu prea ajungea pe acasă, nu prea au treabă cu mine să  
mă-njure, să mă umilească. 
Răzbunător: Tot îl bat până la urmă. 
Impulsiv, lipsă de control de sine, sare la bătaie: Consider că sunt o persoană 
care se aprinde foarte uşor, cred că e o trăsătură de familie. Îmi sare ţandăra 
repede. Mai arunc câteodată şi cu obiectele când mă enervez, am spart televi-
zorul odată. 
Gustul riscului, consumă alcool, îşi bate joc de profesori: Cum a fost anul trecut 
şi cu profesorul de biologie, de mă ştie tot liceul. Zice, auzi, dacă vrei să te trec 
să-mi aduci o sticlă de 40 de grade. Bine, domnu’ profesor… eu am luat o sticlă 
goală de votcă, am umplut-o cu apă, am luat timbru’  de la ţigări, l-am lipit de dop 
cu scotch şi m-am dus să-i duc sticla, m-a trecut. Bravo, dar după două zile mă 
căuta prin şcoală. 
Acordă virilităţii semnificaţie doar prin adoptarea violenţei fizice: Pe mine mă 
ştie tot Militari-ul. Dacă cineva mă jigneşte îi răspund, nu ştiu însă cum aş 
reacţiona dacă ar râde cineva de mine pentru că nu îndrăzneşte cineva să facă 
lucrul ăsta. Sunt multe cazuri în care trebuie să recurg la violenţă ca să-mi 
rezolv anumite probleme. Puterea asupra altora este foarte importantă. 
Şcoala este devalorizată: Şcoala nu îmi oferă o şansă pentru o slujbă bună în 
viitor, ci mi se pare mai mult o pierdere de timp. Şcoala nu mă ajută să mă 
descurc în viaţă... învăţ şi multe lucruri nefolositoare. 
Modelul patern şi autoritatea tatălui. Imitarea modelului patern. Relaţia tată-fiu este 
de dominare paternă prin forţa fizică şi prin folosirea violenţei: În afară de tata, nu 
respect regulile... Dacă îmi zice tata că în seara asta nu ies nicăieri pot să gândesc 
eu că greşeşte, că nu comentez. Când am conflicte nu prea mă obosesc să încerc să 
discut, să lămuresc sau să conving pentru că nu am cu cine, mă chinui degeaba şi 
tot acolo ajung, tot îl bat până la urmă. Trebuie să-ţi faci singur dreptate, nu să 
stai să suni la poliţie sau la mai ştiu eu cine. Eu în general îl sun pe tata sau pe 
prietenii mai buni şi nu am probleme. 
Preferinţa pentru violenţă: Mai tot timpul ne batem; îmi plac mult filmele cu bătăi 
şi jocurile pe computer cu războaie. 

 

 

Cu cine este violent un elev? 
• cel mai frecvent cu colegii lui de clasă, fete sau băieţi; 
• cu colegi din alte clase, de acelaşi nivel şcolar; 
• cu elevi care frecventează diferite niveluri de 

învăţământ (violenţă: bătaie, agresivitate verbală, furturi 
etc); 

• cu profesorii lor 
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Violenţa elev-elev 
 

 

 Cele mai frecvente forme de violenţă elev-elev ţin de domeniul vio-
lenţei verbale: certuri, porecliri jignitoare, epitete negative, injurii. Aceste 
forme de comportamente neadecvate au fost menţionate în majoritatea 
unităţilor de învăţământ cuprinse în investigaţie, fiind incluse în categoria 
manifestărilor „obişnuite”, a „violenţei ascunse”, tolerate în mediul şcolar. 
Poate tocmai de aceea atât profesorii, cât şi părinţii apreciază că elevii cu 
astfel de manifestări nu conştientizează comportamentul propriu şi nici 
consecinţele asupra altor elevi şi asupra climatului şcolar. Pentru profesori, 
felul în care vorbesc elevii între ei este aproape permanent o exprimare a 
violenţei pe care ei nici măcar nu o mai percep. 
 

Violenţa verbală între elevi e cea mai frecventă. Injurături...Şi de-acolo pleacă 
restul: unul înjură, altul răspunde... Sunt unii elevi care nu pot să spună două 
vorbe fără o obscenitate... Stăm de vorbă cu ei. Recunosc că vorbesc urât, că au 
greşit, îşi cer iertare. Dar nu conştientizează, nu au capacitatea de a se controla 
(profesor). Există aceste forme de violenţă. Ei nu fac această discriminare între a 
vorbi frumos şi faptul că jigneşte pe celălalt, îl tachinează, faptul că-l ironi-
zează... Pe elevi de multe ori nu-i deranjează şi nu înţeleg că acest lucru poate să 
aducă atingere unui coleg... Unii sunt atât de violenţi în limbaj... (profesor)  

 
 

 Un alt tip de comportament violent care se manifestă între elevi 
vizează jignirile cu referire la trăsăturile fizice sau psihice ale colegilor 
(jigniri legate de ritmurile diferite de dezvoltare fizică) sau ale situaţiei 
socio-economice a familiilor lor (exprimate direct - sărăntocule - sau 
indirect - cuvinte jignitoare la adresa părinţilor, profesiilor acestora; acestea 
s-au dovedit a fi mai rare în contextul violenţei între elevi).  
 Adeseori, în mediul şcolar au loc fapte de violenţă fizică, menţionate 
cu ponderi mai ridicate în unităţile de învăţământ situate la periferie şi în cele 
cu populaţie şcolară multi-etnică. Cauzele agresivităţii fizice, aşa cum au 
reieşit din cercetarea menţionată sunt: consecinţe ale imobilităţii elevilor în 
clasă pe parcursul duratei activităţii didactice (de aici nevoia de mişcare, de 
descărcare energetică în timpul recreaţiei, ceea ce poate genera agresivitate 
fizică între elevi); lipsa unei „culturi a jocului”, ceea ce face ca jocul să se 
transforme în agresivitate fizică: copiii noştri nu mai ştiu să se joace, nu mai 
sunt învăţaţi cum să facă acest lucru (consilier şcolar); trăsăturile specifice 
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vârstei (nevoia de libertate şi de manifestare a propriei individualităţi, de 
impunere într-un grup, inclusiv prin violenţă fizică); apariţia unor „găşti”, ca 
manifestare a subculturilor şcolare; provenienţa din medii socio-familiale şi 
culturale foarte diferite sau defavorizante etc. 
 

Fata mea a  fost bătută la ore. Tot de un copil din clasa a V-a. Doar v-am spus, 
i-a dat cu şutul în fund. (părinte). Cei mari îi bat pe cei mici. Vine zilnic copilul 
meu, care este în  clasa a II-a, vine mai mereu bătut.  Îi bat copiii din aceeaşi 
şcoală, dar mai mari ca el. Sunt agresivi. (părinte). Putem vorbi despre violenţă 
între copii la învăţământul primar? Bineînţeles. Mai ales în pauze, când sunt 
doar ei. Nu putem sta tot timpul în mijlocul lor în pauze, că de cele mai multe ori 
stăm în clasă, mai aranjăm câte ceva... Şi aflu de la ei, după aceea, că a bătut 
cutărescu un coleg sau cutare de la o clasă mai mare nu ştiu ce i-a făcut celui 
mai mic...(profesor) 

 
 În ceea ce priveşte jignirile cu referire la apartenenţa etnică sau la 
cea religioasă, aceste forme de violenţă au fost menţionate în ponderi 
diferite de la o şcoală la alta, dar cercetarea a demonstrat că acest tip de 
manifestare este relativ rară. Jignirile referitoare la etnie au fost menţionate 
mai ales în şcolile cu copii rromi (45,4% în forme mai mult sau mai puţin 
frecvente, comparativ cu 13% în şcolile fără copii rromi). 
 

 

Violenţa elev-profesor 
 
 

 Formele de violenţă ale elevilor faţă de profesori sunt variate, de la 
comportamente neconforme cu regulamentul şcolar şi cu statutul de elev la 
forme mai grave care ţin de violenţa fizică sau intră sub incidenţa legii: lipsa 
de implicare şi participare la activităţile şcolare (absenteismul şcolar, fuga 
de la ore, indisciplina în clasă sau în recreaţii, ignorarea mesajelor transmise 
de cadrele didactice - ignorarea solicitărilor care vin din partea acestora), 
acestea fiind recunoscute de toţi actorii şcolilor investigate ca fiind cele mai 
frecvente – 80% din cazuri; comportamente care implică agresiune verbală 
şi nonverbală de intensitate medie şi care reprezintă o ofensă adusă sta-
tutului şi autorităţii cadrului didactic (refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare, 
atitudini ironice faţă de profesori – ironia este o modalitate îndreptăţită de 
manifestare a libertăţii elevilor faţă de anumiţi profesori din şcoală, care 
chiar merită acest lucru.); comportamente violente evidente care presupun 
agresiune verbală şi fizică faţă de profesor (gesturi sau priviri ameninţătoare, 
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injurii şi jigniri, lovire şi agresiune fizică, agresiune indirectă - asupra 
maşinii sau a altor bunuri ale profesorilor; mai mulţi dintre consilierii şcolari 
de la şcolile investigate au declarat că au consiliat elevi cu acest gen de 
comportamente faţă de profesori). 
 

A fost atac la persoană, am aşteptat deteriorarea maşinii, a casei, mi-a fost 
teamă; am fost sunat acasă, foarte des, câteva luni, noaptea, înjurături, muzică 
pusă la telefon, şicane din astea. Dar nu s-a ajuns la violenţă fizică. (profesor) 

 
Concluzii 

 
 

Putem afirma că există diferenţe inter-individuale la nivelul 
elevilor cuprinşi într-o instituţie şcolară, în ceea ce priveşte 
adoptarea comportamentelor violente, determinate de o serie de 
factori printre care şi trăsăturile psihosociale care compun 
personalitatea.  
Ca urmare, în analiza comportamentelor violente ale elevilor este 
important să luăm în considerare şi trăsăturile psihologice 
individuale ale acestora (impulsivitatea, lipsa de control, slaba 
capacitate sau absenţa empatiei, valorizarea violenţei). De aceea, 
considerăm că investigarea şi cunoaşterea personalităţii elevilor 
violenţi duce la conturarea unor factori care pot ajuta la 
elaborarea unor strategii eficiente de prevenire a violenţei şcolare, 
dincolo de factorii socio-familiali şi cei sociali. 

 Pentru a înţelege mai clar dificultăţile care pot apărea în identificarea 
şi rezolvarea cazurilor de violenţă a profesorilor, vă propunem spre analiză 
câteva studii de caz. Analizaţi cu atenţie situaţiile prezentate şi încercaţi să 
vă spuneţi punctul de vedere. 
 
Studiu de 
caz 

 

Analizaţi cu atenţie următoarea situaţie: 
 
Sunteţi diriginte/ă. Asistaţi la o scenă în care o elevă din clasa 
dumneavoastră este acostată în pauză de către un elev din altă 
clasă, mai mare ca vârstă, care o obligă să meargă într-un colţ 
retras al coridorului. Observaţi că elevul are o expresie amenin-
ţătoare. 
În analiza dumneavoastră încercaţi să răspundeţi la următoarele 
întrebări:  
• Imaginaţi-vă care ar fi motivul pentru care elevul are un 

asemenea comportament. 
• Identificaţi rolurile de agresor/victimă. Care ar fi indicatorii 

folosiţi în acest scop? 
• Construiţi un repertoriu al motivelor, folosind experienţa pe 

care o aveţi. 
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• Cum aţi interveni în acest caz, pentru a preveni declanşarea 
unui comportament violent? 

• Aduceţi argumente care să susţină soluţia propusă. 
 

Studiu de 
caz 

 

Analizaţi cu atenţie următoarea situaţie: 
 
Într-un liceu bucureştean de la periferie, un elev lipseşte foarte 
des de la şcoală, are note foarte mici, iar atunci când vine totuşi 
la şcoală este indisciplinat, deranjează  orele, îşi face de lucru cu 
telefonul mobil. Dirigintele îl ameninţă că îi va chema părinţii la 
şcoală. Cu toate acestea, elevul în cauză îşi bate sistematic 
colegii, toţi se tem de el. Este obraznic cu profesorii, îi ameninţă, 
le vorbeşte urât. În ziua în care dirigintele îi spune că părinţii vor 
fi chemaţi la şcoală, în loc să se teamă, mai bate două fete de la 
el din clasă şi apoi îşi sună tatăl. Acesta i-a spus să stea liniştit că 
rezolvă el situaţia. A trimis nişte priteni de-ai lui la şcoală. 
Aceştia au intrat în biroul directorului, l-au bătut şi l-au ame-
ninţat că va mai primi o porţie dacă nu se poartă frumos cu 
elevul X. Ca urmare, colegii băiatului violent sunt din ce în ce 
mai mult bătuţi, ameninţaţi cu bătaia, acesta spunându-le că 
poate să facă ce vrea, că au văzut că toată lumea îl cunoaşte în 
cartier şi la şcoală, îi ştie de frică, nimeni nu se ia de el fără să o 
păţească,  că doar dă un telefon lui taica-său şi rezolvă el. 
 
Analizaţi situaţia prezentată, folosind conceptele cunoscute: forţă 
fizică, putere, agresor, victimă, violenţă, victimizare. În analiza 
dumneavoastră încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:  
• Identificaţi actorii acestor evenimente şi tipurile de violenţă/ 

victimizare incluse în acest caz. 
• Cum aţi fi rezolvat acest caz, dacă aţi fi fost: directorul şcolii, 

părinţi ai elevilor bătuţi/ameninţaţi, profesori în şcoala 
respectivă, elev în clasa/şcoala respectivă? 

• Ce credeţi că aţi fi putut învăţa dintr-o astfel de experienţă, 
pentru a putea preveni repetarea unui asemenea caz de 
violenţă? 

 
 1.3. Direcţii de acţiune în vederea prevenirii şi ameliorării  
             victimizării şcolare 

 
 Orice strategie educativă, inclusiv cea de prevenire şi ameliorare a 
violenţei elevilor, nu ar avea şanse de reuşită decât dacă cei responsabili cu 
dezvoltarea ei s-ar baza pe cunoaşterea cât mai profundă a personalităţii 
umane. A cunoaşte un elev, în sensul psihopedagogic, înseamnă a-i identi-
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fica laturile, componentele şi trăsăturile cele mai importante de personali-
tate. Se pot obţine informaţii semnificative din studierea particularităţilor de 
temperament, a nivelului de inteligenţă, a parametrilor afectivi-motivaţio-
nali, a nivelului de control de sine, de stimă de sine etc. 
 Pentru obţinerea unei imagini cât mai apropiate de realitate, este 
necesară coroborarea datelor obţinute prin diagnoză şi psihodiagnoză cu 
opiniile profesorilor clasei, ale părinţilor. Diagnoza şi prognoza se dovedesc 
a fi utile în evaluarea cu acurateţe a riscurilor de comportament violent/ 
deviant, în aprecierea gradului de expunere a elevilor şi cunoaşterea cauze-
lor generatoare de factori responsabili de acest tip de comportament. 
 
 

Metoda 
modelării 

 

Metoda modelării, bazată pe învăţarea socială: prezentarea şi 
recomandarea ca modele a unor elevi din anturajul imediat al 
subiectului violent, care este invitat să încerce (mai întâi  prin 
imitaţie, apoi prin preluare conştientă) să internalizeze com-
portamentele dezirabile ale modelului propus. 

Tehnici 
nonverbale 

 

Tehnici nonverbale aflate la graniţa dintre modelele tera-
peutice individuale şi cele de grup: 
• ludoterapia (de preferat sunt jocurile de creaţie); 
• ergoterapia (acţiunile propuse să ţină seama de pre-

ferinţele copilului); 
• terapia prin artă (pictură, sculptură, modelaj etc.). 

Teste şi 
chestionare 

 

• chestionarul multifazic FPI (Inventarul de personalitate 
Fahrenberg) – investighează nouă trăsături tempera-
mental-caracteriale, între care cele mai semnificative sub 
aspectul riscului de violenţă ar fi nervozitatea, agresivi-
tatea, tendinţa de dominare, controlul de sine, instabi-
litatea emoţională; 

• chestionarul de personalitate Woodworth-Matthews 
pentru cunoaşterea unei individualităţi predispuse la 
devianţă – emotivitate, impulsivitate, agresivitate, insta-
bilitate psihoafectivă, tendinţe antisociale etc.; 

• testul sociometric Moreno – se aplică la nivelul clasei 
pentru a cunoaşte nivelul de coeziune a colectivului de 
elevi, a elementelor care conferă  identitatea şi autonomia 
grupului, ca partener formativ/ educativ al dirigintelui∗. 

                                                 
∗ vezi pentru detalii Albu, Emilia. Manifestări tipice ale devierilor de comportament la 
elevii preadolescenţi. Prevenire şi terapie. 
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Model de fişă 
de predicţie 

 

Elaborarea de către diriginţi a unor fişe de predicţie a compor-
tamentului deviant ar putea ţine seama de o serei de criterii, 
cum ar fi: 
• Date familiale (statut socioeconomic, nivel de instrucţie 

al părinţilor, tipul familiei); 
• Climat afectiv familial (conflicte/violenţă în familie, 

rigiditate parentală, supraprotecţie din partea ambilor 
părinţi sau a unuia, neglijare afectivă); 

• Climat educativ familial (indulgenţă versus exigenţă 
exagerată, mesaje educative contradictorii din partea 
părinţilor, indiferenţă parentală, stil autoritar); 

• Starea de sănătate a elevului (boli ale sistemului nervos, 
inclusiv simptome ADHD, boli ale organelor interne, boli 
endocrine, simptome psihosomatice, reacţii nevrotice/ 
instabilitate emoţională). 

• Atitudinea faţă de şcoală şi performanţe şcolare: 
o comportament agresiv/provocator/violent; 
o necuviincios cu profesorii; 
o mincinos/nesincer; 
o greu de stăpânit; 
o încăpăţânat; 
o izolat/retras; 
o membru/lider al unui grup deviant/ delincvent; 
o repetent. 

• Comportament cotidian 
o tipul de temperament; 
o violenţa verbală/trivialitate; 
o brutalitate, vandalism; 
o extravagant, 
o aspect dezordonat/nepotrivit ca înfăţişare; 
o fumează/consumă alcool/droguri ocazional sau 

în mod constant; 
o atras de filme/emisiuni/jocuri violente; 
o interesat de pornografie; 
o cinism; 
o egoism; 
o tendinţa de dominare; 
o vocabular specific violent, dar sărac în rest, cu 

stereotipii verbale. 
• Socializare afectivă 

o necomunicativ, necooperant; 
o reacţii impulsive; 
o toleranţă scăzută la frustrare; 
o influenţabilitate; 
o tendinţe depresive, anxietate. 
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Din experienţa 
altor şcoli 

 

În vederea prevenirii sau ameliorării comportamentelor vio-
lente ale unor elevi şi a dezvoltării unui climat prosocial, a 
conştientizării de către elevi a fenomenului violenţei cu toate 
implicaţiile lui, precum şi dezvoltării la elevi a abilităţilor 
sociale, în cadrul Şcolii generale nr. 49 din sectorul 2, una 
dintre şcolile pilot în cadrul proiectului „Strategii de prevenire 
şi combatere a fenomenelor de violenţă la nivelul instituţiilor 
şcolare”, s-au desfăşurat o serie de activităţi, incluse în planul 
şcolii de prevenire a violenţei. Prezentăm în continuare câteva 
exemple în acest sens. 

 
Concursuri 
pe tema 
violenţei în 
şcoală 

 

Tema:  
Organizarea unui concurs intitulat „Stop Violenţei: Şcoala – un 
spaţiu al siguranţei” 

Obiective: 
Obiectivul a constat în elaborarea de către elevi (asistaţi de consi-
lierul şcolar) a unui proiect care să cuprindă măsuri/ soluţii/ 
acţiuni/intervenţii menite să reprezinte conturarea unei strategii 
eficiente pentru prevenirea/ameliorarea violenţei şcolare. 

Activităţi: 
Fiecare clasă a VII-a şi a VIII-a participante la concurs au fost 
jurizate şi premiate pe baza unui regulament propus tot de către 
elevi. Juriul, format din elevi ai claselor a VI-a şi a VIII-a de-
semnaţi de către diriginţi, a stabilit criteriile de evaluare a proiec-
telor: respectarea paşilor de realizare a unui proiect, respectarea 
subiectului ”Stop violenţa”, proiectul să fie original, proiectul să 
fie simplu de pus în practică, prezentarea să fie făcută într-o 
manieră atractivă, implicarea tuturor membrilor echipei 

Echipele (formate din 7-8 membri fiecare) au alcătuit un proiect 
pe tema violenţei şi a prevenirii ei. Proiectele au fost prezentate 
spre jurizare. Prezentarea acestor proiecte s-a făcut în faţa tuturor 
elevilor de la clasele a VI-a şi a VIII-a. Echipa câştigătoare a fost 
anunţată că va participa la etapa pe municipiu a concursului de 
proiecte „Fii inteligent, nu fii violent!”. 

Dezbateri pe 
tema violen-
ţei în şcoală 

 

Tema:  
Organizarea unor dezbateri în cadrul orelor de dirigenţie pe teme 
legate de violenţa în şcoală 

Obiective: 
Conştientizarea elevilor cu privire la problematica violenţei în 
şcoală şi implicarea acestora în activităţi de prevenire a violenţei. 

Exemple de teme de dezbatere: 
• Agresivitate, convieţuire socială şi comportament civilizat; 
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• Comunicare şi conflict. Forme de rezolvare a conflictului; 
• Pledoarie pentru comportament civilizat; 
• Formele agresivităţii; 
• Cum evităm comportamentele violente în cadrul grupului? 
• Ce înseamnă să fii tolerant? 
• Unde ne întâlnim cu violenţa? 
• Agresivitatea în limbaj, 
• Să luptăm împotriva violenţei! 
• Cum evităm violenţa în programele de la televizor? 
• Siguranţă şi teamă; 
• Spiritul de solidaritate – suport al încrederii în mine; 
• Agresivitatea – un răspuns de neadaptare; 
• Prevenirea delincvenţei juvenile şi a traficului de fiinţe 

umane. 
 

 
Alte 
iniţiative şi 
proiecte 

 

Pentru anul şcolar 2005-2006, conducerea şcolii generale nr. 49 
din sectorul 2,  împreună cu consiliul profesoral a hotărât: 

• includerea obligatorie a tematicii violenţei în planificările 
orelor de dirigenţie; 

• realizarea unei fişe de monitorizare a faptelor de violenţă 
petrecute în şcoală; 

• realizarea unor cursuri opţionale de autocunoaştere şi 
comunicare la nivelul clasei în scopul dobândirii de către 
elevi a unor cunoştinţe despre sine, despre ceilalţi, prin 
exersarea abilităţilor de învăţare eficientă, luarea deciziei, 
a abilităţilor de comunicare şi rezolvare a conflictelor. 
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2. Elevul victimă 
 
 

 Motto: “Violenţa este imorală pentru că ea 
prieşte mai degrabă urii decât dragostei. Ea 
distruge comunitatea şi face fraternitatea imposi-
bilă. Vechea lege ochi pentru ochi îi lasă pe toţi 
orbi”! (Martin Luther King Jr.) 

 
 
 2.1. Consideraţii generale 

 
 Majoritatea studiilor în domeniul victimologiei evidenţiază faptul că 
riscul de victimizare este mai crescut la anumite categorii de persoane, cum 
ar fi: copiii, femeile, vârstnicii şi persoanele cu dizabilităţi. 
 Copilul, indiferent dacă se află în spaţiul privat al familiei sau în cel 
instituţionalizat al şcolii, a căpătat un nou statut. El este un individ lipsit de 
apărare, vulnerabil, dar căruia i se recunosc anumite drepturi. Principiile 
etice prevalează asupra sângelui sau funcţiei – ambele înscrise în raportul 
tradiţional de putere între copil şi adult – şi dau copilului o autonomie în 
raport cu instanţele adulţilor. Interdicţia prin lege a relelor tratamente 
aplicate copilului este cel mai elocvent exemplu.  
 Nu numai pedepsele corporale, dar şi tratamentele vexatorii 
(ameninţarea, indiferenţa, neglijenţa, derâderea, umilirea), ca sancţiuni 
morale la care copilul nu poate răspunde decât prin ostilitate, fugă etc., sunt 
astăzi incriminate. Autoritatea adultului, indiferent dacă el este părinte sau 
educator, exclude orice tip de traumatizare a copilului.  
 Copiii nu vor percepe şcoala ca un mediu sănătos, securizant, atâta 
timp cât această instituţie şi actorii ei nu vor conştientiza violenţa care se 
manifestă în cadrul ei, nu vor accepta că victimizarea elevilor este o 
problemă serioasă şi cu largi implicaţii socio-psihologice. 
 
 Victima este o persoană care este expusă în mod repetat agresiunii 
din partea colegilor, sub forma unor atacuri, fizice sau verbale ori abuz 
psihologic. În faţa victimizării, nu suntem egali. Fiecare individ prezintă un 
tip de toleranţă şi rezistenţă la faptele de violenţă a căror victimă este. 
Reacţia persoanei victimizate depinde de mai mulţi factori, de altfel uşor 
identificabili. 
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• factori previctimizare 
o personalitatea victimei; 
o aspectul demografic (vârstă, sex); 
o stil de viaţă; 
o aspectul biografic (relaţii anterioare cu agre-

sorul, starea de sănătate). 
• factori contextuali 

o tipul relaţiei agresor-victimă (cunoaştere/ necu-
noaştere); 

o natura actului de violenţă; 
o interpretarea subiectivă a victimei faţă de factorii 

obiectivi. 
• factori post victimizare 

o percepţia a ceea ce s-a întâmplat; 
o structura cognitivă (semnificaţia dată); 
o participarea la analizarea violenţei; 
o reacţia grupului de apartenenţă.  

 
 Copilul face parte din categoria persoanelor cu vulnerabilitate 
victimală crescută din cauza particularităţilor psihocomportamentale şi de 
vârstă specifice. 
 

 

• nu dispune aproape deloc de posibilităţi fizice şi psihice 
de apărare; 

• anticipează în mică măsură/deloc atât propriile comporta-
mente cât şi pe cele ale altora (în special ale adulţilor); 

• dispune de o capacitate redusă de înţelegere a conse-
cinţelor acţiunilor proprii sau ale altora; 

• nivel redus de empatie; 
• discerne cu dificultate intenţiile bune de cele rele; 
• prezintă un grad înalt de sugestibilitate, credibilitate. 

 
 Victimele apar în faţa celorlalţi ca indivizi nesiguri, mai ales pasivi 
şi incapabili să reacţioneze în cazul în care sunt atacaţi. În consecinţă, 
agresorii îşi aleg victimele mai ales dintre copiii care nu se plâng, par a fi 
mai slabi din punct de vedere fizic şi emoţional, fiind tentaţi să caute atenţia 
colegilor. Studiile arată că elevii victime au, în general, părinţi sau profesori 
excesiv de grijulii şi, ca urmare, ei eşuează în a-şi dezvolta strategii de a 
face faţă situaţiilor conflictuale. Majoritatea victimelor îşi doresc aprobarea 
agresorului, chiar şi după ce au fost respinşi de acesta, unele continuă să 
facă încercări, de cele mai multe ori nereuşite, de a interacţiona cu cel care 
le-a agresat.  
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 De obicei, elevii victime sunt singuratici, nu au prieteni şi atrag ca 
un magnet pe colegii lor agresori, care îşi satisfac, prin atacarea lor, nevoia 
de putere. Există cazuri de elevi care pot fi victime ale colegilor lor pur şi 
simplu pentru că sunt „altfel” (prezintă handicap fizic sau mental, aparţin 
unei alte etnii, alte religii etc.). S-au semnalat, de asemenea, cazuri în care 
elevii violenţi se concentrează pe un coleg anume fără nici un motiv special, 
dar victima rămâne cu impresia că ceva nu este în regulă în ceea ce-l 
priveşte, având tendinţa de a se culpabiliza. 

 Există două tipuri de victime şcolare:   
 victima pasivă sau supusă: transmite celorlalţi, prin atitudini şi 

comportament, că este o persoană nesigură care nu va reacţiona la 
agresiunea asupra sa; indivizii care se încadrează în acest tip sunt mai 
slabi decât alţii de vârsta lor din punct de vedere fizic, au un nivel scăzut 
de coordonare fizică şi sunt slabi la sport; nu dispun decât în mică 
măsură de abilităţi sociale, au dificultăţi în a-şi face prieteni; au un nivel 
scăzut al stimei de sine, sunt anxioşi, nesiguri, se supără şi plâng uşor; 
întâmpină dificultăţi în a lua atitudine sau în a se apăra în faţa altora 
atunci când sunt atacaţi; relaţionează mai bine cu adulţii decât cu copiii 
de vârsta lor. 

 copiii consideraţi a face parte din categoria victimelor provocatoare 
sunt mult mai puţini; ei prezintă atât pattern-uri de tip anxios, cât şi de 
tip agresiv; majoritatea acestor victime sunt băieţi; de cele mai multe ori 
ei sunt tentaţi să riposteze violent când sunt victimizaţi într-un fel sau 
altul; cele mai multe victime din această categorie au un temperament 
coleric, sunt hiperactivi, neastâmpăraţi şi au dificultăţi de concentrare; 
sunt greoi, lipsiţi de tact şi au obiceiuri care îi irită pe cei din jurul lor; 
nu au capacitatea de a dezvolta relaţii cu copiii şi adulţii, inclusiv cu 
profesorii; îşi aleg copii mai mici ca ei, pentru a-şi rezolva frustrarea 
născută din victimizare. 

 
Semnalele de 
atenţie ale 
elevului 
victimă 

 

• se întoarce de la şcoală cu haine, cărţi sau alte bunuri rupte, 
stricate sau chiar fără acestea; 

• prezintă răni inexplicabile, precum contuzii, vânătăi, tăieturi 
sau zgârieturi; 

• nu aduce niciodată prieteni acasă, după orele de şcoală, 
petrecându-şi singur timpul liber; 

• pare să se teamă să meargă la şcoală; 
• alege un drum mai lung sau neobişnuit pentru a se duce şi a 

veni de la şcoală; 
• nu are poftă de mâncare, prezintă dureri de cap şi/sau de 

stomac, care se manifestă în special după orele de şcoală; 
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• se întâmplă să ceară mai mulţi bani decât părinţii le alocă în 
mod obişnuit; 

• este anxios, abătut, nefericit, depresiv, înlăcrimat când se 
întoarce de la şcoală; 

• trece brusc de la o stare la alta, prezintă iritabilitate, având 
adeseori ieşiri necontrolate; 

• nu doarme bine; 
• şi-a pierdut interesul pentru activitatea şcolară şi, ca urmare, 

se observă o diminuare a performanţelor şcolare; 
• i se întâmplă să vorbească despre sinucidere sau are chiar 

tentative în acest sens. 
 
 Din punct de vedere psihologic, victimele violenţei şcolare sunt mai 
anxioase, mai dependente de protecţia adulţilor şi mai nesigure în compa-
raţie cu colegii lor. Dacă sunt supuşi unor victimizări repetate, aceşti elevi 
ajung să privească şcoala ca pe un mediu înfricoşător, neprietenos. 
 Când vorbim despre efecte ale victimizării este indicat să ne referim 
la acestea în termeni de costuri. În acest context, se poate vorbi despre: 

• Costuri materiale şi financiare (pierderi/distrugeri/deposedări/ 
deposedări de obiecte – în caz de furt, de exemplu - ; pierderile 
financiare pot fi şi indirecte: spitalizare, medicamente, psihoterapie). 

• Fizice - în cazul vătămărilor corporale (traumatisme, intervenţii 
chirurgicale etc.), psihosomatice (ca urmare a stresului provocat de 
victimizare, reacţii organice de tip tulburări digestive, cefalee, tulbu-
rări ale somnului etc.). 

• Psihologice: stres post-traumatic, amintiri neplăcute, vise destabili-
zatoare ale echilibrului interior, emotivitate ridicată, scăderea intere-
sului pentru unele activităţi/evitarea unor activităţi, alterarea memo-
riei/atenţiei, dificultăţi de concentrare, sentimentul de înstrăinare/ 
izolare, de solitudine, neputinţă, nedreptate, furie, cumulate cu 
demotivare accentuată, dificultăţi ale proceselor mentale, perturbări 
la nivel relaţional, refuzul de a comunica. 

 
Concluzii 

 

Ameninţarea cu violenţa poate ţine elevii departe de şcoală, 
frica având un impact serios asupra calităţii vieţii elevilor şi 
asupra dezvoltării lor. Cu cât copilul este victimizat mai des, 
chiar în cazul faptelor de violenţă minoră, cu atât lumea îi apare 
mai opacă, mai dezorganizată, mai violentă. Sentimentul de 
nesiguranţă al elevilor are la bază experienţa victimizantă reală. 
 

Elevii victimizaţi prezintă un risc mare de performanţă 
şcolară de nivel scăzut, absenteism, îşi neglijează îndatoririle 



 84 

şcolare, sunt tentaţi să abandoneze şcoala sau chiar să adere 
la grupuri cu activitate delincventă. Cercetarea în domeniu a 
demonstrat că aceşti elevi, dacă nu primesc asistenţă 
specializată, prezintă simptome de stres post-traumatic care 
le influenţează întreaga dezvoltare, îi fac incapabili să 
stabilească relaţii sănătoase cu semenii lor.  

 
 

 2.2. Elevul victimă – rezultate ale cercetării 
 
 Aşa cum rezultă din studiul „Violenţa în şcoală”, numeroasele cazuri 
de elevi cu comportament violent, precum şi de copii şi tineri victime ale 
actelor de violenţă atrag atenţia asupra riscului de transformare a şcolii şi 
zonei proxime acesteia într-un mediu lipsit de securitate atât pentru elevi, 
cât şi pentru cadrele didactice. 
 Chiar dacă violenţa între elevi a fost recunoscută ca fenomen general 
prezent în toate unităţile de învăţământ, intensitatea şi formele în care 
aceasta se manifestă diferă de la o şcoală la alta, fiind determinate de un 
complex de factori: climatul şcolar şi cultura şcolii, tipul de management 
şcolar, coeziunea şi sintalitatea claselor, calitatea activităţii educaţionale, 
mediul de provenienţă al elevilor etc.  
 La fel ca şi în cazul actelor de violenţă în care elevii au fost autori, 
trebuie luate în considerare tipurile grave de agresiune ale căror victime au 
fost elevii şcolilor investigate: furt, agresiuni sexuale, agresiuni fizice 
(bătaie), hărţuire (prin injurii, ameninţări etc.). Pe baza informaţiilor 
colectate s-a putut constata că ponderea copiilor şi tinerilor victime ale 
violenţei este chiar mai mare decât a elevilor autori, ajungând la aproape 
3%. Aceştia au fost fie victime ale violenţei propriilor colegi în incinta 
şcolii, fie ale unor agresiuni petrecute în zona proximă acesteia ai căror 
autori au fost tot elevii şcolii sau alte persoane.  
 Cele mai frecvente acte de violenţă cărora le-au căzut victime elevii 
s-au dovedit a fi, în ordine: hărţuirea în incinta şcolii, hărţuirea în imediata 
vecinătate a şcolii, furtul şi agresiunile în incinta şcolii. Cele mai multe 
dintre şcolile care semnalează prezenţa unor elevi victime sunt – la fel ca şi 
în cazul acelora care au raportat prezenţa unor elevi cu conduite violente – 
unităţi de învăţământ post-gimnazial, situate în mediul urban şi în zonele 
periferice ale localităţilor.  
 Proporţia unităţilor de învăţământ care au semnalat cazuri de copii şi 
tineri victime ale agresiunilor este apropiată de cea corespunzătoare şcolilor 
care au furnizat informaţii asupra actelor grave de violenţă ale propriilor 
elevi – 69%, respectiv 72%. De altfel, este vorba de o suprapunere parţială, 
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a numărului de unităţi şcolare care semnalează cazuri de elevi autori ai 
actelor de violenţă, respectiv victime ale acestor acte: în spaţiul aceleiaşi 
şcoli unii elevi sunt agresori, alţii sunt victime.  
 Analiza informaţiilor obţinute din ancheta realizată în cercetarea 
menţionată mai sus, dincolo de un anumit subiectivism al aprecierilor 
managerilor şcolari investigaţi şi unele neconcordanţe între informaţiile 
furnizate, a permis o estimare a ceea ce am denumit „dimensiunea” 
fenomenului de violenţă şcolară, atât în ceea ce priveşte proporţia unităţilor 
de învăţământ care se confruntă cu astfel de fenomene, cu alte cuvinte o 
evaluare a gradului de extindere a fenomenului, cât şi a proporţiei elevilor 
care sunt autori sau victime ale actelor de violenţă în şcoală sau în 
vecinătatea acesteia, cu accent asupra celor mai grave forme de manifestare. 
Numeroasele cazuri de elevi cu comportament violent, precum şi de copii şi 
tineri victime ale actelor de violenţă atrag atenţia asupra riscului de 
transformare a şcolii şi zonei proxime acesteia într-un mediu lipsit de 
securitate atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice.  
 

 

Cele mai frecvente situaţii de violenţă a elevilor 

 
� Violenţa între elevi 

 
 Între elevii care frecventează diferite niveluri de învăţământ apar 
forme specifice de violenţă: bătaie, agresivitate verbală, furturi etc. Aceste 
forme de violenţă au fost menţionate cu pondere mai ridicată la nivelul 
şcolilor cu clase I-VIII (unde diferenţa de vârstă dintre copiii din clasele mici 
faţă de cei din clasele finale este de până la 8 ani), comparativ cu unităţile de 
învăţământ post-obligatoriu. În cazul acestor forme de violenţă, cel mai 
adesea, copii de vârstă mai mică sunt victimele elevilor din clasele mai mari.  
 Un comportament neadecvat al elevilor în şcoală, relativ frecvent 
întâlnit, este violenţa fizică, menţionată cu ponderi mai ridicate în unităţile 
de învăţământ situate la periferie şi în cele cu populaţie şcolară multi-etnică. 
Deoarece bătaia este considerată o formă mai gravă de violenţă, care 
contravine regulamentului şcolar, cadrele didactice au declarat în mai puţine 
cazuri prezenţa acestui fenomen în şcoala lor. Părinţii însă, ai căror copii 
sunt direct implicaţi în astfel de situaţii (în special cei care au fost victime) 
au reclamat astfel de comportamente şi s-au plâns de climatul de insecuritate 
fizică din şcoli.  
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Să vedeţi în pauze îmbrânceli. Dau unii peste alţii, şuturi, pumni, palme, ţipete, 
urlete, ţipă directorul, profesorul de serviciu care e, dar degeaba… Se 
îmbrâncesc, îşi mai rup câte o mână, câte un picior. Vai, sunt un dezastru şi nu 
contează că sunt în clasa I sau într-a VIII-a. Drăciile, relele şi prostiile sunt pe 
primul plan. 
Cei mari îi bat pe cei mici. Vine zilnic copilul meu, care este în clasa a II-a, vine 
mai mereu bătut. Îl bat copiii din aceeaşi şcoală, dar mai mari ca el. Sunt 
agresivi.  
Fata mea [elevă în clasa a VIII-a] a fost bătută la ore. Tot de un copil din 
şcoală, din clasa a V-a. Doar v-am spus, i-a dat cu şutul în fund. (părinţi) 

 
 În şcoala românească, principala formă de violenţă între elevi este 
agresiunea verbală. Astfel, există 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 pre-
venirea şi corectarea violenţei verbale a elevilor şi în dezvoltarea competen-
ţelor de comunicare ale acestora. 
 Ca urmare, apar şi situaţii conflictuale referitoare la aceste aspecte, 
în relaţionarea cu ceilalţi elevi: jigniri legate de ritmurile diferite de dezvol-
tare fizică (rămânere în urmă sau puseuri de creştere, comparativ cu media), 
ironizarea unor trăsături fizice sau psihice specifice anumitor elevi etc. În 
acest context, putem considera asemenea comportamente nu ca etichetări, ci 
ca simple manifestări determinate de specificul vârstei. O bună cunoaştere a 
psihologiei vârstelor de către cadrele didactice şi studierea chiar de către 
elevi a acestei discipline şcolare constituie posibile modalităţi de prevenire 
şi rezolvare a situaţiilor conflictuale determinate de astfel de comportamente 
ale elevilor. 
 Ponderea ridicată a unui comportament prin excelenţă violent, în 
ceea ce-i priveşte pe elevi, poate fi explicată prin specificul vârstei ado-
lescenţei. Această „perioadă ingrată” este marcată de multiple transformări 
corporale şi psihologice, care susţin dezvoltarea imaginii de sine, iar adoles-
cenţii devin mai atenţi şi mai critici cu privire la diferite caracteristici fizice 
sau psihice proprii sau ale celorlalţi.  
 Elevii violenţi care utilizează violenţa ca mod de relaţionare nu sunt 
doar autori ai violenţei, ci şi victime ale violenţei altora. Ca atare, ei nu sunt 
exceptaţi de la a avea şi rolul de victimă. Din lotul elevilor violenţi, mai 
mult de jumătate au afirmat că au suferit o formă sau alta de victimizare. 
Conform datelor anchetei, există o corelaţie semnificativă între a fi violent şi 
a fi victimizat, ceea ce ne face să credem că adoptarea comportamentului 
violent poate fi şi consecinţa unei provocări sau, pur şi simplu, o formă de 
apărare sau de retaliere.  
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 Elevii cad, de multe ori din păcate, victime comportamentului neadec-
vat al unor profesori, menţionat în cercetarea „Violenţa în şcoală”, ca 
agresiune nonverbală. Aceasta ia uneori forme mai uşoare – ignorarea 
mesajelor elevilor şi neacordare de atenţie acestora (lucru care reprezintă 
bariere în comunicarea didactică; faptul că elevul nu este considerat un 
partener real de comunicare, iar mesajele care vin de la el nu sunt luate în 
considerare reduce procesul didactic la o simplă transmitere de cunoştinţe şi 
încalcă principiile pedagogice). Datele investigaţiei au arătat că există situ-
aţii în care agresiunea non-verbală a profesorilor se exprimă în forme chiar 
mai grave: gesturi, priviri ameninţătoare, însoţite de atitudini discriminative 
şi marginalizarea unora dintre elevi. Ponderea ridicată în care au fost 
menţionate aceste comportamente reprezintă un semnal serios de alarmă, 
deoarece astfel de manifestări din partea profesorilor (chiar dacă nu sunt 
generalizate) au implicaţii grave atât asupra climatului şcolar, cât mai ales 
asupra elevilor, influenţându-le negativ stima de sine, reducându-le motiva-
ţia pentru învăţare. 
 De asemenea, elevii au declarat că, în şcolile lor, violenţa fizică a 
profesorilor faţă de elevi se manifestă des (7%) sau în situaţii rare (25%): 
Se întâmplă ca unii profesori să ne pedepsească: ne dau palme, ne trag de 
păr... (elev). Chiar dacă ponderile menţionate nu sunt ridicate, prezenţa 
acestor manifestări în şcoală este gravă, condamnabilă şi încalcă orice 
principiu de educaţie şi drept al elevilor.  
 

M-am confruntat în ultimele două luni, ca dirigintă, cu situaţii inedite: doi elevi 
de-ai mei au fost agresaţi fizic (au primit câte o palmă) de la directorul adjunct 
al şcolii fiindcă unul a cântat în curtea şcolii şi altul a întârziat la prima oră şi, 
fiindcă nu i s-a permis să mai intre în şcoală, a ripostat. Şi asta nu e tot...Cum să 
lupţi real contra violenţei, când ea vine dinspre direcţiune şi e considerată ...”o 
ieşire”? (profesoară) 

 
 Actele de violenţă care se produc în afara şcolii, mai exact, în 
vecinătatea acesteia, având în vedere atât agresiunile care se petrec între 
elevi (din aceeaşi şcoală sau din şcoli diferite), cât mai ales cele provocate 
de alte persoane din jurul şcolii (foşti elevi, locuitori din zonă, tineri agresivi 
care fac parte din găşti de cartier etc.) şi cărora le cad victime elevii din 
şcoală sunt şi ele destul de numeroase. În anul şcolar 2003-2004, în cadrul 
eşantionului investigat s-au înregistrat 673 de agresiuni la nivelul şcolilor, 
din care 434 în incinta şcolii, 239 în proximitatea şcolii (furturi - 30; agre-
siuni sexuale - 11; agresiuni fizice - 64; hărţuire, prin injurii, ameninţări etc. 
- 134. 
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  O formă de violenţă căreia îi cad victimă elevii şi pe care au 
semnalat-o toţi actorii investigaţi sunt agresiunile sexuale (hărţuire, 
tentativă de viol, viol). Identificarea acestor cazuri este de multe ori dificilă, 
aşa cum au sugerat cadrele didactice intervievate.  
 

Anul trecut mi s-a întâmplat un lucru groaznic. Fratele prietenei mele Alexandra 
a abuzat de mine într-un fel de n-am cuvinte să vă povestesc. A început aşa. M-
am dus în vizită la Alexandra şi am stat vreo două ore. Fratele ei, coleg cu mine 
de şcoală, dar într-o clasă mai mare, m-a urmărit, când am plecat, până la o 
cotitură de drum, a venit în spatele meu şi a început să mă pipăie. Aveam un 
maieu pe mine şi o geacă de blugi...mi-a spus că mă iubeşte, dar şi eu ţineam la 
el. Am mers într-un bar să bem ceva, a trebuit la un moment dat să mă duc la 
baie. Eu am intrat şi după mine el a închis uşa băii, mi-a dat hainele jos şi m-a 
violat până mi-am pierdut cunoştinţa, adică patru ore m-am zbătut, am dat în el, 
nu vroiam chestia asta, chit că-l iubeam. Dar nu m-am putut pune cu el, fiindcă 
era mai tare ca mine. El s-a bucurat când mi-am pierdut cunoştinţa pentru că a 
putut să o facă în voie. Scriu aceste cuvinte cu disperare...şi nu mai pot avea nici 
un prieten din cauza asta. Am ţinut asta în secret să nu afle prietena mea, 
părinţii, profesorii. Am rămas însărcinată, i-am spus, dar nu m-a crezut. Aşa că 
am făcut avort. Ce era să fac? Părinţii m-ar fi dat afară din casă. Profesorii nu 
m-ar mai fi primit la şcoală... Nu eram pregătită să am un copil, nu aveam pe 
nimeni să mă ajute. Sunt atât de derutată... (Anca, 15 ani, elevă) 

 
 Deşi a înregistrat o pondere relativ scăzută în comparaţie cu celelalte 
forme de violenţă analizate, gravitatea acestui fenomen, efectele extrem de 
severe ale abuzului sexual asupra victimelor, impun analiza acestuia de către 
toţi actorii implicaţi în prevenirea şi combaterea violenţei şcolare şi 
includerea pe agenda de decizie a tuturor unităţilor de învăţământ. Costurile 
pe care le implică recuperarea victimei unui astfel de abuz sunt mari, având 
în vedere că un astfel de demers are o durată lungă în timp. 
 

 

 

Studiu de caz 

Citiţi cu atenţie povestea prezentată mai jos. 

 

Ioana este prietena mea şi vreau să o ajut, dar nu ştiu cum!!! Are nişte probleme 
de şcoală şi unele care nu ţin de şcoală. Unu la mână: profesorii o ascultă la 
orice materie şi îi dau numai note mici. Are nişte probleme cu ochii şi nu prea 
mai vede să citească. Şi ca să nu fie prea puţin profesorii o mai şi bat la şcoală. 
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O profesoară de franceză, mai demult, a ascultat-o şi, v-am spus că nu vede prea 
bine să citească, a venit la banca ei şi i-a tras o palmă, a mai tras-o de urechi, de 
păr...Colegii mei râd de ea că nu poate să citească şi o mai şi jignesc, îi spun că-i 
deja a VII-a şi nu ştie să citească, peste cinci luni va fi în a VIII-a şi ea habar nu 
are de citit, cum eu, prietena ei, sunt în stare şi ea nu?... Îmi vine să le spun: 
„Măi! Nu că nu are habar, nu poate!”. Uneori o fac, dar nu pot întotdeauna. Mi-
e frică de ei, sunt răutăcoişi şi de-abia aşteaptă să se ia de tine. Băieţii de la noi 
din clasă o bat şi o jignesc tot timpul, îi pun porecle şi nume. Am vorbit cu 
diriginta şi cu unele profesoare, le-am spus că nu vede, că de asta citeşte aşa greu. 
Nu m-au crezut...Nu ştiu ce să mai fac pentru ea...(Geanina, 13 ani şi jumătate) 

 

 

Analizaţi povestirea de mai sus încercând să răspundeţi la urmă-
toarele întrebări: 

• Identificaţi formele de violenţă expuse în cazul de mai sus 
şi actorii implicaţi. 

• Ce indicatori folosiţi pentru a identifica rolurile de agresor/ 
victimă? 

• Se poate vorbi în acest caz despre o victimizare multiplă? 
Dacă da, argumentaţi. 

• Puneţi-vă în locul victimei şi încercaţi să analizaţi senti-
mentele pe care credeţi că le are, legat de această situaţie. 

• Cum credeţi că ar fi trebuit intervenit în acest caz? Şi cine 
ar fi trebuit să o facă? Argumentaţi. 

• Ce ar trebui să învăţaţi din astfel de experienţe, pentru a 
preveni repetarea unor astfel de situaţii la clasa dvs.? 

 
 

 2.3. Direcţii de acţiune în vederea prevenirii şi ameliorării 
             victimizării şcolare 

 
 Violenţa şi victimizarea sunt comportamente învăţate, dar nu sunt 
inevitabile. Adolescenţii, adulţii, 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. 
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Principiile care trebuie să stea la baza acţiunilor de prevenire/ 
ameliorare şi de asistare a victimelor violenţei şcolare sunt 
următoarele: 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 corelate trebuie să înceapă o dată cu educaţia 
timpurie; construirea unui climat empatic: se cere asistarea 
elevilor în a-şi dezvolta empatia ca abilitate semnificativă în 
promovarea respectului pentru celălalt, pentru diversitate; sti-
mularea unui comportament prosocial având la bază antrena-
mentul empatic; dezvoltarea abilităţii empatice sau încurajarea 
elevilor de a se pune în locul altei persoane are rezultate promi-
ţătoare în reducerea victimizării; conştientizarea şi aprecierea 
diferenţelor: tinerii pot fi asistaţi în înţelegerea dinamicilor de 
obţinere a respectului pentru un şir de diferenţe; este o provo-
care 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 să se identifice elevii victime, acest demers 
reprezentând numai o primă etapă într-un program mai amplu 
de ameliorare a fenomenului de victimizare a elevilor. Cea mai 
importantă etapă este reprezentată de planificarea, organizarea 
şi derularea unor activităţi al căror obiectiv principal este 
intervenţia şi prevenirea victimizării în şcoală. Fiecărei şcoli i 
se impune să aibă un program de dezvoltare, iar aceste activităţi 
trebuie să fie parte componentă a acestuia. Sunt necesare etape 
pregătitoare 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. 

 
 2.3.1. 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 cărei subiect a fost 
reprezintă reacţii normale la evenimente anormale este esenţial în 
recăpătarea autonomiei şi a controlului asupra vieţii sale şi a mediului în 
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care învaţă. Vă propunem în continuare câteva sugestii de activităţi în acest 
sens. 
 
Programe de 
asistenţă 
individualizată 

 

Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individua-
lizată pentru elevii implicaţi (ca autori sau ca victime) în cazuri 
de violenţă, prin care să se urmărească:  

• conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă asupra 
propriei persoane şi asupra celorlalţi (colegi, cadre di-
dactice, părinţi, prieteni etc.); 

• prevenirea apariţiei dispoziţiilor afective negative 
(resentimentul, suspiciunea excesivă, iritabilitatea, 
ostilitatea, negativismul);  

• ameliorarea imaginii de sine (atitudine pozitivă faţă de 
sine, evaluarea corectă a calităţilor şi a defectelor per-
sonale, percepţia pozitivă a experienţelor de viaţă, 
proiectarea unor experienţe pozitive pentru viitor); 

• dezvoltarea autonomiei (rezistenţă faţă de aşteptările şi 
evaluările celorlalţi prin cristalizarea unui cadru intern 
de referinţă, valori personale pozitive); 

• dobândirea autocontrolului privind impulsurile violente 
şi a capacităţii de autoanaliză a propriului comporta-
ment; 

• 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 părinţilor; 

• acordarea primului ajutor, imediat după actul de vio-
lenţă: asigurarea asistenţei imediate şi a sprijinului, 
începerea unui program de restabilire a normalităţii, 
minimalizarea efectelor pe termen lung a traumei 
suferite. 

 
Patru 
componente 
ale primului 
ajutor 
emoţional 

 

1. siguranţă/securitate şi atenţie: include întrebări care să 
ajute la nivelului siguranţei de sine, la identificarea 
locurilor în care s-ar simţi în siguranţă, asistenţa de care 
ar avea nevoie pentru a-şi recâştiga siguranţa de sine; 

2. dezbatere şi validare: permite victimelor să-şi exprime 
sentimentele şi reacţiile fără a fi întrerupte sau judecate; 
în felul acesta elevii-victime încep să conştientizeze 
nivelul emoţiilor lor şi se pregătesc să le facă faţă; 
victimelor ar trebui să li se spună că sentimentele şi 
reacţiile lor sunt răspunsuri normale la violenţa la care au 
fost supuse, că nu există un singur mod de a reacţiona şi 
de a simţi; se recomandă a se folosi acele cuvinte care să 
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exprime grija şi preocuparea pentru ce li s-a întâmplat, 
acesta fiind primul pas spre recăpătarea echilibrului; 

3. pregătire şi predicţie: victimele sunt făcute părtaşe la 
propria recuperare, aducându-li-se la cunoştinţă ce 
urmează să se întâmple pe termen scurt şi lung; elevii 
sunt ajutaţi să înţeleagă că reacţiile şi răspunsurile 
emoţionale pe care le trăiesc pot dura mai mult timp, 
putând în acelaşi timp fi reactivate de unele lucruri care 
să amintească de incidentul al cărei victimă au fost; este 
o modalitate eficientă de a ajuta victima să-şi recapete 
simţul controlului şi autonomia. 

4. informaţie şi resurse: asigurarea de informaţii utile în 
situaţia în care se află victima, referitoare mai ales la 
serviciile de asistenţă specializată, dacă acest lucru se 
reclamă cu necesitate. 

 
Servicii de 
asistare a 
elevilor 
victime 

 

Programe bazate pe serviciile de asistare a elevilor victime din 
comunitatea în care se află şcoala, având următoarele 
componente: informare şi sprijin acordat elevilor şi familiilor 
acestora pentru a face faţă violenţei şi consecinţelor ei; oferta 
unui curriculum de asistare/ prevenire a violenţei; consilierea, 
implicarea părinţilor şi formare pentru profesori în domeniul 
victimizării; organizarea de activităţi de grup pentru elevii care 
se oferă să asiste în mod voluntar colegii victime ale violenţei 
şcolare; campanii periodice antiviolenţă la nivelul şcolii. 

 
Programe 
de preve-
nire şi 
ameliorare 

  

Programe de prevenirea şi ameliorarea violenţei/ victimizării: 
• crearea de instrumente pentru identificarea dimensiunilor 

violenţei şi victimizării (de ex. concurs cu propuneri de 
fişe de înregistrarea fiecărui fapt de violenţă semnalat sau 
observat, chestionare de victimizare, ghiduri de interviu 
pentru victimele şcolare identificate); 

• promovarea unor forme de mediere între elevi, tribunale 
ale elevilor la nivelul şcolii, activităţi de role playing 
pentru victime şi agresori în clasă care ajută la înţelegerea 
cauzelor şi efectelor fenomenului de violenţă în şcoală şi 
la înţelegerea stărilor/sentimentelor victimei, stimularea 
elevilor pentru a oferi soluţii la diverse situaţii de 
violenţă/victimizare;  

• antrenarea unor grupuri de elevi pentru promovarea 
mentoratului în şcoală (un elev mai mare cu care elevul 
victimă să poată sta de vorbă, cu care să se sfătuiască în 
rezolvarea unei situaţii conflictuale);  

• organizarea unor dezbateri între elevi (din aceeaşi clasă 
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sau de la clase paralele) pe diverse teme care privesc 
şcoala, societatea, violenţa în epoca modernă, specifi-
citatea violenţei psihologice etc. 

 
 2.3.2. Acţiuni de intervenţie la nivelul şcolii 

 Activităţile 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 

şcoală cu diferite percepţii şi concepţii despre violenţă, 
moarte etc; şcolile pot reduce riscul de violenţă învăţându-i 
pe elevi despre diversele pericole, ca şi despre cele mai 
potrivite strategii de a face faţă sentimentelor, de a-şi ma-
nageriza 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. 

 
Intervenţii 
la nivelul 
conducerii 
şcolii 

 

• Înfiinţarea unui comitet de prevenire a violenţei / victi-
mizării cu sarcini de organizare şi coordonare; 

• Administrarea de chestionare şi/sau anchete privind 
nivelul, cauzele şi formele de manifestare a violenţei/ vic-
timizării în şcoala pe care o conduc; 

• Instituirea unei zile a comunicării între şcoală şi comu-
nitatea locală; 

• Organizarea de întâlniri/acţiuni comune şcoală-părinţi în 
vederea conştientizării de către aceştia a planului antivio-
lenţă al şcolii; 

• Forme organizate de întâlnire a victimelor şi părinţilor 
lor unde aceşti actori se pot aduna şi discuta legat de 
soluţii antivictimizare, aceasta fiind o modalitate de a 
întări victimele din punct de vedere psihologic (este 
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confortabil pentru victime să ştie că nu sunt singure) şi de 
a lega noi prietenii; 

• Stabilirea unei zile a şcolii fără violenţă: mobilizarea 
elevilor, părinţilor şi profesorilor pentru organizarea de 
activităţi comune cu instituţii ale comunităţii locale 
(poliţie, primărie); 

• Organizarea de lectorate cu părinţii pe teme care să 
privească violenţa, victimizarea şi strategii de prevenire/ 
ameliorare a acestor fenomene, părinţii ca parteneri ai 
şcolii în educaţie; 

• Organizarea unui concurs pentru manifestul antiviolenţă 
ce urmează a fi afişat în fiecare clasă şi a face parte din 
planul antiviolenţă al şcolii. 

 
Activităţi cu 
părinţii 

 

• Programe pentru părinţi care să aibă la bază com-
ponentele de informare şi formare: lectorate cu 
părinţii pe diverse teme axate pe psihologia copilului 
şi modalităţi de identificare a elementelor specifice 
victimizării, prezentarea de cazuri de victimizare şi 
oferirea de posibile modalităţi de rezolvare a situa-
ţiilor tipice de violenţă şcolară şi de asistare a 
victimei şcolare. 

• Programe de implicare a părinţilor în activitatea de 
prevenire a violenţei/victimizării: identificarea unor 
părinţi-resursă şi formarea lor în vederea implicării în 
programe de informare, asistare a elevilor victimă, în 
activităţi de rezolvare a unor situaţii conflictuale în 
şcoală sau la nivelul clasei, de susţinere în cadrul 
lectoratelor a unor teme care privesc crearea unui 
climat familial şi şcolar sănătos (de ex. teme ca 
„Încurajează-ţi copilul să ţi se destăinuie”; „Prietenii 
în viaţa copiilor noştri”; „Cum să ne valorizăm 
copiii”; „Ajută-ţi copilul să-şi îmbunătăţească 
abilităţile de relaţionare”; „Vorbeşte copilului tău 
despre strategiile de a face faţă violenţei”). 

 
Activităţi 
pentru 
profesori 
 

• Programe de formare pentru profesori cu componenta de 
bază în formarea în vederea rezolvării conflictelor, a 
activităţilor de mediere. 

• Propuneri ale profesorilor privind activităţi la clasă cu 
elevii: activităţi de role-playing în care elevii pot fi învăţaţi 
strategii de a face faţă victimizării, stiluri de socializare. 
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• Organizare de activităţi extracurriculare: artistice (de 
exemplu echipe de teatru, stimularea elevilor de a scrie ei 
înşişi piese/schiţe care să fie inspirate din viaţa şcolii lor, 
respectiv din fapte de violenţă pe care colegii lor le-au 
trăit), sportive (practicarea mai ales a jocurilor de echipă); 
întâlniri cu personalităţi din viaţa artistică/culturală, 
sportivă şi din alte domenii de activitate, organizarea de 
expoziţii de desene/picturi ale elevilor şi profesorilor pe 
tema violenţei (de exemplu, o expoziţie cu tema „Şi 
victimele sunt colegii noştri. Să-i ajutăm!”). 

• Realizarea condiţiilor pentru relaţii mai bune între elevi: 
crearea acelor condiţii care să întărească sau să realizeze 
interacţiuni mai constructive între elevii agresori şi 
victimele lor, respectiv colegii lor.  

• Stabilirea unor reguli antiviolenţă la clasă: implicarea 
elevilor în propunerea de reguli împotriva violenţei cu 
scopul de a le dezvolta responsabilitatea de a se conforma 
acestor reguli; stimularea elevilor în crearea unui decalog 
antiviolenţă/antivictimizare (de exemplu, eu îi voi trata pe 
cei din jurul meu cu respect; sunt răspunzător de faptele 
mele; nu voi tolera ameninţările/intimidările; voi anunţa 
profesorii/conducerea şcolii, părinţii când voi avea o 
problemă; vrea să ştiu cum să reacţionez când mă confrunt 
cu un coleg ostil/agresiv; ştiu că orice lovitură poate avea 
urmări nebănuite; nu voi accepta ca un coleg să fie bătut 
sau umilit; nu voi întoarce spatele, nu voi ignora un coleg 
care are nevoie de ajutorul meu; sunt conştient că pro-
blemele nu dispar doar închizând ochii; ştiu că nimeni nu 
are dreptul să lovească o altă fiinţă umană). 

• Organizarea unor întâlniri periodice ale clasei: asigură 
un forum pentru elevi şi profesori de a dezvolta, clarifica 
şi evalua reguli pentru comportament antiviolent. 

• Crearea unui grup de elevi la nivelul clasei pentru a 
acorda ajutor: cu scopul de asistenţă a victimelor chiar de 
către colegii lor, învăţarea prin cooperare care să includă 
elevii mai timizi, mai puţin populari în grupuri mici, de 
acceptare socială pozitivă. 

• Document al clasei pentru includerea faptelor de victimi-
zare: include cum a început evenimentul de violenţă/ 
victimizare, ce s-a întâmplat, cum s-a încheiat conflictul, 
cine au fost participanţii, eventualii martori, relatări ale 
agresorilor, respectiv ale victimelor. Acest document 
trebuie însoţit de o fişă a victimei. 
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 2.4. Din experienţa şcolilor pilot şi a altor unităţi şcolare 
 

 
 

• Proiectul Strategii de prevenire şi combatere a fenomenelor 
de violenţă la nivelul instituţiilor şcolare a avut două şcoli 
pilot, Liceul „Iulia Haşdeu” şi Şcoala Generală nr. 49, 
ambele din sectorul 2, Bucureşti, în care au fost organizate o 
serie de activităţi, atât cu elevii, cât şi cu profesorii şi părinţii. 
Prezentăm în continuare câteva exemple de astfel de 
activităţi. 

 

Activităţi de 
informare şi 
conştientizare 
a profesorilor 

 
 

Programul socio-educaţional „Susţinerea morală” 

Obiective:  
• cauzele victimizării în şcoală, caracteristicile şi tipuri de 

victime şcolare;  
• analizarea dintr-o perspectivă multidisciplinară a 

situaţiilor de victimizare; 
•  dezvoltarea capacităţii profesorilor de a formula soluţii 

de identificare şi asistare a victimelor violenţei şcolare, 
de asistenţă psihosocială în primă instanţă a elevilor 
depresivi, anxioşi, fobici, mai nesiguri, dependenţi în 
mod exagerat de adulţi. 

Activităţi desfăşurate:  
• prezentare unor informaţii cu caracter general privind 

victimizarea, formele specifice de victimizare în şcoală, 
caracteristici individuale ale victimelor şcolare, discu-
tarea pe marginea abordării unor victime în acordarea 
„primului ajutor” psihologic, prezentarea unei planşe cu 
figuri de persoane care exprimă diverse emoţii – partici-
panţii sunt rugaţi să identifice emoţiile respective, prin 
plasarea în dreptul figurii a cartonaşului cu denumirea 
emoţiei identificate. 

• cum susţinem elevul care a fost subiectul unei fapte de 
violenţă: prezentarea modelului în cinci paşi (Cum te 
simţi? Ce s-a întâmplat? Ce simţi în legătură cu ce ţi s-a 
întâmplat? Ţi s-a mai întâmplat aşa ceva? Ce-ar fi dacă 
nu tu ai fi fost victima şi ţi s-ar cere să rezolvi această 
situaţie? – ultima întrebare este de fapt deschisă, fiind 
formulată numai în prima parte, rămânând ca profesorii 
cursanţi să completeze partea a doua). 

• prezentarea de studii de caz cu elevi care au fost victime 
ale unor agresiuni ale colegilor lor sau ale profesorilor şi 
discutarea lor cu profesorii cărora li se cer soluţii de 
sprijinire, îndrumare către servicii specializate. 
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Activităţi de 
informare şi 
conştientizare 
a elevilor 

 
 

Proiectul ”Nu te lăsa intimidat!”  

Obiective:  
• informarea şi familiarizarea elevilor cu conceptul de 

intimidare ca modalitate de control a comportamentului 
unei persoane prin jigniri, ameninţări, excluderi din 
grup; 

• discutarea cauzelor şi efectelor acestui fenomen; 
• găsirea de soluţii de prevenire şi ameliorare a acestui 

fenomen. 
Activităţi desfăşurate: 
• consilierul şcolii prezintă la ora de dirigenţie a fiecărei 

clase gimnaziale (de la a V-a la a VIII-a) informaţii 
privind intimidarea şi le prezintă elevilor un pliant (creat 
de consilierul şcolii); 

• se lucrează pe grupe de elevi punându-se accentul pe 
netolerarea intimidării practicate de elevi sau profesori, 
pe protejarea victimelor, încurajarea dezvăluirii unor 
evenimente de acest gen; 

• se lucrează în grupuri mici pe analizarea unor studii de 
caz în care sunt prezentate cazuri de intimidare şi sunt 
propuse măsuri de prevenire şi ameliorare a fenome-
nului prin brainstorming; 

• şedinţe de consiliere la cabinetul psihologic cu elevi care 
au solicitat aceasta ca urmare a activităţilor de 
conştientizare a fenomenului de intimidare, în vederea 
acordării asistenţei psihologice, a alcătuirii unor planuri 
de dezvoltare individuală şi de viitor. 
 

 
Concluzii 

 
 

• În cazurile de victimizare în şcoală, se pot desfăşura, 
pentru prevenirea şi combaterea fenomenului, activităţi 
diversificate, adaptate mediului şcolar, specificului 
şcolii, frecvenţei evenimentelor de victimizare, formelor 
de manifestare. 

• În aceste activităţi este necesar să fie implicaţi atât 
profesorii, cât şi elevii, precum şi părinţii, dar mai ales 
consilierul şcolii. 

• Pentru activităţile care necesită servicii de asistare a 
victimelor, care depăşesc resursele şcolii, se poate face 
apel la parteneriate de colaborare cu O.N.G.-uri, cu 
instituţii publice ale comunităţii locale. 
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3. Surse ale violenţei elevilor la nivelul mediului familial 
 
 

3.1. Consideraţii generale 
 

3.1.1. Câteva tipologii ale cauzelor /factorilor de risc ai violenţei  

 

Cauzele violenţei3 pot fi grupate în: cauze biologice (factori 
genetici, probleme neurobiologice, leziuni cerebrale, factori de 
nutriţie, efecte ale consumului de alcool şi droguri ş.a.), 
sociologice (condiţiile socio-economice, factori privind 
comunitatea şi structura acesteia etc.) şi psihologice (afecţiuni 
psihice asociate şi cu un nivel mai redus de dezvoltare psiho-
intelectuală, dar, în special efectele, în plan psihologic, ale 
condiţiilor de mediu familial în care se dezvoltă copilul). 

• Principalele cauze ale violenţei4 sunt cele generate de: 

- violenţa în familie (copiii care aparţin unor familii în care se 
manifestă relaţii de violenţă preiau aceste ”modele de relaţionare”); 

- condiţiile economice (sărăcia extremă în care trăiesc unele familii, 
inclusiv copiii, îi împinge pe unii dintre ei la comiterea unor acte de 
violenţă); 

- mediul familial instabil (anumite evenimente intervenite în familie, 
divorţul sau decesul unui părinte, precum şi climatul psiho-afectiv 
insecurizant în care se dezvoltă copiii pot conduce la manifestări de 
violenţă ale acestora); 

- lipsa stimei de sine (indivizii cu o imagine de sine defavorabilă se 
implică în acte de violenţă pentru a compensa sentimentele negative 
cu privire la propria persoană şi pentru a fi acceptaţi de grupul cu 
care comit actele de violenţă); 

- imaginea violenţei în mass-media (expunerea la violenţa propagată 
de către media îi desensibilizează pe copii, ajungând să o accepte şi 
să o practice);  

- sistemul legal (cadrul legal permisiv, în unele ţări, privind violenţa 
tinerilor, care nu descurajează recidivarea); 

- alienarea (lipsa comunicării şi a unor puncte de conexiune cu 
comunitatea, a sentimentului de apartenenţă la aceasta a tinerilor, 
precum şi lipsa speranţei de reuşită în viaţă; violenţa şi aderarea la 

                                                 
3 http://autarchic.tripod.com/files/cause_violence.html 
4 http://www.bctf.ca/Education/health/ViolenceInSchools/causes.html  
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un grup violent creează sentimentul de apartenenţă la o anume 
comunitate şi dă încredere în viitor);  

- rasismul, sexismul, homofobia, stratificarea socială, etnocentrismul 
(discriminarea centrată pe diferenţele între indivizi sau grupuri este o 
sursă de tensiune care poate genera violenţa; instituţiile pot legitima 
violenţa prin politici şi practici instituţionale, dând dreptul 
indivizilor să practice discriminarea la nivel individual, cu 
consecinţe minime). 

• altă grupare a factorilor de risc ia în considerare ca şi criteriu de 
clasificare anumite entităţi sau grupuri de influenţă, având în vedere: 
- individul: dificultăţi de concentrare a atenţiei /hiperactivitate, atitu-

dini antisociale, istoria personală privind comportamentul agresiv, 
consum de tutun, alcool şi droguri, nivel redus de dezvoltare 
intelectuală, posibilităţi limitate de autocontrol ş.a.;  

- familia: comportament autoritar faţă de copii, expunere a copilului la 
conflicte şi acte de violenţă în familie, reguli de disciplină dure, laxe 
sau inconsistente, lipsă de implicare în viaţa copiilor, slabă 
supraveghere a acestora, afecţiune redusă faţă de copii, nivel scăzut 
de educaţie a părinţilor, venit redus al familiei, consumul de droguri 
şi criminalitatea;     

- colegii / şcoala: asociere la grupuri delincvente, implicare în “găşti”, 
respingere de către colegi, lipsă de implicare în diferitele activităţi, 
motivaţie redusă pentru şcoală, eşec şcolar;  

- vecinătatea/ comunitatea: oportunităţi economice reduse, mare 
concentrare de populaţie săracă, mobilitate accentuată a populaţiei 
din comunitate, număr ridicat de familii dezorganizate, participare 
comunitară redusă, vecinătăţi dezorganizate social.  

 
 

Concluzie 

 

Factorii de risc ai violenţei se regăsesc, în special, la nivelul 
următoarelor instanţe: individ, familie, şcoală, comunitate, 
societate. Dintre aceste instanţe, un rol important are familia 
care, prin variabilele specifice asociate, poate reprezenta un 
factor generator sau, dimpotrivă, de prevenire a fenomenelor 
de violenţă a copiilor şi tinerilor. 
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 3.1.2. Care sunt cei mai importanţi factori de natură familială 
generatori ai violenţei elevilor? 

 

Cei mai importanţi factori de natură familială generatori ai 
violenţei elevului sunt: 

� Climatul socio-afectiv din familie 
� Tipul familiei 
� Condiţiile economice ale familiei 
� Dimensiunea (talia familiei) 
� Nivelul de educaţie al părinţilor 

• Climatul socio-afectiv din familie este definit de relaţiile între părinţi, 
atitudinea părinţilor faţă de copil versus atitudinea copilului faţă de 
familie ş.a. Aceste tipuri de relaţii şi atitudini pot fi asimilate cu 
angajarea emoţională5 care, împreună cu un set de alte variabile, 
măsoară coeziunea familială, respectiv legătura emoţională dintre 
membrii familiei. Nivelul scăzut al coeziunii familiale reprezintă un 
factor care poate declanşa comportamentele violente la copii. 

• Dezvoltarea copiilor într-un mediu familial în care relaţiile dintre 
părinţi sunt dominate de neînţelegeri frecvente, conflicte grave, în 
care sunt expuşi la acte de violenţă favorizează preluarea unor 
modele de conduită agresivă pe care le transpun în alte contexte, în 
alte sisteme de relaţii şi în primul rând în şcoală, în relaţiile cu 
colegii şi profesorii. Socializarea primară a copiilor se realizează, 
de altfel, şi prin preluarea de către copil, prin imitaţie şi învăţare 
prin observare, a modelelor oferite de părinţi6.  

• Atitudinea părinţilor faţă de copii (afecţiune, îngrijire, supra-
veghere etc.) influenţează, de asemenea, conduita copiilor. Teoriile 
dezvoltate pe tema afectivităţii au evidenţiat, importanţa acesteia în 
dezvoltarea copilului (psihică, fiziologică şi somatică) şi rolul 
predominant al afectivităţii materne. “Teoria ataşamentului”7, de 
exemplu, care porneşte de la sursele “pulsional-afective” ale devi-
anţei, consideră afectivitatea ca “forţa care determină natura vieţii 
individuale”8. Privarea de afectivitate în primii cinci ani de viaţă, de 

                                                 
5 Wells, L. E. şi Rankin, G. citaţi de C. Bartollas, Juvenile Delinquency, ediţia a IV-a, Allyn 
and Bacon, Boston, 1997.   
6 Mitrofan, I, Ciupercă, C., Incursiune în psihosociologia şi psihosexologia familiei, Editura 
Mihaela Press, Bucureşti, 1998. 
7 Bowlby, M., citat de Cristina Neamţu, Devianţă şcolară. Ghid de intervenţie în cazul 
problemelor de comportament ale elevilor, Editura Polirom, Iaşi, 2003. 
8 Ibidem. 
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exemplu, reprezintă un  risc pentru dezvoltarea compor-tamentului 
delincvent la copii. Este cazul, în special, al copiilor instituţio-
nlizaţi, separaţi de mamă în această etapă de vârstă, la care se pot 
produce tulburări emoţionale greu recuperabile9. Acest risc există şi 
pentru copiii care trăiesc în propria familie, dar nu beneficiază de 
un climat afectiv securizant.  

• Atitudinea copiilor faţă de părinţi este de multe ori rezultanta 
atitudinii şi comportamentului părinţilor, a modului în care aceştia 
reuşesc sau nu să ofere sprijin şi afecţiune copiilor, să comunice cu 
ei, să se implice în viaţa şi problemele lor fără să încalce o anumită 
“autonomie” a acestora, să impună o anumită “disciplină parentală”, 
anumite reguli fără ca ele să fie foarte rigide, laxe sau inconsistente, 
ci să reprezinte un echilibru între autoritarism şi permisivitate 
excesivă. Inconsecvenţa în solicitările faţă de copil (trecerea de la 
un permisivism exagerat la restricţii severe), apelul la mijloace 
violente de sancţionare, dar şi privilegierea excesivă a relaţiei 
afective în detrimentul rolului educativ, renunţarea la reguli şi 
restricţii pot conduce, în egală măsură, la comportamente inadec-
vate ale copiilor şi respingerea sarcinilor şcolare. Reacţiile atitu-
dinale ale copiilor pot fi şi consecinţa situării acestora într-un mediu 
familial dominat de acte de violenţă la care asistă sau le cad 
victime, unii dintre ei dezvoltând concomitent sau consecutiv 
atitudini negative faţă de părinţi şi conduite violente.  

Atitudinile negative ale copiilor şi tinerilor privind familia - 
întâlnite mai frecvent în cazul elevilor cu vârste de peste 15-16 ani - 
pot fi interpretate şi din perspectiva etapelor dezvoltării psiho-
fiziologice a copilului şi adolescentului. La această vârstă are loc un 
proces de construire, recunoaştere şi impunere a unei noi identităţi, 
proces care implică dorinţa de emancipare a adolescentului. Aceasta 
îl face să pretindă să se exprime independent10, să poată fi el însuşi, 
să se valideze şi să se impună ca realitate distinctă, să fie 
recunoscut, acceptat şi apreciat ca atare de ceilalţi. Într-o primă 
fază, adolescentul apelează la calea cea mai simplă: refuzul deschis 
de a se supune şi afişarea cu orice preţ a independenţei sale.  

                                                 
9 Ibidem. 
10 Milea, Şt. Dezvoltarea psihomotorie a copilului şi a adolescentului. În: Meilă, P., Milea, 
Şt. Tratat de pediatrie, vol. 6, Editura Medicală, Bucureşti, 1988.  
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• Tipul familiei (organizată /dezorganizată prin divorţ, despărţire sau 
deces /reorganizată). Familia completă, organizată a fost considerată, 
până nu demult, ca o condiţie esenţială a unei socializări primare 
funcţionale11, a unei bune adaptări şcolare şi chiar a succesului şcolar. În 
ultimii ani, însă, o serie de cercetări12 au evidenţiat că pentru dezvoltarea 
psihosocială normală a copilului, tipul de interacţiune familială şi 
comportamentul fiecăruia dintre membrii are mai mare importanţă decât 
structura completă sau incompletă a familiei13. Deşi cercetările din 
ultimii ani îşi nuanţează concluziile cu privire la impactul pe care 
familiile dezorganizate îl pot avea asupra comportamentului copiilor, 
analiza14 unor studii pe această temă au evidenţiat, printre altele, că 
prevalenţa delincvenţei în familiile dezorganizate este cu 10-15% mai 
mare decât în familiile organizate, precum şi faptul că asocierea dintre 
familiile dezorganizate şi delincvenţa juvenilă este mai puternică pentru 
formele minore de conduită şi mai slabă pentru formele grave. Acestea 
au constatat, totodată, că fenomenele de violenţă ale copiilor apar, în 
special, în cazul familiilor dezorganizate prin divorţ şi mai puţin în cele 
în care a survenit decesul unuia dintre parteneri.  

• Condiţiile economice ale familiei constituie, de asemenea, unul dintre 
factorii care pot genera fenomene de violenţă. Se are în vedere15 
contextul socio-economic general, cu referire la faptul că anumitor 
zone/cartiere caracterizate de o rată ridicată a şomajului, pondere mare a 
forţei de muncă slab calificată, concentrare de populaţie de origine 
străină cu şanse reduse de inserţie profesională etc. - toate acestea cu 
repercusiuni asupra condiţiilor economice ale familiilor care populează 
zonele respective - li se asociază o rată ridicată a criminalităţii, inclusiv 
o mai mare amploare a fenomenelor de violenţă în şcoală.  

 

                                                 
11 Neamţu, Cristina, Devianţă şcolară. Ghid de intervenţie în cazul problemelor de 
comportament ale elevilor, Editura Polirom, Iaşi, 2003. 
12 Stănciulescu, E., Sociologia educaţiei familiale, Editura Polirom, Iaşi, 1997. 
13 Neamţu, Cristina. Op. citată. 
14 Wells, L. E. şi Rankin, G. Vezi Neamţu, Cristina. Op. citată. 
15 Ferreol, G. Violenţa în mediul şcolar. Exemplul unui colegiu din nordul Franţei. În 
Ferreol, G., Neculau, A. (coord.). Violenţa. Aspecte psihosociale, Editura Polirom, Iaşi, 
2003. 
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• Dimensiunea (talia familiei) reprezintă un alt factor asociat16 
comportamentelor violente /non-violente ale copiilor. O astfel de relaţie 
are în vedere, pe de-o parte, riscul unei „gestionări” şi monitorizări 
defectuoase a relaţiilor intrafamiliale şi a comportamentului minorilor în 
cazul familiilor cu mai mulţi copii  (impunerea disciplinei, stilul de 
autoritate – egal sau preferenţial – faţă de toţi membrii fratriei, cu 
implicaţii asupra conduitei acestora ş.a.). Riscul unor conduite violente17 
sau, cel puţin, a unor dificultăţi de adaptare există şi la copilului unic. 
Acest risc poate apare ca urmare a unei atitudini supraprotectoare a 
familiei şi a capacităţii mai reduse a copilului de a se adapta la alte 
contexte, la alte sisteme de relaţii cum sunt şi cele presupuse de mediul 
şcolar. Spre deosebire de copilul unic, cei proveniţi din fratrii mai mari 
au avantajul experienţei unor relaţii mai diverse şi complexe care le 
permite o adaptare mai facilă la situaţii noi, implicit evitarea riscului 
dezvoltării unor conduite violente ca o consecinţă a unor frustrări de 
natură emoţională, relaţională etc.  

• Nivelul de educaţie al părinţilor. Un rol important în adaptarea 
/inadaptarea şcolară a copiilor şi succesul sau eşecul lor şcolar, precum 
şi în apariţia sau prevenirea manifestărilor de violenţă, îl are statutul 
socioprofesional şi cultural al familiei, dependent, la rândul său, de 
nivelul de educaţie. Modul în care acesta intervine în adaptarea şcolară a 
copilului poate fi considerat dintr-o dublă perspectivă: una dinamică, 
care se referă la modalitatea în care nivelul de instruire al părinţilor 
promovează un anumit stil educativ al familiei, şi o perspectivă statică, 
care se referă la compatibilitatea dintre modelul cultural familial şi 
modelul cultural al şcolii18.  

În ceea ce priveşte relaţia dintre modelul cultural al familiei şi modelul 
cultural al şcolii (perspectiva statică asupra rolului pe care îl are nivelul 
de educaţie al familiei), unele teorii – teoria handicapului socio-
cultural şi teoria privind reproducerea raporturilor de clasă prin 
şcoală - atrag atenţia asupra riscului inadaptării şi eşecului şcolar în 
cazul elevilor proveniţi din familii dezavantajate educaţional şi cultural. 

                                                 
16 Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M. Family Factors as Correlates and Predictors of 
Juvenile Conduct Problems and Delinquency. În Tonry, M., Morris, N. (coord). Crime and 
Justice: An Annual Review of Research, 7, University of Chicago Press, 1986, citat de 
Neamţu, Cristina. Op. citată.    
17 Bunescu, G., Alecu, Gabriela, Badea, Dan. Educaţia părinţilor. Strategii şi programe. 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997. 
18 Nemţu, Cristina. Op. citată.   
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Astfel, Bourdieu19 - exponent al teoriei reproducerii raporturilor de 
clasă prin şcoală - referindu-se la incompatibilitatea dintre cele două 
modele – al familiei şi al şcolii - care poate produce bulversări ale 
sistemului de valori pe care copilul le-a asimilat în familie, introduce, 
pentru a desemna acest fenomen, conceptul de „violenţă simbolică”. 
Copilul provenit dintr-un mediu defavorizat va intra în conflict cu stilul 
cognitiv şi normele vehiculate de şcoală, acestea fiind diferite de cele 
ale mediului de origine şi pe care el şi familia sa le valorizează, 
"confruntarea” dintre cele două modele şi sisteme de valori generând 
inadaptare şcolară, atitudini de refuz, proteste, eşec. Bernstein, 
reprezentant al teoriei handicapului socio-cultural, susţine, în acelaşi 
sens, că „pe măsură ce distanţa dintre stilul educativ al şcolii şi cel din 
familie creşte, rezultatele şcolare devin tot mai slabe20”.  

Charlot21 critică teoria handicapului socio-cultural considerând-o, 
considerând că aceasta ar reduce individul la grup şi raporturile sociale, 
la raporturi spaţiale, neţinând seama de dinamica socială. Majoritatea 
specialiştilor admit, totuşi, o relaţie între nivelul redus de educaţie şi 
cultură a familiei şi probabilitatea eşecului şcolar, a dificultăţilor de 
adaptare la normele, sarcinile şcolare şi sistemul de relaţii din şcoală, 
implicit a riscului dezvoltării unor comportamente care se abat de la 
aceste norme. În caz de eşec, recurgerea la insolenţă şi indisciplină poate 
fi utilizată de elevi ca mijloc de construire a unei identităţi deviante în 
raport cu normele şcolare. Unii autori consideră, de altfel, că rata 
violenţei creşte direct proporţional cu indicele de eşec şcolar22. Elevii cu 
eşec îşi vor multiplica numărul de incidente şi provocări, întărindu-şi 
imaginea de perturbator, pe care actorii şcolari o vor confirma.  

Concluzie 

 

Variabilele prezentate reprezintă unele dintre cele mai 
importante caracteristici asociate mediului familial care 
pot constitui factori de risc ai violenţei copiilor şi pe 
care trebuie să-i aveţi în vedere în activitatea de 
combatere a comportamentelor violente ale elevilor. 

                                                 
19 Bourdieu, P. Passeron, J.C. La reproduction. Elements pour une theorie du systeme 
d′enseignement, Edition de Minuit, Paris, 1970. 
20 Berbstein, B, Langage et classes sociales, Edition de Minuit, Paris, 1975.  
21 Charlot, B. Penser l'échec comme événement, penser l'immigration comme histoire. În: 
Migrants - Formation, nr. 81, 1990. 
22 Goode, E. Deviant behaviour. Prentice Hall, New York, , 4th  edition, 1994. 
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 3.2. Factori de risc şi cauze ale violenţei elevilor - rezultate ale  
        cercetării  

 
3.2.1. Care sunt principalii factori de risc ai violenţei elevilor de natură 

familială?  

 

Cercetarea care a stat la baza studiului Violenţa în şcoală a luat 
în considerare factorii individuali (cu accent asupra celor psiho-
sociali), care au fost deja prezentaţi, şi microsociali (cei asociaţi 
mediului familial), precum şi factorii mediului şcolar.  

Identificarea factorilor de risc în apariţia fenomenelor de violenţă 
s-a realizat pe baza analizei datelor colectate din ancheta prin 
chestionar adresat unui număr de peste 600 de elevi (dintre care 
mai mult de 40% au declarat că „s-au aflat în situaţia de a fi 
violent/agresiv faţă de colegi sau profesori”), precum şi din 
interviurile individuale realizate cu elevi cu comportament 
violent manifest, cu părinţii şi consilierii şcolari. 

 
 Referitor la factorii de risc generaţi de mediul familial, rezultatele 
anchetei arată că, din totalul elevilor care, conform propriilor declaraţii, au 
prezentat manifestări de violenţă: 
 

♦ 53,5% provin din familii în care există “neînţelegeri permanente” şi “conflicte 
grave şi repetate” (faţă de aproximativ 17,6% - proporţia corespunzătoare în 
cazul grupului de elevi fără manifestări de violenţă); 

♦ peste 21% nu beneficiază de grija niciunuia dintre părinţi sau altor persoane în 
îngrijirea cărora se află /beneficiază numai de grija şi afecţiunea mamei sau a 
tatălui (comparativ cu 13% în cazul lotului de elevi non-violenţi); 

♦ 6% nu se bucură de grija şi afecţiunea părinţilor sau a persoanelor în îngrijirea 
cărora se află (1% - proporţia corespunzătoare la nivelul lotului de elevi fără 
manifestări de violenţă); 

♦ aproximativ 16% sunt supuşi la violenţe fizice şi un procent similar la violenţe 
verbale din partea tatălui, mamei sau ambilor părinţi (aproximativ 8% - grupul 
de elevi non-violent); 

♦ 10% declară că „nu prea sau nu mă înţeleg deloc cu părinţii” (respectiv 3,7%); 
♦ 8% consideră familia o piedică în propria afirmare (procent corespunzător în 

grupul non-violent – 3,4%); 
♦ aproximativ 9% provin din familii în care au intervenit evenimente ce au 

condus la dezorganizarea /descompletarea familiei - decesul unuia dintre 
partenerii cuplului familial, dezorganizarea familiei prin divorţ/despărţire, 
reorganizarea familiei (procent apropiat şi în cazul lotului de elevi fără 
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manifestări de violenţă); 
♦ 63% consideră veniturile familiei total insuficiente (proporţia elevilor cu 

conduite violente în cazul celor care apreciază ca satisfăcătoare condiţiile 
materiale ale familiei este de aproximativ 35%); 

♦ peste 61% provin din familii cu trei sau mai mulţi copii; 
♦ peste 60% dintre elevii cu comportament deviant provin din familii cu nivel 

redus de educaţie – studii gimnaziale (sau mai puţin). 

• Unul dintre principalii factori de risc ai violenţei elevilor de natură 
familială se regăseşte la nivelul sistemului de relaţii, atitudini şi 
comportamente practicate în familie, dominate de violenţă, în “modelul” 
oferit de aceasta. Aşa cum s-a desprins din interviurile de grup cu cadre 
didactice şi părinţi, în astfel de familii violenţa domestică este uneori 
consecinţa consumului de alcool…de cele mai multe ori în cazul 
tatălui…dar, nu de puţine ori, şi al mamei…(interviu de grup cu cadre 
didactice). În asemenea situaţii, părinţii îşi pierd autocontrolul şi nu mai 
conştientizează repercusiunile pe care comportamentul lor violent îl are 
asupra conduitei copiilor. Aceste comportamente ale soţilor conduc, 
uneori, la disocierea familiei, dar actele de violenţă ale părintelui în 
îngrijirea căruia rămân copiii continuă să se manifeste, fiind direcţio-
nate, nu de puţine ori, asupra copiilor. În cazul “familiilor violente”, 
protejarea copiilor - principala funcţie a familiei – este, de altfel, cel mai 
adesea neglijată. În asemenea cazuri, atitudinea negativă a copiilor faţă 
de părinţi („nu mă înţeleg deloc cu părinţii”, „familia este o piedică 
pentru propria-mi afirmare”) reprezintă, posibil, un “răspuns” la atitu-
dinea părinţilor. 

• Un alt important factor de risc al violenţei copiilor îl reprezintă 
precaritatea condiţiilor economice ale familiei. Altfel spus, pare să existe 
o relaţie între violenţă şi gradul de frustrare resimţit de individ, în cazul 
nostru elevul. Sentimentul de frustrare poate conduce la forme diferite 
de manifestare a violenţei: de la comiterea unor fapte care să acopere 
anumite nevoi imediate ale copiilor aflaţi permanent în postura de 
„privitori de vitrine” (cum este exemplul unui copil care fură un stilou) 
la situaţii grave de vandalism, la consum de alcool şi droguri – ultimele 
manifestări „oferindu-le şansa” evadării din realitatea care le induce 
sentimentul de frustrare. 

• O „nouă” categorie de copii cu risc pentru manifestarea unor conduite 
violente par a fi cei ai căror părinţi lucrează temporar în străinătate. 
Proporţia elevilor cu manifestări de violenţă care au declarat că tatăl 
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deţine acest „statut” este de două ori mai mare decât a celor non-
violenţi. Interpretarea care se poate da acestei diferenţe este aceea că 
anumite manifestări ale comportamentului violent al copiilor sunt 
consecinţa lipsei controlului şi autorităţii exercitate de unul dintre 
părinţi, în special de către tată. Este o concluzie desprinsă şi din alte 
studii23 care se referă la incidenţa eşecului şi abandonului şcolar în cazul 
familiilor în care unul sau ambii părinţi lucrează temporar în afara ţării: 
lipsa autorităţii sau autoritatea mai slabă a părintelui sau a rudelor în 
îngrijirea cărora rămân copiii, eventual atitudinea mai puţin responsabilă 
a acestora, îi poate aduce pe elevi în situaţii de eşec, abandon şcolar şi, 
uneori, la manifestări de violenţă sau chiar la sinucidere (violenţă 
orientată asupra propriei persoane).  

 Elev cu comportament violent – studiu de caz (elaborat pe baza 
informaţiilor furnizate de directorul şcolii şi cadrele didactice în cadrul 
interviurilor individuale şi discuţiilor de grup): 

„Sorin R. are 12 ani şi este în clasa a VI-a. Are rezultate şcolare slabe şi a fost 
pe punctul de a fi lăsat repetent. Corigent a fost de mai multe ori. Are o soră în 
clasa a VIII-a care învaţă foarte bine. Dar cele mai grave probleme sunt cele de 
disciplină. Este un elev foarte violent. Se întâmplă aproape zilnic să fie implicat 
într-o bătaie, mai distruge unele bunuri din şcoală, a stricat un scaun … a 
aruncat cu el… a spus că a fost nervos pentru că ceilalţi colegi l-au acuzat pe 
nedrept. Deranjează mereu orele. Se ia de fete, le adresează cuvinte urâte. Într-o 
zi a venit la şcoală mama unei eleve, a intrat în clasă în timpul orei şi l-a bătut 
de faţă cu doamna profesoară şi cu ceilalţi colegi pentru că i-a jignit fata, a 
făcut-o c…. Nu prea are prieteni în clasă. Pe părinţi nu i-am văzut pe la şcoală. 
Mai vine bunica. I-am spus să-l ducă la medic sau la un psiholog pentru că are 
deficienţe psihice. Ea a spus că nu poate, nu are bani…. Nu mai ştim cum să 
procedăm cu el pentru a-l disciplina. Am încercat tot felul de ameninţări şi i-am 
spus de nenumărate ori că îl dăm afară din şcoală dacă nu se potoleşte. Nu ştim 
ce să mai facem …. L-am pus să dea declaraţii scrise prin care se obligă să se 
transfere la “şcoala de corecţie”, în cazul în care actele lui violente se vor 
repeta. Cred că are deficienţe psihice. Ar trebui să meargă la doctor, la o şcoală 
specială de deficienţi psihici… „ 

 

                                                 
23 Jigău, Mihaela, Surdu, M. (coord.). Participarea la educaţie a copiilor romi. Probleme, 
soluţii, actori, Editura MarLink, Bucureşti, 2002.  
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Ce soluţii propuneţi în cazul lui Sorin? 
• Transferul la o altă şcoală 
• Consultarea de către un medic (psihiatru) 
• Orientarea către o şcoală specială  
• Orientarea către o „şcoală de corecţie”  

 
 Povestea lui Sorin, redată de el însuşi 
 

„Mama este romă şi tata român. Mai am o soră. Părinţii se certau mereu … se 
înjurau … tata o făcea c… şi o bătea pe mama, mai ales când venea beat. Se 
întâmpla des … Era foarte rău şi scandal mereu … Mama spunea că nu aduce 
bani, că nu munceşte, el se supăra şi dădea în ea …O dădea afară din casă. 
Până la urmă a plecat de-acasă [mama], s-a dus la muncă, în Italia. Tata zice că 
nu munceşte, face altceva… Nu ştiu ce-o mai face acum …Nu ne scrie. Tata vine 
şi mai des beat…acum e şi şomer… a furat şi l-a dat afară. Iau banii [alocaţia], 
de exemplu. Se duce şi-i bea. Dacă duc banii la mamaie, iese cu scandal. Ar fi 
bine dacă tata nu ar face asta. Dar oricum, mi-e frică să nu ne lase şi tata…Ne 
bate, ne înjură pe noi, mai ales pe mine… stau pe-afară…Mă bătea şi mă înjura 
şi mama, dar mai rar. Cred că sunt rău…dar nici tata nu mă iubeşte, mama nu 
ştiu …Bunicii mai au grijă de noi, dar n-au nici ei; vara pleacă la ţară şi ne lasă 
singuri. Nu prea avem haine şi ce mânca…Nu vreau bani, azi îi ai mâine nu-i 
mai ai. Dar fără nimic? Îmi vine aşa, câteodată, să mă omor singur… Mi-e frică 
mereu, şi acasă şi la şcoală. Colegii vin în timpul orelor şi spun că i-am 
înjurat… Nu e întotdeauna aşa. Nu am prieteni. Mă mai înţeleg doar cu unele 
fete. Şi profesorii m-au bătut. Nu prea învăţ, mă port urât… Nu ştiu de ce… Mă 
duc la biserică… cânt în cor … şi singur… îi place preotului de mine, mă 
mângâie pe cap…Şi lumii îi place de mine, spune că cânt frumos. Îmi place când 
vine duminica şi mă duc la biserică, e bine acolo, e frumos … Numai Dumnezeu 
poate să-mi facă dreptate.” 

 
 În istoria personală a lui Sorin se cumulează cei mai mulţi dintre 
factorii de risc ai violenţei copiilor de natură familială. Într-un astfel de 
mediu familial în care tatăl are un comportament extrem de autoritar, în care 
copilul este lipsit de supraveghere şi afecţiune şi chiar de condiţii 
elementare de alimentaţie, acesta trăieşte un puternic sentiment de insecuri-
tate emoţională. Dezvoltându-se într-un asemenea mediu, transformarea lui 
din victimă în “agresor” devine explicabilă. Formele de violenţă pe care el 
le manifestă – violenţă verbală, injurii, epitete ireverenţioase adresate 
colegelor de clasă ş.a. – sunt uşor identificabile în formele de violenţă 
manifestate de tată şi orientate asupra mamei.  
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După ce aţi luat cunoştinţă de „povestea” lui Sorin:  
• Care credeţi că sunt principalele cauze ale comportamen-

tului lui? De ce manifestă conduite violente?  
• Cum apreciaţi atitudinea cadrelor didactice din şcoală faţă 

de Sorin? 
• De ce credeţi că la Biserică Sorin se simte fericit?  
• Ce tipuri de intervenţii aţi adopta în cazul lui? Una dintre 

cele prezentate mai sus sau altele? 

 Nu în toate cazurile investigate a fost evidenţiată o relaţie de cauză-
efect atât de directă şi vizibilă între climatul familial, ansamblul de relaţii, 
atitudini şi comportamente din familie şi manifestările de violenţă ale 
copiilor. De asemenea, nu toţi elevii cu comportament violent „înfruntă” în 
familie multitudinea de probleme pe care le-a expus Sorin. Cercetarea 
noastră a identificat cazuri în care comportamentele violente ale copiilor 
sunt generate de „simple” - dar atât de complexe prin consecinţele lor -  
probleme de comunicare în familie, pe care le invocă atât părinţii cât şi 
cadrele didactice. 

Cadru didactic: 
Dacă părintele lucrează toată ziua… vine obosit, cu probleme, cu grija zilei de 
mâine … nu-i mai arde să stea de vorbă cu copilul! Iar acasă alte treburi… 
mâncare, curăţenie …. În special mama… Taţii mai puţin, dar nici ei nu mai pot 
fi disponibili la comunicare după o zi întreagă de muncă …Copiii insistă, dar 
alteori îşi dau seama şi-i lasă în pace … şi ei renunţă să mai comunice cu 
părinţii. 
Părinţi: 
P1: Marea majoritate merg la serviciu şi ei rămân singuri acasă şi fac ce vor. Se 
uită pe ce vor, se joacă pe Internet, cine ştie ce văd, pe una, pe alta (care au). 
Deci nu-i poţi verifica.  
P2: Eu am văzut părinţi care spun: „Mai lasă-mă-n pace!” sau „Nu am timp!” 
sau care au timp şi….Din anumite motive: poate că nu sunt prea vorbăreţi sau 
cred că n-au ce să spună sau n-au curajul. Foarte multe vin din familie. 
P3: ...Că noi stăm foarte puţin timp cu ei, ei stau mult timp acasă, îşi vede de-ale 
lui, noi venim de la serviciu obosiţi, îl lăsăm în pace, du-te încolo, ce-ai făcut azi, 
n-ai mâncat, trosc-pleosc cu gura, şi copilul, în loc să se deschidă spre noi, se 
bucură că poate ieşi în colţul străzii cu gaşca lui. Acestea azi, mâine, poimâine 
deja duc la un comportament îndepărtat de părinte, părintele e bucuros în sinea 
lui că nu-l bate nimeni la cap, şi îl interesează doar să aibă ce mânca şi să fie 
îmbrăcat bine şi atât, dar nu are acea apropiere pentru că nu petrece timp de 
calitate cu el. 
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Urmărind consideraţiile cadrelor didactice şi ale părinţilor: 
� Sunteţi de acord cu afirmaţiile acestora?  
� Este o problemă reală faptul că părinţii au tot mai puţin timp 

să stea de vorbă cu copiii lor?  
� La cine credeţi că apelează copiii pentru a cere un sfat, atunci 

când părinţii nu sunt disponibili? 
� Care credeţi că ar trebui să fie instanţele la care copiii să se 

adreseze pentru a-şi împărtăşi problemele, atunci când 
părinţii nu sunt disponibili? 

 
 3.2.2. Principalele cauze ale violenţei elevilor de natură familială –  
                     reprezentări ale diferiţilor actori  

 

� Ce cred cadrele didactice şi alţi actori ai şcolii despre 
cauzele violenţei? 

Principala cauză este familia! – exprimă generic cea mai mare 
parte a actorilor investigaţi – directori de şcoli, cadre didactice, 
profesori consilieri, enumerând, în general, aceleaşi cauze 
identificate prin analiza caracteristicilor mediului familial al 
elevilor cu comportament violent.  

 
Interviu de grup cu cadre didactice, directori, profesori consilieri 

Provenienţa din familii violente, copii agresaţi, preluarea de modele din familie 

S1: Vedeţi, copiii provenind din familii cu probleme, tatăl beţiv sau altele, o bate 
pe mama lor, aceştia sunt ori timoraţi, stresaţi când vin la şcoală, ori fac şi ei 
ceea ce văd. 

S2: Sunt convins că există părinţi, care chiar îi încurajează. Şi spun: „Da, mă! 
Să ai tupeu, să fii nesimţit, că numai aşa reuşeşti în viaţă!” Eu cred că există 
mulţi care fac asta. Sau: „Dacă vii bătut, te bat şi eu!” 

Familii dezorganizate 

S3: Familia este principalul motiv. Deci de-acolo pornesc toate cauzele. O 
familie dezbinată, cu părinţi divorţaţi, care luptă pentru custodia copiilor, care 
vor să-l acapareze, adică vor să-i atragă ... copilul nu mai ştie care sunt regulile. 
Deci pleacă de la mama, pentru că mama este prea autoritară. Ce face? Se duce 
la tata. Tata – pentru că este în proces de custodie – îi permite. 

S4: În cazul elevului la care mă refeream a mai apărut o problemă … părinţii lui 
au divorţat şi acum parcă a devenit şi mai rău…aşa cum era maică-sa, dar tot 
avea mai multă grijă de el decât tatăl; parcă se răzbună pe colegi, dorind astfel 
să se răzbune pe părinţi. 
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S5: Cred că nici nu-şi mai cunoaşte tatăl … când era în clasele mai mici te mai 
puteai înţelege cu el, dar acum…iar mama nu mai are nici o autoritate asupra lui. 

Interes redus faţă de educaţia copiilor 

S6: Să vină-n primul rând şi după aia…Deci eu am avut serii de elevi, cărora nu 
le-am cunoscut părinţii. Cu toate insistenţele. Cred că pur şi simplu îi neglijează 
pe copii. 

Stil excesiv autoritar 

S7: Unii părinţi ar vrea să facă un dresaj, nu o educaţie. Când zic „Stai!” tu 
stai. 

Disponibilitate redusă (de timp), lipsă de comunicare 

S8: Dacă părintele lucrează de dimineaţă până seara, vine la 8, la 7- foarte 
obosit şi irascibil şi copilul săracul! Când vrea să comunice, „Hai las-o pe 
mama că trebuie să facă mâncare!” sau „Hai lasă-l pe tata!”, deci ei nu mai 
comunică nici cu părinţii. Din păcate, mulţi nu comunică şi aici e problema lor. 

Nivel redus de educaţie, sărăcie 

S9: Dacă ar fi să ne referim acum la cauzele ei, eu cred c-ar fi mai multe cauze 
care generează acest fenomen. În primul rând, nivelul de trai, nivelul de cultură 
al comunităţii.  

S10: Dar şi părinţii. Pentru că părinţii sunt responsabili. (Eu mă refeream la 
familiile cu o situaţie grea, dezorganizate…, copii care poate nici nu au ce 
mânca acasă…) 

  
 Opinia generală exprimată de cei mai mulţi actori ai şcolii este că 
şcoala – mediu educativ prin definiţie – nu poate fi făcută responsabilă pentru 
conduitele violente ale elevilor. Dintre profesorii consilieri numai 2% iau în 
considerare o astfel de posibilitate. Această opinie poate exprima o realitate 
(cazurile consiliate nu reprezintă consecinţa unor cauze care aparţin spaţiului 
şcolar), dar, eventual, şi un nivel mai redus de aprofundare a unor astfel de 
cauze, mai ales când ele fac parte dintr-un complex cauzal mai larg, în care 
familia sau individul – elevul - au „partea lor de vină”. Nu este exclusă nici o 
anume intenţie - mai mult sau mai puţin conştientizată - de protejare a 
imaginii şcolii, a spaţiului căruia aparţine şi această categorie de actori.  
 Din întregul discurs al cadrelor didactice transpare accentul asupra 
actelor care aduc atingere statutului şi autorităţii profesorilor şi minimali-
zarea consecinţelor unor comportamente violente manifestate în relaţiile 
dintre elevi. Ca urmare a unor asemenea reprezentări, precum şi a 
prevalenţei cauzelor de natură familială în explicarea violenţei în şcoală, 
cadrele didactice nu fac distincţie între cauzele violenţei la nivelul relaţiei 
elev - elev, respectiv elev – profesor.  
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�  Ce cred părinţii despre cauzele violenţei? 

Vina o au tot părinţii, nu are nici o vină un cadru 
profesoral sau un copil! – este de părere şi această 
categorie de subiecţi, indicând aceleaşi categorii de cauze. 
Şi iată cum susţin această afirmaţie! 

 

Interviuri de grup cu părinţi 

Provenienţa din familii violente, copii agresaţi, preluarea de modele din familie 

P1: Eu am observat că acei copii care sunt bătuţi acasă devin violenţi şi ei. Am 
văzut şi părinţi care înjură faţă de copii. Ei ştiu că dacă mama înjură, pot şi eu 
să înjur şi să… Dacă părinţii o luat-o razna, nu sunt buni, fumează, beu, şi 
copilu face la fel … Asta-i educaţia …” 

P2: Eu am văzut clar mama cu fata la şedinţă şi mama foarte obraznică cu 
diriginta şi ce să-nveţe fata? Mult mai mult din familie, ce văd acasă contează. 
Nu-i controlează şi educă parinţii nici 1%, cred. În multe cazuri de-aici, cam 
90%, în care părinţii sunt de vină. Vă rog să mă credeţi pe mine. Cei 7 ani de-
acasă. Copilul, o fi el, scuzaţi-mi expresia, mai drăcuşor, mai acidulat, dar nu se 
poate pune chestia copiilor. Ei ce-au văzut şi acasă, şi spritul şi vorbitul şi tot ce 
doriţi, porneşte de-acasă, de cele mai multe ori. Cei 7 ani de-acasă trebuie să-i 
ia în considerare. 

Familii dezorganizate 

P3:  În şcoală am observat că din ce în ce mai mult prietenii lor se plâng de 
relaţiile dintre mamă şi tată acasă. În cazul separărilor, divorţurilor, copiii îşi 
manifestă mânia sau frustrarea prin acte de violenţă. Ce-am făcut eu când am 
ajuns în situaţia aceasta, a divorţului? Au avut mare nevoie de psiholog. Cei 
mari au fost în mod frecvent şi au primit o mare încredere, s-au bucurat de 
relaţia cu psihologul. Iar pentru cel mic nu am găsit pe nimeni. În concluzie, în 
şcoală trebuie acordată o atenţie specială copiilor care provin din familiile 
dezbinate. 

Interes redus faţă de educaţia copiilor 

P4.:Vina o au tot părinţii. Nu are nici o vină un cadru profesoral sau un copil. 
Deci pân’ la urmă tot părintele e vinovat, că nu vine să se intereseze de copilul 
lui. Da’ 12 ani nu te interesează: „Măi, ce-a făcut copilul ăsta?” 

P5: Păi, dacă tu nu ai venit să-l verifici în fiecare lună, după aceea te miri că ce 
face copilul tău sau că i-a dat în cap sau că chiuleşte sau că fumează sau că bea. 

Lipsă de autoritate, stil prea relaxat 
P6: De exemplu, chiar si vecina mea, care, la fel: “ce să-i fac, mă? Lasă că-i 
dau bani că după aia mă ameninţă că nu mai vine-acasă.” Sau îi dă bip 2 
săptamăni...a plecat copilul de clasa a IX-a şi îi dă bip şi mesaj “nu mai vin 
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acasă că mă baţi.” Ea când vine îi dă bani şi îl pupă. Nu să-l omori, să îl baţi, 
dar găseşte o metodă, un punct slab.  

Disponibilitate redusă (de timp), lipsa de comunicare 

P7: Noi nu avem timp de ei…ei stau mai mult singuri. Suntem obosiţi, nu mai 
avem chef de vorbă, de răspuns la copilăriile lor. Poate or avea şi ceva 
probleme, or avea nevoie de vreun sfat, dar dacă noi nu prea vorbim cu ei, ei nu 
ne mai spun. Le mai zic: „Hai, mai duceţi-vă la joacă, pe-afară că mă-năduşiţi.” 

Nivel redus de educaţie, sărăcie 

P8: A scăzut foarte mult nivelul de trai. Asta-i afectează direct pe copii. Deci ei 
văd că nu au şi normal că asta duce la violenţă. Ei văd că nu au aia, nu au aia, 
părinţii spun tot timpul că n-au cu ce să-i îmbrace, ce să le dea să mănânce, 
aproape că nu mai sunt preocupaţi dacă el a fost obraznic la şcoală, dac-a luat o 
notă bună, pentru că nu ştie mâine ce-o să-i dea să mănânce. 

P9: Cei mai mulţi care sunt violenţi o să vedeţi că au o situaţie socială foarte 
proastă. Şi implicit îi convertesc şi pe ceilalţi de la şcoală. 

 
 În cadrul interviurilor de grup, părinţii, dar şi cadrele didactice, aduc 
în discuţie şi o altă posibilă cauză a conduitelor care contravin normelor 
şcolare, situată la polul opus sărăciei. Referinţa este de această dată la unii 
dintre copiii proveniţi din medii familiale avantajate economic. Ascendentul 
acestora asupra celorlalţi elevi şi chiar asupra profesorilor oferit de statutul 
socio-economic mai înalt al familiei conduce uneori la atitudini de sfidare, 
la jigniri adresate celor cu statut economic inferior, la acte care semnifică 
dorinţa de afirmare, fals înţeleasă,  „de situare deasupra celorlalţi”. 
 

 

� Ce cred elevii despre cauzele violenţei? 

Şi părinţii, dar…afirmă elevii. În general, ei tind să minimali-
zeze importanţa factorilor familiali considerând că responsabili-
tatea diferitelor manifestări de violenţă fizică în relaţiile dintre 
elevi o poartă, în primul rând, elevii - atât cei aflaţi în postura de 
autori ai actelor de violenţă, cât şi cei care „le provoacă”. Posi-
bila „influenţă negativă a familiei sau anturajului”, care în 
„multe” sau „foarte multe cazuri” explică violenţa fizică între 
elevi, este sesizată de mai puţin de o treime dintre subiecţii 
lotului investigat.     

 
 Problemele de comunicare sunt sesizate de cei mai mulţi dintre 
actorii investigaţi, fie aceştia cadre didactice, părinţi sau elevi. Spre 
deosebire, însă, de profesori şi chiar de părinţi, care identifică aceste 
probleme la nivelul mediului familial (lipsa comunicării între părinţi şi 
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copii, de multe ori justificată de lipsa de timp), elevii o plasează în spaţiul 
şcolar („unii profesori nu sunt deschişi la comunicare cu elevii”), referindu-
se la tendinţa unor cadre didactice de a-şi păstra cu orice preţ autoritatea, 
inclusiv prin blocarea căilor de comunicare cu elevii.  
 În cazul multor copiii care consideră că cei „vinovaţi” pentru 
comportamentul violent sunt ei înşişi (cred că sunt rău), tabloul complet al 
diferitelor contexte în care se situează evidenţiază influenţa cumulată a 
diferitelor categorii de factori, cauzalitatea complexă a violenţei în şcoală: 
copilul manifestă anumite conduite care sunt rezultatul preluării unor 
„modele” din familie – violenţă verbală şi chiar fizică – şi a situaţiei de 
victimă a violenţei acesteia; şcoala - în lipsa capacităţii de diagnosticare a 
unor astfel de conduite şi a unor strategii eficiente de intervenţie - 
reacţionează violent la astfel de manifestări; copilul - care se simte neînţeles 
şi rejectat atât de familie, cât şi de şcoală - îşi „întăreşte” comportamentele 
violente. Iar astfel de situaţii plasează individul, familia şi şcoala într-un fel 
de cerc vicios în raport cu fenomenele de violenţă, în care fiecare dintre 
aceste instanţe pare să aibă „partea sa de vină”, contribuind la exacerbarea 
violenţei.   
 

 

După  ce aţi parcurs reprezentările diferitelor categorii de 
actori investigaţi: 

• Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele cauze 
ale violenţei elevilor? 

• Familia este singura responsabilă de conduitele violente 
ale elevilor? 

• Dar elevii înşişi? 
• La nivelul şcolii credeţi că există elemente care ar putea 

genera comportamente violente la elevi? 
• Dacă da, care sunt acestea?  
• În prezent, şcoala dispune de resursele necesare care să-i 

permită intervenţii cu scop de ameliorare a conduitelor 
violente ale elevilor? 

Concluzie 

 

Violenţa în şcoală nu poate fi explicată, prevenită, ameliorată sau 
combătută fără a examina şi mediul familial, acesta având un rol 
evident în dezvoltarea copilului şi a mecanismelor de autocontrol a 
impulsurilor violente. Atitudinile şi comportamentul părinţilor, 
sistemul de valori şi relaţii din familie reprezintă un model pentru 
copii. Dacă nevoile copiilor în ceea ce priveşte acest model, 
precum şi nevoia de afecţiune şi comunicare interpersonală nu sunt 
îndeplinite se creează un câmp favorabil manifestării compor-
tamentelor violente, situaţiilor de conflict, dezamăgire, frustrare.  



 115 

Uneori nu este vorba doar de “ceea ce lipseşte” în familie 
(comunicare, înţelegere, afecţiune, prezenţa ambilor părinţi), ci şi 
de manifestarea altor factori precum o educaţie agresivă, aleatorie, 
extrem sau insuficient de exigentă, lipsa de control - dat fiind că 
ambii părinţi muncesc -  sau exercitarea rolului educativ numai de 
către unul dintre părinţi; alte probleme precum sărăcia şi 
privaţiunile, comportamentele indezirabile ale unor părinţi (abuzul 
de alcool, violenţa domestică ş.a.), expunerea copiilor la un mediu 
şi cultură a violenţei conduc la diminuarea capacităţii de auto-
control a acestora şi la exacerbarea problemei violenţei. În astfel 
de condiţii, şcolii şi actorilor săi le revine, de multe ori, un rol 
dificil, succesul eforturilor lor fiind dependent de existenţa resur-
selor necesare (umane, materiale, de timp), de nivelul dezvoltării 
capacităţii instituţionale şi a competenţelor în domeniu. 

 
 3.3. Ce metode şi instrumente pot fi utilizate în scopul   
        identificării cazurilor de elevi cu conduite violente generate 
         de factori familiali?  

 
 Un prim pas în intervenţiile şi efortul şcolii de ameliorare a 
comportamentului violent al elevilor este identificarea cauzelor care au 
generat astfel de comportamente, în speţă a celor de natură familială. În 
acest scop sunt necesare instrumente specifice pe baza cărora să se obţină 
informaţii relevante atât de la elevii respectivi, cât şi din partea familiilor 
acestora. 
 
Chestionar 
/Ghid de 
interviu 
pentru elev 

  

Instrumentul de investigaţie destinat elevilor  poate fi aplicat 
de profesorul diriginte, alt cadru didactic sau consilierul şcolar. 
Interviul trebuie realizat numai cu elevul respectiv, fără 
participarea părinţilor sau a altor persoane. De aceea vă 
recomandăm ca acesta să se desfăşoare: 

- într-un spaţiu din interiorul şcolii (o sală de clasă, 
cabinetul consilierului şcolar ş.a.); 

- într-un spaţiu exterior clădirii şcolii, în care elevul să fie 
mai relaxat, deschis la comunicare, dispus să-şi relateze 
„povestea”. 

 
Interviul cu elevul nu-l veţi desfăşura la domiciliul acestuia 
pentru a evita riscul participării părinţilor. Prezenţa 
acestora ar putea influenţa răspunsurile copilului! 
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Un model de Chestionar pentru elevi cu comportament violent 
este oferit mai jos. Având în vedere că violenţa elevilor este 
generată de un complex de factori de natură diferită, prin 
intermediul modelului de Chestionar pe care vi-l punem la 
dispoziţie sunt solicitate informaţii care depăşesc sfera 
potenţialelor cauze familiale. De altfel, de cele mai multe ori, 
acestea nu acţionează singular, ci se întrepătrund cu cauze 
/factori de alt ordin. Depistarea multiplilor factori ai violenţei 
este cu atât mai benefică pentru proiectarea măsurilor de 
intervenţie. 

 
CHESTIONAR 

ELEVI  CU MANIFESTĂRI DE VIOLENŢĂ 
 

Bună ziua! Pe mine mă cheamă ……… şi sunt de la ………….. Mă aflu aici cu 
scopul de a discuta împreună cu tine despre o problemă mai delicată referitoare la 
comportamentul pe care l-ai avut în ultimul timp în şcoală (în cazul în care persoana 
care aplică interviul – eventual consilier şcolar din afara şcolii – nu este cunoscută 
elevului).  
Te rog să răspunzi sincer la următoarele întrebări pe care ţi le voi citi eu şi să faci 
referire la experienţa ta personală din şcoală sau din afara acesteia. Trebuie să ştii 
încă de la început că nu există răspunsuri corecte sau răspunsuri greşite, ci doar 
răspunsuri care se potrivesc situaţiei tale, aşa cum ţi s-a întâmplat în realitate. De 
asemenea, te asigur că răspunsurile pe care le vei da nu vor fi comunicate colegilor, 
părinţilor sau altor persoane. Pentru început te rog să te prezinţi şi tu şi să îmi spui 
câteva informaţii despre tine. [………………………]  

 
Date de identificare 

 
1. Numele şi prenumele: ……………………………………………………………… 
2. Sex: 

• Feminin..............................................................................................................1 � 
• Masculin............................................................................................................2 � 

3. Vârstă (în ani împliniţi): …………………. 
4. Situaţia actuală:  

• Elev înscris în clasa ……. 
 

Tipul de comportament violent 
 
5. (Se completează pe baza informaţiilor obţinute de la directorul şcolii / profesorul 

diriginte în cazul în care interviul se aplică de către consilierul şcolar): 
…………………………….. 

 
Date despre familie 

 
6. Părinţii tăi sunt în viaţă? 

1. Tatăl 1. Da 2. Nu 



 117 

2. Mama 1. Da 2. Nu 
 
7. Părinţii tăi sunt divorţaţi /despărţiţi? 

1. Da 2. Nu 
 
8. În prezent, părinţii tăi se află:  
 

 Tatăl Mama 
1. în libertate   
2. în penitenciar   
3. internat(ă) în instituţii 
de sănătate (spital, 
sanatoriu etc.) 

  

 
9. Dar în anii anteriori, părinţii tăi s-au aflat: 

 Tatăl Mama 
1. în libertate   
2. în penitenciar   
3. internat(ă) în instituţii 
de sănătate (spital, 
sanatoriu etc.) 

  

 
La următoarele întrebări te rog să-mi dai informaţii numai despre părinţii 
(părintele) care sunt (este) în viaţă, chiar dacă aceştia sunt divorţaţi. 

 
10. Care este nivelul de instruire al părinţilor tăi? 

1.Tata 2. Mama 
1. 8 clase sau mai puţin 1. 8 clase sau mai puţin 
2. şcoală profesională 2. şcoală profesională 
3. liceu 3. liceu 
4. învăţământ postliceal 4. învăţământ postliceal 
5. învăţământ superior 5. învăţământ superior 

 
11. Care este situaţia actuală a părinţilor tăi? 

1.Tata 2. Mama 
1. lucrează cu program complet 1. lucrează cu program complet 
2. lucrează cu jumătate de normă 2. lucrează cu jumătate de normă 
3. şomer 3. şomer 
4. pensionat medical/limită de vârstă 4. pensionat medical/limită de vârstă 
5. lucrează temporar în străinătate 5. lucrează temporar în străinătate 
6. fără ocupaţie  6. fără ocupaţie (casnică) 
7. lucrează cu ziua 7. lucrează cu ziua 
8. nu ştiu 8. nu ştiu 
  

12. În grija cui te afli în prezent? 
• a ambilor părinţi.................................................................................................1 � 
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• a mamei..............................................................................................................2 � 
• a tatălui...............................................................................................................3 � 
• a părinţilor adoptivi............................................................................................4 � 
• a mamei şi soţului acesteia.................................................................................5 � 
• a tatălui şi soţiei acestuia....................................................................................6 � 
• a bunicilor...........................................................................................................7 � 
• a altei rude..........................................................................................................8 � 
• a unei instituţii de ocrotire / casă de copii..........................................................9 � 
• mă întreţin singur..............................................................................................10 � 
 

13. Câţi fraţi şi surori sunteţi în familie (împreună cu tine)? 
• sunt singur la părinţi...........................................................................................1 � 
• suntem doi copii în familie.................................................................................2 � 
• suntem trei copii în familie.................................................................................3 � 
• suntem mai mult de trei copii în familie.............................................................4 � 
 

14. Al câtelea copil eşti, în ordinea naşterii, în familia ta?   
• sunt cel mai mare între fraţi................................................................................1 � 
• sunt al doilea.......................................................................................................2 � 
• sunt al treilea.......................................................................................................3 � 
• am mai mult de trei fraţi mai mari......................................................................4 � 
 

15. Cum apreciezi relaţia dintre părinţii tăi? 
• Părinţii mei se înţeleg foarte bine între ei...........................................................1 � 
• În general, părinţii se înţeleg bine (uneori se mai ceartă, dar ajung în final 
 la o înţelegere comună).......................................................................................2 � 
• În general, părinţii nu prea se înţeleg (se ceartă adesea, nu ajung la  
     o înţelegere comună)............................................................................................3 � 
• Relaţia dintre părinţi este una foarte tensionată, se ceartă tot timpul, se bat etc.......4 � 
• Nu este cazul: părinţi divorţaţi, un părinte decedat, un părinte absent din familie  
    din diverse cauze (detenţie, plecat în străinătate etc.)...........................................5 � 
 

16. Apreciază nivelul veniturilor familiei tale 
(suficienţa veniturilor pentru nevoile personale şi ale familiei - hrană, îmbrăcăminte 

etc. - prin comparare cu veniturile altor elevi)....……………………………………… 
 

17. Condiţii de locuit 
(număr de camere, număr de persoane cu care locuieşte elevul, spaţiu pentru odihnă 
şi pentru lucru, situarea locuinţei în localitate – centru/periferie etc.) 

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

Aspecte privind victimizarea 
 
18. Eşti un copil care te bucuri de grija, atenţia şi iubirea celor din familie? 

Din partea… 1.Da 2. Nu 3. Nu e 
cazul 

1. Mamei    
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2. Tatălui    

3. Fraţilor/surorilor    
4. Altor persoane în grija cărora mă aflu    

 
19. Ai fost/eşti bătut, bruscat, lovit intenţionat de: 

 1. Foarte 
des 

2. Des 3. Rar 4. Foarte rar 5. Deloc 

1. Mama      
2. Tata      
3. Fraţi/surori      
4. Alte persoane în grija cărora 
mă aflu 

     

5. Colegi de şcoală      
6. Prieteni      
7. Profesori      
8. Vecini      
9. Persoane necunoscute      

 
20. Ai fost batjocorit, umilit, înjurat, ţi s-au spus vorbe urâte, ai fost ameninţat de: 

 1. Foarte 
des 

2. Des 3. Rar 4. Foarte rar 5.Deloc 

1. Mama      
2. Tata      
3. Fraţi/surori      
4. Alte persoane în grija cărora mă 
aflu 

     

5. Colegi de şcoală      
6. Profesori       
7. Vecini      
8. Persoane necunoscute      

 
21. Ai fost abuzat sexual (violat, încercare de violare) până acum? 

• Da; de către cine?................................................................................................1 � 
• Nu .......................................................................................................................2 � 

     
22. În timpul petrecut la şcoală te simţi protejat faţă de violenţa unor colegi, 

profesori sau a altor persoane din jurul şcolii? 
• Da.......................................................................................................................1 � 
• Într-o oarecare măsură, da.................................................................................2 � 
• Nu......................................................................................................................3 � 
 

23. Ţi se întâmplă să crezi că familia este o piedică pentru tine ca să poţi arăta cine 
eşti, ce ştii şi ce poţi cu adevărat? 
1. Foarte des 2. Des 3. Rar 4. Foarte rar 5. Deloc 

     
 

23. Eşti de acord cu următoarele afirmaţii? 
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24. Eşti de acord cu următoarele afirmaţii? 
 

 1. 
Da 

2. 
Nu 

3. Nu ştiu / 
Nu-mi dau 

seama 
1. Părinţii sunt persoanele cele mai importante în 
viaţa copiilor. 

   

2. Sunt apreciat şi aprobat de familia mea.    
3. Sunt mulţumit de educaţia primită din partea 
părinţilor 

   

4. Este imposibil să fii prieten cu părinţii.    
5. Obişnuiesc să spun minciuni părinţilor pentru a 
avea mai multă libertate. 

   

 
25. Care este opinia ta despre şcoală şi despre educaţie, în general? 

 1. 
Adevărat 

2. Fals 3. Nu ştiu /  
Nu-mi dau 

seama 
1. Şcoala îmi oferă şansa de a avea o slujbă 
bine plătită în viitor.  

   

2. Şcoala mi se pare o pierdere de timp, nu 
foloseşte la nimic. 

   

3. Şcoala mă ajută să mă descurc în societate, 
în viaţa de zi cu zi. 

   

4. Şcoala mă pregăteşte pentru viaţă, mă ajută 
să devin om 

   

5. La şcoală trebuie să învăţ multe lucruri 
nefolositoare. 

   

 
Comportament violent manifest 

 
26. Ai bătut, bruscat, lovit intenţionat pe: 

 1. Foarte 
des 

2. 
Des 

3. 
Rar 

4. Foarte 
rar 

5. 
Deloc 

1. Mama      
2. Tata      
3. Fraţi/surori      
4. Alte persoane în grija 
cărora te afli 

     

5. Colegi de şcoală      
6. Prieteni      
7. Profesori      
8. Vecini      
9. Persoane necunoscute      
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27. Ai batjocorit, umilit, înjurat sau ai adresat vorbe urâte: 
 1. Foarte 

des 
2. Des 3. Rar 4. Foarte 

rar 
5. 

Deloc 
1. Mamei      
2. Tatei      
3. Fraţilor/surorilor      
4. Altor persoane în grija 
cărora te afli 

     

5. Colegilor de şcoală      
6. Profesorilor       
7. Vecinilor      
8. Persoanelor necunoscute      

 
28. Dacă ai manifestat aceste comportamente, cum ai fost sancţionat de către 

părinţi?  
• am fost chemat la o discuţie individuală şi am fost mustrat...............................1 � 
• am fost mustrat în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului 

profesoral............................................................................................................2 � 
• am primit acasă o mustrare scrisă.......................................................................3 � 
• am fost eliminat de la cursuri pentru o perioadă determinată (3-5 zile).............4 � 
• am fost ameninţat cu exmatriculare....................................................................5 � 
• am fost ameninţat cu corigenţa sau repetenţia....................................................6 � 
• am fost pedepsit fizic în şcoală...........................................................................7 � 
• am fost mustrat de către părinţi..........................................................................8 � 
• am fost pedepsit fizic în familie..........................................................................9 � 
• alte modalităţi; care?.........................................................................................10 � 
• nu am fost sancţionat în nici un fel...................................................................11 � 

 
29. Dacă ai fost sancţionat de şcoală, consideri că această sancţiune a fost corectă? 

• Da......................................................................................................................1 � 
• Într-o oarecare măsură.......................................................................................2� 
• Nu......................................................................................................................3 � 
 

30. Dacă ai fost pedepsit de părinţi, consideri că această pedeapsă a fost corectă? 
• Da.......................................................................................................................1 � 
• Într-o oarecare măsură.......................................................................................2 � 
• Nu......................................................................................................................3 � 

 
Strategii de coping 

 
31. Când întâmpini greutăţi în viaţa ta (cineva te loveşte, te bate, te chinuie, iei note 
proaste, te cerţi cu părinţii etc), ce faci? 

 1.  Da 2. Nu 
1. Plâng   
2. Mă retrag şi mă ascund   
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3. Sar la bătaie   
4. Cer ajutor prietenilor   
5. Cer ajutor profesorilor, dirigintelui clasei, consilierului şcolar   
6. Caut să mă răzbun mai târziu   
7. Mă rog şi sper să fie mai bine   
8. Încerc să mint, beau sau iau droguri   
9. Fug de acasă   
10. Alte situaţii ; care?   

 
Despre sine (alte informaţii) 

 
32. Consideri că eşti bătăuş, violent, dificil? 

• Da........................................................................................................................1 � 
• Nu........................................................................................................................2 � 

 
33. Îmi place…:  

 1. În 
foarte 
mare 

măsură 

2. În 
mare 

măsură 

3. În 
mică 

măsură 

4. 
Deloc 

1. să văd filme cu bătăi, incendii şi 
crime 

    

2. să fiu într-o gaşcă de băieţi de cartier     
3. să am prieteni     
4. să joc pe computer jocuri cu 
lupte/război 

    

5. să joc fotbal     
6. să stau cu prieteni pe stradă/lângă 
bloc 

    

7. să fiu admirat de ceilalţi, să 
impresionez pe alţii 

    

8. să  fiu ascultat/şef/boss     
9. să am mai mulţi bani     
10. să beau alcool      
11. să fumez     
12. să consum droguri     

 
Gustul riscului 

 
34. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false, în ceea ce te 
priveşte: 

 1. 
Adevărat 

2. 
Fals 

3. Nu ştiu /  
Nu-mi dau 

seama 
1. Mă adaptez uşor la schimbările din viaţa 
mea. 

   

2. Mă feresc să iau obiecte care nu îmi aparţin    
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(din şcoală, din familia proprie), chiar dacă am 
mare nevoie de ele. 
3. Obişnuiesc să chiulesc de la ore.    
4. Îmi plac jocurile de noroc.    
5. Îmi place să îi şochez/să surprind pe ceilalţi.    
6. Îmi place să încerc lucruri noi.    
7. Îmi place să mă îmbrac îndrăzneţ, 
neobişnuit. 

   

 
35. Ţi se întâmplă…:      

 1.Foarte 
des 

2.Des 3.Rar 4. Foarte 
rar 

5.Deloc 

Să acţionezi mai întâi şi apoi să regreţi că ai 
făcut-o 

     

 
 

Maturizare socio-afectivă 
 
36. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false, în ceea ce te 
priveşte: 

 1. Adevărat 2. 
Fals 

3. Nu ştiu 
/  

Nu-mi 
dau seama 

1. Am sânge rece şi sunt stăpân pe mine chiar 
şi în situaţii neprevăzute şi periculoase. 

   

2. Spun fac adesea lucruri pe care le regret mai 
târziu. 

   

3. Sunt înclinat să dau vina pe alţii pentru 
greşelile mele. 

   

4. Sunt dominator, îmi place să mă afirm în faţa 
celorlalţi. 

   

5. Devin invidios şi gelos când alţii au succes.    
6. Nu mă pot abţine de a-i răni pe ceilalţi.    
7. Îmi pierd uşor firea, dar îmi revin repede.    
8. Când cineva impune o regulă cu care nu sunt 
de acord, sunt tentat să o încalc. 

   

9. Când îmi ies din fire arunc cu obiectele.    
10 . Nu cred că există vreun motiv să-i loveşti 
pe ceilalţi. 

   

11. Când cineva mă jigneşte , fac şi eu la fel.    
12. Clocoteşte sângele în mine când cineva 
râde de mine. 

   

13. Trebuie să recurg la violenţă fizică pentru 
a-mi rezolva problemele. 

   

14. Mi s-a întâmplat să am accese de mânie 
chiar fără motiv. 
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37. După părerea ta, copiii/tinerii se bat între ei pentru că: 
 1. Adevărat 

în foarte 
multe cazuri 

2. 
Adevărat 
în multe 
cazuri 

3. 
Adevărat 
în puţine 

cazuri 

4.Neade
vărat 

5. Nu ştiu / 
nu-mi dau 

seama 

1. Sunt violenţi      
2. Sunt invidioşi      
3. Vor să pară 
puternici 

     

4. Se simt 
nedreptăţiţi 

     

5. Sunt provocaţi      
6. Sunt sub 
influenţa negativă 
a anturajului sau 
familiei 

     

 
38. Elevii sunt uneori violenţi faţă de profesori pentru că: 

 1. 
Adevărat 

2. 
Fals 

3. Nu ştiu /  
Nu-mi dau 

seama 
1. Unii profesori încearcă să îşi impună 
autoritatea cu orice preţ. 

   

2. Unii profesori nu sunt suficient de bine 
pregătiţi. 

   

3. Unii profesori nu sunt deschişi la comunicarea 
cu elevii. 

   

4. Unii profesori nu evaluează corect rezultatele 
elevilor. 

   

5. Unii elevi învaţă să fie agresivi din familie şi se 
comportă şi la şcoală la fel, indiferent dacă au sau 
nu au dreptate. 

   

6. Unii elevi învaţă să fie agresivi în diferite 
grupuri de prieteni (gaşcă de cartier, grup de 
prieteni), indiferent dacă au sau nu au dreptate.  

   

 
39. Este adevărat că: 

 1. Da 2. Nu 
1. Trebuie să-ţi faci dreptate singur   
2. Trebuie să ceri să ţi se facă dreptate   
3. Trebuie să încerci să-l convingi pe celălalt nu să-l loveşti   
4. Cine nu ştie să bată este fraier   
5. Băieţii trebuie să ştie să se bată   
6. Când te apucă furia trebuie să te baţi   
7. Când te apucă furia trebuie să încerci să te stăpâneşti   
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Stimă de sine 
 
40. Cum crezi că este viaţa ta? 

 1. 
Foarte 

adevărat 

2. Ade-
vărat 

3.Întru-
câtva 

adevărat 

4. Puţin 
ade-
vărat 

5. Nu 
este 

adevărat 
1. Viitorul meu pare frumos.      
2. Mă bucur de viaţă mai mult 
decât majoritatea copiilor. 

     

3. Sunt mulţumit de felul în care 
se desfăşoară viaţa mea. 

     

4. Accept lucrurile din viaţa mea 
care nu pot fi schimbate. 

     

5. Orice s-ar întâmpla, pot vedea 
partea plăcută a vieţii. 

     

6. Mă simt fericit că trăiesc.      
7. Viaţa mea nu prea are sens.      
8. Viaţa mea se desfăşoară bine.      
9. Nu sunt în stare să fac lucrurile 
aşa de bine ca alţii. 

     

10. Mă simt mai puţin valoros 
decât alţii. 

     

11. Am încredere în mine      
12. Mă simt singur chiar când nu 
vreau să fiu.  

     

13. Uneori am impresia că ceva 
nu e în ordine cu mine. 

     

 
Spaime şi frici 

 
41. Am spaime şi mi-e frică: 

1. să stau singur   
2. să văd filme de groază   
3. că voi fi abandonat de părinţi   
4. că nu termin şcoala   
5. că nu sunt acceptat de prieteni / colegi    
6. că nu mă iubeşte nimeni   

 
Valori majore 

 
42. Cum apreciezi importanţa celor prezentate în tabelul următor?  

 1. Nu are 
impor-
tanţă 

2. Puţin 
impor-

tant 

3. 
Important 

4. Foarte 
impor-

tant 
1. Prietenia     
2. Familia     
3. Banii     
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4. Iubirea/dragostea     
5. Încrederea în propria persoană     
6. Încrederea în alţii     
7. Dorinţa de a învăţa, de a fi 
informat 

    

8. Puterea asupra altora, să 
stăpâneşti, să conduci pe alţii  

    

9. Stilul de viaţă (aventura, riscul)     
 
Alte observaţii ale persoanei care aplică interviul:  
................................................................................................................………………....... 
Informaţii privind aplicarea interviului:  

1. Data desfăşurării interviului:  ...…………  
2. Numele şi prenumele persoanei care a realizat interviul: ……………........... 

Pentru obţinerea de informaţii relevante din partea 
părinţilor elevilor cu conduite violente vă recomandăm 
să desfăşuraţi anchete în familie. În acest scop utilizaţi un 
Ghid de interviu. Acest instrument destinat părinţilor 
poate fi aplicat, ca şi Chestionarul pentru elev, de către 
profesorul diriginte, alt cadru didactic sau consilierul 
şcolar. Ancheta trebuie realizată numai cu părinţii (ambii 
sau unul dintre aceştia), fără participarea copiilor.  

Vă recomandăm să desfăşuraţi ancheta în familie la 
domiciliul acesteia, mediu favorabil unei comunicări 
deschise şi obţinerii de informaţii mai detaliate! 

Vizita la domiciliu în scopul desfăşurării anchetei vă va 
oferi posibilitatea observării unor aspecte adiacente 
informaţiilor solicitate prin intermediul celor două 
instrumente – al elevului şi al părinţilor – şi completării 
imaginii asupra mediului familial şi a potenţialelor cauze 
ale violenţei copiilor. 

 

 
Vă oferim, mai jos, un model de Ghid pentru ancheta în 
familie. O parte din întrebările cuprinse în instrumentul pe 
baza căruia veţi realiza ancheta în familie se regăsesc şi în 
Chestionarul aplicat elevilor. Prin această repetare a 
solicitărilor unor informaţii (în cazul celor două categorii 
de actori) veţi urmări un dublu scop: 

- verificarea – prin comparaţie – a obiectivităţii 
răspunsurilor celor două categorii de subiecţi: 
părinţi şi copii; 
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- completarea unor informaţii pe care unii sau alţii nu 
au putut / nu au ştiut / nu au dorit să le ofere. 

 
GHID DE INTERVIU 

PĂRINŢI AI  ELEVILOR CU MANIFESTĂRI DE VIOLENŢĂ 
 

Bună ziua! Pe mine mă cheamă ……… şi sunt de la ………….. Mă aflu aici cu 
scopul de a discuta cu dv. despre o problemă mai delicată referitoare la 
comportamentul pe care fiul/fiica dv. l-a avut  în ultimul timp în şcoală.  

Vă rog să răspundeţi sincer la următoarele întrebări pe care vi le voi citi eu şi să faceţi 
referire la mediul familial, la mediul şcolar în care învaţă fiul /fiica dv., precum şi la 
comportamentul acestuia /acesteia în şcoală şi în afara acesteia. Trebuie să ştiţi încă 
de la început că nu există răspunsuri corecte sau răspunsuri greşite, ci doar răspunsuri 
care se potrivesc situaţiei dv. şi fiului /fiicei dv.  

Pentru început vă rog să vă prezentaţi şi să îmi spuneţi câteva informaţii despre dv. 
[………………………]  

 
1. Statutul intervievatului: 

1. Tatăl 
2. Mama 
3. Altă persoană; cine? ……………………….. 

2. Vârsta (în ani împliniţi): …………………. 

Scurtă descriere a familiei 
 
3. Tipul familiei: 

1. Nucleară /extinsă 
2. Organizată /dezorganizată prin despărţire, divorţ, deces al mamei /tatălui 

 
4. Părintele în grija căruia se află copilul-subiect al investigaţiei, în cazul familiilor 

dezorganizate. 
1. Tatăl 
2. Mama 
3. Altă persoană; cine? ……………………….. 

5. Numărul membrilor familiei (total şi separat adulţi – copii): ……………………… 

6. Statul socio-profesional actual al fiecărui membru al familiei. 
1. Tatăl  
2. Mama 
3. Altă /alte persoane  
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7. Istoric al vieţii şcolare şi profesionale a părinţilor: 
1. Nivel de pregătire şcolară (tatăl, mama)  
2. Calificare profesională (tatăl, mama)  
3. Rută profesională (tatăl, mama)  
 

Stare socială a familiei 
 
8.  Ocupaţia actuală a părinţilor: 

1. Tatăl  
2. Mama 

9. Veniturile familiei: tipuri de venituri curente, alte surse de trai / apreciere subiectivă a 
nivelului veniturilor.  

10. Condiţiile de locuit: starea construcţiei, spaţiu (suprafaţa), numărul de camere, 
dotare cu bunuri de folosinţă îndelungată, apreciere subiectivă a situaţiei locative.    

11. Bunuri personale ale membrilor familiei: (îmbrăcăminte, rechizite pentru copii 
etc.); apreciere generală 

12. Condiţii de alimentaţie: surse principale de procurare a alimentelor, calitate / 
cantitate, apreciere subiectivă a condiţiilor de alimentaţie. 

13. Starea de sănătate a membrilor familiei (părinţi, copii, alţi membri ai gospodăriei), 
modalităţi de răspuns la îmbolnăvirea unui membru al familiei, acces la servicii 
medicale şi tratament. 

14. Situaţii speciale ale membrilor familiei (detenţie, internare în instituţii de sănătate - 
spital, sanatoriu etc., în prezent sau în antecedente); care dintre membrii familiei s-
au aflat / se află în aceste situaţii? 

Sistemul de relaţii din familie şi atitudinea părinţilor faţă de copilul-
subiect al investigaţiei 

15. Relaţiile dintre părinţi (înţelegere, certuri ocazionale, conflicte grave fără /cu 
manifestări de violenţă; nu e cazul – familie monoparentală /dezorganizată). 

16. Relaţiile dintre părinţi şi copii (toţi copiii care compun fratria).  

17. Relaţiile dintre părinţi şi copilul - subiect al investigaţiei (înţelegere, certuri 
ocazionale, conflicte grave cu limbaj inadecvat, cu sau fără manifestări de violenţă). 

18. Consideraţii ale intervievatului privind: 
1. Îngrijirea copilului în familie  
2. Atenţia şi afecţiunea acordată de familie  
3. Atenţia şi importanţa acordată pregătirii şcolare a copilului  
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Percepţii ale părinţilor privind importanţa educaţiei copiilor 

19. Beneficii ale şcolarizării  / neşcolarizării (consideraţii ale intervievatului). 

20. Modele sociale dezirabile: 
1. Intenţii de viitor  
2. Percepţii asupra relaţiei cauzale nivel de pregătire şcolară-succes profesional 

(exemple concrete)  
3. Modele de succes  
 
Relaţia familiei cu şcoala şi percepţii asupra instituţiei şcolare 

21. Importanţa acordată menţinerii relaţiei cu şcoala (frecvenţa participării la 
şedinţele cu părinţii, frecvenţa vizitelor la şcoală în vederea cunoaşterii situaţiei 
şcolare a copilului etc.). 

22. Percepţia asupra mediului şcolar (educogen, securizant etc.; da, nu; de ce?) 

23. Aprecieri privind relaţiile dintre elevi (cooperare; competiţie; utilizarea unor 
expresii jignitoare între elevi referitoare la diferite trăsături fizice sau psihice, la 
situaţia socio-economică, la apartenenţa etnică sau religioasă; certuri, conflicte; 
manifestări de violenţă, bătaie între elevi).  

24. Aprecieri privind cauzele manifestărilor de violenţă ale unor elevi (reacţia unor 
elevi la impunerea forţată a autorităţii de către alţi elevi; climatul de concurenţă/ 
competiţie existent în şcoală; preluarea unor modele de relaţionare din familie; 
apartenenţa elevilor la diferite grupuri - gaşcă de cartier, grup de prieteni etc.). 

25. Aprecieri privind relaţiile dintre cadrele didactice şi elevi şi atitudinea 
profesorilor faţă de elevi (relaţii adecvate, apropiate; relaţii rezervate, ignorare, 
neacordarea unei atenţii corespunzătoare elevilor; atitudini ironice/sarcastice; 
evaluare neobiectivă; jigniri; agresiune nonverbală; pedepse fizice). 

26. Aprecieri privind cauzele unor comportamente inadecvate ale cadrelor 
didactice faţă de elevi (inclusiv comportament discriminatoriu faţă de copiii de 
etnie roma, dacă este cazul). 

27. Consideraţii asupra posibilelor modalităţi de implicare ale intervievatului în 
ameliorarea fenomenului violenţei în şcoală. 

Percepţii asupra manifestărilor de violenţă ale copilului şi sancţionării 
acestora 

28. Tipul de comportament violent al copilului (se completează pe baza informaţiilor 
furnizate de intervievat). 

29. Cauze ale manifestărilor de violenţă în percepţia intervievatului (mediul şcolar 
/familial, persoanele care au influenţat comportamentul etc.).  
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30. Tipul de sancţiuni aplicate copilului de către familie (mustrare, pedepse fizice, 
alte modalităţi; nu a fost sancţionat). 

31. Tipul de sancţiuni aplicate copilului (şi familiei) şi instituţia care le-a aplicat 
(şcoala, poliţia), dacă este cazul. 

32. Aprecieri ale intervievatului privind sancţiunea aplicată copilului (şi familiei) 
(prea severă, corectă, prea blândă), dacă este cazul. 

33. Reprezentări privind posibile intervenţii (trecute sau viitoare) ale familiei în 
vederea prevenirii manifestărilor de violenţă ale copilului. 

Observaţii ale persoanei care a desfăşurat ancheta 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Informaţii privind aplicarea interviului:  

1. Data desfăşurării interviului:  ...…………  
2. Numele şi prenumele persoanei care a desfăşurat ancheta: ………………… 

             .................................................................................................... 
 

În cazul în care în procesul de identificare a cauzelor 
comportamentului violent al elevilor este implicat consilierul 
şcolar (eventual din afara şcolii) sau un cadru didactic care 
deţin puţine informaţii despre elevul cu comportament 
violent, aceştia îşi pot completa setul de informaţii primare şi 
prin intervievarea profesorilor diriginţi.  

 

Interviul cu profesorul diriginte, atunci când este cazul, va 
constitui primul demers în procesul de identificare a cauzelor 
conduitei violente la elevi, urmând interviul cu elevul şi 
ancheta în familie. Interviul cu dirigintele se realizează cu 
ajutorul unui Ghid de interviu. Un model de astfel de Ghid 
vă prezentăm în continuare.  
 

GHID INTERVIU DIRIGINŢI 
 

Bună ziua! Sunt ……… de la ………….. şi mă aflu aici cu scopul de a discuta 
împreună cu dumneavoastră despre problema violenţei în şcoală. În discuţia noastră 
v-aş ruga să ne referim, în special, la elevul /eleva …….. din clasa la care sunteţi /aţi 
fost diriginte. 

Pentru început vă rog să facem prezentările: aşa cum spuneam eu sunt [numele] şi 
sunt [profesia, funcţia şi locul de muncă] [vârsta] [starea civilă]. Am să vă rog şi pe 
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dumneavoastră să vă prezentaţi. [………………] 

 
11. Descrieţi succint în ce au constat manifestările de violenţă în cazul elevului / elevei 

..........................................…….? 

12. Care credeţi că sunt cauzele care au condus la aceste manifestări? Au fost generate 
de mediul familial, şcolar? Sunt consecinţa influenţei grupului de prieteni din şcoală 
sau din afara acestuia (apartenenţa la „găşti de cartier”) etc.? Argumentaţi răspunsul 
dv.  

13. Cum aţi încercat să rezolvaţi această situaţie? Aţi consultat /implicat şi alţi actori 
(directorul şcolii, alţi profesori, părinţii, poliţia, consilierul şcolar, ISJ etc.) în 
rezolvarea acesteia? 

14. Cum a fost sancţionat comportamentul elevului /elevei …................................…..? 
Cum apreciaţi sancţiunea aplicată (prea severă, corectă, prea „blândă”)? 

15. Ce efecte a avut sancţiunea asupra elevului /elevei? Dar asupra colegilor de clasă, în 
general, şi în atitudinea lor faţă de cel /cea sancţionat(ă) (compasiune, rezervă, 
izolare etc.)? 

16. Cum a reacţionat familia la această sancţiune?  

17. Au existat tensiuni anterioare în relaţia dv. cu părinţii elevului /elevei ……..? Dacă 
da, care au fost cauzele?  

18. Cum consideraţi că ar fi putut fi evitate manifestările de violenţă ale elevului 
/elevei …….? Cine ar fi trebuit să se implice (actori, instituţii)? Ce activităţi s-ar fi 
putut organiza pentru prevenirea acestei situaţii ? Ce rol aţi fi putut avea dv.? 

 
Informaţii privind aplicarea interviului:  

1. Data desfăşurării interviului:  ...…………  
2. Numele şi prenumele persoanei care a realizat interviul: …………………... 

 

 
 
 3.4. Ce activităţi pot fi desfăşurate în scopul ameliorării   
                   fenomenului de violenţă a elevilor generat de factori                  
                   familiali? 
 
 Identificarea cauzelor conduitelor violente ale elevilor reprezintă 
numai primul pas în cadrul acţiunilor pe care le desfăşuraţi în scopul 
ameliorării fenomenului violenţei elevilor. Etapa cea mai importantă este 
planificarea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi cu scop de 
intervenţie, dar şi de prevenire a violenţei în şcoală. Aceste activităţi vor fi 
incluse într-o strategie anti-violenţă, integrată în planul de dezvoltare a 
şcolii. 
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 Desfăşurarea activităţilor trebuie să fie precedate de anumite etape 
pregătitoare: 

- constituirea la nivelul şcolii a unei grup de lucru alcătuit din cadre 
didactice, consilier şcolar, psiholog, reprezentanţi ai părinţilor şi 
elevilor cu atribuţii în elaborarea strategiei anti-violenţă a şcolii, în 
planificarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor 
specifice; 

- stabilirea de parteneriate cu instituţii publice, organizaţii nonguver-
namentale specializate, reprezentanţi ai comunităţii şi autorităţilor 
locale, cu experţi în domeniul educaţiei şi prevenirii violenţei. 

 
 3.4.1. Activităţi de prevenire a violenţei elevilor 
 

 

Activităţile de prevenire a violenţei elevilor trebuie să vizeze 
întreaga comunitate a părinţilor. Iată câteva exemplu de astfel de 
activităţi: 

 

ACTIVITĂŢI ACTORI IMPLICAŢI 

• Activităţi de informare a părinţilor cu 
privire la serviciile pe care le poate oferi 
şcoala în scopul prevenirii violenţei 
şcolare şi ameliorării relaţiilor părinţi-
copii (consiliere, asistenţă psihologică, 
mediere). 

- Grupul de lucru constituit la 
nivelul şcolii. 

• Identificarea unor părinţi-resursă şi 
implicarea acestora în activităţile de 
prevenire sau în rezolvarea cazurilor de 
violenţă existente. 

- Grupul de lucru constituit la 
nivelul şcolii;  

- Părinţi. 

• Iniţierea unor programe destinate 
părinţilor, cu rol de conştientizare, 
informare şi formare cu privire la 
dezvoltarea, evoluţia şi adaptarea şcolară 
a elevilor, integrarea lor socio-
profesională. 

- Grupul de lucru constituit la 
nivelul şcolii; 

- Reprezentanţi ai unor insti-
tuţii publice şi organizaţii 
nonguvernamentale, experţi 
în domeniul educaţiei şi pre-
venirii violenţei. 
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Exemple de teme pentru activităţile de 
conştientizare şi informare: 

- Identitatea copilului 
- Drepturile copilului 
- Rolul familiei în asigurarea 

succesului şcolar 
- Rezolvarea conflictelor 
- Norme privind regimul de viaţă al 

copiilor 
- Dificultăţile de adaptare şcolară şi 

cauzele acestora 
- Particularităţi ale etapelor de 

dezvoltare psiho-fiziologică a 
copilului şi adolescentului 

- Deficienţele de comunicare – sursă a 
violenţei 

- Parteneriatul şcoală – părinţi şi 
efectele acestuia asupra evoluţiei 
şcolare a copiilor 

- Violenţa şcolară: forme, cauze şi 
modalităţi de prevenire 

- Riscurile consumului de droguri 

 

• Organizarea de dezbateri şi lecto-
rate cu părinţii  

Exemple de teme de dezbatere: 

- Regulamentul şcolar şi adaptarea 
acestuia la specificul şcolii (cu 
implicarea directă a părinţilor în 
elaborarea regulamentului de ordine 
interioară al şcolii) 

- Familia – sursă potenţială a violenţei 
copiilor  

- Cazuri de copii cu conduite violente  
- Violenţa în mass-media 

- Grupul de lucru constituit la 
nivelul şcolii; 

- Reprezentanţi ai unor insti-
tuţii publice şi organizaţii 
nonguvernamentale, experţi 
în domeniul educaţiei şi pre-
venirii violenţei; 

- Reprezentanţi ai poliţiei; 

- Părinţi. 

• Organizarea de programe 
extraşcolare  

Exemple de activităţi: 

- Activităţi artistice (de ex.: 

- Grupul de lucru constituit 
la nivelul şcolii; 

- Elevi şi părinţi (inclusiv 
cei cu comportament vio-
lent şi familiile lor); 
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organizarea de echipe de teatru – 
teatru social) 

- Activităţi sportive 
- Concursuri pe diferite teme (de 

ex. concursuri de eseuri şi afişe 
pe tema violenţei) 

- Serbări şcolare cu ocazia unor 
evenimente 

- Întâlniri cu personalităţi din 
diferite domenii (artistic, sportiv 
etc.) 

- Organizarea de excursii tematice 
- Participare la spectacole 
- Organizarea unei „Săptămâni 

anti-violenţă” 

- Cadre didactice; 

- Specialişti în diferite 
domenii. 

 

 
3.4.2. Activităţi de intervenţie în cazurile de violenţă a elevilor 
 

 

Iată câteva exemplu de astfel de activităţi de intervenţie 
în cazul violenţei elevilor: 

 

ACTIVITĂŢI ACTORI IMPLICAŢI 

• Acordarea de sprijin familiilor care 
solicită asistenţă şi orientarea acestora 
către serviciile specializate.  

- Grupul de lucru constituit la 
nivelul şcolii; 

- Consilierul şcolar. 

• Colaborarea şcolii cu familiile elevilor 
cu potenţial violent sau care au comis 
acte de violenţă, în toate etapele 
procesului de asistenţă a acestora 
(informarea, stabilirea unui program 
comun de intervenţie, monitorizarea 
cazurilor semnalate) 

- Grupul de lucru constituit la 
nivelul şcolii; 

- Specialişti în domeniul edu-
caţiei şi prevenirii violenţei. 

 

• Organizarea de întâlniri în şcoală şi 
vizite în familiile elevilor cu manifestări 
de violenţă cu scop de ameliorare 

- Grupul de lucru constituit la 
nivelul şcolii; 

- Specialişti în domeniul 
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/soluţionare a problemelor din familie educaţiei şi prevenirii 
violenţei. 

• Semnalarea de către şcoală a cazurilor 
de familii cu un comportament violent 
faţă de copii şi implicarea în rezolvarea 
acestora (în cazuri extreme, participarea 
la procedurile de plasament familial)  

 

- Grupul de lucru constituit la 
nivelul şcolii; 

- Reprezentanţi ai instituţiilor 
cu responsabilităţi în acest 
domeniu: Autoritatea 
Tutelară, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie, 
Consiliile Judeţene pentru 
protecţia copilului, Direcţia 
Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia 
Copilului, poliţie. 

 
 3.5. Din experienţa şcolilor pilot şi a altor unităţi de învăţământ  

 

 

La nivelul celor două unităţi de învăţământ pilot selectate în 
cadrul proiectului Strategii de prevenire şi combatere a fenome-
nelor de violenţă la nivelul instituţiilor şcolare au fost organizate 
o serie de activităţi cu părinţii dintre cele enumerate mai sus. 
Redăm mai jos câteva exemple concrete de activităţi desfăşurate 
în cele două şcoli pilot, dar şi în alte unităţi de învăţământ. 
 

 

 

 
Activităţi de conştientizare şi informare a părinţilor 
 

 
Tema: De ce sunt copiii noştri violenţi? Cauze şi soluţii posibile24 

 
Obiective La sfârşitul sesiunii de informare /formare părinţii vor avea 

capacitatea: 
1. să menţioneze principalele categorii de cauze ale vio-

lenţei elevilor; 
2. să analizeze dintr-o perspectivă multiplă situaţii concrete 

                                                 
24 Extras din Modul de formare prezentat în cadrul şcolilor pilot, autor Magda Balica, 
cercetător ISE.  
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de manifestare a violenţei copiilor în şcoală şi în familie; 
3. să formuleze posibile soluţii de prevenire şi rezolvare a 

cazurilor de violenţă, în care rolul părinţilor să fie 
explicit. 

Durata 120 de minute 
Formator Expert în domeniul educaţiei 
Desfăşurarea 
activităţii 

1. Sunt prezentate informaţii generale asupra violenţei în 
şcoală: tendinţe ale fenomenului în noul context social şi 
al schimbărilor intervenite la nivelul mediului şcolar, 
accentuarea şi diversificarea formelor de violenţă în 
şcoală. 

2. Se pune în discuţie tema: De ce sunt oamenii violenţi? 
Participanţii sunt încurajaţi să exprime răspunsuri scurte 
şi cât mai multe posibile. Fiecare răspuns este notat de 
către moderator pe un post-it care este afişat pe flipchart.  

3. Moderatorul prezintă o planşă de flipchart cu un tabel 
care prezintă mai multe categorii de cauze: individuale, 
familiale, de mediu social şi cultural. Adresează 
participanţilor rugămintea ca post-it-rile să fie lipite în 
căsuţele corespunzătoare.  

4. Se lansează tema: Surse ale violenţei în familie. Se supun 
atenţiei participanţilor studii de caz ale unor elevi cu com-
portament violent datorat: comportamentului violent al 
părinţilor, condiţiilor materiale precare din familie, nive-
lului redus de educaţie; supraprotecţiei copilului şi oferirii 
de facilităţi mult peste un nivel acceptat; lipsei de 
comunicare în familie. Se dezbat studiile de caz prezentate. 

 
5. Se pune în discuţie tema: Modalităţi de implicare a 

părinţilor în activităţi de prevenire şi rezolvare a 
comportamentelor violente în şcoală. Participanţii se 
împart în grupe de câte 4-5 persoane. Fiecare grup are 
sarcina de a imagina un mod concret de implicare a 
părinţilor într-o strategie de prevenţie a violenţei în 
şcoală. Fiecare grup are sarcina de a dezbate şi de a 
identifica o listă de activităţi concrete care ar putea fi 
întreprinse la nivelul şcolii în vederea diminuării şi 
prevenirii situaţiilor de violenţă. Fiecare dintre grupuri 
îşi va prezenta propunerile. Acestea vor fi transmise 
consiliului de administraţie al şcolii pentru a fi utilizate 
la elaborarea unei posibile strategii de prevenire a 
violenţei în şcoală.   

Discuţii • Care cauze ale violenţei sunt mai importante şi de ce? 
• Care dintre cauze acţionează cel mai mult în cazul 
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violenţei elevilor? 
• Ce cauze au acţionat în studiile de caz prezentate? 

Varietatea formelor de violenţă manifestate de elevi. 
• Relaţia între formele de manifestare ale violenţei şi 

cauzele care le-au generat. 
• Cum ar putea fi atraşi să participe la activităţile şcolii şi 

părinţii copiilor care au comportamente violente sau cei 
care nu obişnuiesc să vină pe la şcoală? 

• Ce ar trebui întreprins astfel încât părinţii să poată avea 
un cuvânt mai important de spus la nivelul şcolii în ceea 
ce priveşte oferta educaţională a şcolii? 

 
Tema: Identitatea copilului. Cine sunt şi cum devin copiii noştri ?25 

 
Obiectivul 1. Conştientizarea importanţei unui mediu familial şi a unor 

atitudini echilibrate faţă de copil pentru buna dezvoltare 
a copilului, succesul său şcolar şi prevenirea conduitelor 
violente. 

Durata 120 de minute 
Formator Expert în domeniul educaţiei 
Desfăşurarea 
activităţii 

1. Se pune în discuţie tema: Personalităţile părinţilor. Se 
prezintă un studiu de caz şi se dezbat probleme privind: 
climatul familial şi relaţiile dintre adult-adult şi adult-
copil; modelul de comunicare dintre membrii familiei; 
sursele de autoritate şi afectivitate; stabilitatea şi 
securitatea emoţională. 

2. Se dezbate tema: Stima de sine - sursele de formare şi 
consolidare a stimei de sine la copil (părinţii, profesorii, 
prietenii, colegii de clasă). Se lucrează pe grupuri şi se 
prezintă rezultatele activităţilor de grup. 

3. Scara personală. Exerciţiu în perechi în cadrul căruia 
părinţii trebuie să-şi evalueze copiii pe baza 
următoarelor întrebări lansate de formator: unde se află 
copilul meu acum? (din punct de vedere intelectual, 
afectiv, aspiraţional, al resurselor); unde vrea să ajungă? 
ce paşi trebuie să parcurgă pentru aceasta? 

4. Cum învaţă copilul nostru? Se prezintă studii de caz şi se 
dezbat în grup următoarele modalităţi: învăţarea prin 
impuls; învăţarea prin condiţionare; învăţarea prin 
contracondiţionare /desensibilizare; învăţarea prin 
identificare. 

                                                 
25Extras din  Modul de formare prezentat în cadrul şcolilor pilot, autor Mihaela Chiru, 
cercetător ISE. 
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5. Obligaţiile copilului. Dezbatere în grup privind: temele 
pentru acasă, relaţiile de bună vecinătate, ritualuri la 
diferite vârste, plăcerea conformismului şi a originalităţii 

6. Alegerea prietenilor. Dezbatere de grup privind urmă-
toarele criterii de alegere: prin asemănare, prin comple-
tare, prin opoziţie.  

Discuţii • Acţiuni şi atitudini ale părinţilor care pot fi dăunătoare în 
anumite condiţii: ameninţarea că îl vor părăsi pe copil 
dacă nu se conformează; inducerea sentimentului de 
vinovăţie în locul celui de responsabilitate; inducerea 
sentimentului de neputinţă. 

• Modalităţi de îmbunătăţire a stimei de sine. 
• Formule de învăţare care asigură succesul. Cum să maxi-

mizăm stilul de învăţare al copilului nostru? 
• Sugestii pentru îndrumarea temelor de acasă 
• Rolul părinţilor în alegerea grupului de prieteni ai 

copilului. 
 

 

 
Implicare a părinţilor în rezolvarea unor probleme 
privind violenţa  

 
Problema: 
Manifestarea unor cazuri de violenţă fizică şi verbală generate de intrarea în 
şcoală a unor persoane străine (tineri din vecinătatea şcolii aparţinând unor 
„găşti” din cartier). 
Actorii care au sesizat problema părinţilor:  
Elevi ai şcolii  
Etapele intervenţiei: 

- Informarea de către părinţii sesizaţi de elevi la Comitetul de părinţi; 
- Dezbaterea problemei în cadrul Comitetului de părinţi; 
- Constituirea unui grup de părinţi în vederea soluţionării problemei; 
- Analiza în cadrul grupului a cauzelor care au generat problema; 
- Identificarea unor alternative de soluţii; 
- Prezentarea inventarului de soluţii grupului de lucru anti-violenţă  
   de la nivelul şcolii; 
- Dezbaterea în grupul de lucru de la nivelul şcolii  a soluţiilor identificate  
   şi reţinerea celor care întrunesc acordul majorităţii; 
- Punerea în aplicare a soluţiilor reţinute: noi proceduri de acces în şcoală - 

legitimaţie de elev cu fotografie, închiderea unor căi de acces secundare, 
restricţionarea părăsirii şcolii de către elevi în anumite intervale orare, 
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creşterea gradului de supraveghere din partea cadrului didactic şi elevului 
de serviciu, creşterea numărului personalului de pază pe parcursul 
programului, intensificarea activităţii poliţiei de proximitate. 

 Efecte ale intervenţiilor 
- Dispariţia cazurilor de violenţă generate de accesul unor persoane străine în  
   şcoală.  

 

 

 
Activităţi de intervenţie în cazuri de violenţă a elevilor 

 
Problema: 
Elev cu manifestări de violenţă în relaţiile cu cadrele didactice şi cu ceilalţi elevi 
şi nivel scăzut al rezultatelor şcolare. 
Actorii care au sesizat:  
Cadre didactice şi elevi ai şcolii  
Etapele intervenţiei: 

- Contactarea de către directorul şcolii a unor specialişti în domeniu; 
- Identificare de către aceştia, prin instrumente specifice, a cauzelor violenţei 

în cazul elevului respectiv:  
- Ghid de interviu pentru diriginte aplicat de specialist;   
- Chestionar pentru elev – aplicat de specialist; 
- Anchetă în familie desfăşurată de specialist şi dirigintele clasei. 

- Analiza, în cadrul unui grup constituit din specialistul în domeniu, 
directorul şcolii, dirigintele clasei, alte cadre didactice (pe baza informa-
ţiilor obţinute cu ajutorul instrumentelor aplicate), a cauzelor comporta-
mentului violent al elevului. Cauzele identificate vizează un mediu familial 
dominat de violenţă între părinţi, agresiuni fizice asupra copilului, climat 
socio-afectiv insecurizant, condiţii materiale precare ale familiei, condiţii 
necorespunzătoare de locuire; 

- Identificarea unor alternative de soluţii ; 
- Prezentarea cauzelor şi a alternativelor de soluţii identificate în cadrul 

Consiliului Profesoral şi reţinerea celor fezabile din perspectiva posibilităţii 
de intervenţie a şcolii; 

- Punerea în aplicare a soluţiilor reţinute: revizuirea atitudinii cadrelor 
didactice faţă de elev, constituirea unui grup de elevi din clasă care să-l 
sprijine pe elev în rezolvarea temelor, intervenţii la autorităţile locale 
pentru acordarea de facilităţi pentru copil, asistarea familiei  în scopul 
ameliorării relaţiilor între parteneri şi între aceştia şi copil (ajutor 
specializat din partea unor specialişti în domeniu, reprezentanţi ai unui 
ONG). 
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Efecte ale intervenţiilor 
- Ameliorarea comportamentului elevului, a rezultatelor şcolare şi a stării 

psihice a acestuia, schimbări pozitive în atitudinea părinţilor faţă de elev şi 
în atitudinile cadrelor didactice şi ale colegilor de clasă. 

 

Concluzii 

 

• În vederea prevenirii sau intervenţiei în cazuri de violenţă 
puteţi desfăşura activităţi multiple, adaptate specificului 
mediului şcolar, frecvenţei situaţiilor de violenţă, formelor de 
manifestare şi cauzelor care le-au generat.   

• În derularea acestor activităţi trebuie implicate toate 
categoriile de actori ai şcolii – cadre didactice, părinţi, elevi. 

• În cazul anumitor activităţi specifice sau pentru care şcoala 
nu dispune de resursele necesare, puteţi face apel la 
specialişti, să încheiaţi parteneriate cu instituţii publice şi 
organizaţii non-guvernamentale cu atribuţii /preocupări în 
domeniu, cu reprezentanţi ai comunităţii şi autorităţilor 
locale, cu reprezentanţi ai poliţiei.  
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4. Violenţa profesorilor 
 
 
 4.1. Consideraţii generale 

 
 A vorbi despre violenţa profesorilor nu e tocmai comod. Şi asta 
pentru că misiunea de profesor este una specială. Oricâte argumente am 
avea să tranşăm această problemă cu distanţă şi realism, nu putem să uităm 
ce au însemnat profesorii noştri pentru fiecare dintre noi. Cu toţii păstrăm în 
memorie imaginea unui dascăl care a însemnat mult pentru devenirea 
noastră. Şi fiecare dintre noi ne amintim un profesor fără de care probabil 
astăzi am fi fost în altă parte şi ne-am fi ocupat probabil cu alte lucruri.  
 Apoi, ca în orice problemă pe care dorim să o tratăm, generalizările 
ne fac să fim injuşti cu cei care nu se încadrează în regulă. În experienţa 
noastră de cercetare cu privire la problema violenţei în şcoală am întâlnit 
dascăli dedicaţi, sensibili şi deschişi în a ne fi parteneri în înţelegerea acestui 
fenomen. Mulţi dintre ei ne-au declarat sincer că ar dori să ştie mai multe 
despre violenţă şi caută, ca şi noi aici, soluţii de prevenire şi combatere a 
comportamentelor violente, oriunde s-ar întâmpla ele: în şcoală, în familie, 
în afara şcolii. Ca şi autorii acestui ghid, mulţi profesori se simt responsabili 
pentru prevenirea fenomenelor de violenţă şi îşi doresc o lume mai puţin 
încărcată de tensiuni şi agresivitate. 
 Şi totuşi, violenţa profesorilor faţă de elevi este un fenomen real. În 
cazuri izolate ea se manifestă prin agresiune fizică. Iar un astfel de 
comportament nu poate fi considerat decât inadmisibil. Rămâne totuşi 
deschisă problema identificării şi raportării acestor cazuri, dar şi a modului 
în care sunt sancţionate. Statutul Cadrului Didactic, dar şi regulamentele 
şcolare prevăd unele aspecte legate de comportamentul neadecvat al 
profesorilor, dar acestea nu statuează sancţiuni clare în asemenea situaţii. 
Mutarea unui cadru didactic de la o şcoală la alta, de pildă, nu reprezintă o 
soluţie. Gradul de toleranţă al actorilor implicaţi în asemenea situaţii (elevii 
victimă, părinţii acestora, directorii şi inspectorii) ar trebui poate să fie mult 
mai scăzut decât am constatat uneori prin cercetare.  
 Dacă de cele mai multe ori agresiunea fizică a unor profesori poate fi 
identificată relativ uşor, deoarece este vizibilă şi demonstrabilă, violenţa de 
tip psihologic deschide însă un spaţiu mult mai larg de discuţie. Fără a 
minimiza gravitatea unor acte de violenţă fizică ale profesorilor în raport cu 
traumele sau efectele psihologice pe care le produce aceasta asupra elevilor, 
ne întrebăm însă dacă putem evalua cu aceeaşi măsură violenţa manifestată 
sub alte forme: verbală, emoţională, atitudinală. Plecând de aici, situaţiile 
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particulare, modul specific de relaţionare între elevi şi profesori, contextul 
comunicării şi scopurile ei, sunt elemente ale unei ecuaţii complexe prin 
prisma căreia ar trebui să evaluăm gravitatea comportamentelor profesorilor.  
De pildă, este extrem de dificil să evaluăm impactul unor expresii ironice 
ale unui profesor asupra elevilor, dacă nu înţelegem contextul în care s-a 
produs ironia şi tipul de relaţie existentă între profesor şi elevul ironizat. 
Unii profesori ne spuneau că ironia poate fi o metodă eficientă de 
comunicare cu elevii, dar nu vom şti cu siguranţă dacă o astfel de atitudine 
are aceleaşi efecte asupra fiecăruia dintre elevii unei clase. Pentru unii elevi 
ar putea să însemne un gest de simpatie, în timp ce pentru alţii ar putea 
reprezenta doar un semn de profund dispreţ, cu efecte negative asupra 
imaginii de sine. 
 Prin urmare, vă propunem ca tot ceea ce vom trata în continuare cu 
privire la comportamentele violente ale profesorilor faţă de elevi, să stea sub 
semnul dorinţei noastre de a înţelege şi de a reflecta mai profund asupra 
comportamentelor noastre ca dascăli în raport cu elevii noştri. Şi mai ales, să 
nu uităm că fiecare elev este o individualitate specifică, care poate avea 
propriul mod subiectiv de a se raporta la mesajele noastre verbale, non-
verbale sau atitudinale.  
 
 4.2. Este mediul şcolar context generator de violenţă?  
                   Rezultate ale cercetării 
 
 Fără a minimaliza factorii de mediu familial sau social, studiul 
privind violenţa în şcoală ne-a oferit o serie de concluzii care susţin ipoteza 
că mediul şcolar poate furniza numeroase surse pentru dezvoltarea 
comportamentelor violente ale elevilor. Conform unor cercetări recente, 
sursele de violenţă provin din situaţii ca: 

- neadaptarea şcolii la nevoile şi specificul noilor generaţii; 
- perpetuarea relaţiilor de dependenţă şi subordonare a elevilor faţă de 

profesori; 
- preponderenţa comunicării profesor-elev şi oportunităţile limitate ale 

elevilor de a comunica între ei în procesul de învăţare; 
- atitudini de ignorare sau dispreţ ale profesorilor faţă de elevi, care 

conduc la diminuarea încrederii în sine a elevilor; 
- evaluare neobiectivă, etichetarea, inducerea sindromului eşecului 
şcolar; 

- abuzul de măsuri disciplinare, sancţiuni inegale sau pedepse. 
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 Adesea, se fac referiri la conflictul dintre cele două tipuri de cultură, 
valori şi practici uzitate în mediul şcolar - cultura elevilor versus cultura 
profesorilor- şi la decalajul între aşteptările elevilor şi practica şcolară 
curentă. Elevii aşteaptă o relaţie bazată pe negociere, independenţă, 
pragmatism, iniţiativă şi empatie în raport cu profesorii lor, în timp ce 
cadrele didactice îşi doresc o relaţie de dependenţă, control, autoritate şi 
conformism.  
 Majoritatea cadrelor didactice tratează violenţa şcolară ca fiind 
determinată fie de factori individuali – „este un elev-problemă”-, fie de 
familia elevului - „are probleme acasă!”-, sau de societate, în general – 
„şcoala reproduce violenţa societală”. 
 Pentru a înţelege mai bine diferenţele de opinie între diverşi actori 
şcolari, vă propunem spre analiză următoarele perspective care au rezultat 
din cercetarea noastră. 
 
 

 

Analizaţi cu atenţie opiniile diverşilor actori şcolari cu privire la 
cauzele comportamentelor violente din mediul şcolar. În analiza 
dumneavoastră încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări: 

� Există opinii comune ale actorilor şcolii? Care sunt 
acestea? 

� Ce anume v-a atras atenţia? 
� Cum explicaţi eventualele diferenţe între opiniile adulţilor 

şi cele ale elevilor? 
Pe baza chestionarului sugerat în prima parte a acestui ghid, 
încercaţi să identificaţi opiniile diverşilor actori din şcoala 
dumneavoastră. Comparaţi rezultatele investigaţiei dumneavoastră 
la nivelul şcolii cu opiniile rezultate din studiul realizat la nivel 
naţional.  
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OPINII 
PRIVIND 

SURSELE DE 
VIOLENŢĂ ÎN 

ŞCOALĂ 

DIRECTORI ŞI PROFESORI 
 

- Programa încărcată induce elevilor stres 
şi oboseală; 

- Orarul este dezavantajos; 
- Se lucrează cu prea mulţi elevi în clasă; 
- Este dificil să foloseşti aceleaşi metode la 

elevi diferiţi (unii fiind dificili); 
- Infrastructura şcolară deficitară; 
- Lipsa activităţilor extraşcolare; 
- Lipsa consilierilor şcolari. 

CONSILIERI ŞCOLARI 
 

- Comunicarea elev-profesor este 
defectuoasă; 

- Evaluarea elevilor este subiectivă; 
- Elevii-problemă au o influenţă negativă; 
- Profesorii nu au o pregătire psiho-

pedagogică adecvată; 
- În şcoală este preponderent climatul de 

competiţie 

PĂRINŢI 
 
- Diferenţe de statut socioeconomic 

(elevi-elevi, profesori-elevi); 
- Evaluarea subiectivă a profesorilor; 
- Măsuri de protecţie precare; 
- Regulament şcolar lax (lipsa 

elementelor de identificare a elevilor); 
- Prezenţa periculoasă a elevilor-

problemă; 
- Diminuarea autorităţii profesorilor. 

ELEVI 
 

- Comunicarea defectuoasă între 
profesori şi elevi; 

- Lipsa de interes a profesorilor faţă 
de elevi; 

- Subiectivitatea evaluării; 
- Predarea neatractivă; 
- Climatul competitiv; 
- Violenţa verbală a profesorilor   

         ( rareori cea fizică); 
- Sancţiuni nejustificate. 
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 4.3. Despre violenţa profesorilor 
 
 Înainte de a întreprinde orice demers de identificare şi monitorizare a 
fenomenelor de violenţă a profesorilor faţă de elevi, trebuie să fim conştienţi 
că o singură opinie sau o reclamaţie anonimă nu ne va spune tot adevărul. 
Opiniile diverşilor actori inmplicaţi este extrem de utilă, dacă luăm în 
considerare faptul că violenţa este până la urmă o stare subiectivă a celor 
care o exercită sau o resimt. Aşa cum se preciza într-o analiză recentă despre 
violenţa în mediul şcolar26, „a califica un fapt ca violent înseamnă, în esenţă, 
a emite o judecată de valoare asupra acelui fapt [...] Ceea ce este resimţit ca 
violenţă de un elev de la o anumită şcoală poate trece neobservat în ochii 
elevilor de la altă şcoală”. 
 Pentru a înţelege mai clar diferenţele de percepţie asupra a ceea ce 
înseamnă comportamente inadecvate ale profesorilor faţă de elevi, vă 
propunem aici o comparaţie între declaraţiile directorilor şi cele ale elevilor. 
Fără a judeca cine are dreptate, să vedem ce ne spun statisticile! 
 
Frecvenţa 
comportamentelor 
neadecvate ale 
profesorilor faţă de 
elevi  

 

În cercetarea noastră realizată pe un eşantion de peste 1200 
de directori,  30% dintre aceştia au declarat că în şcolile lor 
există cazuri de comportament neadecvat al profesorilor 
faţă de elevi. Totuşi, atunci când au fost solicitaţi să 
menţioneze în mod concret astfel de situaţii, aceştia au fost 
mai reţinuţi. Proporţia directorilor care au semnalat că în 
şcoala lor se manifestă  o formă sau alta de comportament 
neadecvat al profesorilor este mult mai redusă, ea situându-
se de fiecare dată sub 4% (fig. ). 

 
Fig. 1 Opiniile directorilor 

0% 1% 2% 3% 4%

Atitudini ironice/sarcastice

Ignorare/neacordare de atentie

Agresiune nonverbala

Evaluare neobiectiva

Excludere de la ore

Injurii, jigniri

Lovire, pedepse fizice

 

                                                 
26 Sălăvăstru Dorina, Violenţa în mediul şcolar. În: Ferreol, Gilles, Adrian, Neculau, 
Violenţa. Aspecte psihosociale, Iaşi, Editura Polirom, 2003. 
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 Investigaţia în rândul elevilor  a adus la lumină opinii mult mai 
nuanţate. Proporţia elevilor care declară că astfel de 
comportamente neadecvate ale profesorilor se manifestă cu o 
frecvenţă ridicată atinge chiar peste 20% (în cazul afirmaţiei: 
„Se întâmplă ca profesorii să ne ne insulte, să ne umilească prin 
expresii neadecvate, să ne ironizeze”). 

 
Fig. 2. Opiniile elevilor: se întâmplă ca... 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

...profesorii sa ma pedepseasca atunci când nu am stiut lectia/nu

am rezolvat o problema etc

...sa fiu sanctionat daca pun profesorilor întrebari neasteptate sau

incomode.

...profesorii sa ne insulte, sa ne umileasca prin expresii

neadecvate, sa ne ironizeze.

...profesorii sa recurga la pedepse fizice.  

DES RAR DELOC NU STIU NU RASPUND

 
 

 

Analizaţi cu atenţie graficele de mai sus. Cum apreciaţi rezultatele 
prezentate? În analiza dumneavoastră încercaţi să răspundeţi la 
următoarele întrebări: 

� Ce putem spune despre fenomenul de violenţă a profe-
sorilor în şcoală, dacă luăm în considerare declaraţiile 
directorilor cuprinşi în cercetare? 

� Ce putem spune despre fenomenul de violenţă a profe-
sorilor în şcoală, dacă luăm în considerare declaraţiile 
elevilor cuprinşi în cercetare? 

� Ce anume v-a atras atenţia? 
� Cum explicaţi eventualele diferenţe între opiniile 

directorilor şi cele ale elevilor? 
� Cum credeţi că ar putea fi interpretate răsunsurile elevilor 

de tipul „nu ştiu” sau „nu raspund”? 
 

 
 

Dacă doriţi să aflaţi situaţia din şcoala dumneavoastră cu privire la 
comportamentele neadecvate ale profesorilor, puteţi utiliza 
instrumentele propuse în prima parte a acestui ghid, atât 
chestionarul adresat elevilor, cât şi ghidurile de interviu. Probabil, 
rezultatele obţinute de fiecare şcoală prin aplicarea acestor 
instrumente pot fi foarte diferite. Puteţi constata, de pildă, că în 
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şcoala dumneavoastră nici un elev nu semnalează vreun caz de 
agresiune fizică a profesorilor, după cum ponderea unor astfel de 
cazuri ar putea fi mult mai ridicată decât am fi bănuit. Este 
important însă să monitorizăm aceste situaţii pentru a preveni 
înainte ca aceste fenomene să se producă sau pentru a găsi cele 
mai bune căi de rezolvare, atunci când acestea s-au produs deja.  

 
 
 4.4. Care sunt situaţiile pe care elevii le resimt ca surse  
        de tensiune în clasă? 
 
 O abordare de tip preventiv asupra violenţei în şcoală presupune, aşa 
cum am văzut şi în prima parte a acestui ghid, identificarea şi monitorizarea 
permanentă a posibileleor surse de tensiune în mediul şcolar. Pentru a identifica 
în ce măsură există astfel de tensiuni în raport cu comportamentul profesorilor, 
putem avea în vedere o serie de surse posibile. În cele ce urmează, prezentăm 
cîteva dintre acestea. Lista nu este exhaustivă, după cum, la fel de bine, puteţi 
constata că unele surse nu sunt relevante pentru situaţia şcolii dumneavoastră.  
 

 
 
Surse de 
tensiune în clasă  

• Agresiunea fizică a profesorilor faţă de elevi 
• Agresiunea non-verbală  
• Lipsa de transparenţă în evaluarea elevilor 
• Utilizarea notei ca sancţiune a unor comportamente 

neadecvate ale elevilor 
• Atitudini discriminative şi marginalizarea unora 

dintre elevi în activitatea la clasă 
• Modul neatractiv şi nonparticipativ de a organiza 

învăţarea  
• Lipsa de încurajare a iniţiativelor personale ale 

elevilor în învăţare 
• Încurajarea competiţiei între elevi şi mai puţin a 

comunicării şi cooperării; 
• Inducerea sentimentului de eşec, prin supraaglo-

merarea sarcinilor de învăţare şi neacordare de 
sprijin individualizat din partea profesorilor 

• Atitudinea de control a învăţării şi nu de sprijin şi 
facilitare 

• Distanţa în comunicarea cu elevii 
 
 
 
 



 148 

 În continuare vom descrie câteva ipostaze ale surselor de tensiune 
induse de comportamentul profesorilor aşa cum au reieşit din cercetarea 
noastră, încercând să argumentăm importanţa acestora şi să oferim câteva 
sugestii de identificare, monitorizare, prevenire sau ameliorare. 
 

• Agresiunea fizică a profesorilor faţă de elevi 
 
 Aşa cum am văzut în cele de mai sus, deşi în cazuri izolate, violenţa 
fizică a profesorilor poate fi o realitate în unele şcoli. Cel puţin câteva 
întrebări importante ne vin în  minte atunci când ne gândim la o astfel de 
problemă: 

 

• Cum identificăm aceste cazuri? 
• Cum analizăm contextul şi gravitatea acestora? 
• Cum sancţionăm astfel de comportamente? 
• Cum prevenim ca astfel de comportamente să nu se 

întâmple în şcoala noastră? 
 
 Statutul Cadrului Didactic, dar şi regulamentele şcolare prevăd unele 
aspecte legate de comportamentul neadecvat al profesorilor. Deşi legea 
privind Statutul Cadrului Didactic (legea nr.128/1997) menţionează o serie 
de comportamente care contravin demnităţii funcţiei didactice, acestea nu 
includ explicit şi situaţiile de violenţă asupra elevilor. Aceste activităţi sunt: 
a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în 
incinta unităţii de învăţământ sau în zona limitrofă; b) comerţul cu ma-
teriale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale; c) practicarea, 
în public, a unor activităţi cu componentă lubrică sau altele care implică 
exhibarea, în manieră obscenă, a corpului. 
 În Capitolul II, Titlul VI este prezentată răspunderea disciplinară şi 
materială a personalului didactic, didactic auxiliar, a personalului de 
conducere, de îndrumare şi de control. Personalul didactic de predare, 
personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de 
control din învăţământ răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce 
le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru 
încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului 
şi prestigiului instituţiei (conform art. 115).  
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 Sancţiunile disciplinare aplicabile cadrelor didactice  

Art. 116 
a) observaţie scrisă;  
b) avertisment;  
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de 

conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 
luni;  

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un 
concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru 
obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi 
de control;  

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din 
învăţământ;  

f)  desfacerea disciplinară a contractului de muncă.  

 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţă-
mânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005, 
reglementează o serie de comportamente dezirabile sau interzise cadrelor 
didactice în spaţiul şcolar. 
 

Capitolul VII, art. 84 
 
(3) Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în 
concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie 
decentă şi un comportament responsabil. 
(4) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile 
publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a 
copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi 
psihică a elevului/copilului. 
(5) Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în 
relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 
(6) Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să 
afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 
(7) Personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, 
precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor. 
(8) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau 
calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la 
elevi sau de la părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de 
practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţământ. 
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 După cum putem observa, în afara alineatului (8) referitor la 
obţinerea unor avantaje de la elevi sau părinţi,  nu există o relaţie explicită 
între un anumit tip de comportament neadecvat al profesorului şi sancţiunea 
ce urmează a fi aplicată. Mai mult, regulamentul nu precizează care sunt 
atitudinile de natură pedagogică mai puţin dezirabile în spaţiul şcolar. Nici 
profesorii şi nici directorii, elevii sau părinţii nu cunosc exact care sunt 
sancţiunile în asemenea cazuri. De obicei, în raport cu gravitatea faptelor, 
astfel de situaţii sunt de competenţa Consiliul Profesoral, a Inspectoratului 
Şcolar sau chiar a Poliţiei. Probabil, este necesară reglementarea mai clară a 
acestor comportamente şi informarea profesorilor, elevilor, părinţilor asupra 
drepturilor pe care le au, dar şi a procedurilor prin care pot reclama. 
  Totuşi, cercetările noastre au evidenţiat faptul că atât elevii, cât şi 
părinţii au dificultăţi în a găsi modul sau destinatarul potrivit pentru a 
reclama astfel de comportamente. De asemenea, am constatat faptul că 
nivelul de toleranţă al actorilor implicaţi în asemenea situaţii (elevii victimă, 
părinţii acestora, directorii şi inspectorii) ar trebui poate să fie mult mai 
scăzut decât am constatat uneori prin cercetare. Părinţii nu ar trebui să 
rămână indiferenţi la astfel de situaţii, dar nici încercarea de a-şi face singuri 
dreptate nu reprezintă o soluţie. 
 Nu vom insista aici asupra sistemului de sancţionare care implică 
măsuri la nivel de legislaţie, dar pentru a ne asigura că astfel de comporta-
mente sunt identificate sau prevenite la timp în şcoala noastră, am putea 
răspunde la următoarele întrebări: 
 

 

- Părinţii, profesorii şi elevii din şcoala noastră sunt conştienţi 
că agresiunea fizică asupra elevilor, oricât de gravă sau mai 
puţin gravă ar fi aceasta, reprezintă încălcarea unui drept 
fundamental al copilului şi trebuie sancţionată? 

- Părinţii, profesorii şi elevii din şcoala noastră ştiu unde să se 
adreseze atunci când constată astfel de cazuri? 

- Elevii şi părinţii sunt încurajaţi să reclame astfel de situaţii, în 
condiţiile în care doresc să îşi protejeze identitatea? 

- Care este poziţia comunităţii şcolare din care facem parte 
(elevi, profesori, părinţi, alţi membri ai comunităţii) faţă de 
astfel de comportamente? Ce oportunităţi de împărtăşire a 
acestor opinii am organizat la nivelul şcolii noastre? 

 

 

Încercaţi să răspundeţi la aceste întrebări, organizând o serie de 
activităţi comune cu profesori, elevi, părinţi, reprezentanţi ai 
inspectoratelor şcolare, în cadrul cărora să dezbateţi aceste 
subiecte. Includeţi concluziile acestor dezbateri în regulamentul 
şcolar la nivelul şcolii şi formulaţi obiective şi activităţi relative la 
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această problemă, pe care să le cuprindeţi în strategia de prevenire 
a violenţei în şcoala dumneavoastră. 

 
� Agresiunea verbală faţă de elevi 

 
 Deşi am putea fi tentaţi să credem că nimic nu e mai grav decât 
comportamentul agresiv fizic, nu vom şti niciodată care este impactul 
mesajelor verbale pe care le transmitem elevilor. Uneori, mesajele ironice, 
tonul ridicat, injuriile, jignirile sau insultele pot afecta chiar mai profund 
personalitatea în devenire a elevilor noştri. Dealtfel, elevii din lotul nostru 
de investigaţie considerau acest tip de comportament al profesorilor ca fiind 
cea mai frecventă formă de agresiune. Şi în acest caz, monitorizarea acestor 
tipuri de agresiune ridică o serie de dificultăţi comune cu cele menţionate în 
cazul agresiunilor fizice.  
 

 

Aplicarea unui chestionar adresat elevilor (prezentat în capitolul 1 
al acestui ghid) sub titlul anonimatului sau o discuţie deschisă cu 
aceştia în orele de dirigenţie pot oferi elemente importante pentru 
identificarea cazurilor de violenţă verbală a profesorilor. În unele 
şcoli, există o urnă destinată elevilor în care pot să depună sub 
titlu de anonimat orice semnalare a unor comportamente 
neadecvate ale cadrelor didactice. Consiliul Elevilor sau Avocatul 
elevilor – constituite ca structuri de reprezentare a elevilor la 
nivelul consiliului profesoral - pot avea, de asemenea, un rol în 
identificarea şi monitorizarea situaţiilor de violenţă a profesorilor 
asupra elevilor. 

 
� Agresiunea non-verbală a profesorilor 

 
 Dacă agresiunile de tip fizic sau verbal sunt observabile şi relativ 
uşor de identificat şi demonstrat, atunci când vorbim despre agresiuni de tip 
non-verbal atingem acele aspecte mai subtile, mai puţin conştientizate şi mai 
greu de monitorizat ale comunicării profesori-elevi. O analiză mai complexă 
asupra comunicării didactice şi a ipostazelor acesteia găsim însă într-un 
subcapitol special destinat acestui subiect în acest ghid (vezi capitolul 
Comunicarea didactică).  
 

� Lipsa de transparenţă în evaluarea elevilor 
 
 Fără îndoială, orice proces de evaluare poate induce celui evaluat un 
grad mai scăzut sau mai ridicat de disconfort. Nimănui nu-i place să fie 
observat, chestionat, analizat, raportat la standarde, măsurat, notat, calificat. 
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Pornind de la acest fapt, teoriile moderne în evaluarea educaţională au 
încercat schimbarea paradigmelor evaluărilor de tip sumativ şi non-
participativ, în favoarea unei evaluări de tip continuu şi participativ. 
 Bazată pe progresul individual, transparentă şi cu o participare cât 
mai activă a elevilor în procesul de evaluare, abordarea participativă pare a 
avea calitatea de a reduce şi posibilele surse de tensiune între elevi şi 
profesor în procesul evaluării. Deşi noul curriculum-ul adoptat la nivel 
naţional a presupus şi schimbări ale paradigmei proceselor de evaluare, 
totuşi, la nivelul curriculum-lui implementat actorii educaţionali resimt încă 
evaluarea ca pe o sursă importantă de stres.  
 

Paradigme ale evaluării 
 

 Evaluare 
non-participativă 

Evaluare 
participativă 

Referinţa... � raportare la normă  � raportare la 
performanţe 
individuale 
anterioare 

model de raportare... � soldate cu notarea 
pe o scală 
ierarhică  

� sugestii de 
dezvoltare 

Actori... � realizată exclusiv 
de către profesor  

� participarea activă 
a elevului 

Orientare... � progrese 
anterioare 

� potenţial pentru 
viitor 

 
 O serie de întrebări importante pot deveni subiecte de reflecţie 
pentru cercurile metodologice ale profesorilor sau ale viitoarelor programe 
de formare care ar putea fi cuprinse în strategia de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice din şcoala dumneavoastră: 
 

 

- Cum s-ar putea diminua diferenţele de percepţie privind 
modul în care se realizează evaluarea învăţării elevilor? 

- În ce mod ar putea fi implicaţi elevii în procesul de 
evaluare astfel încât acesta să nu mai reprezinte o sursă de 
tensiune sau de conflict între elevi şi profesori? 
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- Cum ar putea fi utilizată evaluarea pentru a regla com-
portamentul neadecvat sau violent al elevilor şi nu doar 
pentru a sancţiona sau blama astfel de comportamente? 

- Sunt profesorii conştienţi de riscurile şi consecinţele unui 
anumit mod de evaluare sau sancţiune a unor compor-
tamente ale elevilor?  

 

 

Este important ca elevii să ştie de la început ce aşteptaţi de la ei, 
care este nivelul de performanţă, care sunt criteriile de evaluare. 
Astfel, nivelul motivaţiei şi al efortului lor va fi mai adaptat 
atunci când ştiu clar unde trebuie să ajungă.  Implicaţi elevii în 
stabilirea obiectivelor şi a criteriilor de evaluare. Şi le vor asuma 
mai uşor şi vor fi mai motivaţi, atunci când ştiu că au participat la 
planificarea performanţelor aşteptate. 

 
� Utilizarea notei - ca sancţiune a unor comportamente neadecvate 

ale elevilor 
 
 Nu rareori, o notă mică la o anumită disciplină, reprezintă soluţia pe 
care profesorii o aplică pentru a sancţiona anumite comportamente neadec-
vate ale elevilor. Nu putem şti cu siguranţă dacă o astfel de soluţie are 
eficienţă pe termen scurt, dar în mod sigur nu îl va determina pe elev să îşi 
autoevalueze profund comportamentul. Probabil o comunicare mai eficientă 
cu elevul, dar şi disponibilitatea profesorului de a înţelege şi de a sprijini 
elevul în a-şi corija comportamentul ar putea fi soluţii cu efecte pozitive mai 
profunde şi pe termen mai lung.   
 Atunci când evaluaţi drept negativă o atitudine, atunci când vi se 
pare nepotrivit un cuvânt sau o expresie a unui elev, atunci când cineva vă 
anunţă că un eveniment violent s-a petrecut: 

 

• acordaţi prezumţia de nevinovăţie, până când aveţi toate pro-
bele, toate punctele de vedere, inclusiv a celor implicaţi direct; 

• nu aplicaţi o sancţiune înainte de a înţelege argumentele celui 
care a încălcat regula; 

• încercaţi să identificaţi cauzele şi să nu judecaţi imediat numai 
după efecte; 

• ascultaţi opinia elevilor şi a celor în cauză atunci când stabiliţi 
o sancţiune. 
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� Atitudini discriminative şi marginalizarea unora dintre elevi în 
activitatea la clasă 

 
 Cercetările realizate în raport cu fenomenul discriminării în educaţie 
(de exemplu discriminările etnice, discriminările de gen sau discriminările 
pe baza statutului socio-economic al familie) au arătat că cele mai multe 
dintre acţiunile pedagogice care conduc la discriminarea unor elevi se 
produc mai puţin conştient şi de multe ori neintenţionat de către profesori. 
Totuşi, elevii în cauză pot resimţi efectele unor asemenea atitudini cu mult 
mai profund decât am putea să ne imaginăm. Inconştient, fiecare profesor 
are preferinţe sau antipatii faţă de anumiţi elevi. Primul pas este să devenim 
constienţi de faptul că prejudecăţile şi stereotipiile noastre pot afecta 
raporturile pe care le stabilim cu elevii mai mult decât ne-am închipui.  
 

 

Lansaţi în dezbaterile cu profesorii din şcoala dumneavoastră teme 
ca egalitatea de şanse, discriminare în educaţie, dimensiunea de 
gen etc. Stimulaţi reflecţii şi auto-evaluări ale cadrelor didactice 
asupra propriilor comportamente. 

� Ce şanse de reuşită şcolară cred că au elevii provenind din 
medii socio-culturale defavorizate? Pe ce tip de presupo-
ziţii îmi argumentez răspunsul? 

� Există diferenţe în performaneţele şcolare ale fetelor în ra-
port cu cele ale băieţilor? În ce mod obţin fetele performanţe 
deosebite? Dar băieţii? Cum îmi explic aceste diferenţe? 

� Ce şanse de reuşită şcolară cred că au elevii romi? Pe ce 
tip de presupoziţii îmi argumentez răspunsul? 

 
Activităţile de formare care vizează chestionarea stereotipiilor şi 
prejudecăţilor profesorilor precum şi respectarea principiilor 
egalităţii de şanse în educaţie reprezintă tot atîtea ocazii de 
depăşire a atitudinilor de tip discriminativ în clasă. Toate aceste 
tematici pot fi incluse în strategia şcolii dumneavoastă privind 
prevenirea violenţei. 

 
� Inducerea sentimentului de eşec, prin supraaglomerarea sarci-

nilor de învăţare şi neacordare de sprijin individualizat din 
partea profesorilor 

 
 Fiecare elev învaţă în mod diferit. Fiecare elev are nevoie de un 
anumit tip de sprijin educaţional. Este important să cunoaştem stilul de 
învăţare al fiecărui elev şi să le oferim tutor şanse egale de a reuşi, prin 
identificarea de soluţii pedagogice alternative. Să nu uităm că de la 
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sentimentul eşecului la comportamentul violent nu e decât un pas. În 
general, persistă încă în şcolile noastre modelul conform căruia profesorul 
reprezintă singurul deţinător al cunoaşterii. În această calitate, profesorul se 
poate considera mulţumit dacă a gândit şi realizat predarea la cele mai bune 
standarde. Cu toate acestea, un mod unic de prezentare a cunoştinţelor sau 
de organizare a învăţării s-ar putea să nu fie suficient pentru a oferi tuturor 
elevilor dintr-o clasă  şanse egale de succes.  
 Probabil, a organiza învăţarea în clasă reprezintă o provocare pentru 
mulţi profesori, deoarece fiecare clasă în parte, dar şi fiecare elev are nevoie 
de stimulare educaţională specifică. Dacă ceea ce le oferă profesorul nu 
corespunde propriilor nevoi şi interese, propriului stil de învăţare,  elevii pot 
dezvolta în timp sentimentul eşecului. Vor crede în fiecare zi că au o 
problemă, că nu se pot adapta, că nu pot face faţă, că nu sunt suficient de 
inteligenţi, deşi un sprijin educaţional adecvat ar fi fost suficient pentru a 
reuşi.  
 

 

La finalul oricărei lecţii, încercaţi să vă situaţi starea de confort 
psihologic pe care o simţiţi dumneavoastră şi elevii (Fereastra lui 
Joharis). O activitate de învăţare de succes ar trebui să ofere 
confort atât profesorului, cât şi fiecărui elev în parte. 
 
Fereastra lui 
Joharis 

Profesorul se simte 
confortabil 

 

Profesorul nu se 
simte confortabil 

 
Elevul se simte  
confortabil 
 
 

  

Elevul nu se simte 
confortabil 
 
 

  

 
 

 

Atunci când observaţi că un elev sau mai mulţi nu reuşesc să 
rezolve o sarcină: 
• încercaţi împreună cu elevul să identificaţi cauzele 

nereuşitei;  
• încercaţi să îl ajutaţi, oferindu-i altfel de sprijin decât cel pe 

care l-aţi abordat anterior;  
• încurajaţi elevii să comunice atunci când nu înţeleg ceva; 
• încurajaţi-i să pună întrebări, să îşi spună punctul de vedere; 
• pregătiţi la fiecare lecţie activităţi alternative; este normal ca 
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uneori ceea ce aţi proiectat să nu funcţioneze pentru toţi 
elevii; 

• organizaţi în clasă grupuri cărora le veţi atribui sarcini 
specifice în funcţie de stilul de învăţare şi interesele fiecărui 
elev; 

• nu uitaţi să încurajaţi şi să apreciaţi pe cei care au făcut 
progrese faţă de performanţele lor anterioare. 

 
 
 

� Lipsa de încurajare a iniţiativelor personale ale elevilor în 
învăţare şi învăţarea prin cooperare 

 
 Vă veţi întreba probabil ce legătură are învăţarea prin cooperare cu 
violenţa profesorilor? Probabil că nu există o legătură directă, dar putem să 
ne gândim de pildă ce simt elevii noştri atunci când învăţarea le este 
prezentată ca un lung şir de monologuri ale profesorilor, chiar dacă acestea 
sunt interesante din punct de vedere ştiinţific, sunt pregătite minuţios, 
riguros şi cu pasiune. Ne întrebăm care ar fi nivelul lor de motivaţie, interes 
şi angajare dacă lecţiile ar fi organizate altfel.  
 Oare o lecţie care presupune comunicarea cu colegii, împărtăşirea 
propriilor experienţe anterioare relative la tema lecţiei, exerciţiile de 
investigare şi chestionare în grup a cunoaşterii pe care dorim să o dezvăluim 
nu ar oferi mult mai multe satisfacţii şi beneficii elevilor? Toate acestea din 
urmă presupun o participare activă şi iniţiativă din partea elevilor. Elevul nu 
mai este un actor pasiv, are ocazia să îşi expună părerile, poate comunica şi 
poate interacţiona cu ceilalţi. În acelaşi timp, participarea activă a elevului şi 
comunicarea reprezintă modalităţi eficiente de detensionare a stărilor 
negative pe care le resimt elevii în mediul şcolar, învăţarea devine mai 
prietenoasă şi mai motivantă.  
 Percepţia elevilor asupra profesorilor şi stările de angoasă legate de 
statutul său de receptor şi nu de participant activ al cunoaşterii ar putea fi 
diferite, iar relaţia de parteneriat în învăţare ar putea îmbunătăţi comuni-
carea. Toate acestea pot conduce implicit la scăderea nivelului de tensiune 
pe care l-am observat adesea în cercetările noastre între cultura şi aşteptările 
elevilor şi cele ale profesorilor, atât de diferite uneori. 
 
 
 
 
 



 157 

Cum încurajăm 
iniţiativele 
personale ale 
elevilor şi 
învăţarea prin 
cooperare? 
 

 

• Profesorul nu „predă”, ci creează un mediu favorabil 
învăţării. 

• Fiecare elev se simte liber în a-şi exprima propriile opinii şi 
valori. 

• Elevii au la dispoziţie resurse de învăţare pe care să le 
exploreze în grup. 

• Fiecare elev îşi asumă responsabilităţi. 
• Fiecare elev experimentează sarcini şi roluri cât mai variate. 
• Acordaţi timp elevilor pentru dezvoltarea coeziunii de grup 
şi a competenţelor de comunicare! 

• Stimulaţi respectarea şi valorificarea diferenţelor dintre elevi 
şi recunoaşteţi calităţile grupului! 

• Încurajaţi ascultarea activă, comunicarea sinceră şi deschisă! 
• Utilizaţi conflictele ca situaţie de învăţare, încurajând atitu-

dinile de cooperare mai degrabă, decât promovarea politicii 
de evitare a acestora! 

• Evaluaţi permanent competenţele grupului şi stabiliţi obiec-
tive comune! 

• Încurajaţi ideea că  a greşi face parte din a învăţa! 
• Familiarizaţi elevii cu ideea că schimbările sunt dificile dar 

nu imposibile, şi uneori necesare! 
 
 
Cum planificăm 
învăţarea prin 
cooperare27 
 

 

4 acţiuni specifice: 
1. luaţi anumite decizii anterioare derulării lecţiei, 

referitoare la: 
• care sunt obiectivele privind conţinutul de învăţat şi 

care sunt obiectivele legate de competenţele sociale 
ale elevilor? 

• cât de mari să fie grupurile, cum să le structuraţi, cât 
de mult să folosiţi lucrul în grupuri mici? 

• cum puteţi aranja mai bine clasa astfel încât să se 
preteze lucrului în grupuri mici? 

• cum concepeţi şi folosiţi materialele instrucţionale? 
• ce roluri atribuiţi membrilor grupurilor? 

2. explicaţi foarte clar elevilor ce au de făcut: 
• daţi o sarcină de învăţare concretă; 
• explicaţi copiilor ce înseamnă interdependenţa 

pozitivă în cadrul grupului şi între grupuri; 
• clarificaţi faptul că fiecare dintre elevi, chiar dacă 

                                                 
27 Ulrich, C. Managementul clasei –învăţare prin cooperare, Editura Corint, Bucureşti, 
2000. 
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este membrul unui grup, trebuie să dea seamă de ceea 
ce învaţă el însuşi. 

3. conduceţi lecţia prin: 
• urmărirea şi monitorizarea permanentă a grupurilor; 
• interveniţi direct (unde este nevoie); 
• dezvoltarea sarcinilor şi sprijinul acordat elevilor 

pentru a lucra mai eficient în grup; 
4. structuraţi şi organizaţi activităţi după ce se termină 

lucrul în grupuri mici, în care: 
• să evaluaţi învăţarea;  
• elevii să evalueze cât de eficient au lucrat ca grup şi 

ce progrese sau dificultăţi au întâmpinat în procesul 
personal de învăţare din fiecare lecţie şi ce corecţii şi 
îmbunătăţiri trebuie introduse.  

 
 

 4.5. Sugestii de identificare şi monitorizare şi prevenire a      
               comportamentelor neadecvate ale profesorilor faţă de elevi 

 

 

Din experienţa altor şcoli care au dezvoltat deja strategii de 
prevenire a violenţei în şcoală, vă sugerăm în continuare 
câteva idei şi instrumente care ar putea să orienteze acti-
vităţile viitoare din şcoala dumenavoastră în raport cu pro-
blematica surselor de violenţă în şcoală, induse de comporta-
mentul neadecvat al cadrelor didactice. 

 
Chestionar 

 

În vederea identificării posibilelor surse de violenţă relativ la 
comportamentul profesorilor, puteţi utiliza chestionarul adresat 
elevilor, care este prezentat în prima parte a acestui ghid. Puteţi, 
desigur, adăuga sau elemina anumite aspecte menţionate în 
exemplul nostru, în funcţie de problematica specifică a şcolii 
dumneavoastră. Un chestionar similar poate fi adresat şi 
părinţilor elevilor din şcoala dumneavoastră. Răspunsurile la 
aceste întrebări vor oferi o imagine asupra situaţiilor şi surselor 
de violenţă a profesorilor din şcoala dumneavoastră.  
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Observarea  

 

Ca director, includeţi în fişa de observare la clasă a activităţii 
profesorilor criterii şi indicatori care să vă ajute în identificarea 
surselor de tensiune cauzate de comportamentul didactic al 
profesorilor. Puteţi dezvolta o serie de indicatori pornind de la 
următoarele criterii: 

� Manifestarea agresiunii fizice faţă de elevi; 
� Manifestarea agresiunii verbale şi non-verbale; 
� Gradul de transparenţă în evaluare; 
� Gradul de participare a elevilor la procesul de evaluare; 
� Adecvarea sancţiunilor; 
� Atitudini discriminative;  
� Nivelul de atractivitate a conţinutului lecţiei; 
� Gradul de participare al elevilor în învăţare; 
� Tratarea diferenţiată a elevilor 
� Gradul de încurajare a iniţiativelor personale ale elevi-

lor în învăţare; 
� Gradul de încurajare a comunicării şi cooperării 

între elevi. 
 
Autoevalaurea 
profesorilor 

 

Încurajaţi reflecţiile cadrelor didactice asupra propriei activităţi. 
Includeţi în fişa de auto-evaluare a activităţii profesorilor 
criterii şi indicatori care să vă ajute în identificarea surselor de 
tensiune cauzate de comportamentul didactic al profesorilor. 
Utilizaţi în acest scop aceleaşi criterii menţionate în cazul ob-
servării la clasă. Confruntaţi opiniile dumneavoastră ca 
directori cu auto-evaluările profesorilor şi identificaţi punctele 
comune sau eventualele diferenţe. Încercaţi să discutaţi cu 
profesorii cauzele eventualelor abordări diferite.  

 
Predarea în 
perechi  

 

Încurajaţi cooperarea între cadrele didactice de a-şi evalua 
reciproc şi prietenesc propriile comportamente didactice. S-ar 
putea ca un coleg să observe comportamente de care nu suntem 
întotdeauna conştienţi. Propuneţi echipe de profesori care să 
planifice, să realizeze, să observe şi să evalueze reciproc 
activitatea didactică în raport cu sursele de tensiune în clasă.  În 
acest fel, puteţi crea comunităţi de practică în şcoala 
dumneavoastră care se pot constitui în resurse de schimbare! 
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„Urna 
elevilor” 

 
 

Creaţi în şcoala dumneavoastră un loc special în care elevii să se 
simtă protejaţi în a reclama orice comportament neadecvat al 
profesorilor. Propuneţi Consiliului Elevilor sau Avocatului 
Elevului din şcoala dumneavoastră să identifice prin dezbatere 
şi alte modalităţi originale şi eficiente prin care elevii şi părinţii 
pot comunica situaţiile cu care se confruntă în şcoală. Rezervaţi 
un spaţiu special în cadrul întâlnirilor cu profesorilor pentru a 
asculta opinia elevilor şi a părinţilor despre şcoală şi despre 
prestaţia didactică a cadrelor didactice. Feedbackul acestora 
reprezintă resurse importante pentru stabilirea strategiilor 
viitoare de dezvoltare a şcolii. 

 
Dezbateri 

 

Încurajaţi dezbaterile pe tema prevenirii violenţei în şcoala 
dumneavoastră. Includeţi în strategia şcolii activităţi în care să 
implicaţi elevii, părinţii, profesorii, poliţia, alţi membrii ai 
comunităţii. În raport cu problematica comportamentului 
profesorului, puteţi propune subiecte ca: 

� Ce este important să învăţăm la şcoală? 
� Ce înseamnă pentru mine profesorul ideal? 
� Elevii şi profesorii – parteneri în învăţare. 
� Comunicarea – cheia prevenirii violenţei în şcoală. 

Adăugaţi la această listă orice subiect sugerat de către elevi, 
profesori sau părinţi. 

 
Activităţi de 
formare 

 

Elaboraţi un plan de formare continuă a cadrelor didactice din 
şcoala dumneavoastră. Includeţi printre propuneri şi teme ca: 

� Evaluarea elevilor – sursă a violenţei. 
� Participarea elevilor la evalarea proprie învăţări. 
� Managementul clasei. 
� Violenţa în şcoală şi societate – între prevenţie şi 

sancţiune. 
� Învăţarea prin cooperare. 
� Discriminare şi şanse egale în educaţie. 
� Educaţia de gen. 
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5. Deficienţe de comunicare – sursă a violenţei în şcoală 
 

 5.1. Consideraţii generale 
 

 „Dacă ar trebui să renunţ la toate darurile 
mele cu excepţia unuia, m-aş hotărî să-l păstrez pe 
cel al vorbirii, căci el mi-ar ajuta să le recuperez 
rapid pe toate celelalte”. (Daniel Webster). 

 

Cuvintele de mai sus ne arată că nevoia de comunicare este/ 
devine esenţială în cele mai variate arii ale existenţei noastre. 
Orice activitate de comunicare are la bază înţelegerea celorlalţi, 
dar şi înţelegerea noastră de către alţii. Comunicăm pentru a ne 
descoperi unii altora trebuinţele şi pentru a ni le împărtăşi. 
Comunicarea este deosebit de complexă şi foarte greu de supus 
analizelor. Rădăcina latinească a cuvântului „comunicare” – 
communico - avea o semnificaţie profundă care nu se referea 
numai la punerea în evidenţă a contactului, a legăturii, ci însemna 
şi a face în comun ceva, a împărtăşi, a pune împreună, a uni. 

 
� Comunicarea umană 

 
 Comunicarea este atât un proces, cât şi o activitate. Ea este absolut 
necesară în viaţa cotidiană, în funcţionarea relaţiilor dintre oameni. Prin 
comunicare, oamenii transmit şi schimbă cu ceilalţi informaţii, idei, 
sentimente, păreri, opinii, atitudini, interacţionează. Actul de comunicare 
implică o serie de componente: contextul (fizic, social, psihologic, cultural, 
temporal), emiţătorul/comunicator sursă, receptorul/comunicator receptor, 
mesajul (intenţional sau neintenţional), canalul de comunicare (comunicare 
verbală/neverbală), zgomotul/paraziţii (tot ce împiedică transmiterea inte-
grală a mesajului), feed-back-ul (adaptarea la partener). 
 Comunicarea este un proces tranzacţional (presupune relaţii reciproce 
între comunicatori), inevitabil (comunicarea este inerentă şi prezentă continuu 
în toate aspectele vieţii) şi ireversibil (tot ce se comunică nu rămâne fără 
efecte, nimic nu mai poate fi „şters”). În funcţie de canalul ales pentru 
transmiterea mesajului, există două tipuri de comunicare:  

• Comunicarea verbală care este orală sau scrisă. Se realizează printr-
un cod  lingvistic comun, fie oral, fie scris. 

• Comunicarea neverbală este mai puţin controlată şi conştientizată; 
implică corpul şi părţile lui, paralimbajul (tempo-ul vorbirii, tonul, 
ezitările, bâlbâielile, pauze, mormăieli, aspectul strict vocal), 
dispunerea în spaţiu, gesturile şi contactul. 
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Mediu de comunicare 

COMUNICATOR / SURSĂ 

1. Atenţia stimulată de ideea sau nevoia de a comunica 
2. Alegerea de a comunica mesajul folosind simbolurile de limbaj 
3. Folosirea memoriei şi a experienţei trecute pentru a găsi 
simbolurile necesare în vederea comunicării mesajului (codificare) 

zgomot 
zgomot 

1. Atenţia stimulată de stimuli auditivi şi nevoia de comunicare 
2. Primirea simbolurilor în formă distorsionată 
3. Folosirea memoriei şi a experienţei trecute pentru a da înţeles 
simbolurilor (decodificare) 
4. Stocare de informaţii 
5. Trimiterea feed-back-ului 

zgomot zgomot 

Mesaj trimis pe canal 
Mesaj trimis pe canal 
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 Dincolo de mesajul verbal, există o serie de alte mesaje cu valoare de 
comunicare care fac parte din relaţiile interpersonale: contextul, distanţa 
spaţială – proxemica (modalităţile în care folosim spaţiul şi felul în care ne 
plasăm conţine mesaje importante despre oameni şi despre relaţiile dintre ei; 
există mai multe tipuri de distanţă între oameni cu valori diferite de 
comunicare: distanţă publică - de ex. distanţa profesor-elev este de aproxi-
mativ 3 m., distanţă socială - între oameni de afaceri, distanţa este de 
aproximativ 1,2 m. până la 3 m.-, distanţă personală - între prieteni, este de 
0,45-1,2 m.-, distanţă intimă - între copilul mic şi părinţi, între iubiţi sub 
0,45 m. sau chiar lipsa de distanţă); comunicăm cu fiecare parte a corpului 
nostru – faţa şi elementele ei oferă informaţii extrem de preţioase pentru cei 
cu care comunicăm, oferind un suport pentru anumite corelaţii, iar abilităţile 
de expresivitate facială sunt extrem de utile în unele profesii (actor, speaker,  
moderator, profesor); mâinile comunică şi ele ceva în mişcarea lor: strânsul 
mîinilor=prietenie, apropiere; frecatul mîinilor=satisfacţie; bătutul cu dege-
tele în masă=nerăbdare, plictiseală, lipsă de interes - ; vocea are şi ea o 
valoare de comunicare - o voce stinsă=lipsă de putere, deprimare; bâlbâiala 
= nesiguranţă, timiditate; pauzele în vorbire=nesiguranţă, nehotărâre, 
tăcerea are funcţii retorice şi îl face pe interlocutor să-şi pună întrebări, să 
cântărească alternative, toate cu un efect observabil la nivelul cunoştinţelor, 
atitudinilor, stărilor afective ale receptorului. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 În comportamentul de comunicare interpersonală există trei situaţii 
cognitive distincte ale eului: eu sunt cunoscut de ceilalţi, eu îi cunosc pe 
ceilalţi, eu mă cunosc pe mine. Dezvoltarea cunoaşterii de sine a unei 
persoane este condiţionată de calitatea şi gradul de intercunoaştere dintre o 
persoană şi celelalte cu care se află în relaţie de comunicare. 

Orice mesaj are 3 componente: 
� Componenta verbală: contribuţie 7% 
� Componenta vocală: contribuţie 38% 
� Componenta facială şi/sau neverbală: contribuţie 55% 

• “Cel care are ochi de văzut şi urechi de auzit se poate convinge singur că 
nici un muritor nu poate păstra un secret. Dacă buzele sale rămân lipite, el 
«vorbeşte» cu vârful degetelor, se trădează prin orice por”. (Sigmund 
Freud) 

• “O pauză într-un loc greşit, o intonaţie prost înţeleasă şi o întreagă 
conversaţie o ia pe de lături”. (E.M. Foster) 
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� Comunicarea educaţională 
 
 Dacă ne referim la specificul ei dat de gradul diferit de implicare a 
elementelor comunicării, la obiectivele procesului în sine, la actorii 
implicaţi (profesori şi elevi), putem spune că acest tip de comunicare este o 
formă specifică a comunicării umane. Procesul educaţional prin care are loc 
furnizarea de informaţii se realizează prin comunicare, iar relaţiile 
interpersonale între toţi actorii implicaţi în activitatea şcolară se bazează pe 
comunicare. Comunicarea educaţională este o “comunicare integrală” în 
care componentele comunicării se potenţează reciproc, astfel încât să se 
obţină o cât mai mare coincidenţă între informaţia codificată de profesor şi 
cea receptată activ de către elev. 
 Comunicarea educaţională poate fi considerată o relaţie evaluativ-
selectivă atât la emiţător, cât şi la receptor. În cadrul ei se definesc integral 
personalităţile umane intrate în contact; ea poate fi transformată în 
instrument de intervenţie asupra persoanei care este educată, respectiv 
asupra elevului. Schema cineva învaţă (predă)/ceva/cuiva articulată pe teoria 
comunicării devine în contextul educaţional: cine=profesorul, ce=conţinutul 
disciplinei, cui=elevul, unde=locul actului pedagogic, când = momentul / 
durata actului pedagogic, cum=elementele de discurs pedagogic, metode 
pedagogice, cu ce efecte= dobândirea cunoaşterii de către elev, ca receptor 
al discursului didactic. Profesorul şi elevul joacă roluri prin care sunt 
angajaţi într-un proces constant de influenţare reciprocă în ceea ce priveşte 
comunicarea. 
 Profesorii abordează în comunicarea cu elevii stiluri diverse, reco-
mandabile sau nu în funcţie de contextul educaţional; stilurile pot fi 
combinate între ele în funcţie de situaţie şi diversificate prin introducerea 
factorului afectiv: 

• Stilul autoritar: profesorul are tendinţa să stabilească toate 
directivele generale, nu este ostil clasei de elevi, dar nici deschis, 
având o atitudine cvasiamicală şi impersonală; un astfel de stil 
generează tensiune în atmosfera clasei, elevii sunt trataţi ca simpli 
executanţi, iar răspunsul, ca expresie emoţională, va fi agresivitatea. 
Acest stil afectează într-o oarecare măsură aspectele instructive, dar 
se va răsfrânge în mod negativ asupra aspectelor formative. Însă 

• “Pentru ca să ajung la orice adevăr despre mine însumi, trebuie să vin în 
contact cu o altă persoană. Celălalt îmi este absolut indispensabil, atât 
pentru existenţa mea cât şi pentru cunoaşterea mea despre mine însumi”. 
(J.P. Sartre) 
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există momente ale actului educaţional când acest stil autoritar, 
manifestat cu afecţiune, se dovedeşte profitabil în relaţia profeso-
rului cu elevii săi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Stilul democratic: profesorul care are un asemenea stil stimulează 
iniţiativa elevilor, creând premisele unei permeabilităţi a sugestiilor 
de la elev la profesor; este un cadru propice pentru un învăţământ 
activ, în care elevul este făcut părtaş la propria-i realizare; este un 
stil care vine în întâmpinarea transformării educaţiei în autoeducaţie, 
a consolidării unei motivaţii intrinseci a învăţării. Nu este acelaşi 
lucru, dacă acest stil de comunicare cu clasa de elevi este adoptat cu 
interes real şi bucurie pentru realizările şi progresele elevilor sau 
numai de circumstanţă. 

 
• Stilul neintervenţionist, „laissez-faire”: neintervenţia profesorului, 

acordarea de informaţii numai când sunt solicitate de clasa de elevi 
nu trebuie confundată cu refuzul de a acorda sprijinul de care elevul 
are nevoie, ci este mai degrabă acordarea unei aparente depline 
libertăţi elevilor în cadrul procesului instructiv-educativ. 

 

 

 
A alege un stil sau altul de comunicare cu elevul, este o 
problemă de raportare la sine şi la realitatea educaţională. 
Problema nu este de a căuta „stilul cel bun”, ci de a găsi „stilul 
optim”.  

 

Comunicarea într-un singur sens (de la profesor la elev, 
când acestuia din urmă nu i se oferă ocazia de a răspunde 
imediat şi direct) are de multe ori efecte psihologice nedorite 
asupra elevilor: 
 

• frustrare – elevul nu poate comunica uşor, este incapabil 
să ceară clarificări; 

• apatie – apare lipsa de interes şi de implicare; 

Dacă adevărul trebuie şi simţit, nu numai explicat, didacticismul uscat şi abuziv – 
care schematizează şi impune, diminuând motivaţia – îndepărtează de cunoaş-
terea veritabilă. 

• „Cum se preface însă un adevăr într-o jumătate de adevăr, când e rostit 
prea apăsat”! (C. Noica) 
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• teama – dacă profesorul se comportă ca şi cum este 
gestionarul comunicării, induce  elevilor săi 
teama de a vorbi (cred că astfel profesorul se poate 
supăra pe ei); 

• dependenţă – elevul aşteaptă ca profesorul să ofere toată 
informaţia necesară, devenind incapabil să judece 
valoarea informaţiei; 

• ostilitate şi/sau agresivitate – elevii pot înceta să mai 
vină la ore, căutând strategii de îndepărtare de profesor. 

 
Acţiuni şi atitudini ale profesorilor, considerate dăunătoare 
în anumite condiţii sau dacă se manifestă în mod repetat în 
relaţia de comunicare cu elevii: 
 

• intervenţie/sancţionare fără a indica norme sau reguli 
explicite sau în dezacord cu norme/reguli explicite; 

• inducerea sentimentului de vinovăţie elevului care vine 
să-i ceară sprijinul; 

• comunicare abuzivă (interdicţii inexplicabile) cu elevii 
actori în situaţii de violenţă; 

• atacul la stabilitatea şi securitatea emoţională a elevilor; 
• conformismul şi spiritul de contestare; 
• originalitate cu orice preţ. 

 
 

 5.2. Comunicarea ca sursă de violenţă şcolară- rezultate ale  
        cercetării 
 

 Tema comunicării educaţionale nu a reprezentat o prioritate a pro-
gramelor de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din România, 
deşi este considerată o competenţă importantă în standardul profesional al 
acestei ocupaţii. Importanţa acestei competenţe este subliniată chiar de către 
profesori şi de către părinţi în cadrul interviurilor de grup: Comunicarea e 
foarte necesară, profesorul trebuie să fie ca un al doilea părinte sau poate 
chiar mai mult pentru cei care nu au acasă părinţi ideali…(părinte); 
Comuni-carea trebuie să fie pe primul plan; ca să iei nişte măsuri, trebuie 
ca prima dată să comunici cu copilul, să-i înţelegi toate problemele şi 
demersurile. (profesor), Comunicarea în şcoală e foarte importantă. Măcar 
întrebat ceva copilul, acolo... Să vadă că-ţi pasă de el. Dăm vina pe găştile 
astea de cartier. Păi, de ce ajunge acolo? Pentru că în clasă nu-l bagă 
nimeni în seamă şi trebuie să se impună şi el undeva, să facă şi el ceva; şi, 
pentru că acasă nu-l ascultă nimeni… (profesor).  
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  Comunicarea defectuoasă este considerată de către toţi actorii 
implicaţi în procesul educaţional ca fiind cea mai tangibilă şi acută 
problemă a şcolii, aşa cum reiese din raportul „Violenţa în şcoală”. Elevii 
cred că violenţa din spaţiul şcolar, în relaţia profesor-elev, este cauzată şi de 
incapacitatea profesorilor de a comunica eficient cu elevii lor. De pildă, în 
interviurile noastre, un părinte ne declara: Dacă pe ecranul unui televizor ar 
apărea modul în care elevii se răzbună în plan imaginativ pe profesori, am 
avea parte de cele mai veritabile filme „horror” . 
 Elevii au aşteptări mult mai ridicate privind relaţia lor cu profesorii, 
dorind ca aceştia să fie mai deschişi, mai direcţi, mai apropiaţi de 
problemele lor. Consilierii şcolari sunt de părere că, în proporţie de peste 
80%, problemele de comunicare sunt în topul cauzelor comportamentelor 
violente ale elevilor. Afirmaţia „Unii profesori nu sunt deschişi la 
comunicare cu elevii”, se referă la tendinţa unor cadre didactice de a-şi 
păstra cu orice preţ autoritatea, inclusiv prin blocarea căilor de comunicare 
cu elevii. Comunicarea într-un singur sens – de la profesor la elev – are de 
cele mai multe ori efecte de natură psihologică asupra elevilor. În astfel de 
cazuri de blocaj al comunicării, atât cu profesorii, cât şi cu părinţii, se 
ajunge la situaţii în care „copilul, în loc să se deschidă spre noi, se bucură 
că poate ieşi în colţul străzii cu gaşca lui”.  
 În opinia elevilor, o altă distorsiune în comunicarea profesorilor cu ei 
este impunerea cu orice preţ a autorităţii profesorului. Mai mult de 40% 
dintre elevi resimt impunerea autorităţii profesorului ca o sursă importantă a 
reacţiilor de tip violent. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât opinia lor în 
legătură cu profesionalismul şi pregătirea cadrelor didactice (componentă 
importantă a autorităţii profesorului) este de multe ori destul de critică. 
  Sursele violenţei în mediul şcolar se găsesc, aşadar, şi la nivelul rela-
ţiei directe dintre elevi şi profesori, mai ales în conflictul dintre cele două 
tipuri de cultură, valori şi practici uzitate în mediul şcolar: cultura elevilor 
versus cultura profesorilor. Principalele surse de conflict între profesori şi 
elevi apar ca urmare a decalajului între aşteptările elevilor şi practica şcolară 
curentă. Elevii aşteaptă o relaţie bazată pe negociere, independenţă, 
pragmatism, iniţiativă şi empatie în raport cu profesorii lor, în timp ce 
cadrele didactice îşi doresc o relaţie de dependenţă, control, autoritate şi 
conformism. 
 
Deficienţe de 
comunicare 
profesor-elev 

• Deficienţe de comunicare profesor-elev şi metode 
pedagogice neatractive aşa cum sunt văzute ele de către 
elevi; 

• Profesorii nu au suficientă răbdare să ne asculte 
problemele, nelămuririle – 31,7%; 
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• Profesorii se poartă foarte rece cu noi – 22,6%; 
• Modul de prezentare a lecţiei de către profesori nu este 

atractiv pentru elevi – 29,3%; 
• Profesorii ne cer să reproducem ceea ce au predat şi 

mai puţin să avem idei originale, îndrăzneţe – 23,4%; 
• Se întâmplă ca profesorii să ne insulte, să ne umilească 

prin expresii neadecvate, să ne ironizeze – 22%. 
 
 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 fiecărui elev. Profesorii nu percep o relaţie 
cauzală directă între stilul didactic adoptat şi manifestarea comportamen-
telor violente ale elevilor şi nu par a fi conştienţi că, uneori, modul în care se 
comportă profesorul poate conduce la un anumit tip de comportament al 
elevilor.  
 Atunci când se confruntă cu situaţii de comportament violent, 
strategiile cadrelor didactice sunt diferite. Cei mai mulţi profesori preferă să 
iniţieze o mai bună comunicare, să 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. 
 

Dacă eşti prea autoritar s-ar putea să fugă de materia respectivă, din cauza 
profesorului. Da, da’ ei nu înţeleg chestia asta. Când eram prea autoritar şi-i 
vedeam că se speriau…Nu prea ridic tonul eu. Nu-mi stă mie-n fire sau nu pot să 
fac chestia asta, da’ autoritar mai ales la note... 
Pe cei mici îi ameninţ cu nota, iar pe cei mari îi ridiculizez. 
Ironia este o armă, sigur că da. 
Dar nu la toţi este eficientă. Depinde dacă simt ironia…Da’ cei mari, da. În 
general o simt. E adevărat. 
Eu încerc să-i înţeleg şi să fiu totuşi consecventă în aplicarea unui program clar. 
Ei trebuie să ştie. În momentul în care nu-mi învăţ, sunt notat ca atare; în 
momentul în care răspund şi fac ceva, un lucru bun-imediat notat pozitiv şi tot 
aşa şi-atunci ei se obişnuiesc cu un sistem, cu… 
Eu sunt un tip democratic, în sensul că-i înţeleg, sunt tatăl lor, sunt fratele lor 
mai mare, sunt dresorul lor- ca diriginte. Şi nu pot să spun c-am reuşit să-i 
dresez, în sensul de-a sta nemişcat în bancă şi să doarmă. Ei nu s-au maturizat. 
Au ajuns la clasa a XII-a (i-am luat de la a IX-a), ei încă se joacă. Dar nu fac 
rău. Mai am reclamaţii că se joacă cu nu ştiu ce mărunţişuri prin clasă, la clasa 
a XII-a. Zic: „Domne’! Bine că nu ies afară să fumeze şi să scuipe.” 
Eu cred că stilurile acestea trebuiesc individualizate, şi că nici nu poţi să-i iei 
autoritar, nici nu poţi să… Deci, individualizat. Aici cred că-i problema noastră 
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cea mai mare, a noastră a tuturora, pentru că şi noi, ca şi profesori – ne este 
foarte greu să comunicăm cu elevul, care- el poate vrea să comunice, da’ are 
anumite mecanisme, prin care nouă ne dă de înţeles că nu vrea. Sau noi îl 
percepem aşa. Cred că aceste schimburi sunt destul de complicate şi că- până la 
urmă şi lucrul cu noi este mai important decât a lucra înainte cu elevii. Deci 
dacă noi suntem echilibraţi, noi întrăm în clasa respectivă şi-avem un stil- să-i 
zicem- individualizat şi nu devenim frustraţi, nu ne agităm pe-acolo şi nu ne 
percep ca fiind într-un anumit mod, cred că putem să ne înţelegem. Bine, acum 
depinde ce standard vrem s-avem în clasă; dacă vrem ca toţi să fie ordonaţi şi să 
stea în bancă cu guriţa-nchisă şi-aşa…cred că cerem prea mult. 
Nu.. Eu zic că cele trei stiluri trebuie îmbinate neapărat. Individualizarea o 
facem în sensul de tratare individualizată, individuală, vis-a-vis de fiecare elev, 
focalizăm anumite mesaje, dar… 
Consider că stilul adoptat cel mai bun este cel autoritar. Bineînţeles, el trebuie 
îmbinat cu democraticul însă…trebuie să ştii unde să tragi linia. Şi pentru la 
început, probabil că…Stilul pe care-l adopţi depinde şi de clasa la care intri. 
Foarte mult contează colectivul care este în clasă. Pentru că dacă este o clasă 
unde vezi că e interes, că elevii sunt cuminţi, n-are rost să-ncepi să ţipi, să-ncepi 
să faci alte…(profesori) 

 
 Pentru profesori, o clasă ideală este aceea în care 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. 
 

Nu am decât o experienţă destul de mică, da’ am observat că metodele sau 
strategiile didactice active, care pun în valoare elevul, nu merg deloc mână-n 
mână cu disciplina. Dacă vrei să faci metode active, renunţi la disciplina în 
clasă şi-o să ai o viaţă foarte grea cu elevii, pentru că te iau de „băiat bun”, şi-
atunci disciplina o să fie undeva pe la zero. Or dacă vrei să fii un profesor 
autoritar şi să ai cel puţin aparenţa că, comunicarea este una bună, să ai o clasă 
liniştită, care nu te deranjează la ore, trebuie să aplici nişte metode implicit 
exigente şi centrate pe profesor. Tu să fii pionul principal, să spunem. 
Nu cred. Sincer: văd puţine şanse. Deja accentul, într-adevăr, astăzi, se pune pe 
aceste metode activ- participative. O problemă serioasă este aceasta, a modului 
în care gestionezi clasa. Dacă tu vrei să ai ce vorbi sau să ai pretenţia de a fi 
ascultat, să ai- cel puţin aparenţa că ora s-a desfăşurat aşa cum ai vrut tu, adică 
i-ai dresat bine pe elevi- e mai puţin bine să foloseşti metode din astea active. Ei 
imediat depăşesc limitele acestea.  
Chiar sunt receptivi la nou şi le place o schimbare. (profesori) 
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Citiţi cu atenţie următoarea relatare: 

O profesoară intră într-o farmacie să-şi cumpere medicamente 
pentru un guturai. Se angajează într-o conversaţie cu farma-
cista, cerând mai multe informaţii despre un medicament sau 
altul, dând, în acelaşi timp, detalii legate de suferinţa ei. După 
ce îşi rezolvă problema, se duce la şcoala unde predă şi ţine mai 
multe ore, la clase diferite. Când intră în clasă, la salutul 
elevilor, răspunde printr-un gest cu mâna ridicată şi apoi cu o 
voce stinsă le spune să stea jos. Elevii se aşează în linişte, dar 
şuşotesc între ei. 

Întrebări de analiză şi reflecţie: 
• Ce similarităţi şi diferenţe există între cele două situaţii 

de comunicare interpersonală? 
• Care sunt canalele de comunicare prin care comunică 

persoana în cauză în cele două situaţii? 
• Care sunt informaţiile pe care le au atât farmacista, cât şi 

elevii, de la profesoară, care reprezintă emiţătorul în 
situaţiile de comunicare date? 

• Care dintre situaţiile de mai sus se poate include în 
perspectiva contextuală (absenţa relaţiei) şi care în 
perspectiva de dezvoltare (relaţia interpersonală este 
activă). 

 
 
 
Studiu de caz 

 

Citiţi cu atenţie următoarea relatare: 

Observaţi pe stradă următoarea scenă. Un copil cam de 15 ani 
se apropie de un altul mai mic, cam de 8-9 ani, care venea de la 
şcoală cu ghiozdanul în spate. Îl împinge şi râde când cel mic se 
împiedică şi e gata să cadă. Deşi băiatul mai mic nu scoate nici 
o vorbă, adolescentul se simte „dator” să-i şi spună „vreo 
două”: „Băi pişpirică, vezi că te rup în bătaie”! Băieţelul se 
uită în stânga şi în dreapta, cerând parcă o mână de ajutor, 
apoi cu lacrimi în ochi, lasă capul în jos, fără să spună niciun 
cuvânt. Vă apropiaţi, încruntându-vă, de cei doi băieţi. Cel mare 
o rupe la fugă. 
Întrebări de analiză şi reflecţie: 

• Descrieţi relaţia între comunicare şi violenţă! 
• În ce categorie de violenţă s-ar putea încadra situaţia 

de mai sus? 
• Ce efecte au gesturile şi cuvintele adolescentului 

asupra băieţelului? 
• Cum poate fi definită atitudinea băieţelului faţă de 
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colegul lui mai mare? 
• Cum poate fi definită strategia adolescentului agresor, 

când vă apropiaţi de el?  
 
Studiu de caz 

 

Citiţi cu atenţie următoarea afirmaţie: 

În comunicarea interpersonală componenta verbală coexistă cu 
cea neverbală. 
 
Întrebări de analiză şi reflecţie: 

• Folosind experienţa dumneavoastră, puteţi da exemple 
în care caracteristicile mesajului verbal sunt în dezacord 
cu cele ale mesajului neverbal, transmiţându-se astfel un 
mesaj contradictoriu? 

• Există situaţii în care mesajul emiţătorului nu ajunge la 
receptor aşa cum a intenţionat. Cum îşi dă seama de 
acest lucru? Puteţi da câteva exemple? 

• Daţi exemple de elemente de comunicare neverbală care 
să exprime dorinţa de apropiere, simpatia sau 
ameninţarea, nemulţumirea! 

 
Studiu de caz 

 

Citiţi cu atenţie următoarea relatare: 

O profesoară şi-a făcut un obicei din a-şi certa o elevă din clasa 
la care este dirigintă, ba că nu face un lucru cum ar trebui să-l 
facă, ba că i s-a cerut să facă lucrurile într-un anume fel şi nu a 
fost în stare de asta, ba că are un comportament care lasă de 
dorit etc., etc. De fiecare dată, eleva îşi ascultă diriginta cu 
atenţie, nu ripostează niciodată, dar faţa ei e tristă. Până într-o 
zi, când, cu lacrimi în ochi, îi răspunde: „Dar eu nu fac nicio-
dată nimic bine? Mereu aveţi numai reproşuri să-mi faceţi! Tare 
mult aş vrea să-mi spuneţi şi mie că am făcut bine un lucru cât 
de mic şi să mă lăudaţi pentru asta!” 
 
Întrebări de analiză şi reflecţie: 

• Identificaţi deosebirea dintre feed-back pozitiv şi feed-
back negativ. Puteţi să daţi câteva exemple? 

• Exprimaţi-vă opinia privind diferenţele dintre elevi, în 
funcţie de raportul dintre întărire şi critică şi influenţa 
asupra performanţelor şi imaginii de sine a elevilor! 

• Cum credeţi că influenţează comunicare dintre elev şi 
profesor motivaţia celui dintâi? 
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Imaginaţi-vă că vă aflaţi în următoarea situaţie: 

• Sunteţi în timpul orei şi, în timp ce predaţi, vă apropiaţi 
de banca unuia dintre elevii cei mai buni din clasă, de 
altfel preferatul dumneavoastră, şi rămâneţi acolo mai 
mult timp. 

• În timp ce predaţi, vă apropiaţi de banca unui elev mai 
dificil, cu multe probleme de indisciplină, şi rămâneţi 
acolo un timp. 

 
Întrebări de analiză şi reflecţie: 

• Deplasarea în spaţiul clasei comunică o anumită intenţie 
a profesorului? Argumentaţi! 

• Cum credeţi că interpretează (decodifică) elevii 
atitudinea dvs., pornind de la faptul că, în ambele situaţii 
de mai sus, există proximitate/apropiere fizică între 
profesor şi elev? 

• Care este stilul pe care îl adoptaţi în comunicare cu 
elevii? Argumentaţi de ce un stil vi se pare mai potrivit 
la o clasă sau alta!  

• Descrieţi elemente de comunicare neverbală specifice 
exemplului de mai sus.  

 
 

 5.3. Direcţii de acţiune în vederea prevenirii şi ameliorării    
              victimizării şcolare  

 
A lupta contra violenţei şcolare, înseamnă a 

ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării 
între toate persoanele angrenate în actul 
educaţional. (Dardell, Jaouadi) 

 
Modalităţi de 
eficientizare a 
comunicării 
profesorului 
cu elevii 

 

• atitudine pozitivă în comunicare: pentru ca o 
interacţiune a profesorului cu clasa de elevi să fie 
eficientă, actorii implicaţi trebuie să încerce un senti-
ment pozitiv faţă de situaţia generală de comunicare; 

• deschidere faţă de elev; 
• empatie: prin identificarea cognitiv-afectivă a 

profesorului cu un model de comportament 
perceput sau evocat (elevul/clasa) este favorizat 
un act de înţelegere şi comunicare implicită, 
precum şi o anumită contagiune afectivă; 
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empatia poate deveni un cadru de referinţă 
pentru evaluarea unui bun profesor; 

• manifestarea faţă de elev a unui interes pozi-
tiv necondiţionat: recunoaşterea că partenerul 
elev are valoarea lui, iar contribuţia lui în 
cadrul comunicării educaţionale are importanţa 
ei de netăgăduit; 

• încredere în sine şi în elev: o atitudine destinsă 
a profesorului comunică elevilor o impresie de 
siguranţă de sine, de prestigiu, de autoritate, în 
vreme ce tensiunea, rigiditatea şi lipsa de 
siguranţă transmit faptul că profesorul este 
incapabil să-şi domine mediul social şi să-şi 
influenţeze partenerii de comunicare; 

• acceptarea prezenţei celuilalt: profesorul 
poate stabili un climat de acceptare a elevului 
transmiţându-i acestuia ideea că este interesat 
de persoana lui, că îi acordă atenţie, că îl apre-
ciază; acest demers se poate realiza nonverbal, 
prin menţinerea unui contact ocular potrivit, a 
unei proximităţi fizice care să inducă ideea de 
proximitate psihologică, unei posturi care să 
exprime o atitudine directă şi deschisă; în plan 
verbal, aceasta se poate face prin folosirea, în 
adresare, a prenumelui elevului, prin folosirea 
pronumelui personal „noi”, prin furnizarea unui 
feed-back relevant şi imediat; comportamentul 
verbal şi nonverbal prin care un profesor 
stabileşte un climat de acceptare a prezenţei 
celuilalt – elevul – înfluenţează mult nivelul de 
învăţare al elevilor; 

• gestionarea interacţiunii: eficienţa în comuni-
care rezultă şi din felul în care profesorul 
conduce interacţiunea cu elevul, în aşa fel încât 
partenerii săi să fie satisfăcuţi, niciunul să nu se 
simtă neglijat sau, din contră, prea scos în 
evidenţă; într-o gestionare eficientă a interacţiu-
nii cu clasa de elevi, mesajele verbale şi 
nonverbale se întăresc reciproc; 

• expresivitatea facilitează comunicarea şi îi 
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conferă autenticitate: se referă la aptitudinea de 
a comunica o angajare autentică în relaţia cu 
elevii; când vorbim de expresivitate, trebuie să 
avem în vedere atât planul emoţional, care 
traduce trăirile interne şi pune în evidenţă 
aptitudinile, dar şi planul cognitiv, ca o reliefare 
a conţinutului cognitiv, ca impunere de semni-
ficaţii, intenţii şi influenţe; având în vedere că 
aptitudinea de a exprima devine vizibilă şi în 
funcţie de cum elevii primesc mesajul exprimat, 
se poate spune că expresivitatea este o comu-
nicativitate specială; 

• atenţie din partea profesorilor la felul în care 
sunt percepuţi de elevii lor şi crearea unui 
climat şi a unor relaţii pozitive cu clasa de 
elevi: feed-back-ul pe care îl primesc cadrele 
didactice le poate ajuta în îmbunătăţirea practi-
cilor instrucţionale. 

 

 

• Dezvoltaţi mijloacele de comunicare cu elevii! 
• Menţineţi schimburile verbale: vorbirea previne 

distorsionarea comunicării şi apariţia actului violent! 
• Evitaţi ironia, mai ales în situaţiile tensionate! 
• Dacă simţiţi că vă aflaţi în dificultate la clasă, 

vorbiţi despre asta cu partenerii de comunicare, 
cu un coleg, cu un specialist! 

• Evitaţi mustrările severe şi personale la adresa 
unui elev, mai ales când colegii lui sunt de faţă: 
aceştia formează un public a cărui prezenţă 
exacerbează reacţiile părţilor! 

• Nu răspundeţi niciodată pe acelaşi ton unui elev 
nervos, tensionat! 

• Nu încercaţi să reglaţi întotdeauna pe loc o situaţie 
conflictuală care poate apărea în relaţia cu elevul! 

• Faceţi distincţia între cerere şi sancţiune: sunt 
momente în care starea emoţională ne împiedică 
să fim corecţi/drepţi! 

(Fişă prezentată viitorilor profesori în timpul stagiului de 
formare, IUFM Nord-Pas-de- Calais) 
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Există exemple de bună practică a unor profesori, care au 
reuşit să găsească echilibrul şi căi eficiente de comunicare 
cu elevii, folosind uneori metode neobişnuite: 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 de 
dans. Programul de teatru organizat de Şcoala generală nr. 
49, sectorul 2, Bucureşti, program în cadrul căruia s-au 
afirmat tinere talente actoriceşti, s-au descoperit căi de 
exprimare şi de afirmare pentru elevii participanţi şi, nu în 
ultimul rând, s-a produs o comuniune, o apropiere între 
profesori şi elevi, participanţi la acest program, o 
modalitate interactivă de intercunoaştere (Gaiţele – 
Alexandru Chiriţescu, la clasele I-IV; Fata babei şi fata 
moşului – după Ion Creangă, cls. a II-a D; Prostia 
omenească – după Ion Creangă,cls. a III-a D; Vizită – I.L. 
Caragiale, cls. a IV-a B; Selecţii I. L. Caragiale,cls. a 
VIII-a A, C, a V-a A, cls. A VI-a - Căldură Mare, Lanţul 
Slăbiciunilor, Five o’clock; To Be or Not To Be Good – 
Kelly Gross, cls. a VII-a A; Silent Woody – Vijay 
Shanker, cls. a 5-a B; Cinderella, cls. a 7-a A).  
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Sugestii de 
intervenţie în 
vederea 
ameliorării 
comunicării 
profesor-elev-
profesor 

 

• Crearea unor pagini de web ale clasei, unde 
profesorii au posibilitatea de a comunica atât cu 
elevii lor, cât şi cu celelalte cadre didactice, 
deschide calea şi spre un alt tip de comunicare, 
diferit desigur de cea faţă în faţă în care pot apărea 
bariere din cauza statutului partenerilor implicaţi 
în procesul educaţional. 

• Înfiinţarea în şcoală a instituţiei mentoratului prin 
care se pot preveni comportamentele violente ale 
elevilor în relaţia cu profesorii şi prin care se pot 
promova modelele pozitive; când elevii îşi percep 
profesorul ca pe o persoană caldă, atentă, gata să 
ofere sprijin în orice moment elevului pe care îl 
mentorează, ei devin mai motivaţi intrinsec, mai 
competenţi şi cu mai multă încredere în sine; se 
ştie că natura relaţiilor profesor-elev influenţează 
pozitiv nivelul de performanţă şcolară. 

 
Sugestii privind 
comunicarea şi 
regulamentul şcolar 

 
 

• Transformarea regulamentului de ordine interi-
oară, specific fiecărei şcoli, faţă de situaţia 
generală de comunicare din instrument formal în 
mijloc real de prevenire, prin:  

• Definirea clară şi funcţională a criteriilor de 
disciplină şcolară şi de conduită în şcoală a 
tuturor actorilor şcolari (elevi, profesori); 

• Adaptarea prevederilor la contextul specific în 
care funcţionează instituţia; 

• Consultarea tuturor actorilor de la nivelul şcolii 
(elevi, cadre didactice, părinţi) în definirea şi 
aplicarea prevederilor acestuia; 

• Operaţionalizarea conţinutului la nivelul activi-
tăţii didactice concrete, prin negocieri directe 
între profesor şi elevi. 

 
Structuri cu rol de 
mediere  

 
 

• Iniţierea la nivelul şcolii a unor structuri cu rol de 
mediere (centre de resurse) care să contribuie la 
identificarea surselor de conflict, a actorilor im-
plicaţi şi a căilor de soluţionare; aceste structuri/ 
grupuri de iniţiativă ar trebui să fie formate dintr-
un nucleu de elevi, cadre didactice şi părinţi, care 
să îndeplinească rolul de mediatori şi care să 
influenţeze rezolvarea paşnică a conflictelor între 
actorii şcolii (elevi-elevi, elevi-profesori, 
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profesori-elevi, părinţi-profesori, părinţi-elevi); 
astfel de structuri pot fi coordonate de personal 
specializat (consilieri şcolari, asistenţi sociali, 
psihologi) şi pot iniţia şi derula programe anti-
violenţă împreună cu parteneri de la nivelul 
comunităţii (ONG-uri, poliţia de proximitate, 
autorităţi locale).  

 
Intervenţii la nivel 
curricular 

 
 

• dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi 
orientare, a orelor de dirigenţie, a situaţiilor de 
violenţă petrecute în şcoală sau în vecinătatea 
acesteia şi încurajarea exprimării opiniei elevilor 
privind aceste situaţii şi posibile căi de soluţio-
nare. La Şcoala generală nr. 49 au avut loc 
dezbateri la clasă cu diferite teme: cum te 
comporţi la orele de curs, cum îţi faci prieteni, 
cum te comporţi cu colegii, cu profesorii, cu 
părinţii, conflictele şi comunicarea, despre senti-
mente în situaţii conflictuale, siguranţă şi teamă, 
respectă pe aproapele tău şi pe tine însuţi, ce 
înseamnă respectul, violenţa şi urmările ei. 
Aceste dezbateri au permis elevilor să-şi exprime 
liber opiniile în legătură cu violenţa ca fenomen 
social, formele ei de manifestare şi mai ales cu 
faptele de violenţă specifice şcolii lor, să caute 
împreună soluţii la situaţii de violenţă din cele 
mai diverse, dar au facilitat mai cu seamă 
cunoaşterea de către profesori a părerilor elevilor 
lor legat de fenomenul ca atare, de relaţiile care 
există între toţi actorii din şcoală: managerul 
şcolii, profesori, elevi, părinţi; 

• valorificarea temelor relevante pentru proble-
matica violenţei, care se regăsesc în curriculumul 
diferitelor discipline şcolare (drepturile şi îndato-
ririle individului, libertate şi normă/regulă de 
comportament, decizie şi consecinţele deciziilor, 
abilităţi sociale etc.), prin utilizarea unor strategii 
activ-participative (studiu de caz, joc de rol, 
analiză critică a mesajelor audio-vizuale cu con-
ţinut violent, problematizare etc.), care să con-
ducă la conştientizarea şi dezvoltarea unei 
atitudini critice a elevilor faţă de problematica 
violenţei şcolare.  
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Programe şi 
activităţi 
extraşcolare 

 
 

• Derularea unor programe şi activităţi extraşco-
lare pe tema combaterii violenţei şcolare (de 
exemplu: săptămâna anti-violenţă; jocuri, concur-
suri şi expoziţii tematice; întâlniri cu specialişti 
care să prezinte în mod interactiv teme legate de 
violenţa şcolară, la care să participe elevi, cadre 
didactice şi părinţi). 

• Ameliorarea managementului comunicării 
între toţi actorii de la nivelul şcolii, prin 
identificarea principalelor bariere comunicaţio-
nale şi prin diversificarea strategiilor şi a 
canalelor de comunicare (activarea structurilor 
formale de la nivelul şcolii – consilii, comitete, 
asociaţii, grupuri de acţiune; organizarea de 
activităţi informale elevi-cadre didactice-părinţi; 
înfiinţarea unei staţii radio, web-site sau 
publicaţii ale şcolii; crearea unor proceduri de 
semnalare a situaţiilor problematice – cutie 
poştală a elevilor/părinţilor). 
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6. Elevul violent - între sancţiune şi sprijin 
 
 
 În afara unor cazuri de violenţă gravă care ţin, de cele mai multe ori, 
de competenţa poliţiei, atunci când elevii comit diferite acte de violenţă în 
şcoală prima instanţă de legitimare a oricărei acţiuni sau sancţiuni este 
regulamentul şcolar.  
 Elaborat la nivel naţional, adaptat şi asumat la nivelul şcolii de către 
actorii ei (elevi, profesori, părinţi), regulamentul şcolar reprezintă un set de 
norme care guvernează comportamentele dezirabile, interdicţiile, dar şi 
sancţiunile care acţionează asupra modului formal de convieţuire în spaţiul 
şcolar. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 este cel 
pe baza căruia se elaborează regulamentele de ordine interioară ale unităţilor 
de învăţământ. 
 Acest document stipulează drepturile şi obligaţiile elevilor. În caz de 
nerespectare a obligaţiilor pe care le au în cadrul unităţii şcolare, elevii pot fi 
sancţionaţi disciplinar. Vom prezenta în continuare acţiunile care le sunt 
interzise elevilor în spaţiul şcolar şi măsurile disciplinare pe care 
nerespectarea acestora le atrage. 
 

� Acţiuni interzise elevilor în spaţiul şcolar  
 

Art. 112 
a) să distrugă documente şcolare (cataloage, carnete de elev, foi matricole); 
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 
c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea  şi integritatea 
naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea 
activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor; 

e) să  blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 
f) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara ei 

droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 
g) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte 

instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori, care prin acţiunea lor pot 
afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului 
unităţii de învăţământ; 

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 
i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor  şi a 

concursurilor; 
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j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile 
în perimetrul unităţii de învăţământ; 

k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare 
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă 

de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ. 

 
� Sancţiunile aplicabile elevilor 

 

Art. 118-132: 
a) observaţia individuală – constă în „dojenirea elevului”"; se aplică de diriginte 

/ învăţător sau director; sancţiunea "nu atrage şi alte măsuri disciplinare”; 
b) mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral - 

constă în „dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât 
să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi 
schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă”; se aplică de 
diriginte/învăţător sau director; sancţiunea este însoţită de scăderea notei la 
purtare; 

c) mustrarea scrisă constă în "dojenirea elevului, în scris, la propunerea 
consiliului clasei sau a directorului, de diriginte/învăţător şi director şi 
înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură"; 
sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare; 

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei - se aplică de director, la 
propunerea consiliului clasei sau a directorului; sancţiunea este însoţită de 
scăderea notei la purtare; 

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în "substituirea 
activităţii obişnuite a elevului, pe perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip 
de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile 
regulamentului de ordine interioară ; în cazul refuzului elevului de a participa 
la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează 
în catalogul clasei; această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I-IV; 
sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare; 

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală - sancţiunea este 
însoţită de scăderea notei la purtare; 

g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii 
unităţii primitoare; 

h)  preavizul de exmatriculare - se întocmeşte, în scris, de diriginte şi director 
pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de 
studiu sau 15 % din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe un an 
şcolar; sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare; 

i) exmatricularea – constă în eliminarea din unitatea de învăţământ în care 
elevul a fost înscris; ea poate fi de trei feluri: 
1) exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de 

învăţământ şi în acelaşi an de studiu - se aplică elevilor din învăţământul 
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liceal, profesional şi postliceal; sancţiunea se aplică şi pentru un număr 
de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel 
puţin 30 % din totalul orelor la o singură disciplină de studiu cumulate pe 
un an şcolar; sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6; 

2) exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ 
– se aplică elevilor din învăţământul liceal, postliceal şi profesional 
(pentru abateri deosebit de grave apreciate ca atare de consiliul 
profesoral); sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6; 

3) exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere 
pentru o perioadă de timp - se aplică elevilor din învăţământul liceal, 
postliceal şi profesional (pentru abateri deosebit de grave ); sancţiunea 
este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6. 

    Art. 130: Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 120 -
123 (mustrarea în faţa clasei, mustrarea scrisă, retragerea temporară sau 
definitivă a bursei, eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile) dă dovadă 
de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală 
până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la 
purtare, asociată acţiunii, se poate anula; anularea este decisă de cel care a aplicat 
sancţiunea. 
Art. 131: (…) pentru toţi elevii învăţământului preuniversitar, la fiecare 10 
absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10 % absenţe 
nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină va fi scăzută nota la 
purtare cu un punct. 
Art. 132: (…) elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ 
plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru 
înlocuirea bunurilor deteriorate; în cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, 
răspunderea materială devine colectivă, a clasei; pentru distrugerea sau 
deteriorarea manualelor şcolare primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul 
deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi 
tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate achită contravaloarea 
acestuia. 

 
 
 Fără a minimaliza rolul acestui set de norme şi sancţiuni în regle-
mentarea comportamentelor diverşilor actori în spaţiul şcolar,  cercetările 
asupra violenţei şcolare au arătat că un mod neadecvat de asumare şi 
aplicare a regulamentului poate avea efecte negative neaşteptate. Aceste 
efecte se pot datora atât unor eventuale abuzuri în aplicarea sancţiunilor, cât 
şi impunerii forţate de a respecta reguli pe care actorii în cauză nu le cunosc, 
nu le înţeleg sau nu şi le pot asuma.  
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 De pildă, cercetări din spaţiul american arată că, uneori, măsurile 
exagerate de protecţie şi prevenţie împotriva violenţei în şcoală (prezenţa 
permanentă a poliţiei, sistemele de avertizare, controlul corporal al elevilor, 
camerele de luat vederi, detectoarele de metale) pot avea efecte perverse, 
inducând stări de angoasă şi aşteptări privind iminenţa unui act violent, stări 
tensionate care se răsfrâng asupra climatului din şcoală.  
 Un alt exemplu controversat este cel al obligativităţii uniformei 
şcolare. S-au purtat numeroase dezbateri legate de necesitatea purtării 
uniformei şcolare. O mare parte dintre directorii de şcoli, cadre didactice şi 
părinţi s-au exprimat în favoarea introducerii acesteia. Totuşi, obligativitatea 
introducerii şi purtării uniformei şcolare, fără consultarea prealabilă şi 
acordul elevilor, poate duce la refuzul acestora de a se conforma acestei 
sarcini şi/sau la un disconfort puternic în ceea ce priveşte apartenenţa lor la 
unitatea şcolară de care aparţin. În loc de a impune purtarea uniformei 
printr-o simplă reglementare, este recomandabil să se realizeze un proces de 
consultare a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe această problemă. În 
unele situaţii, de pildă, actorii şcolii ar putea ajunge la concluzia că 
uniforma este necesară sau că poate juca un rol în a-i face pe elevi să se 
identifice cu imaginea şcolii. În alte situaţii însă, se ajunge eventual la o 
decizie contrară. Ca urmare, reglementarea purtării uniformei în spaţiul 
şcolar poate fi dorită şi împărtăşită în anumite şcoli, după cum în altele este 
complet repudiată.  
 În deciziile noastre ar fi bine să ţinem seama de faptul că uniforma 
şcolară nu este un simplu element vestimentar, ci ea conferă şi o anumită 
identitate celui/celei care o poartă. De aceea, nu este de neglijat faptul că 
elevii trebuie să se simtă confortabil în ţinuta lor, indiferent care ar fi 
aceasta, şi nu să aibă senzaţia că le este impusă. Impunerea forţată poate 
avea drept consecinţă o reacţie de refuz al elevilor, ceea ce poate duce 
inclusiv la perturbarea comunicării şi a desfăşurării activităţilor şcolare. 
 

 

Înainte de a introduce în şcoală obligativitatea unei anumite 
norme de comportament, amintiţi-vă că impunerea este 
resimţită de elevi ca un act de violenţă şi, în lipsa unei reale 
comunicări între personalul şcolii şi elevi, poate reprezenta 
un început al acumulării de tensiuni, soldate mai devreme 
sau mai târziu cu conduite violente. Şi nimeni nu câştigă, ci 
pierde şi şcoala, pierd şi elevii, pierde şi comunitatea. 
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 6.1. Sancţiunea şi efectele sale asupra elevului  
 
 Regulile sunt făcute, într-adevăr, pentru a fi respectate. Ele au rolul 
deosebit de important de a gestiona relaţiile sociale care au loc în spaţiul 
şcolar, în aşa fel încât actorii implicaţi să îşi desfăşoare în condiţii normale 
activităţile cuvenite şi să se simtă în siguranţă în acest mediu. Încălcarea 
oricăreia dintre aceste reguli de către elevi (sau alţi actori din spaţiul şcolii) 
este de natură să perturbe desfăşurarea în bune condiţii a procesului educativ 
şi relaţiile de la nivelul şcolii.  
 Totuşi, înainte de a aplica o sancţiune pentru un tip de comportament 
al elevilor considerat a nu fi conform regulilor stabilite prin regulamentul 
şcolar, trebuie investigate condiţiile în care s-a produs abaterea şi 
identificate cauzele care au dus la apariţia acesteia.  
 Aşa cum aţi observat în descrierea caracteristicilor elevului violent 
prezentată în acest ghid, actele de violenţă sunt determinate de o multitudine de 
factori. Că este vorba de familii cu probleme, condiţii socio-economice dificile, 
de elevi cu probleme bio-psiho-sociale, etc., oricare dintre aceşti factori 
reverberează la nivel şcolar, elevul în cauză fiind sau putând fi implicat în 
producerea unor acte de violenţă. De aceea, este recomandabil ca, odată ce 
actul de violenţă şcolară s-a produs, să nu se treacă automat la aplicarea 
sancţiunii prevăzute, ci să se cerceteze contextul/cauzele care l-au generat.  
 Studiile efectuate asupra consecinţelor la nivel individual ale 
sancţiunilor / pedepselor arată că persoanele sancţionate suferă un proces de 
etichetare şi de izolare. Punându-i-se eticheta de „deviant”, de „elev 
problemă”, elevul în cauză ajunge să fie tratat ca atare de cadrele didactice 
şi de colegi. În consecinţă, el se simte tot timpul monitorizat, supravegheat, 
această situaţie inducând, în cele mai multe cazuri, o stare de tensiune. 
Această tensiune nu se poate diminua sau elimina în lipsa intervenţiei unui 
specialist (psiholog, consilier şcolar etc.). Pe de altă parte, este posibil ca 
elevul în cauză să ajungă să fie evitat sau tratat cu  precauţie de către ceilalţi 
şi, astfel, se poate produce un gol în jurul său, cu consecinţe dintre cele mai 
nefaste la nivel de relaţionare socială şi la nivel afectiv (însingurare, stare de 
tensiune permanentă, teamă sau, dimpotrivă, continuă agresare a altora din 
jur, rezultate şcolare slabe etc.).  
 În lipsa unei medieri, a unei comunicări empatice şi efective cu 
elevul şi a argumentării aplicării sancţiunii, elevul violent resimte ca 
violenţă asupra persoanei sale sancţiunea aplicată de şcoală. În consecinţă, 
el reacţionează prin violenţă. Aceasta poate merge de la forme mai „slabe” 
precum întârzierea la ore, neatenţie la ore, absenteism nemotivat, atitudine 
zeflemistă, la forme mai grave, precum agresarea altor elevi, adresare de 
injurii, vandalism sau chiar acte de violenţă asupra cadrelor didactice. 
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 Este evident că, pe măsură ce sancţiunea aplicată creşte ca duritate, 
cresc şi efectele negative asupra elevului în cauză. Nu numai că şcoala 
respectivă şi actorii din cadrul ei îl pedepsesc pe elev şi îl îndepărtează de 
şcoală, dar, la rândul său, acesta rupe relaţiile cu şcoala şi nu mai lasă loc 
unei reconcilieri. Iar această îndepărtare are, evident, o consecinţă majoră: 
elevul nu va încearc să nu mai repete un astfel de act deviant, ci, mai mult, 
va continua să realizeze acte violente, de intensitate sporită.  
 
 

 
 

Înainte de a aplica o sancţiune prevăzută în regulamentul 
şcolar, implicaţi dirigintele şi/sau consilierul şcolar, în 
vederea realizării următorilor paşi necesari: 
• discutaţi cu elevul în cauză pentru a afla de ce a realizat 

actul respectiv; 
• încercaţi să vorbiţi cu prietenii elevului, pentru a obţine 

informaţii suplimentare despre acesta şi despre contextul 
producerii actului deviant; 

• contactaţi familia elevului şi încercaţi să vedeţi dacă nu 
cumva situaţia acesteia sau o anumită problemă care a 
surveni recent a putut duce la actul violent al elevului. 

 

 6.2. Sugestii de adaptare şi asumare a regulamentului şcolar 
 
 Pe lângă rolul său de bază de a stabili regulile care trebuie respectate 
şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării lor în interiorul unităţii 
şcolare, regulamentul de ordine interioară poate servi ca instrument de 
gestionare a fenomenului mai larg al violenţei şcolare. 
 Astfel, acest regulament intern trebuie şi poate deveni un mijloc de 
prevenţie atât a violenţei din interiorul spaţiului şcolar (violenţa elevilor faţă 
de elevi; violenţa elevilor faţă de profesori; vandalism şi comportament 
şcolar inadecvat – întârzierea repetată la ore, absenteism, întreruperea 
orelor, fumatul, părăsirea clasei în timpul orei etc.), cât şi a celei din exteri-
orul şcolii/din zona în care aceasta este localizată. 
 Pentru a putea fi realizate aceste deziderate, trebuie să vă asiguraţi că 
regulamentul de ordine interioară respectă două reguli de bază: 

• este adaptat contextului (istoricul – tipul, frecvenţa şi intensitatea 
evenimentelor de tip violent înregistrate în unitatea şcolară şi 
specificul mediului în care şcoala este amplasată – rezidenţă 
centrală/periferică; proximitate liniştită/violentă etc.); 

• este elaborat în urma unui proces de consultare cu toţi actorii (cadre didac-
tice, elevi, părinţi, consilieri şcolari, reprezentanţi ai comunităţii locale). 
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 Este recomandabil ca înaintea elaborării regulamentului intern să 
realizaţi un proces de consultare cu elevii în cadrul căruia să prezentaţi 
principalele direcţii de acţiune în vederea prevenirii şi combaterii violenţei 
şcolare pe care şcoala dvs. şi le-a propus prin planul de intervenţie. În acest 
mod, puteţi stabili, de o manieră transparentă şi justificată, regulile care 
trebuie respectate în şcoală şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării 
acestora. Trebuie să vă asiguraţi că regulamentul este aplicat în acelaşi mod 
şi în aceeaşi măsură tuturor celor implicaţi în activităţi care intră sub 
incidenţa sancţiunilor prevăzute, fie ei elevi sau cadre didactice. 
 Iată câteva sugestii pentru a facilita informarea privind conţinutul 
regulamentului şi asumarea acestuia: 

 
 

• Faceţi cunoscut regulamentul atât elevilor, cât şi 
cadrelor didactice şi părinţilor.  

• Asiguraţi-vă că informaţiile privind conţinutul 
regulamentului sunt înţelese şi asumate de către toţi 
actorii implicaţi: elevi, profesori, părinţi. 

• Utilizaţi modalităţi diverse de informare şi dezbatere 
cu privire la conţinutul regulamentului şcolar: 

o discuţii în cadrul orelor de dirigenţie; 
o propunerea unei dezbateri în revista şcolii, 

site-ul şcolii, anunţarea prin staţia radio a 
şcolii; 

o afişarea la avizier, pe holuri şi în clase (afi-
şarea în fiecare sală de clasă a unui extras); 

o discuţie, cu accent pe problematizare şi 
reflecţie, în orele de educaţie civică. 

 
 În scopul unei aplicări/implementări viabile a regulamentului intern, 
puteţi ţine cont de următoarele sugestii: 
 
Principii  

 
 

• Accesibilitate: regulamentul intern trebuie să 
prezinte, în mod explicit, actele şi conduitele care 
sunt interzise în spaţiul şcolar, sancţiunile aplicabile 
şi persoanele însărcinate cu aplicarea lor. 

• Respectarea demnităţii elevului: regulamentul 
trebuie să respecte demnitatea elevilor şi, totodată, să 
dezvolte acestora responsabilitatea, respectul de sine 
şi faţă de ceilalţi şi auto-controlul. 

• Consecvenţă: aplicarea prevederilor regulamentului 
trebuie să fie strictă, promptă şi corectă, în toate 
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cazurile, şi măsurile luate trebuie comunicate către 
cei în cauză. 

• Asumare: după ce v-aţi asigurat că regulamentul 
este cunoscut, înţeles şi împărtăşit, solicitaţi 
semnarea unui angajament de către elevi, cadre 
didactice şi părinţi/tutori legali privind respectarea 
regulamentului. 

 
Aspecte de 
reţinut în 
aplicarea 
regulamentului! 

 
 

• acţionaţi astfel încât elevii să înţeleagă că nu se 
urmăreşte pedepsirea lor, ca persoane, ci se doreşte 
sancţionarea comportamentelor deviante sau inadec-
vate, adică respectarea prevederilor regulamentului;  

• asiguraţi-vă că toţi elevii înţeleg regulile stabilite, 
justificarea acestora, condiţiile precise în care ele 
se aplică şi consecinţele nerespectării lor; 

• ajutaţi elevii sancţionaţi să reflecteze asupra situ-
aţiei în care s-a produs actul de violenţă, pentru ca 
pe viitor să evite manifestarea unor comporta-
mente care contravin regulilor stabilite prin 
regulament; 

• încercaţi să încurajaţi şi să apreciaţi elevii pentru 
comportamentul lor adecvat, pentru respectarea 
regulilor stabilite prin regulament; astfel, sancţi-
unea pozitivă creşte încrederea în propria persoană 
şi poate  motiva şi alţi elevi să respecte regulile 
stabilite de comun acord. 

 

 În continuare, vă propunem o serie de recomandări pentru o mai bună 
aplicare şi respectare de către elevi a regulamentului de ordine interioară: 
 

Sugestii de 
adaptare a 
regulamentului 
şcolar la 
specificul şcolii  

 
 

• folosind rezultatele diagnozei (vezi modelul 
propus în cap. 1), concepeţi regulamentul astfel 
încât formele de manifestare a violenţei şcolare 
identificate la nivelul unităţii dvs. să fie avute în 
vedere în procesul de elaborare a regulamentului 
de ordine interioară; 

• stabiliţi împreună cu elevii şi părinţii regulile care 
nu sunt negociabile şi cele care sunt şi analizaţi/ 
justificaţi de ce fiecare dintre regulile respective 
intră în una dintre cele două categorii. 
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Sugestii de 
dezbatere şi 
asumare a 
regulamentului 
de ordine 
interioară  

 
 

• realizaţi o campanie de informare privind regu-
lamentul, folosind mijloace diverse: fluturaşi, 
extrase din regulament expuse în clase şi pe 
holuri, discuţii cu diriginţii şi/sau consilierul 
şcolar, dezbatere în revista şcolii sau pe 
forum/site; 

• stimulaţi elevii să se implice în activităţi prin care 
să monitorizeze şi să analizeze respectarea unei 
anumite reguli din cadrul regulamentului pe o 
perioadă determinată de timp; 

• stimulaţi elevii să îşi asume responsabilităţi în 
ceea ce priveşte monitorizarea respectării regula-
mentului şcolar; în acest mod, ei se simt parteneri 
în procesul de aplicare a regulamentului şi îşi 
dezvoltă deprinderi de management al propriilor 
activităţi;  

• implicaţi/stimulaţi elevii să participe la activităţi 
de identificare şi monitorizare a diferitelor forme 
de violenţă care se petrec la nivelul unităţii 
şcolare (de exemplu, un concurs, în cadrul căruia 
elevii să trebuiască să identifice, pe lângă formele 
cele mai evidente ale violenţei şcolare şi pe cele 
mai subtile). 
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 Tema modulului de formare Autori 

   

Modul 1 Violenţa umană.  
Dimensiuni psihologice şi sociale 

Aurora Liiceanu 
Doina Săucan 

Modul 2 Abordări ale violenţei.  
Percepţii, concepte-cheie, tipologii 

Aurora Liiceanu 
Doina Săucan 

Modul 3 Violenţă şi victimizare.  
Elevii - categorie de risc 

Aurora Liiceanu 
Doina Săucan 

Modul 4 Forme şi cauze ale violenţei în şcoală. 
Perspectiva individuală, familială, 
şcolară, mass-media 

Aurora Liiceanu 
Doina Săucan 

Modul 5 Violenţa subiectivă şi violenţa obiectivă 
în spaţiul şcolar 

Ciprian Fartuşnic 

Modul 6 Deficienţele de comunicare ca sursă a 
violenţei şcolare 

Aurora Liiceanu 
Doina Săucan 

Modul 7 Evaluarea învăţării elevilor - sursă a 
violenţei sau mecanism de reglare a 
comportamentelor violente în şcoală? 

Magda Balica 

Modul 8 Strategii anti-violenţă la nivelul clasei Ciprian Fartuşnic  

Modul 9 Strategii de intervenţie privind violenţa 
la nivelul şcolii 

Ciprian Fartuşnic  
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MODUL 1: VIOLENŢA UMANĂ. DIMENSIUNI 

PSIHOLOGICE ŞI SOCIALE 
 

Introducere 

1. Privire generală asupra violenţei umane 

2. Forme de manifestare ale violenţei 

3. Definiţia violenţei 

4. Dimensiuni psihologice şi sociale ale violenţei 
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Introducere 

 
 Studiul privind violenţa în şcoală a demonstrat avantajul abordării 
violenţei şcolare într-o perspectivă largă: instituţională, interpersonală, 
intrapersonală, colectivă. 
 Obiectivul general al modulului îl constituie familiarizarea cadrelor 
didactice cu această viziune generală asupra violenţei şi conştientizarea 
complexităţii acestui fenomen. În mod deosebit, acest modul prezintă vio-
lenţa ca expresie a naturii umane şi analizează dimensiunile ei psihologice şi 
sociale.  
 Prin acest modul cadrele didactice vor avea posibilitatea să-şi 
sistematizeze informaţiile deja deţinute şi să se familiarizeze cu noi 
perspective asupra violenţei în general şi violenţei şcolare în special. 
 
 

1. Privire generală asupra violenţei umane 
 
 

 Violenţa umană – o problemă actuală care îngrijorează societatea 
în ansamblul ei Lideri de opinie, specialişti din diferite domenii, politicieni şi 
mass-media aduc cu frecvenţă constantă în atenţia publicului larg problema 
violenţei. Diferitele forme de violenţă se află pe agenda politică a instituţiilor 
naţionale şi internaţionale. Consiliul Europei a lansat în 2002 un proiect 
privind violenţa cotidiană, compus din module referitoare la diferitele tipuri 
de violenţă care au loc în prezent în societăţile contemporane. Există violenţă 
în viaţa publică, în cea privată, în instituţii, printre care şcoala, ca spaţiu 
public instituţionalizat, ocupă un loc privilegiat. 
  Nevoia de conştientizare, prin campanii sociale, dar şi de programe 
educaţionale care să urmărească atât dezvoltarea unei culturi a non-
violenţei, cât şi ameliorarea manifestării violenţei în relaţiile umane este 
prezentă pe agenda de lucru a instituţiilor de stat, ONG-urilor şi a mass 
mediei. 
 Violenţa este o realitate proprie naturii umane – dar şi a celei 
animale -, care are continuitate în istoria umanităţii. Natura umană include 
în structura ei violenţa. De aceea, expresia „eradicarea violenţei” este 
inadecvată. Ceea ce se încearcă să se schimbe este atitudinea faţă de 
violenţă, devalorizarea ei treptată prin conştientizarea consecinţelor ei 
negative, nedezirabile şi, implicit, creşterea controlului pulsiunilor violente 
– individuale sau colective – şi structurarea unui răspuns: nu, violenţei! 
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 În prezent, tendinţele genocidale, cuplate cu progresul tehnologic, 
împreună cu distrugerea resurselor ecologice reprezintă cele mai mari riscuri 
pentru specia umană. Viitorul speciei pare astfel incert. Pentru a înţelege 
genocidul – ca formă dramatică de violenţă colectivă -, „nu trebuie să gândim 
îngust, ci să apelăm la biologie, etică şi psihologie” (Jared Diamond, 1992). 
 „Animalul uman” are tendinţe agresive. Acest lucru trebuie să-l 
recunoaştem. Istoria a arătat permanenţa violenţei, excesele de violenţă, ca 
şi momentele de calm şi relativă linişte. Războaiele au alternat cu perioadele 
de pace. 
 Cartografia aproximativă a genocidelor există din 1492, înregistrând, 
până în 1990, 37 genociduri. Instinctualitatea agresivă a omului nu poate fi 
cu uşurinţă reprimată, stăpânită, pur şi simplu, pentru că omul este primul 
„animal” care a inventat arme.  
 Biologic, se ştie, omul este un animal cu tendinţe agresive. Într-o 
perspectivă socială, abordarea violenţei este mai complexă, pentru că omul 
este şi un animal social: relaţiile de dominaţie, cele de putere, nevoia de a 
supune, de a exploata, orgoliul, incapacitatea de a gândi toleranţa, ca soluţie 
pentru ambele părţi adverse, incapacitatea de a rezolva pacifist conflictele şi 
de a evita pierderile. 
 
  

Exerciţii şi activităţi de grup 

 Ne putem aminti/imagina scene de violenţă văzute în filme cu 
caracter istoric? De unde aflăm în copilărie despre violenţă? 

 

� Poveştile conţin personaje pozitive şi personaje negative? 
� Pentru ce s-au luptat oamenii în războaie? 
� Cum privim astăzi duelul? 
� Diferă violenţa din trecut faţă de cea de astăzi? 

 
Sarcină de grup 

� Menţionaţi un film în care subiectul să redea o scenă de luptă.  
� Menţionaţi un basm în care eroii se confruntă şi în care este exprimată 

violenţa. 
� Ce credeţi despre pedeapsa cu moartea şi de ce credeţi că a fost 

desfiinţată? 
 
 Se crează grupuri de lucru (minimum 4-5 persoane); fiecare grup îşi 
desemnează un purtător de cuvânt care prezintă rezultatele discuţiilor lor. 
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 După expunerea ideilor produse de grupuri, se vor dezbate următoa-
rele aspecte: 
� Care este, în prezent, atitudinea faţă de violenţă? 
� De ce se spune că violenţa naşte violenţă? 
� Când un ortoped amputează piciorul unui om rănit este el considerat 

violent? Poate fi el numit un criminal? 
 

Cadrele didactice vor conştientiza faptul că: 
� Violenţa nu poate fi eradicată, dar poate fi controlată. 
� Violenţa produce resentimente, emoţii negative, traume şi antrenează 

acţiuni de răzbunare. 
� Violenţa poate fi legală/legitimă sau nelegală/nelegitimă. 

 
 

2. Forme de manifestare a violenţei.  
Aplicacţii pornind de la două studii de caz 

 

Alin este un copil liniştit, de 11 ani, dar tatăl său este alcoolic şi el simte că 
atmosfera din casă este tensionată. Tatăl său este mereu la cârciumă şi nu se 
ocupă de loc de familie. Mama lui se simte foarte nenorocită şi nu ştie cum să se 
mai descurce cu banii. Aflând că tatăl i-a luat alocaţia şi s-a dus să bea banii, 
Alin, într-o clipă de deznădejde, singur, nevăzând nicio urmă de speranţă, îşi ia 
viaţa, spânzurându-se. 

Violeta vine de la serviciu târziu, seara. Ea locuieşte într-un bloc; într-o seară, 
venind grăbită acasă, nu a observat că este urmărită de un tânăr. În momentul în 
care îşi căuta cheia în geantă, acesta s-a repezit la ea, a îmbrâncit-o şi a lovit-o, 
smulgându-i geanta, în care ea avea banii şi un telefon mobil. 

 
 Analiza situaţiilor prezentate în cazurile de mai sus: 

� Ce ar fi trebuit să facă Alin? 
� Există copii în situaţii de risc de a-şi produce lor înşile rău şi cum ar 

putea fi evitate aceste drame? 
� Cine este răspunzător de sinuciderea lui Alin? 
� Este tâlhăria o formă de violenţă? Dacă Violeta era doar ameninţată şi nu 

lovită, mai putem vorbi despre violenţă? 
� Comparaţi cele două cazuri. Există asemănări şi deosebiri între cele două 

situaţii? Care caz vi se pare mai grav prin urmările lui? 
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3. Definiţia violenţei 
 
 ”Ameninţarea sau utilizarea intenţionată a forţei fizice sau a puterii 
asupra sinelui, altuia sau asupra unui grup ori comunităţi, care antrenează 
sau riscă puternic de a antrena un traumatism, un deces, o alterare 
psihologică, o dezvoltare precară sau privaţiuni” (Raport mondial asupra 
violenţei şi sănătăţii, OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii -, Geneva, 
2002). 

 
Discuţii în grup 

 Se scrie pe tablă definiţia. Un participant este invitat să sublinieze 
următoarele cuvinte şi expresii: ameninţare, forţă fizică, putere, sine, altuia, 
grup, comunităţi, traumatism, deces, alterare psihologică, dezvoltare pre-
cară, privaţiuni. 
 Se cere participanţilor să exemplifice fiecare cuvânt, plasându-l într-
un context/situaţie concretă. De exemplu: ameninţare – o mamă îşi 
ameninţă copilul că-l va bate dacă va mai lua note proaste; forţă fizică – un 
copil vine seara de la şcoală şi un băiat mai mare, îl bate şi-i fură mobilul. 
 

Dezbatere 

� Violenţa are multe forme de manifestare; zilnic ne confruntăm cu situaţii 
de violenţă; 

� Violenţa poate fi fizică, dar poate fi şi verbală/psihologică; 
� Poate exista violoenţă fizică fără componentă emoţională/psihologică? 

Dar invers? 
� Comentaţi expresia „s-a îmbolnăvit de frică”. 
 
Comparaţi două situaţii 

1. Doi boxeri de categoria cocoş, se înfruntă într-un meci.Unul dintre ei 
câştigă. 

2. Un elev de clasa a VII-a îl prinde în curte pe un elev de clasa a II-a şi îl 
bate, aparent fără motiv. 

 
Dezbatere 

� Există sporturi violente? De ce le acceptăm? 
� Putem vorbi despre victorie în cazul boxerilor? De ce? 
� Care este motivul, dacă este vreunul, în cazul violenţei între elevi de 

vârste diferite? 
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4. Dimensiuni psihologice şi sociale ale violenţei 
 

Discuţii în grup 
 

� Cine este violent? 
� În ce situaţii cineva se poate manifesta violent? 
� Cum arată un om violent/ce expresie/postură are? 
� Cine este/riscă să fie victimă? 
� De ce poate fi cineva victimzat? 
� Cum arată o victimă/cum se manifestă ea? 
� Cum te simţi când eşti victimă? 

 
Studiu de caz 

 

Un bărbat şi soţia sa beau împreună alcool. La un moment dat, după ce au băut 
destul de mult, încep să se certe şi dialogul lor se transformă într-o altercaţie. Ei 
continuă să bea şi starea lor de ebrietate avansează, în defavoarea auto-
controlului. Îşi reproşează diferite lucruri din trecut, se învinovăţesc reciproc, 
bărbatul se enervează şi o loveşte. Ea se fereşte cât poate, îl loveşte la rândul ei 
şi, la un moment dat, îi dă cu scaunul în cap şi-l omoară. 

 
Exerciţiu de grup 

 Participanţii se împart în două grupuri. Primul grup are ca sarcină 
stabilirea următoarelor aspecte legate de personajul bărbat. 

� De ce a devenit el violent? 
� Este el agresor? De ce? 
� Este el victimă? De ce? 
� Are el circumstanţe atenuante/agravante? 
 
 Al doilea grup are ca sarcină stabilirea următoarelor aspecte legate 
de personajul femeie: 
� Cine a iniţiat/provocat violenţa? 
� Este femeia victimă a violenţei domestice? De ce? 
� Ce ar fi trebuit să facă ea ca să evite situaţia? 
� Este ea criminală? 
� Are ea circumstanţe atenuante/agravante? 
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Discuţie în grup 

� Analizaţi distincţia între agresor şi victimă 
� Se pot schimba rolurile de agresor/victimă? 
 

 În ce măsură credeţi că se pot evita manifestările de violenţă? 

� Educarea auto-controlului 
� Conştientizarea trăsăturilor personalităţii proprii: impulsivitate, reactivi-

tate violentă în stare de ebrietate 
� Abilitatea de comunicare 
� Rezolvarea de conflicte 
� Controlul frustrărilor, insatisfacţiei în viaţă 
� Imaginea de sine 
� Aspiraţii şi renunţări 
� Cultura dialogului 
 

 Ce factori psihologici şi sociali sunt implicaţi în manifestarea violenţei? 

� Sentimentul de nedreptate 
� Lipsa de empatie/empatie scăzută 
� Orgoliul şi devalorizarea persoanei 
� Imaturitatea emoţională 
� Impulsivitatea 
� Lipsa auto-controlului 
� Distanţa socială: inferior/superior, şef/subaltern 
� Relaţia de putere 
� Relaţii de inegalitate între sexe; dominaţia în cuplu 

 
Concluzii 

Principalele lucruri care sunt conştientizate în acest modul de program: 

� Violenţa umană este inerentă naturii umane 
� Există o cultură a violenţei, prejudecăţi, toleranţă faţă de comportamente 

violente 
� Non-violenţa poate fi educată 
� În relaţiile de putere, se exprimă dominaţia/supunerea, iar în relaţiile 

democratice au loc comunicarea, negocierea, toleranţa, respectul reciproc. 
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MODUL 2: ABORDĂRI ALE VIOLENŢEI, 

PERCEPŢII, CONCEPTE-CHEIE, TIPOLOGII 

 

Introducere  

 1. Abordările violenţei sunt complementare 

 2. Clasificarea violenţei: tipurile de violenţă  

 3. Mituri şi prejudecăţi privind violenţa 
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Introducere 

 
 În acest modul cadrele didactice sunt familiarizate cu o perspectivă 
pluridisciplinară asupra violenţei şi cu diferitele abordări prin care s-a 
încercat operarea unor distincţii între diferitele tipuri de violenţă umană. 
 Obiectivul general urmărit în acest modul este conştientizarea unor 
criterii ca instrumente pentru cadrele didactice în înţelegerea complexităţii şi 
dificultăţii de a studia acest fenomen. 
 
� Criteriul biologic: abordare biologică 
� Criteriul sociologic: abordare socială 
� Criteriul psihologic: abordare psihologică 
� Criteriul economic: abordare economică (costuri) 
� Criteriul medical: abordare medicală/psihiatrică 
� Criteriul cultural: abordare culturală (diferenţe între culturi) 
� Criteriul gen: diferenţe de sex în violenţă 
� Criteriul juridic: Abordarea juridică (distincţia civil/penal) 
� Criteriul politic: abordare politică 
 
 Există diferite criterii pentru că ele urmează diferenţierea între 
discipline în abordarea fenomenului violenţei umane. 
 Din studii se remarcă eforturile cercetătorilor de a studia şi clasifica 
tipurile de violenţă, dar şi necesitatea de a coopera disciplinar. 
 Cea mai răspândită şi mai facilă din punct de vedere operaţional este 
tipologia propusă – dar şi adoptată în perspectiva înţelegerii violenţei ca 
fenomen social – de către OMS. 
 
 Clasificarea violenţei. După OMS, violenţa se împarte în trei tipuri: 
1. Violenţa faţă de sine: sinuciderea, abuzul şi comportamentul auto-

distructiv; ea poate lua anumite forme: fizică, psihologică sau privaţiuni 
şi neglijenţă faţă de sine 

2. Violenţa interpersonală: violenţă familială/în cuplu; violenţă comunitară 
(între persoane care nu sunt rude şi care pot chiar să nu se cunoască). 

 Ambele subtipuri pot lua anumite forme: fizică, sexuală, psiholo-
gică sau privaţiuni şi neglijenţă. 
3. Violenţă colectivă:  

- violenţă socială; 
- violenţă politică; 
- violenţă economică. 
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 Toate aceste subtipuri iau aceleaşi forme ca şi violenţa interpersonală. 
 Violenţa poate fi considerată ca un continuum, de la forme minore – 
împingere, bruscare, gesturi fizice, expresii verbale denigratoare, jigniri etc. 
– la forme majore sau chiar extreme, mergând până la forme letale. 
 În contextul şcolar, tipul cel mai răspândit de violenţă este cea 
interpersonală şi cea intrapersonală. Violenţa interpersonală poate lua 
următoarele forme:  
4. Violenţă fizică 
5. Violenţă psihologică 
6. Violenţă verbală 
7. Violenţă sexuală 
8. Privaţiuni şi neglijenţă 
 

1. Abordările violenţei sunt complementare 
 

Sarcină de grup 

 
 După expunerea tipurilor de abordare se dezbat următoarele aspecte: 
� Care este esenţa fiecărui tip de abordare/ abordări - perspective diferite? 
� Identificarea celor două concepte cheie: agresor/victimă 
� Exemplificaţi un tip de abordare folosind experienţa dumneavoastră 
� Dificultatea de a aborda pluridisciplinar violenţa umană 
 
 Abordările violenţei umane se exprimă astfel: 

Biologic: aspecte convergente/divergente între violenţa animală şi 
cea umană 

Sociologic: categorii sociale, violenţa mass media şi expunerea la 
violenţă 

Psihologic: violenţa este o trăsătură de personalitate, oamenii diferă în ceea 
ce priveşte potenţialul lor de violenţă 

Economic: violenţa are costuri mari (îngrijiri medicale/psihologice)  
Medical: există indivizi violenţi, cu tulburări de personalitate, dar şi 

psihopaţi 

Se desenează pe tablă o mână şi se scrie 
pe fiecare deget una dintre abordările 
enumerate mai sus. 
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Cultural: există forme diferite de violenţă, specifice unei culturi sau 
alteia (de ex. mutilări genitale în unele culturi africane, 
crimele datorită neplătirii dotelor la indieni, vendetta 
siciliană, căsătoriile minorelor în Iran) 

De gen: bărbaţii sunt mai violenţi decât femeile (prezenţa 
testosteronului) 

Juridic: unele comportamente violente sunt de natură penală, 
justiţia restaurativă 

Politic: drepturile omului/dreptul la integritate fizică şi psihologică, 
drepturile victimelor şi egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi 

 

Studiu de caz 

 

Viorica are 19 ani, nu are pregătire profesională, părinţii ei au un nivel 
educaţional scăzut, este şomeră şi a avut o relaţie de concubinaj din care a 
rezultat un copil. Concubinul a părăsit-o, fără a-i acorda vreun sprijin în creşterea 
copilului. Familia este numeroasă şi se zbate în sărăcie, toţi membrii ei trăind din 
ajutoare sociale. O rudă vine să-i propună să plece în Germania să lucreze ca 
baby-sitter, promiţându-i că o va ajuta la obţinerea documentelor de călătorie. 
Totul poate plăti el, iar ea va achita datoriile din ce va câştiga. În Germania este 
sechestrată într-un club de noapte şi obligată să se prostitueze, ea fiind de fapt 
vândută patronului. Refuză, dar este ameninţată că familia ei va suporta 
consecinţele împotrivirii ei, bătută, lipsită de acte de identitate. Negăsind nicio 
soluţie salvatoare, ea încearcă să se sinucidă. Speriaţi, patronii o pun pe picioare 
şi apoi o vând mai departe ca să scape de ea. 

 
Discuţie în grup 

� Care este profilul psiho-social al personajului principal feminin? 
� Din ce cauză a ajuns ea în situaţia respectivă? 
� A fost ea vulnerabilă la victimizare?  
� Ce fel de violenţă a suportat ea?  
� Ce factori sunt implicaţi în situaţia de violenţă prezentată mai sus? 
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2. Clasificarea violenţei: tipurile de violenţă 
 

Studiu de caz 

 

Bogdan, elev în clasa a XI-a, a fost un elev bun. Părinţii lui sunt ingineri şi 
locuiesc toţi într-un apartament de bloc. Bogdan s-a împrietenit cu nişte băieţi 
care se adunau în spatele blocului lui, aveau bani şi erau lăsaţi la voia întâmplării 
de către părinţi. Treptat, notele lui au scăzut, situaţia la învăţătură a devenit chiar 
dramatică, avea multe absenţe, a început să fie distrat şi a slăbit mult. Au început 
să dispară bani din casă, iar mama a realizat că el se droga. Cu chiu cu vai a intrat 
la facultate, dar nu s-a dus aproape deloc. Din casă au continuat să dispară 
lucruri, iar o fată vecină cu el i-a spus mamei lui ca l-a invitat la ea, el neavând 
cheia de la apartament, observând apoi că-i lipsea portofelul. Îl bănuia pe 
Bogdan, dar nu avea dovezi. Tatăl a aflat de la mamă despre situaţia fiului său, a 
început să bea, s-a pensionat medical şi a devenit violent. Părinţii îşi reproşau 
unul altuia situaţia fiului lor. Când în casă n-au mai rămas decât paturile şi nişte 
farfurii, el a decis să-l dea afară pe Bogdan, în urma unor discuţii şi bătăi, s-a 
certat apoi şi cu soţia sa, ajungând chiar la bătaie. Bogdan a dispărut, iar la câteva 
zile poliţia a venit să-i anunţe pe părinţi că fiul lor a furat şi a traficat droguri, 
fapt pentru care a fost reţinut. 

 
Dezbatere 

� Analiza cauzelor care au dus la situaţia personajului de mai sus 
� Înţelegerea relaţiilor – comunicării – în familie 
� Cum putem cunoaşte consecinţele negative ale comportamentului adictiv 
şi cum îl putem preveni? 

� Relaţia între droguri şi violenţă 
� Rolul grupului şi al presiunii lui în adoptarea unor comportamente 

nedezirabile, adesea autodistructive 
� Indicaţi cum aţi fi procedat în situaţia părinţilor? 
� Câte tipuri de violenţă pot fi identificate în acest caz? 
 

Studiu de caz 
 

Cazul Larisa: Prin mass media, societatea românească a fost informată de 
tragedia fetiţei Larisa, în vârstă de 9 ani, din Iaşi, care, după ineficiente cercetări 
ale poliţiei, a fost găsită moartă şi violată, agresorul fiind din proximitatea fetiţei, 
şi anume, un vecin adolescent locuind în acelaşi imobil cu fetiţa. Fără îndoială că 
acest caz se înscrie într-un eveniment de violenţă sexuală. 
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Dezbatere 

 Se ştie că traumele suferite în copilărie au consecinţe de ordin 
psihologic bine conturate în cercetarea criminologică din perspectiva psiho-
logiei dezvoltării. Ele se manifestă prin: 
� imagine de sine negativă; 
� depresie şi/sau izolare socială; 
� dificultăţi în procesul de învăţare; 
� tulburări ale construcţiei identităţii sexuale; probleme dificile în sfera 

sexualităţii; 
� dificultăţi de relaţionare; 
� sentimentul victimei că este diferită de alţi oameni; 
� sentimentul că este puternic în sens malign (se dă o conotaţie pozitivă com-

portamentelor violente, pozitivarea negativului în condiţiile ataşa-mentului 
între agresor şi victimă, mai ales în cazurile de violenţă sexuală); 

� stări de confuzie privind propria persoană (disocierea eu-lui) sau ale 
valorilor existenţiale; 

� anxietate. 
 

Exerciţii 

- Analizaţi situaţia de mai sus prin prisma consecinţelor menţionate şi 
identificaţi dimensiunile psihologice ale agresorului şi cele ale 
victimei, în fericita situaţie în care fetiţa ar fi supravieţuit violenţei 
comise asupra ei. 

- Formulaţi argumente prin care să susţineţi necesitatea conştientizării 
de către adulţi a vulnerabilităţii copiilor şi factorii responsabili de 
situaţia Larisei. 

- Formulaţi argumente pentru care oamenii trăiesc cu mitul încrederii în 
cei apropiaţi (cei care sunt cunoscuţi, categorie în care intră şi cadrele 
didactice).  

- Cum putem să ajutăm copiii să nu devină victime, ce trebuie să le 
spunem? 

 
Sarcină de grup 

Cu ce riscuri se confruntă un copil? Menţionaţi factorii de risc. 

� Se formează mai multe grupuri de lucru. După discuţii în grup, repre-
zentantul fiecărui grup va prezenta tuturor participanţilor ideile produse în 
urma activităţii grupului ca bază a elaborării unui repertoriu de riscuri, 
ţinând cont şi de importanţa lor. 
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 După construirea acestui repertoriu, se vor dezbate următoarele 
aspecte: 
� Cine este responsabil de victimizarea copiilor, folosind diferite exemple 
de victimizare în funcţie de contexte diferite: acasă, la şcoală, pe stradă, în 
locuri publice (parc, terenuri de sport etc.)? 
 
Atitudini ale adulţilor – părinţi, rude, cunoscuţi/necunoscuţi, vecini, 
cadre didactice -, care pot pune în pericol viaţa copiilor/elevilor:  

� Indiferenţa 
� Lipsa de informaţie 
� Reproducerea modelului educaţional din familia de origine  
� Neglijenţa 
� Deficienţe ale stilului educaţional; familia disfuncţională 
� Lipsa de comunicare 
� Dezacord/divergenţe privind stilul educaţional/lipsa cooperării între 

părinţi. 
 
 

3. Mituri şi prejudecăţi privind violenţa 
 

 Având în vedere experienţa dumneavoastră de viaţă şi cea didactică, 
vă rugăm să apreciaţi cât de mult acordaţi importanţă următoarelor 
mituri/prejudecăţi şi dacă aţi reflectat asupra lor: 
 

� Femeile nu-şi bat bărbaţii. 
� Copilul nu-şi poate victimiza părinţii. 
� Fetele sunt violate pentru că sunt provocatoare. 
� Copilul trebuie să facă ceea ce îi spun părinţii. 
� Părinţii vor numai binele copiilor, ei nu greşesc niciodată. 
� Părinţii au slăbiciuni: ei pot iubi şi arăta iubirea mai mult pentru unul dintre 

copii. 
� Copilul este indiferent atunci când în faţa lui se fac observaţii de tipul: „nu 

seamănă cu mine”, „seamănă cu...”. 
� Copilul nu trebuie să aibă griji, cine ştie ce-l aşteaptă în viaţă. 
� Grija copilului este doar să înveţe. 
� Copilul trebuie să ştie de frică. 
� Copilul face ce vede acasă. 
� Copiii învaţă acasă violenţa. 
� Chiar dacă ai făcut un copil, poţi trăi exact ca înainte. 
� Părintele nu are de ce să se scuze în faţa copilului. 
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Dezbatere 

� Convergenţa/divergenţa părerilor privind afirma-ţiile de mai sus 
� Analiza erorii de generalizare şi educarea prudenţei 
� Copilul nu este doar un elev, corect vorbind, el este o persoană 
� Dificultatea comunicării şi a stilului democratic în relaţiile de familie 
� De ce le este frică părinţilor/cadreleor didactice să fie apropiaţi de 
copii/elevi? Le este frică sau le este dificil? 
� Este uşor să impui reguli, este mult mai dificil să le explici 
� Părinţii/profesorii prea înţelegători/prea autoritari sau chiar terorişti – 
terorismul infantil/terorismul parental 
� Conflictul intergeneraţional: „toate-s vechi şi toate-s noi”. 
 

Concluzii 

 Adulţii – părinţi, profesori – care în relaţiile cu copiii folosesc pe-
depse fizice şi îşi exprimă trăiri negative  - nemulţumire, dispreţ, dezacord, 
insatisfacţie, dezamăgire, indiferenţă, nepăsare – faţă de comportamentul/ 
performanţele lor, indiferent de contextul la care ei se referă (acasă, la 
şcoală, în lume) trebuie să se gândească la efectele atitudinilor lor asupra 
psihologiei copiilor.  
 Copiii au nevoie de înţelegere, securitate afectivă, sprijin, protecţie, 
dar şi de autoritate şi fermitate. O prea mare înţelegere şi libertate oferită de 
părinţi poate fi considerată de către copil ca şi o formă de neimplicare, de 
nepăsare. Comunicarea este necesară pentru a crea un climat de încredere şi 
respect reciproc. Copilul are mai mult nevoie de timp şi deisponibilitate 
psihologică decât de bani. 
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MODUL 3: VIOLENŢĂ ŞI VICTIMIZARE.  

ELEVII – CATEGORIE DE RISC 
 

Introducere  

1. Identificarea agresorului şi a victimei. Cine este 

victima? 

2. Trăsăturile/caracteristicile unui elev cu tendinţe 

agresive şi cele ale unui elev-victimă 

3. Conştientizarea comportamentului violent şi a 

victimizării 
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Introducere 
 

 
 Un modul de formare pe această temă este deosebit de oportun 
pentru că studiul „Violenţa în şcoală” a reliefat nu doar agresivitatea în 
relaţiile din cadrul şcolii – fie că ea are ca autori elevii, cadrele didactice sau 
părinţii -, ci şi victimizarea. Ca atare, în studiu s-au prezentat informaţii atât 
asupra celor care manifestă comportamente de violenţă de diferite tipuri – 
fizică, verbală, psihologică, simbolică -, dar şi asupra celor care intră în 
categoria victimelor. 
 Acest modul oferă o perspectivă mai clară şi cuprinzătoare asupra 
violenţei şi victimizării, având ca obiectiv general conştientizarea de către 
cadrele didactice a importanţei nu numai a distincţiei între agresori şi 
victime, cât şi a versatilităţii acestor ipostaze, datorită escaladării violenţei şi 
complexităţii cauzelor care fac în anumite situaţii ca un elev sau adult să 
manifeste agresivitate sau să devină victimă. 
 Studiile arată faptul că victimele violenţei, deci cei care sunt 
categorii de risc de victimizare, sunt mai frecvent copiii, femeile, persoanele 
vârstnice şi cele cu diferite dizabilităţi. Ca atare, modulul de faţă va debuta 
prin furnizarea unor informaţii privind violenţa şi victimizarea elevilor ca 
grup cu riscul cel mai mare de victimizare.  
 Proporţia unităţilor de învăţământ la nivelul cărora se înregistrează 
fenomene de violenţă depăşeşte 75% (referitor la eşantionul de şcoli, 
considerat reprezentativ la nivel naţional). La nivel microsocial, acest pro-
cent se diferenţiază în funcţie de o serie de criterii: tipul de şcoală, mediul 
de rezidenţă _ urban sau rural -, zona în care este situată şcoala şi mărimea 
şcolii (numărul de elevi). 
 Conform declaraţiilor directorilor de şcoli, ponderea elevilor cu 
manifestări grave de violenţă este estimată la aproximativ 2,5%. Mai mult 
de o jumătate dintre aceştia comit acte de violenţă „efectivă” – droguri, 
alcool, agresiuni fizice şi sexuale grave, vandalism, degradare de bunuri 
publice -, restul fiind autori ai unor acte de violenţă neverbală sau verbală 
sau „efectivă” ( loviri, agresare fizică) asupra cadrelor didactice. 
 Ponderea elevilor victimizaţi – victime ale furturilor, agresiunilor, 
hărţuirii, intimidării etc. – este de 3%. 
 Opiniile directorilor de şcoli converg cu cele ale profesorilor, 
părinţilor, elevilor şi consilierilor şcolari, ei menţionând în mod similar 
formele cele mai răspândite de violenţă – certuri, conflicte, dispute, jigniri, 
ţipete, porecle denigratoare, discriminări exprimate prin injurii -, dar şi 
având percepţii similare: violenţa verbală este mai puţin gravă decât cea 
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neverbală şi cea fizică, băieţii sunt mai violenţi decât fetele. Există violenţă 
manifestată de părinţi în perimetrul şcolii – faţă de profesori, elevi, propriul 
copil -, dar şi cea a profesorilor faţă de elevi (mai ales verbală, exprimată 
prin formule de adresare şi epitete injurioase, ironii, atitudini de dispreţ şi 
respingere, comportamente reactive necontrolate etc.). 
 Violenţa în spaţiul proxim şcolii (trotuarul din faţa intrării în şcoală, 
spaţiul din apropierea gardului şcolii, străzile adiacente etc.) au autori atât 
elevi ai şcolii, dar  mai ales tineri din cartier, adesea foşti elevi ai şcolii. 
 Putem, astfel, considera categoria victimelor tot atât de largă ca cea a 
autorilor de comportamente violente; această categorie se regăsesc, însă, în 
mod semnificativ mai mult elevii, unele comportamente violente – furturi, 
îmbrânciri, hărţuiri, loviri etc. – comise în proximitatea şcolii având drept 
victime numai elevi.  
 
 

Exerciţii şi activităţi de grup 

 
 

1. Identificarea agresorului şi a victimei. Cine este victima? 
 
 

Studiu de caz. Scenariu 

Sunteţi dirigintă. Asistaţi la o scenă în care o elevă din clasa Dvs. este acostată, în 
pauză, de către un elev din altă clasă, mai mare ca vârstă şi obligată să meargă 
într-un colţ retras al coridorului. Observaţi că elevul are o expresie 
ameninţătoare. 

 
Sarcină de grup. Dezbatere 

� Imaginaţi-vă care ar fi motivul pentru care elevul are un asemenea 
comportament 

� Identificaţi rolurile de agresor/victimă. Ce indicatori folosiţi? 
� Construiţi un repertoriu al motivelor, folosind experienţa pe care o aveţi 
� Cum aţi interveni în acest caz pentru a preveni declanşarea unui compor-

tament violent? 
� Aduceţi argumente care să susţină soluţia propusă 
� Exemplificaţi cu alte situaţii, folosind experienţa didactică pe care o aveţi 
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2. Trăsăturile/caracteristicile unui elev cu tendinţe agresive  
şi  cele ale unui elev victimă. 

� Nestăpânit 
� Învăţat să fie violent 
� Agitat 
� Timid 
� Fragil fizic 
� Cu dizabilităţi 
� Preferinţă pentru filme/jocuri violente 
� Indisciplinat 
� Obsedat de sport şi arte marţiale 
� Performanţe şcolare slabe 
� Familie cu probleme 
� Cu complexe de inferioritate/superioritate 
� Stil de viaţă neordonat 
� Prea protejat de către părinţi 
� Singur la părinţi 
� Răsfăţat 
� „Chiulangiu” 
� Prematur dezvoltat sexual 

 
Sarcină de grup 

 Folosind experienţa dumneavoastră didactică, încercaţi să construiţi 
un profil aproximativ al elevului cu manifestări de violenţă şi al celui 
victimă. Găsiţi atribute – epitete – sau descrieţi aspecte ale vieţii şi 
comportamentului şcolar, utilizând informaţii/presupoziţii privind familia, 
părinţii, nivelul educaţional al părinţilor, stilul de viaţă, statutul socio-
economic, petrecerea timpului liber, preferinţe, aspiraţii, situaţia şcolară, 
aspect/particularităţi fizice, grupul de prieteni, valorile personale etc. 
 Se formează grupuri de lucru compuse din 4-5 persoane. În constituirea 
grupurilor se ţine cont şi de distribuţia echilibrată în funcţie de criteriul sex, 
astfel încât, pe cât posibil, fiecare grup să includă atât femei cât şi bărbaţi). 

 
Dezbatere pe baza ideilor produse în grup 

� Care factor dintre cei menţionaţi vi se pare mai important (familia, 
şcoala, personalitatea elevului, grupul de prieteni, stilul de viaţă, valori 
etc.) şi de ce? 

� Există deosebiri între fete şi băieţi în ceea ce priveşte violenţa şi 
victimizarea? 
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� Exemplificaţi, folosind situaţii întâlnite în şcoală 
� Este imitaţia importantă în explicarea comportamentului violent? 

 
 

3. Conştientizarea comportamentului violent  
şi a  victimizării 

 
Discuţie în grup 

� Sunt elevii violenţi conştienţi că există şi alte modalităţi de a rezolva 
situaţiile conflictuale? 

� Sunt elevii-victime conştienţi de victimizarea lor? 
 

Exerciţiu 

 Se creează grupuri de lucru – 4 sau 5 persoane – şi li se dă o listă de 
proverbe sau zicători: 
� Vorba dulce, mult aduce 
� Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face 
� Bătaia e ruptă din rai 
� Unde dă mama, creşte 
� Aşchia nu sare departe de trunchi 
� Copil cuminte şi babă frumoasă nu există 
Sarcina de lucru include: 
- Analizaţi proverbele şi zicătorile de mai sus şi interpretaţi-le din 

perspectiva ideii de violenţă şi victimizare 
- Formulaţi argumente pentru a asocia fiecrae proverb sau zicătoare cu un 

cuvânt: comunicare, empatie, frică, părinţi, copilărie. 
 

Studiu de caz 

Mihai este elev în clasa a V-a. El este un elev liniştit, sfios şi slăbuţ fizic. Are 
părinţi foarte bogaţi care-l aduc la şcoală cu maşina şi sunt mereu cu ochii pe el. 
El vine zilnic la şcoală cu un pacheţel cu bunătăţi: ciocolată, fructe, coca cola, 
biscuiţi. Colegul lui de bancă îl tachinează spunându-i „bebeluşul” şi-l umileşte 
mereu. Când îi vede pacheţelul îi spune: „Să-ţi fac vama!” şi-şi ia singur ce-şi 
doreşte. Mihai nu se revoltă şi nu are curaj nici să-l înfrunte şi nici să se plângă 
nimănui. Într-o zi el a refuzat să ia pacheţelul şi, obligat fiind de părinţi să-l ia,   
l-a aruncat pe jos. Mama i-a tras o palmă. Mihai a intrat în şcoală plângând, fapt 
ce l-a făcut pe colegul lui să-l strige „bebeluşă”. Mihai nu mai vrea să meargă la 
şcoală. Părinţii vin să vorbească cu diriginta. 
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Exerciţiu 

� Analizaţi cazul prezentat considerându-vă diriginta lui Mihai. Ceea ce nu 
ştiţi este faptul că elevul este umilit şi agresat psihologic, exploatat de 
colegul lui.  

� Formulaţi o strategie de a afla ce se întâmplă cu elevul. 
� Construiţi o strategie de a discuta cu părinţii pentru a rezolva refuzul 

elevului de a veni la şcoală. 
� Cum constataţi fenomenele de intimidare care nu se soldează cu violenţă 

fizică? 
� Analizaţi tipurile de comportament în urma cărora unii elevi devin 

victime, apreciind gravitatea şi consecinţele victimizării, folosind cate-
gorii diferite de victimizare: furt în incinta şcolii/în imediata vecinătate a 
şcolii; agresiuni sexuale; agresiuni fizice în incinta şcolii/în imediata 
vecinătate a şcolii; hărţuire etc. 

� Prezentaţi din experienţa Dvs. o situaţie de victimizare şi cum aţi reuşit s-
o rezolvaţi. 

� În ce şcoli credeţi că victimizarea este mai frecventă şi cum s-ar putea 
explica ea? 

 
Studiu de caz 

Într-un liceu din Bucureşti, cartierul Militari, un elev lipseşte mereu, are note 
foarte slabe, iar atunci când vine la şcoală este indisciplinat, deranjează orele şi 
vorbeşte la telefonul mobil. Dirigintele s-a plâns conducerii şcolii şi i-a spus 
elevului că îi va chema pe părinţi la şcoală. Elevul îşi bate sistematic colegii şi 
tuturor le este frică de el. Practic, el vine la şcoală ca să-şi terorizeze colegii şi 
profesorii. În ziua în care a fost anunţat de către diriginte că părinţii lui vor fi 
chemaţi la şcoală, a bătut două colege şi apoi a telefonat tatălui său. Acesta i-a 
spus să stea liniştit că rezolvă el situaţia. Tatăl său a trimis trei prieteni la şcoală 
care au intrat în biroul directorului, l-au bătut şi l-au ameninţat că-l vor prinde şi 
pe stradă dacă nu se poartă frumos cu fiul prietenului lor. Ca urmare a „lecţiei” 
date, colegii acestui elev au fost din ce în ce mai mult bătuţi şi ameninţaţi cu 
bătaia, spunându-li-se: „pot să fac ce vreau, doar aţi văzut, toată lumea mă 
cunoaşte în cartier şi la şcoală, nimeni nu se ia de mine fără s-o păţească, că dau 
un telefon lui tata şi rezolvă el. 

 
Exerciţiu - joc de roluri 

� Analizaţi situaţia prezentată, folosind conceptele cunoscute: forţă fizică, 
putere, agresor, victimă, violenţă, victimizare 

� Identificaţi actorii acestor evenimente şi tipurile de violenţă/victimizare 
incluse în studiul de caz 
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Participanţii sunt invitaţi să se ofere a juca unul dintre rolurile de mai 
jos. 
� Cum aţi fi rezolvat acest caz dacă aţi fi fost: directorul şcolii, părinţi ai 

elevilor bătuţi/ameninţaţi, profesori în şcoala respectivă, elev în 
clasa/şcoala respectivă 

� Ce ar fi trebuit să învăţaţi din aceste experienţe pentru a preveni repetarea 
unor astfel de situaţii 

� Credeţi că victima-fată diferă de victima-băiat? Dacă da, cum interpretaţi 
această diferenţă? 

� Puteţi vorbi despre o victimizare multiplă? Aţi întâlnit cazuri în care un 
elev/ o elevă suportă mai multe situaţii de victimizare din partea aceluiaşi 
elev/elevă sau din partea unor elevi/eleve diferite? 

 
Concluzii 

 Proporţia unităţilor de învăţământ care au semnalat cazuri de copii şi 
tineri victime ale agresiunilor este apropiată de cea corespunzătoare şcolilor 
care au furnizat informaţii despre actele grave de violenţă ale propriilor 
elevi – 69%, respectiv 72%. În spaţiul aceleiaşi şcoli, unii elevi sunt 
agresivi, alţii sunt victime, iar alţii pot fi incluşi în ambele categorii. Există, 
în unele cazuri, riscul de a transforma şcoala şi zona proximă a acesteia  
într-un mediu lipsit de securitate atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele 
didactice. 
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MODUL 4: FORME ŞI CAUZE ALE VIOLENŢEI ÎN 

ŞCOALĂ. PERSPECTIVĂ INDIVIDUALĂ, FAMILIALĂ, 

ŞCOLARĂ, MASS-MEDIA 
 

Introducere  

1. Forme ale violenţei şcolare 

2. Cauze ale violenţei şcolare 

3. Principalele trăsturi de personalitate ale elevilor 

relevante în cazul violenţei şcolare  

4. Mediul socio-familial. Factori de risc în inducerea 

violenţelor elevilor 

5. Şcoala - entitate generatoare de conflicte, climat 

negativ şi violenţă 
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Introducere 
 
 

 Un modul de formare dedicat acestei teme este necesar pentru că, din 
studiul-anchetă „Violenţa în şcoală” a reieşit faptul că această realitate este 
foarte complexă, violenţa având o etiologie multifactorială. Nu numai că ea 
îmbracă forme diferite de manifestare, dar, mai mult decât atât, cauzele care 
duc la aceste manifestări sunt foarte diverse, indiferent dacă ne referim la 
individ – elev, profesor, părinte -, la familia din care face parte elevul, la 
şcoală, ca entitate complexă, sau la influenţele macrosociale dintre care 
mass media pare să fie cea mai importantă. 
 Astfel, pentru a înţelege mai bine violenţa şcolară, este necesară 
luarea în consideraţie a diferitelor perspective asupra acestui fenomen, 
analiza diverselor tipuri de manifestare a violenţei, a cauzelor şi factorilor de 
risc. Acesta este obiectivul general al modulului de faţă.  
 În România, şcoala a suportat, după 1990, o serie de schimbări, ea 
fiind una dintre verigile/instituţiile cele mai importante ale societăţii. Factori 
precum accesul larg la informaţii, introducerea ideii de autonomie şcolară în 
raport cu oferta educaţională, dar şi cu relaţia între decidenţi şi corpul 
profesoral, exprimată şi prin lărgirea participării la decizii a autorităţilor 
locale, părinţilor, bisericii, societăţii civile etc. au făcut ca şcoala să devină 
un spaţiu al unor schimbări majore, dar şi al tensiunilor sociale inerente 
schim-bării macrosociale. În acest context, în şcoală, au început să se facă 
simţite fenomene de violenţă, conflicte între actorii educaţionali, divergenţe 
de opinii care au antrenat şi conturat mai ales tensiuni între şcoală şi familie, 
în principal în privinţa responsabilităţii faţă de formarea tinerei generaţii. 
 În literatura de specialitate sunt frecvent analizate tendinţele privind 
formele de manifestare în şcoala contemporană, la nivel internaţional, unele 
dintre ele putând fi sesizate şi la nivelul şcolii româneşti. Se constată, astfel: 
� Trecerea de la violenţa fizică, directă, vizibilă, legitimată şi încurajată, 

uneori, la forme subtile, simbolice, invizibile, referitoare la anumite 
valori care se promovează, la tipurile de relaţii specifice mediului şcolar 
şi la anumite modele comportamentale dezirabile, în prezent. 

� Proliferarea violenţelor şcolare determinate de diferenţe de statut social, 
de gen, religioase, etnice. 

� Afirmarea, deşi încă „anemică”, a sexului feminin pe piaţa infracţio-
nalităţii, adoptarea unor comportamente, altădată specifice sexului mas-
culin, de către fete, proliferarea delincvenţei minorelor. 

� Multiplicarea şi diversificarea formelor de violenţă asupra profesorilor. 
� Creşterea frecvenţei fenomenelor de violenţă gravă în şcoli, care intră sub 
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incidenţa legii (crime, violuri, utilizarea armelor, consumul de droguri. 
� Difuzia fenomenelor de violenţă în afara şcolii/în imediata vecinătate a 

acesteia, determinând o transgresare a violenţei de la şcoală la spaţiul 
public. 

 Dacă există violenţă în şcoală, este legitim să ne întrebăm: care sunt 
formele în care ea apare? 
 
 

1. Forme ale violenţei şcolare 
 

 În urma studiului/anchetă „Violenţa în şcoală”, s-au conturat, pentru 
şcoala românească, următoarele forme ale violenţei şcolare: 
 
Violenţa între elevi: 
� cea mai răspândită formă/conflicte  între elevi; 
� este un fenomen generalizat în şcoli; 
� formele uşoare de violenţă sunt specifice vârstei şcolare; 
� elevii sunt violenţi unii faţă de ceilalţi pentru că societatea, în ansamblu, 

este agresivă; modelele de relaţionare la care sunt expuşi copiii sunt de 
natură violentă (acasă, pe stradă, la televizor, inclusiv în emisiunile 
pentru copii); 

� violenţa verbală este cea mai răspândită formă: certuri, conflicte, injurii, 
ameninţări, intimidare, hărţuire, batjocură, jigniri; apare ca o manifestare 
„obişnuită”, dar un comportament tolerat; 

� violenţa fizică (bătaia) este declarată mai ales de către părinţi şi mai puţin 
de către cadrele didactice; 

� se manifestă mai frecvent în următoarea ordine: în imediata vecinătate a 
şcolii, după program, în pauze, în şcoală, în şcoală după program, în 
timpul oreleor; 

� se manifestă, în ordinea frecvenţei: între elevii din aceeaşi clasă, între 
elevii din clase diferite şi de acelaşi nivel şcolar (clase paralele), între 
elevi de diferite niveluri şcolare. 

 
Violenţa elevilor faţă de profesori 
� există, dar părerile actorilor sunt divergente;  
� consilierii şcolari recunosc existenţa ei într-o proporţie mai mare decât 

corpul profesoral/conducere (ei fiind cei care consiliază elevi cu 
asemenea comportamente); 

� se manifestă prin comportamente neadecvate în raport cu statutul lor 
(absenteism şcolar, fuga de la ore, indisciplină, ignorarea mesajelor 
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cadrelor didactice, cel mai frecvent), agresiune verbală şi nonverbală 
(ofense, refuzuri, atitudini ironice, gesturi inadecvate/obscene) şi violenţă 
gravă (injurii, jigniri, loviri, agresiune fizică). 

 
Violenţa profesorilor faţă de elevi: 
� este un fenomen prezent în şcoală, dar dificil de recunoscut de către 

cadrele didactice; 
� se manifestă sub diferite forme, în ordinea frecvenţei, ca: ironie/ sarcasm/ 

dispreţ explicit; evaluare neobiectivă (nedreptate), agresiuni nonverbale, 
ignorare/neacordarea atenţiei, excludere de la ore, injurii, jigniri, violenţă 
fizică (palme, tras de păr, tras de urechi). 

 
Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii: 
� părinţii au comportamente neadecvate faţă de profesori (ţipete, discuţii 

aprinse, ironii, ameninţări cu reclamaţii, agresivitate fizică); 
� părinţii au comportamente violente faţă de propriul copil/colegi ai 

propriului copil. 
 
Violenţa în afara spaţiului şcolii: 
� se manifestă între elevi sau sunt provocate de alte persoane în jurul şcolii 

(foşti elevi ai şcolii, locuitori din zonă, tineri din găşti de cartier, elevi de 
la alte şcoli, necunoscuţi); 

� poate avea manifestări diferite (furt, agresare verbală, nonverbală, 
tâlhărie, agresare fizică, sexuală). 

 
 

Exerciţii şi activităţi de grup 

 
 
 Identificaţi formele de violenţă şcolară, folosind şi exemplele/ 
studiile de caz prezentate în modulele anterioare 
 

Joc de roluri 

 Se prezintă o situaţie petrecută într-o şcoală. În această situaţie sunt 
implicate mai multe persoane cu roluri diferite: părintele (tata), elevul, sora 
elevului. 

Un elev în clasa a IX-a povesteşte acasă despre un coleg pe care îl place foarte 
mult. Acest lucru deranjează mult pe părinţi, care îi reproşează interesul purtat 
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colegului şi-i recomandă să nu-l copieze, să „nu se ia după el”, pentru că va 
vedea că acest coleg va avea probleme. Elevul spune părinţilor că acest coleg a 
lipsit de la şcoală mult timp şi că toţi se uită la el cu admiraţie. Vorbeşte numai 
despre bani şi distracţii. Sora elevului, elevă şi ea în clasa a VIII-a , îşi susţine 
fratele, în admiraţia ce i-o poartă colegului şi afirmă că acesta trebuie să fie 
cineva „grozav”. Tatăl este depăşit de situaţie şi de alianţa celor doi copii, 
neînţelegând ce găsesc atât de atractiv la acest „derbedeu”. 

 
 Se descrie situaţia pornind de la un caz real. 
 Se propune grupului ca rolurile să fie interpretate de patru persoane – 
elev, coleg, tată, soră – în cadrul a două secvenţe: în prima, elevul şi colegul 
lui discută în pauză; în a doua, acasă la elev, într-o discuţie între elev şi tată, 
la care asistă şi sora elevului. 
 

Dezbatere 

� Care ar fi motivele pentru care colegul stârneşte atenţie, admiraţie, 
respectul colegilor lui şi al elevului la care se face referire? 

� Cum vă explicaţi acordul între fraţi? 
� Ce valori şi comportamente promovează colegul? 
� Analizaţi conflictul de valori între generaţii. 
 

Studiu de caz 
 

Mama unui elev: 
Eu am venit la şcoală prin clasa a IX-a şi tot timpul doamna dirigintă îmi spunea 
că fiul meu este cel mai obraznic şi cel mai rău şi că-i bate pe toţi copiii. Am zis: 
„Copilaşule, există metodă şi pentru tine, că începe să-mi crape obrazul de 
ruşine, să-mi crape inima cănd vin la şcoală”. Am observat că nu-i place să-l cert 
faţă de altcineva. De aceea, am venit în clasă şi l-am luat de urechi, de faţă cu 
toată clasa, i-am spus că-l mut şi că-l bag la o şcoală cu internat, să-şi ia la 
revedere de la copii. A crăpat de ruşine. I-am spus că aceeaşi metodă i-o aplic şi 
la liceu. Ce ţie nu-ţi place, nu face! De atunci nu mai am probleme şi nu l-am mai 
auzit să se bată sau să-njure. 

 
Discuţie în grup 

� Identificaţi formele de violenţă în situaţia prezentată mai sus şi tipul de 
violenţă în care se înscriu comportamentele actorilor implicaţi. 

� Ce raporturi de putere – şi cel fel de formă de putere – pot fi identificate 
în această situaţie ? 

� Cum priviţi strategia adoptată de mama elevului? Este ea recomandabilă? 
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A fost eficientă? A avut consecinţe asupra atitudinii elevului faţă de 
şcoală şi colegii lui? 

� Este strategia părintelui de a rezolva situaţia o formă de violenţă? 
� Ce sens daţi cuvântului „ameninţare”? Are el mai multe forme de 

manifestare? 
� Care este diferenţa – dacă există – între ameninţare şi informare? 
� Au copiii nevoie de autoritate şi dacă da cum ar trebui să se exprime ea? 
 

Exerciţiu 

 Se crează grupuri de 4-5 persoane. Fiecare grup are un reprezentant. 
Se cere grupurlor să interpreteze, să dea una sau mai multe semificaţii ale 
atributului „obraznic”, conform opţiunilor lor şi apoi să găsească atribute 
sinonime. Reprezentanţii grupurilor vor întocmi un repertoriu de semni-
ficaţii specificând câţi membri ai grupului au optat pentru fiecare 
semnificaţie în parte. Se va întocmi un repertoriu general de semnificaţii. 
 
 

Discuţie în grupul mare, reunit 

 Va participa tot grupul, dar se vor alege numai două opţiuni care 
diferă. Pentru fiecare opţiune de sens se va alege un susţinător. Se vor aduce 
argumente pro şi argumente contra. Grupului i se va solicita opinii de 
susţinere sau respingere a fiecărei opţiuni exprimate. 
 
Cine trebuie să se implice? A cui este responsabilitatea? 
 

Studiu de caz 

 

Unele situaţii de violenţă sunt generate de grupuri de copii sau tineri din 
vecinătatea şcolii. În curtea unei şcoli vin nişte copii certaţi cu şcoala, care nu 
frecventează cursurile, dar stau în curte sau în jurul şcolii. Părinţii lor habar n-au 
că ei nu mai merg la şcoală. Copiii sunt, de fapt, convinşi că ei vin la şcoală, dar 
stau în curte. Un băiat din clasa a VI-a a fost plecat două săptămâni în Spania cu 
părinţii şi s-a întors înapoi la şcoală, dar nu mai vine la ore. Povesteşte colegilor 
cum a fost în Spania şi agaţă fetele, adresându-le vorbe nepotrivite. Face mereu 
observaţii denigratoare la adresa unor copii, locuieşte cu bunicii şi declară că 
aceştia sunt „ramoliţi” şi că-i duce de nas cum vrea el. 
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Exerciţii 

� Analizaţi situaţia prezentată. 
� Caracterizaţi comportamentul elevului, încercaţi să explicaţi care sunt 

cauzele comportamentului său. 
� Identificaţi responsabilităţile şi stabiliţi cine trebuie să-şi asume sarcina 

educării acestui elev. 
� Identificaţi pe cei care trebuie să intervină în această situaţie. 
� Ce forme de violenţă au loc în această situaţie? Cine sunt actorii? Cine 

sunt agresorii şi cine sunt victimele? 
 

Studiu de caz 

Un părinte: 
Eu, ca elev, am luat la palme! Mie mi se pare normal ca să fie profesorii lăsaţi să-
i mai atingă din când în când. Degeaba-i avertizează cu nota la purtare, degeaba 
unii spun că „îmi bat eu copilul acasă; n-aveţi dreptul să mi-l bateţi!”, din 
moment ce mă jigneşte pe mine ca şi cadru didactic, eu n-am dreptul să dau în el? 
Deci, îl ameninţ că-l dau afară de la ore, îl ameninţ că-i scad nota la purtare şi-i 
pun 7 şi după aceea el continuă şi continuă...Deci, unde va ajunge? Mie mi se 
pare, totuşi, că legile nu sunt bune. Asta-i părerea mea personală. 

 
Dezbatere 

� Identificaţi stilul educaţional propus de către un părinte în situaţia de mai 
sus. 

� Folosindu-vă experienţa didactică, discutaţi despre opiniile părinţilor cu 
privire la relaţiile cu copiii lor; ce tip de relaţii aţi întâlnit cel mai 
frecvent? 

� Există tensiuni/divergenţe între profesori şi părinţi? Cum explicaţi aceste 
dezacorduri şi ce urmări au ele asupra atitudinilor elevilor? 

� La ce fel de forme de violenţă se referă părintele din studiul de caz de 
mai sus. 

� Folosind experienţa Dvs. didactică, elaboraţi o tipologie a părinţilor în 
funcţie de strategia adoptată în relaţiile cu copiii lor. 

� Există similarităţi între stilurile educaţionale ale profesorilor şi cele ale 
părinţilor? 

� Cum procedaţi în situaţiile în care stilul educaţional personal nu este 
compatibil cu cel al părinţilor? 
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2. Cauze ale violenţei şcolare 
 
 Una dintre ipotezele studiului „Violenţa în şcoală” a fost aceea că 
acest fenomen este generat de multiple cauze şi factori de influenţă ale căror 
efecte se cumulează şi potenţează reciproc, producând forme de manifestare 
diferite, de la cele mai simple, acceptabile, la cele mai grave, chiar la 
delincvenţă.  
 În studii de specialitate, s-au conturat o serie de factori de risc 
privind violenţa şcolară, ei referindu-se, mai ales, la relaţiile în familie/ 
climatul familial, sărăcie, instabilitatea mediului în care se dezvoltă copilul, 
personalitatea copilului, mass media, aspectele legislative, spiritul vremii şi 
valorile promovate/confuzia valorilor, lipsa de toleranţă în diferite aspecte 
ale vieţii sociale. 
 Obiectivul acestei secvenţe de modul constă în identificarea facto-
rilor de risc, urmărind o tipologie convenabilă operaţional şi aptă de a 
facilita înţelegerea complexităţii etiologiei fenomenului de violenţă şcolară. 
 
 

Exerciţii şi activităţi de grup 
 
 
1. Este individul, cu caracteristicile sale biologice, psihologice şi sociale o 
cauză a violenţei şcolare? Putem vorbi despre elev violent care manifestă 
tendinţe către violenţă, adesea transformându-se în „treceri la act”? 
 

Studiu de caz 

Un elev s-a caracterizat astfel: „Consider că sunt o persoană care se aprinde uşor, 
cred că e o trăsătură de familie...Se întâmplă des să reacţionez şi apoi să-mi pară 
rău. Nu pot spune că am sânge rece, pentru că-mi sare ţandăra repede. Nu prea ar 
trebui să dau vina pe alţii...Îmi pierd uşor firea...mai arunc cîteodată şi cu 
obiectele, când mă enervez, am spart televizorul odată...M-am enervat rău, am 
ţipat la profesoară, am scuipat-o, i-am smuls catalogul şi l-am aruncat pe geam... 

 
Exerciţiu 

� Identificaţi tipurile şi formele de violenţă din situaţia de mai sus. 
� Definiţi comportamentul elevului la şcoală, acasă. 
� Identificaţi cauza/cauzele comportamentului său. 
� Argumentaţi aceste cauze, prin prisma expresiilor folosite de către 

elev: „trăsătură de familie”, „apoi îmi pare rău”, „nu am sânge rece”, 
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„îmi pierd firea prea uşor”. 
� Asociaţi aceste expresii cu trăsături de personalitate. 

 
Discuţii în grup 

� Ce strategii aţi adopta într-o situaţie ca cea de mai sus? 
� Cum poate fi schimbat comportamentul elevului în cazul în care 

credeţi că acest lucru ar fi posibil? 
� Cine poartă responsabilitatea faţă de violenţa manifestată în acest 

caz? 
� Există limite ale educaţiei? În ce situaţii?  
� Cum vă explicaţi expresia profană „sămânţă rea”? 

 
 

3. Principalele trăsături de personalitate ale elevilor  
relevante în cazul violenţei şcolare 

 
 

Studiu de caz 

Un elev de clasa a VI-a recunoaşte că, dacă-l supără un coleg, se răzbună pe loc. 
Odată, un coleg de clasă i-a rupt pixul şi el i-a spus ca drept pedeapsă să-i aducă 
a doua zi 10.000 de lei. L-a ameninţat că, dacă nu-i aduce banii, va primi 
„mardeală”. Altădată, a avut duşmănie pe o fată sau pe un coleg pentru că i-a 
spus ceva urât. „S-a descărcat”, declară el, bătându-l, iar fetei i-a pus piedică pe 
culoar, făcând-o să cadă. Cum nu-i plăcea ceva sau cineva sărea la bătaie. I se 
părea că bătaia rezolvă totul. A bătut nişte fete doar pentru că i se părea că sunt 
prietene din interes, pentru dulciuri. Dacă cineva îl înjura îl bătea. 

 
Discuţie de grup 

� Analizaţi comportamentui elevului din studiul prezentat. 
� Identificaţi tipul de violenţă cel mai frecvent folosit de elev în 

relaţiile cu colegii. 
� Identificaţi formele de violenţă prezentate în situaţia de mai sus. 
� Ce strategie aţi adopta dacă aţi avea în clasă asemenea elevi? 
� Ce trăsături de personalitate pot exprima asemenea comportamente? 
� Ce comportamente aţi observat la colegii unor asemenea elevi? Dar 

la părinţii lor? 
 
 La nivelul clasei, se observă diferenţe între elevi. Atât la ore, cât şi în 
pauze elevii au comportamente diferite, determinate de trăsături diferite de 



 229 

personalitate: abilitatea de a asimila, stilul de comunicare, modalităţi de 
socializare, particularităţi emoţionale, capacitatea de concentrare/atenţie, 
impusivitate şi control de sine etc. 
 

Exerciţiu 

 Pornind de la cele de mais sus şi folosind experienţa Dvs. didactică, 
vă rugăm să evaluaţi dacă vă confruntaţi cu diferite comportamente ale 
elevilor în funcţie de două variabile, considerate pentru climatul şcolar 
tendinţa către exprimarea violenţei. 
 
Comportamente Simptome Rar  Mediu Frecvent 

Nu stă locului, se mişcă 
mereu 

   

Părăseşte banca când nu 
trebuie 

   

Fuge, se mişcă când nu 
trebuie 

   

Dificultăţi de a sta liniştit 
când jocul o cere 

   

Pare „împins de ceva”,  
să facă /să se mişte 

   

 
 
 
 
 
Hiperactivitate/i
mpulsivitate 

Vorbeşte mult    
Se bagă în discuţii, în joc, 
intervine, întrerupe 

   

Răspunde fără să aştepte 
toată întrebarea 

   

 

Nu are răbdare să-şi aştepte 
rândul 

   

Nu dă atenţie detaliilor şi 
face greşeli din neglijenţă în 
rezolvarea temelor sau a 
altor activităţi 

   

Dificultăţi de concentrare 
chiar când se joacă 

   

De obicei nu e atent la ce i se 
spune 

   

Nu urmăreşte instrucţiunile 
date şi nu-şi îndeplineşte 
sarcinile de elev 

   

Dificultăţi de organizare a 
sarcinilor şi activităţilor 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Inatenţie 

Respinge sarcini care-i cer    
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efort mental susţinut (teme 
acasă/şcoală) 
Pierde lucruri şi nu are 
niciodată tot ce-i trebuie 

   

Este adesea distrat de stimuli 
externi 

   

Este uituc mereu    
 
 În general, aceste trăsături se combină; dar, dacă la fiecare dintre 
aceste două tipuri de comportament – hiperactivitate/impulsivitate şi 
inatenţie – se constată prezenţa a şase simptome, acest lucru înseamnă că 
părinţilor elevului respectiv trebuie să li se recomande să se adreseze 
consilierului şcolar. 
 

Discuţie de grup 

� Identificaţi diferenţa de percepţie între un elev al cărui comportament în 
termeni de manifestarea violenţei este acceptabil (deşi este un elev 
incomod) şi unul al cărui comportament vă face să credeţi că el ar trebui 
să beneficieze de ajutorul unui psiholog/psihiatru. 

� Credeţi că aproape în orice clasă există un procent foarte mic de elevi cu 
tulburări comportamentale grave, adesea neconştientizate de către adulţi? 

� Ce strategie aţi adopta în comunicarea cu părinţii în situaţia în care un 
elev vi se pare că manifestă un comportament deviant, bizar, inadecvat, 
dincolo de limite sau, cu alte cuvinte, un elev „imposibil”? 

� Ce cunoştinţe/informaţii ar trebui să aibă cadrele didactice pentru a 
interveni în asemenea situaţie? 

 
 

4. Mediul socio-familial. Factori de risc în inducerea 
violenţelor elevilor 

 
 

Discuţie în grup şi exerciţii 

 Se consideră drept cauze familiale ale comportamentelor violente ale 
elevilor o serie de factori de mediu socio-familial. Mai jos, aveţi o 
enumerare a acestor cauze. Vă rugăm să apreciaţi fiecare dintre cauzele 
menţionate, folosind trei trepte de evaluate: deloc important, destul de 
important, foarte important. Desigur că toţi aceşti factori au un rol, ei 
potenţându-se reciproc, dar se pare că unii sunt mai importanţi decât alţii. 
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Cauze Neim-
portant 

Destul de 
important 

Foarte 
important 

Relaţii conflictuale, violenţă 
domestică (certuri, bătăi) 

   

Indiferenţă, neglijenţă, interes redus 
al părinţilor pentru copil 

   

Familii dezorganizate/monoparentale    
Sărăcie/şomaj    
Carenţe afective/lipsa iubirii arătată 
copilului  

   

Alcoolism (unul sau ambii părinţi)    
Nivel redus de instrucţie al părinţilor    
Familie supradimensionată/mulţi 
copii  

   

Părinţi absenţi/plecaţi la muncă în 
străinătate 

   

Părinţi/părinte în detenţie    
 
� Indicaţi cu ce cauze v-aţi confruntat mai frecvent. 
� Formulaţi argumente pro şi contra  sau rezerve faţă de cauzele menţio-

nate. Căutaţi situaţii în care un factor se asociază cu un altul, potenţând 
incidenţa violenţei. 

� Formulaţi argumente pentru a înţelege inateracţiunea între diferitele 
caracteristici ale mediului socio-familial. 

� Identificaţi aceşti factori în studiile de caz anterior prezentate. 
 

Studiu de caz 

Un cuplu are un copil de 11 ani. Părinţii copilului sunt foarte bogaţi şi au ambiţii 
mari privind copilul lor. Acesta are tot ce-şi poate visa un copil: dulciuri, jucării, 
computer etc. Ambii părinţi erau foarte ocupaţi, tatăl, mai ales, venea doar seara 
acasă. Familia angajase doua femei care să se ocupe de casă – ordine, curăţenie, 
gătit -, una dintre ele ocupandu-se mai mult de copil. Părinţii fac parte din 
categoria proaspeţilor îmbogăţiţi: au vilă cu piscină, peluză cu grătar, două 
maşini, gard înalt, senzori de alarmă, câine lup. Totuşi, între părinţi existau 
tensiuni şi adesea certuri, legate de opţiunile lor educaţionale. Tatăl îi reproşa 
mamei că-l cicăleşte prea mult şi că nu-i lasă libertate. Copilul poartă aparat 
dentar, este gras, are o bicicletă foarte scumpă şi diverşi profesori pentru 
meditaţii. Copilul nu avea prieteni şi era tot timpul ocupat cu programul impus de 
mamă. Într-o zi, stupoare! Copilul a fugit cu bicicleta, lăsând un bilet: „Vreau să 
fiu aurolac”. A fost găsit repede pentru că nu ajunsese departe de casă. 
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Discuţie în grup 

� Caracterizaţi stilul educaţional/valorile părinţilor. 
� Descrieţi starea psihologică a copilului, ce simţea şi ce gîndea el. 
� Identificaţi acuze ale comportamentului lui. 
� Poate un copil supraprotejat să dezvolte comportamente ostile/violente? 
� Identificaţi trebuinţele de dezvoltare ale copilului, folosind distincţia între 

autonomie/afirmare şi dependenţă/supunere. 
 
 

5. Şcoala - entitate generatoare de conflicte, 
 climat negativ şi violenţă 

 
 Şcoala poate fi ea însăşi, ca entitate, generatoare de conflicte, 
climat şcolar negativ şi violenţă? 
 

Joc de roluri 

 Doi participanţi ai grupului îşi asumă rolul a două cadre didactice, cu 
atitudini diferite faţă de stilul didactic: stilul autoritar/stilul democratic. 
Restul grupului observă jocul de rol şi participă apoi la discuţia de grup. 
 

Discuţie în grup 

� Indicaţi prin ce se caracterizează stilul autoritar. Dar cel democratic? Ce 
diferenţe de atitudini reflectă fiecare stil în parte? 

� Cum se exprimă comunicarea între profesor şi elev în adoptarea unor 
stiluri didactice diferite? 

� Formulaţi argumente pro şi contra stilului autoritar şi a celui democratic. 
� Care sunt avantajele /dezavantajele fiecărui stil educaţional în parte? 
� Care sunt avantajele/dezavantajele metodei de predare active? 
� Descrieţi, din exprienţa dumneavoastră, situaţii în care aţi fost nevoit să 

schimbaţi stilul didactic. De ce? 
 

Studiu de caz 

Într-o şcoală există profesori tineri şi profesori în vârstă. În cancelarie, au avut 
loc discuţii despre vârstă/experienţă ca variabilă a climatului clasei şi incidenţa 
violenţei. Profeorii tineri se plâng că vârsta tânără nu este un avantaj, iar cei 
vârstnici consideră, din contră, că tinereţea poate fi un avantaj. 
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Discuţie în grup 

� Identificaţi ce avantaje/dezavantje privind comunicarea didactică poate 
avea apropierea de vârstă între elevi şi profesor. 

� Repetaţi sarcina considerând diferenţa mare de vârstă între elevi şi 
profesor. 

� Argumentaţi dacă se pot face generalizări privind influenţa factorului 
vârstă între copii şi adulţi. 

� Există un conflict între generaţii la nivelul şcolii, între profesori sau/şi 
între profesori şi elevi? 

� Poate prietenia între profesori şi elevi să amplifice pozitiv relaţia lor? 
� Definiţi „buna distanţă” între cadre didactice şi elevi. 
� Construiţi profilul unui „profesor ideal” şi al unui „director ideal”. 
� Asociaţi atributele de competent sever/apropiat, evaluând gradul lor de 

coexistenţă. 
 
Contextul social în care funcţionează şcoala românească contemporană 
 

Studiu de caz 

Doi părinţi, prieteni de familie, se întâlnesc într-o vizită la nişte prieteni comuni. 
Se discută despre politică, vreme, preţuri, vacanţe, bani şi alte lucruri. La un 
moment dat discuţia se focalizează pe copii şi educaţia lor. Unul dintre părinţi 
susţine că lipsa implicării familiei în viaţa copilului este cauza principală a 
eşecului în educaţia copiilor. Un alt părinte consideră că cel mai mare duşman în 
educaţia copiilor este mass media, mai ales televizorul. El susţine că televizorul 
impune modele de succes şi întăreşte dorinţa de vedetism a copiilor şi imitaţia. 
Pledează pentru desfiinţarea televizorului din casă dacă numai aşa poţi opri copiii 
să stea tot timpul la televizor, mai ales că ei rămân nesupravegheaţi destul de 
mult timp. 

 
Discuţie de grup 

� Indicaţi pericolele/avantajele pe care le aduce televiziunea şi argumentaţi 
cu exemple din experienţa directă. 

� Definiţi efectele pozitive/negative ale televiziunii asupra copiilor. 
� Formulaţi strategii prin care se pot maximiza efectele pozitive şi 

minimiza efectele negative. 
� Cum pot adulţii să controleze expunerea copiilor la scene de violenţă 

(timpul de vizionare şi tipul emisiunii)? 
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Dezbatere 

Discutaţi şi evaluaţi următoarele afirmaţii: 
� Violenţa copiilor se datorează sistemului, societăţii în care trăim. 
� Violenţa copiilor ne priveşte pe toţi. 
� Degeaba încerci să corectezi influenţele negative ale mediului social, ele 

tot afectează copiii. 
� Adulţii, inclusiv profesorii, sunt insuficient motivaţi, implicaţi în educaţia 

copiilor. 
� Familia a pierdut terenul, anturajul copiilor a câştigat în influenţă; 

presiunea grupului este mai mare decât autoritatea şcolii sau a familiei/ 
părinţilor. 

� Copiii sunt atraşi de modele negative pentru că nu au discernământ şi nici 
nu li se dezvoltă gândirea critică. 

� Toate eşecurile educaţiei se datorează crizei valorilor. 
� În toată lumea este la fel. 
� „Ca la noi la nimenea.” 
 

Concluzii 

 Formele şi cauzele violenţei şcolare sunt complexe şi dificil de 
analizat, mai ales datorită varietăţii lor. Violenţa şcolară nu poate fi abordată 
autonom, deşi ea poate fi conturată ca un fenomen aparte al violenţei 
societale. Pentru a înţelege violenţa şcolară este necesar să cunoaştem 
specificitatea acestui fenomen – mai ales, cunoaşterea interacţiunii între 
persoană şi situaţie - şi de abia apoi să-l articulăm la problematica violenţei 
cotidiene în viaţa contemporană. 
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MODUL 5: VIOLENŢA SUBIECTIVĂ ŞI VIOLENŢA 

OBIECTIVĂ ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR 

 

Introducere  

1. Cine defineşte/califică un fapt ca violent? 

2. Aspectele vizibile ale actelor de violenţă 

3. Aspectele mai puţin vizibile ale actelor de violenţă   

4. Pot elevii să diminueze impactul subiectiv al  

     manifestărilor de violenţă? 

5. Valori, atitudini şi competenţe ale cadrelor didactice 
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Introducere 

 
 Oportunitatea unui modul de formare pe această temă a fost 
semnalată de ancheta Violenţa în şcoală. Chestionaţi frontal în legătură cu 
prezenţa fenomenelor de violenţă în şcoală, cei mai mulţi actori intervievaţi 
s-au referit la violenţa înţeleasă mai ales în dimensiunea sa obiectivă, la acte 
de agresivitate manifestă (fizică, verbală sau non-verbală) şi într-o măsură 
mult mai redusă la dimensiunea mai puţin vizibilă, de natură subiectivă 
(violenţa resimţită). De asemenea, măsurile concrete şi strategiile de 
intervenţie, acolo unde au fost dezvoltate, vizau în primul rând combaterea 
sau prevenirea manifestărilor observabile/explicite de violenţă, în timp ce 
formele mai subtile, cu efecte la fel de nocive asupra victimelor, erau 
ignorate. 
 Acest modul oferă o nouă perspectivă asupra modului de manifestare 
a diferitelor forme de violenţă, completând modulul Cauze şi forme ale 
violenţei în şcoală. Perspectivă individuală, familială, şcolară şi mass-
media. Obiectivul general urmărit îl constituie conştientizarea de către 
cadrele didactice a importanţei distincţiei între violenţa subiectivă şi cea 
obiectivă cât şi dobândirea unor competenţe specifice privind identificarea 
timpurie a cauzelor care conduc la fiecare dintre aceste forme de manifes-
tare a violenţei în spaţiul şcolar. Principalele situaţii de violenţă analizate 
sunt cele care apar între elevi, între părinţi şi elevi şi între profesori şi elevi. 
 Studii recente subliniază importanţa dimensiunii subiective în 
analiza manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolar28: „a califica un fapt ca 
violent înseamnă, în esenţă, a emite o judecată de valoare asupra acelui fapt 
[...] Ceea ce este resimţit ca violenţă de un elev de la o anumită şcoală poate 
trece neobservat în ochii elevilor de la altă şcoală”. Prin urmare, modulul de 
faţă va debuta cu analiza percepţiilor participanţilor asupra prezenţei feno-
menelor de violenţă şi a formelor de manifestare a acesteia, la nivel general. 
În continuare, activităţile şi exerciţiile practice vor urmări aprofundarea 
analizei asupra formelor de manifestare şi a actorilor (având în vedere tipuri 
de manifestare a violenţei între elevi, între părinţi şi elevi şi între profesori şi 
elevi). 
 Modulul are un caracter preponderent aplicativ şi încearcă să 
valorifice experienţa anterioară a cadrelor didactice în activităţi de prevenţie 
şi combatere a diferitelor forme de violenţă şcolară. Violenţa subiectivă 
impune cunoaşterea profilului psihologic al victimei, dar şi a valorilor, 

                                                 
28 Sălăvăstru Dorina, Violenţa în mediul şcolar. În: Ferreol, Gilles, Adrian, Neculau, 
Violenţa. Aspecte psihosociale, Iaşi, Editura Polirom, 2003. 
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tipurilor de relaţii sau modului de participare la cultură şcolară a acestuia. 
Cel mai mare pericol este acela ca prin ignorarea constantă a unor situaţii de 
violenţă şi a impactului asupra victimelor, acestea să devină o stare de 
normalitate, inevitabilă, chiar necesară, sau, mai grav, un obişnuit 
pedagogic. Activităţile propuse în modulul de formare pot să conducă la o 
creştere a gradului de înţelegere a problemelor cu care se confruntă elevii, la 
o mai mare apropiere între elevi şi cadrele didactice şi, implicit, la crearea 
unui cadru mai propice desfăşurării activităţilor didactice. 
 
 

EXERCIŢII ŞI ACTIVITĂŢI DE GRUP 
 
 

1. Cine defineşte/califică un fapt ca violent? 
 

Exerciţiu pornind de la un studiu de caz 

Sunteţi martorul unei situaţii care apare în pauză, pe holul şcolii, în care  o elevă 
din clasa la care sunteţi diriginte este victima unei manifestări de violenţă 
verbală cauzată de: 
- O elevă din aceeaşi clasă 
- Un elev dintr-o clasă mai mică 
- Un elev dintr-o clasă mai mare 
- O tânără care nu învaţă în şcoala dumneavoastră 

 
Sarcină de grup 

� Cum interveniţi în situaţia prezentată mai sus? Argumentaţi motivele 
care vă determină să alegeţi respectivul tip de intervenţie. 

 
 Se creează grupuri de lucru (minim 4 cadre didactice pentru 
fiecare situaţie prezentată). După discuţii de grup, un reprezentant va 
prezenta tuturor participanţilor soluţia şi motivaţia pentru aceasta.  
 
 După expunerea tuturor celor patru tipuri de intervenţie se vor 
dezbate următoarele aspecte: 
� Care sunt punctele convergente/divergente între cele 4 tipuri de inter-

venţie? 
� Care sunt punctele convergente/divergente între argumentări pentru 

respectivele tipuri de intervenţie? 
� Câtă atenţie se acordă în justificarea intervenţiei următoarelor probleme: 
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definirea respectivului caz ca situaţie de violenţă; autoritatea persoanei 
care intervine; scopul urmărit prin intervenţie? 

� Identificarea victimei actului de violenţă verbală: eleva, cadrul didactic 
care intervine, toate persoanele care au fost martorii incidentului. 

� Exemple (proprii sau preluate) de intervenţii personale în situaţii similare 
de violenţă. 

 

- Acţiuni şi atitudini ale cadrelor didactice care pot fi dăunătoare în anumite 
condiţii sau dacă sunt manifestate în mod repetat. 

- Acţiune fără comunicarea explicită a legitimităţii/autorităţii celui care 
intervine (în raport cu subiecţii implicaţi) 

- Intervenţie fără definirea actului respectiv ca agresiune, fără indicarea naturii 
agresiunii asupra victimei 

- Intervenţie fără analiza efectelor la nivel subiectiv asupra victimelor. 

 
 

2. Aspectele vizibile ale actelor de violenţă 
 

Discuţie în grup şi exerciţiu 

� Analiza unor situaţii de violenţă în timpul  producerii acestora. 
� Cum poate fi analizat un  act de violenţă după producerea acestuia? Surse 

de informare. Verificarea informaţiilor. 
� Violenţa obiectivă şi “statisticile” la nivelul şcolii privind cazurile de 

violenţă. 
 

La nivelul şcolii violenţa se manifestă în forme variate, precum: 
- violenţă verbală (poreclire, tachinare, ironizare, imitare în scop denigrator, 

ameninţare, hărţuire, proferare de injurii); 
- violenţă fizică (bruscare, împingere, lovire, rănire);  
- comportament care intră sub incidenţa legii (furt, vandalism, consum/ 

comercializare de droguri, tulburarea liniştii publice, viol). 

 
Exerciţiu 

 Pornind de la exemplul de mai sus şi având în vedere experienţa 
dumneavoastră în activitatea didactică, vă rugăm să evaluaţi diferite acte de 
violenţă în funcţie de dificultatea de observare (1= foarte dificil de observat, 
3=  foarte uşor de observat). 
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Forme de violenţă 
 

1 2 3 

Poreclire     

Tachinare    

Ironizare    

Ameninţare    

Hărţuire    

Proferare de injurii    

Violenţă verbală  

Altele. Care?    

Bruscare    

Împingere    

Lovire    

Rănire    

Violenţă fizică 

Altele. Care?    

Furt    

Vandalism    

Consum/comercializare de droguri    

Tulburarea liniştii publice    

Viol    

Comportamente 
care intră sub 
incidenţa legii 

Altele. Care?    

 
Dezbatere 

� Convergenţa/divergenţa opiniilor participanţilor la curs în evaluarea 
diferitelor forme de violenţă. 

� Analiza cauzelor şi surselor de informaţie în cazul formelor de violenţă 
analizat. 

� Înţelegerea actelor de violenţă şi ca un comportament deviant în relaţie 
cu şcoala (întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în 
şcoală, provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă, ofensă adusă autorităţii/ 
statutului cadrului didactic etc.); proceduri de monitorizare existente în 
şcoală. 

 
 

3. Aspectele mai puţin vizibile ale actelor de violenţă 
 

Discuţie în grup şi studiu de caz 

� Există şi forme subtile de violenţă în şcoală?  
� Cum putem cunoaşte dimensiunea subiectivă a fenomenelor de violenţă? 
� Care sunt resursele necesare unui cadru didactic pentru a cunoaşte şi 

această dimensiune a fenomenelor de violenţă? 
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Studiu de caz 

Lucian şi Maria sunt elevi la un liceu bucureştean de prestigiu, în clasa a X-a. Ei 
nu au fost niciodată implicaţi într-un incident violent şi au o imagine de elevi 
liniştiţi atât în rândul colegilor cât şi al profesorilor. În urma unei anchete de 
rutină prin chestionar, dirigintele clasei află că Maria se simte deseori în nesigu-
ranţă în timpul petrecut la şcoală, în vreme ce Lucian se declară mulţumit de 
nivelul de securitate asigurat de şcoală. Discuţii individuale ulterioare cu  părinţii 
elevei au scos la iveală faptul că ambii elevi sunt frecvent ţinta unor acte de 
violenţă verbală din partea unor colegi (tachinări, intimidări, injurii), pretextul 
fiind faptul că cei doi  elevi sunt din mediul rural şi de etnie rromă.  

 
Exerciţiu 

� Analizaţi situaţiile celor doi elevi din perspectiva subiectivă a fenome-
nelor de violenţă. 

� Prezentaţi perspectiva obiectivă a situaţiei de violenţă exemplificate  în 
studiul de caz. 

� Formulaţi două argumente prin care să indicaţi consecinţele negative pe 
care ignorarea dimensiunii subiective a violenţei le poate avea asupra 
elevilor victimă. 

� Comparaţi exemplul prezentat în studiul de caz cu exemple din practica 
dumneavoastră curentă. 

 
 

4. Pot elevii să diminueze impactul subiectiv  
al manifestărilor de violenţă? 

 
 În ce măsură credeţi că elevii sunt ajutaţi prin activităţile didactice 
(inclusiv cele extra-curriculare) să deprindă abilităţi esenţiale pentru a face 
faţă mai bine situaţiilor conflictuale sau care implică violenţa: 

- Control/inteligenţă emoţională 
- Rezolvare de conflicte 
- Socializare/legare de prietenii 
- Soluţii de sublimare a agresivităţii 
- Capacitate de a rezolva probleme 
- Capacitate de ascultare activă 
- Abilităţi de afirmare de sine 
- Conştientizarea valorilor  
- Construcţie a unui profil moral 
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5. Valori, atitudini şi competenţe ale cadrelor didactice 
 

Dezbatere, sarcini individuale 

 Care sunt ”ingredientele” din care trebuie să fabricăm profilul 
ideal al profesorului care intervine într-o situaţie de violenţă? 

• Respect pentru fiecare elev 
• Sensibilitate, empatie pentru elevi şi problemele acestora 
• Optimism în capacităţile elevului 
• Capacitate de a-şi controla emoţiile 
• Abilitate de a rezolva conflictele 
• Abilitate de a negocia şi media 
• Abilitate de a comunica şi de a rezolva probleme 
• Coerenţă/consistenţă în reacţii 

 
Cum ştim cât de aproape suntem de acest profil ideal? 

• Ce ne spun colegii? 
• Ce ne spune directorul? 
• Ce ne spun elevii? 
• Ce ne spun părinţii? 

 
Cum putem să ne apropiem de acest profil ideal? 

• Un efort mai mare de auto-cunoaştere 
• Aprofundarea cunoştinţelor de specialitate 
• Iniţierea unor proiecte la nivelul clasei/şcolii 
• Participarea la activităţi de formare  
• Deschidere mai mare faţă de sugestiile/observaţiile celor din jur 
• Atenţie mai mare acordată elevilor (în special în afara orei de curs) 
• Consultarea cu colegii în confruntarea cu situaţii complexe, transfe-

rul unor experienţe de succes 
 

Concluzii şi sugestii de intervenţie 

� Care sunt principalele lucruri noi pe care le-am aflat în acest curs? 
� Care este aplicabilitatea practică a lucrurilor noi prezentate? 



 243 

SUGESTII PENTRU CUNOAŞTEREA DIMENSIUNII SUBIECTIVE A 
ACTELOR DE VIOLENŢĂ 

- DIRIGINŢI - 
 
ÎN SITUAŢIA UNUI ACT DE VIOLENŢĂ 

Dacă sunteţi martor al incidentului: 
• Evaluaţi oportunitatea şi legitimitatea intervenţiei dumneavoastră. 
• Comunicaţi tuturor părţilor implicate natura violentă a actelor observate 

(definiţi în mod explicit prejudiciul adus victimei/ victimelor). 
• Solicitaţi ajutor specializat de urgenţă în cazul unor situaţii grave. 
• Încercaţi să nu aplicaţi sancţiuni ”sub impulsul momentului”, urmăriţi să 

aflaţi cât mai multe despre natura prejudiciului produs, antecedentele, 
circumstanţele atenuante etc. 

• Nu aplicaţi însă sancţiuni la o distanţă mare în timp faţă de momentul 
producerii incidentului (o sancţiune tardivă a unui act de violenţă are o 
eficacitate mult mai redusă). 

Dacă interveniţi după producerea incidentului: 
• Discutaţi cât mai curând posibil cu victima actului de violenţă, evaluaţi 

în profunzime natura prejudiciului produs. 
• Solicitaţi informaţii suplimentare de la alte persoane care au fost martore 

la incident (colegi, cadru didactic, director etc.). 
• Luaţi legătura de urgenţă cu familiile tuturor persoanelor implicate, 

prezentaţi obiectiv incidentul produs şi convocaţi un reprezentant al 
familiei la şcoală. 

• În cazurile în care se impun, sancţiunile trebuie stabilite în conformitate 
cu regulamentul de conduită al şcolii sau cu orice alt cod explicit şi 
legitim de comportament. 

• Nu aplicaţi sancţiuni fără a comunica în mod explicit justificarea 
măsurilor luate; dacă este cazul, consultaţi-vă cu colegii sau cereţi ajutor 
specializat pentru fundamentarea deciziilor dumneavoastră. 

• Evaluaţi în timp eficacitatea măsurilor punitive şi utilizaţi această 
experienţă în confruntarea pe viitor cu cazuri similare de violenţă. 

 

PENTRU A PREVENI MANIFESTĂRI DE VIOLENŢĂ 

� Verificaţi în mod sistematic sentimentul de securitate pe care elevii din 
clasa dumneavoastră îl au atât în şcoală, cât şi în zona proximă şcolii sau 
în drumul de la/spre casă.. 

� Ajutaţi-i pe elevi să cunoască acele aspecte care-i fac mai expuşi decât 
alţi colegi la diferite tipuri de agresiuni (la nivel individual sau de grup). 

� Apelaţi la ajutorul părinţilor, dar şi a unor experţi de la nivelul şcolii 
(consilier şcolar, psiholog, medic) pentru a cunoaşte cazurile şi pentru a 
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asista elevii care au fost victimele unor acte de agresiune mai puţin 
vizibile dar cu un impact puternic la nivel subiectiv. 

� Dezbateţi împreună cu elevii principalele forme de violenţă 
ignorate/nesancţionate de către şcoală. 

Acţiuni şi atitudini ale cadrelor didactice care pot fi dăunătoare în anumite 
condiţii sau dacă sunt manifestate în mod repetat: 

� Intervenţie/sancţionare fără a indica norme sau reguli explicite sau chiar 
în dezacord  cu norme/reguli explicite 

� Inducerea sentimentului de vinovăţie, ignorarea apelului la responsabi-
litate în cazul agresorului 

� Substituirea şi inducerea sentimentului de neputinţă a agresorului 
� Comunicare abuzivă (interdicţii ireversibile, inexplicabile) cu agresorul 
� Stabilitatea şi securitatea emoţională, conformismul şi contestaţia, crizele 

de originalitate, îndoiala 
� Efectele schimbării 
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MODUL 6: DEFICIENŢELE DE COMUNICARE CA 

SURSĂ A VIOLENŢEI ŞCOLARE 

 

Introducere  

1. Comunicarea interpersonală – dependenţa de context 

2. Conţinutul mesajului verbal şi influenţa acestuia 

asupra imaginii de sine a elevului 

3. Comunicarea didactică - componenta verbală şi cea 

neverbală 

4. Conflictul şi clasificarea conflictelor. Modalităţi de 

rezolvare a conflictelor. Negocierea 
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Introducere 
 

 Acest modul are ca obiectiv general sensibilizarea cadrelor didactice 
faţă de importanţa comunicării în procesul educaţional şi dezvoltarea capa-
cităţilor de a adopta strategii de comunicare/stiluri de comunicare cît mai 
adecvate în relaţiile interpersonale, asigurând eficienţa actului educaţional. 
 Din studiul „Violenţa în şcoală” a reieşit faptul că ceea ce numim 
competenţă didactică este o formă de competenţă interpersonală, în care 
abilităţile sociale şi cele de comunicare joacă un rol major. 
 Procesul educaţional prin care are loc furnizarea de informaţii se 
realizează prin comunicare, iar relaţiile interpersonale între toţi actorii 
implicaţi în activitatea şcolară se bazează pe comunicare. 
 Actul de comunicare implică o serie de componente: 
� Contextul (fizic, social, psihologic, cultural, temporal) 
� Emiţătorul şi receptorul (receptorii) 
� Mesajul (intenţional sau neintenţional) 
� Canalul de comunicare (comunicare verbală/neverbală) 
� Zgomotul (paraziţii) – tot ce împiedică transmiterea integrală a mesajului 
� Feed-back-ul (adaptarea la partener) 

 Comunicarea este un proces tranzacţional - presupunând relaţii 
reciproce între profesori/profesori, profesor/elevi, elevi/elevi, inevitabil – 
comunicarea este inerentă şi mereu prezentă în toate aspectele vieţii şi 
ireversibil – tot ceea ce se comunică nu poate fi fără efecte, „şters”. 
 Din studiile de specialitate, dedicate comunicării didactice, s-a 
constatat faptul că:  
� procesul de comunicare este complex, neputând fi redus la o simplă 

transmitere de informaţii; 
� comunicarea se realizează prin multiple canale (sintaxă mixtă); 
� componenta neverbală este mai puţin controlată şi conştientizată în orice 

proces de comunicare, implicit în comunicarea didactică (este mai 
degrabă neintenţionat, întrucât componenta verbală este prioritar supusă 
controlului); 

� structura şi caracteristicile comunicării sunt dependente de context; 
� în comunicarea didactică, cea mai folosită formă de comunicare este cea 

directă, faţă în faţă; 
� dincolo de mesajul verbal, există o serie de alte mesaje cu valoare de 

comunicare care participă în relaţiile interpersonale (contextul, distanţa 
spaţială - proxemica -, componentele neverbale (aspectul extralingvistic 
sau paralimbajul: tonul, vocea, timbrul, postura, mimica), toate contri-
buind la desfăşurarea procesului de comunicare. 
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EXERCIŢII ŞI ACTIVITĂŢI DE GRUP 
 
 

1. Comunicarea interpersonală – dependenţa de context 
 

Studiu de caz 

Un profesor merge la magazin să-şi cumpere pantofi. El cere să vadă marfa şi se 
angajează într-o comunicare interpersonală cu vânzătorul. După ce-şi cumpără 
pantofii, merge la şcoală unde are de ţinut mai multe ore, la diferite clase. 

 
Exerciţii 

� Descrieţi similarităţile şi diferenţele între cele două situaţii de comu-
nicare interpersonală. 

� Identificaţi canalele de comunicare prin care comunică profesorul în cele 
două situaţii. 

� Ce informaţii au atât vânzătorul, cât şi elevii, de la profesor, acesta fiind 
privit ca un stimul (decodarea)? 

� Care dintre cele două situaţii se include într-o perspectivă contextuală 
(absenţa relaţiei) sau într-o perspectivă „în dezvoltare” (relaţia interper-
sonală este prezentă)? 

� Imaginaţi-vă că în magazin a intrat cu acelaşi scop un funcţionar, o 
farmacistă etc. şi comparaţi aceste situaţii cu cea a profesorului 

 
Discuţie în grup 

 Definind comunicarea într-un context social în care nu există o 
interacţiune anterioară drept comunicare contextuală, iar cea în care 
putem vorbi despre o evoluţie a interacţiunii – expresia „în dezvoltare” 
se referă la această situaţie – ca cea între cunoscuţi, prieteni, familie, 
colegi – drept comunicare „în dezvoltare”, apreciaţi ce perspectivă 
aplicaţi în următoarele situaţii de comunicare: 
 

Situaţie Contextu-
ală 

În 
dezvoltare 

Ambele Niciuna Adevărat Fals 

Comandaţi mâncare la 
restaurant 

      

Discutaţi cu vecinul 
despre cheltuielile de 
întreţinere  
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Conversaţia cu trei-
patru persoane este o 
cumunicare 
interpersonală 

      

Este important pentru 
cei angajaţi într-o 
comunicare 
interpersonală să 
furnizeze feed-back 
unul altuia 

      

 
Studiu de caz 

Auziţi că unul dintre elevi i se adresează, în pauză, unui coleg cu următoarele 
cuvinte: „Bă, slăbănogule, vezi că te rup în bătaie!” 
Elevul interpelat astfel lasă capul în jos şi nu dă nici o replică, dar se vede că nu 
este într-o situaţie confortabilă, mai ales că de faţă mai sunt şi alţi colegi. 

 
Exerciţiu 

� Descrieţi relaţia între comunicare şi violenţă. 
� Identificaţi tipul de violenţă în situaţia de mai sus. 
� Identificaţi efectele pe care le au cuvintele spuse de acest elev asupra 

colegului lui. 
� Cum definiţi atitudinea elevului interpelat şi cum numiţi o asemenea 

strategie? 
 

Studiu de caz 

1. Predaţi o lecţie. Coborâţi de la catedră, mergeţi pe culoarul dintre bănci, vă 
apropiaţi de banca unui elev foarte bun şi rămâneţi acolo mai mult timp. 

2. Predaţi o lecţie, coborâţi de la catedră şi mergeţi pe culoarul dintre bănci, vă 
apropiaţi de banca unui elev mai dificil, indisciplinat şi rămâneţi acolo un 
timp. 

 
Exerciţiu 

� Comentaţi dacă deplasarea în spaţiul clasei poate comunica o anumită 
intenţie a profesorului. 

� Identificaţi cum interpretează elevii (decodează) atitudinea dumnea-
voastră, pornind de la faptul că, în ambele situaţii, există proximitate/ 
apropiere fizică între profesor şi elev. 
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2. Conţinutul mesajului verbal şi influenţa acestuia asupra 
imaginii de sine a elevului 

 
Studiu de caz 

O profesoară ceartă o elevă din clasa a V-a că nu face bine un lucru, alt lucru etc., 
menţionând în mod constant deficienţele din activitatea şi comportamentul 
elevei. Eleva ascultă cu atenţie şi, cu lacrimi în ochi, îi răspunde: ”Mereu îmi 
spuneţi numai lucruri din astea, ca şi cum nu fac nimic bine. Aş vrea să-mi 
spuneţi şi mie măcar odată că am făcut bine ceva, ceva de bine”. 

 
Discuţie de grup 

� Identificaţi deosebirea dintre feed-back pozitiv şi feed-back negativ. 
� Folosind experienţa dumneavoastră, identificaţi exemple de transmitere a 

unui feed-back pozitiv. 
� Exprimaţi opinii privind diferenţele între elevi în funcţie de folosirea 

raportului între întărire şi critică şi influenţa asupra performanţelor şi 
imaginii de sine a elevilor; sunt unii elevi mai sensibili la laude/ recu-
noaşterea meritelor/încurajări, decât alţii. Influenţează comunicarea între 
profesor şi elev motivaţia elevului? 

 
 

3. Comunicarea didactică - componenta verbală  
şi cea neverbală 

 
 Există caracteristici pozitive ale mesajelor verbale – pronunţie 
clară, tonul vocii echilibrat, dar nuanţat şi nemonoton, inteligibilitate -, 
dar şi caracteristici pozitive ale componentei verbale – limbaj controlat, 
respect faţă de altul. 
 

Discuţie în grup 

� Exemplificaţi, folosind experienţa dumneavoastră, situaţii în care caracte-
risticile mesajului verbal şi cele ale componentei neverbale concordă sau 
sunt în dezacord, transmiţând un mesaj contradictoriu. 

� Identificaţi situaţii în care comunicarea nu este adecvată intenţiei 
comunicatorului. 

� Descrieţi relaţii între proximitate, tonul vocii, aspectul semantic, postură, 
privire, mimică şi violenţă. 

� Comentaţi ideea ambivalenţei unor componente ale comunicării: 
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proximitatea ca ameninţare/proximitatea ca dorinţă de apropiere, 
simpatie, familiaritate. 
 
 

4. Conflictul şi clasificarea conflictelor. Modalităţi de 
rezolvare a conflictelor. Negocierea 

 
Discuţie de grup 

� Argumentaţi necesitatea pragmatică a cunoaşterii unor strategii de 
rezolvare a conflictelor. 

� Descrieţi diferenţele între conflictul interpersonal, intrapersonal, intragrup 
şi intergrupuri. 

� Exemplificaţi situaţii de conflict intrapersonal şi descrieţi starea interi-
oară a unei persoane trăind un conflict intrapersonal. 

� Cum explicaţi conceptul de „ luptă a motivelor”? 
� Ce cunoştinţe sunt necesare pentru a fi un bun negociator?Alcătuiţi un 

repertoriu de atribute. 
� Explicaţi relaţia între stilul comunicaţional şi contextul comunicării 

(adaptarea la situaţie şi la interlocutor ca parte a contextului). 
� Analizaţi şi exemplificaţi  strategiile adoptate în situaţii conflictuale: 

evitarea, compromisul, dominarea/dominaţia şi supunerea. 
� Puneţi în relaţie strategiile de mai sus şi manifestarea violenţei, alegând 

din strategii pe cea mai adecvată pentru prevenirea unei forme de 
violenţă (fizică, psihologică, verbală). 

� Argumentaţi conceptul de escaladare a violenţei. 
� Argumentaţi importanţa şi rolul autocontrolului în prevenirea violenţei. 
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MODUL 7: EVALUAREA ÎNVĂŢĂRII ELEVILOR - 

SURSĂ A VIOLENŢEI SAU MECANISM DE REGLARE 

A COMPORTAMENTELOR VIOLENTE  

ÎN ŞCOALĂ? 

 

Introducere  

1. Subiectiv şi obiectiv în percepţiile noastre despre 

ceilalţi 

2. Despre confortul psihologic în evaluare 

3. Importanţa transparenţei în evaluare 

4. Cum primim şi cum oferim feedback elevilor? 

Anexă 
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Introducere 
 

 Fără îndoială, orice proces de evaluare poate induce celui evaluat un 
grad mai scăzut sau mai ridicat de disconfort. Nimănui nu-i place să fie 
observat, chestionat, analizat, raportat la standarde, măsurat, notat, calificat. 
Pornind de la acest fapt, teoriile moderne în evaluarea educaţională au 
schimbat paradigma evaluărilor de tip sumativ, bazate pe raportare la normă 
şi soldate cu notarea pe o scală ierarhică, realizată exclusiv de către profe-
sor, în favoarea unei evaluări de tip continuu, bazată pe progresul individual, 
transparentă şi cu o participare cât mai activă a elevilor în procesul de 
evaluare.  
 Deşi noul curriculum naţional introdus  prin intervenţiile de reformă 
educaţională din anii din urmă au presupus şi schimbări ale paradigmei 
proceselor de evaluare, totuşi, la nivelul curriculum-lui implementat actorii 
educaţional resimt încă evaluarea ca pe o sursă importantă de stress. De 
pildă, studiul privind Violenţa în şcoală, realizat de Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei în anul 2004 arată că evaluarea neobiectivă era considerată drept 
un comportament neadecvat al profesorilor faţă de elevi  de către 32% dintre 
consilieri şi 3% dintre directori. În acelaşi sens, 30% dintre elevii chestionaţi 
consideră că profesorii favorizează nejustificat pe unii dintre ei în notare. 
Adesea, elevii consideră că nu sunt notaţi ”după merit” şi cataloghează 
comportamentul profesorului ca fiind unul violent. Acelaşi studiu a surprins 
şi situaţii ale unor elevi cu manifestări neadecvate sau chiar violente, care au 
primit o notă mică la o anumită disciplină doar ca o sancţiune pentru 
comportamentul lor, fără ca aceasta să reflecte nivelul competenţelor sau al 
cunoştinţelor acestora. 
 Cum s-ar putea diminua diferenţele de percepţie privind modul în 
care se realizează evaluarea învăţării elevilor? În ce mod ar putea fi 
implicaţi elevii în procesul de evaluare astfel încât acesta să nu mai 
reprezinte o sursă de tensiune sau de conflict între elevi şi profesori? Cum ar 
putea fi utilizată evaluarea pentru a regla comportamentul neadecvat sau 
violent al elevilor şi nu doar pentru a sancţiona sau blama astfel de 
comportamente? Sunt profesorii conştienţi de riscurile şi consecinţele unui 
anumit mod de evaluare sau sancţiune a unor comportamente ale elevilor? 
La toate aceste întrebări va încerca să răspundă modulul de faţă, adresat 
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. 
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Obiective 

La sfârşitul acestui modul de formare, cadrele didactice vor fi capabile să: 
� identifice sursele de tensiune profesor-elevi care intervin în procesul de 

evaluare a învăţării; 
� utilizeze tehnici de evaluare care să implice participarea elevilor la 

procesul de evaluare; 
� formuleze posibile limite şi riscuri ale procesului de evaluare asupra 

comportamentului elevilor. 
 
 

1. Subiectiv şi obiectiv în percepţiile noastre despre ceilalţi 
 

Activitatea 1.  Autoportret 

 
Obiectiv:  

� conştientizarea subiectivităţii percepţiilor noastre despre ceilalţi 
Timp necesar: 15 minute 
Materiale necesare: reviste, foarfece, coli albe, creioane, lipici (pentru 
fiecare participant) 
Tipul activităţii: individuală 
Instrucţiuni: Fiecare participant primeşte un set de materiale (o revistă, 
foarfece, o coală albă, creioane, lipici). Fiecare participant are sarcina de a 
realiza un colaj care să îi reprezinte cel mai bine personalitatea, interesele, 
pasiunile. Colajul se va realiza prin decuparea unor imagini sugestive din 
revista aflată la dispoziţie şi lipirea acestora pe coala de hârtie.  Fiecare 
participant va lucra independent faţă de ceilalţi.  
 

Analiza rezultatelor 

 Colajele individuale sunt colectate de către moderator. Se expun 
toate colajele în ordine aleatoare. Se solicită participanţilor să ghicească pe 
rând persoana care a realizat colajul şi să argumenteze presupoziţia. (Cine 
credeţi că este autorul colajului şi de ce credeţi asta?). Apoi, se dezvăluie 
autorul. Acesta interpretează colajul, aşa cum l-a gândit. 
 

Concluzii 

 De obicei, rata corespondenţei între autor şi presupoziţie este foarte 
scăzută. Exerciţiul ne demonstrează că modul în care ne percepem noi este 
foarte diferit de modul în care ne văd alţii. O astfel de observaţie poate fi 
aplicată şi la procesul de evaluare a rezultatelor învăţării şi a 



 257 

comportamentelor elevilor. Acest fapt ne atrage atenţia că nu este suficientă 
o sigură opinie şi un singur argument ca să putem evalua pe deplin o rea-
litate. Cu cât aflăm mai multe opinii şi argumente despre aceeaşi reali-
tate, cu atât vom evalua mai corect un fapt, fenomen, comportament 
etc.  
 

Sinteză 
 
Atunci când evaluaţi drept negativă o atitudine, atunci când vi se pare 
nepotrivit un cuvânt sau o expresie a unui elev, atunci când cineva vă 
anunţă că un eveniment violent s-a petrecut: 
• acordaţi prezumţia de nevinovăţie, până când aveţi toate pro-

bele, toate punctele de vedere, inclusiv a celor implicaţi direct; 
• nu aplicaţi o sancţiune înainte de a înţelege argumentele celui 

care a încălcat regula; 
• încercaţi să identificaţi cauzele şi să nu judecaţi imediat numai 

după efecte; 
• ascultaţi opinia elevilor şi a celor în cauză atunci când stabiliţi o 

sancţiune. 

 
 

2. Despre confortul psihologic în evaluare 
 

Activitatea 2. Jocul cu monede 
 
Obiectiv:  

� conştientizarea stărilor negative prin care poate trece cineva atunci 
când are de rezolvat o sarcină de învăţare şi a cauzelor acestora 

Timp necesar: 20 minute 
Materiale necesare: un set de 6 monede de aceeaşi dimensiune pentru 
fiecare participant; planşe care să înfăţişeze 6 moduri diferite de instrucţiuni 
pentru rezolvarea sarcinii de învăţare; flip-chart, marker. 
Tipul activităţii: individuală, frontală. 
Instrucţiuni: Fiecare participant primeşte un set de 6 monede pe masa de 
lucru. Moderatorul demonstrează sarcina de lucru în faţa tuturor 
participanţilor. Se demonstrează poziţia de start a monedelor. 
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Poziţia iniţială a monedelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se comunică sarcina: Realizaţi un cerc din cele 6 monede, astfel încât să 
nu depăşiţi trei mişcări, iar moneda mişcată să atingă mereu alte două 
monede. 
 

Poziţia finală a monedelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nu se oferă nici un fel de alte indicaţii participanţilor. Fiecare 
participant va încerca individual să obţină cercul. Moderatorul va observa 
procesul, ajutând cu condescendenţă pe cei care nu reuşesc, dar prin aceeaşi 
metodă a demonstraţiei.  
 

Analiza exerciţiului 

 De cele mai multe ori, participanţii reuşesc cu greu şi după multe 
încercări să rezolve sarcina. Unii nu reuşesc deloc, se enervează, au stări 
afective negative. Moderatorul va întreba participanţii: Ce stări emoţionale 
aţi avut în timpul exerciţiului? Ce gândeaţi atunci când v-aţi dat seama că 
nu puteţi rezolva sarcina? Cum v-aţi simţit atunci când aţi reuşit? 
Moderatorul consemnează pe flip-chart răspunsurile participanţilor. 
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Concluzii 

 Moderatorul va încerca să sintetizeze răspunsurile participanţilor, 
arătând că cei mai mulţi dintre ei au trăit stări afective negative, care i-a 
făcut să se simtă incapabili, insuficient de inteligenţi etc. Moderatorul va 
încerca să demonstreze că problema nu a fost a participanţilor care nu au 
reuşit, ci a moderatorului, deoarece nu a adaptat sprijinul şi instrucţiunile la 
stilul de învăţare al fiecărui participant. (Pentru demonstraţie se împart fişele 
cu instrucţiuni de sprijin - anexa 1 -, în funcţie de alegerea fiecărui partici-
pant, pe stiluri de învăţare: vizual, matematic, verbal, scris). Concluzia este 
că în timp ce profesorul se simte mulţumit de ceea ce face, chiar dacă 
nu a încercat totul pentru a sprijini fiecare elev în funcţie de nevoi, 
elevii au sentimentul eşecului şi cred că au o problemă, deşi un sprijin 
educaţional adecvat ar fi fost suficient pentru a reuşi.  
 
 Pentru a concluziona, moderatorul prezintă modelul grafic Ferestra 
lui Joharis. Modelul va fi completat împreună cu participanţii. 
 

Elevul se 
simte 

confortabil 

Elevul nu se 
simte 

confortabil 

Profesorul se 
simte confortabil 

Profesorul nu se 
simte confortabil 
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Sinteza: 
Fiecare elev învaţă în mod diferit. Fiecare elev are nevoie de un anumit tip 
de sprijin educaţional. Este important să cunoaştem stilul de învăţare al 
fiecărui elev şi să le oferim tuturor şanse egale de a reuşi, prin identi-
ficarea de soluţii pedagogice alternative. Nu uitaţi că de la sentimentul 
eşecului la comportamentul violent nu e decât un pas. 
 
Atunci când observaţi că un elev sau mai mulţi nu reuşesc să rezolve o 
sarcină: 
• încercaţi împreună cu elevul să identificaţi cauzele nereuşitei;  
• încercaţi să îl ajutaţi, oferindu-i altfel de sprijin decât cel pe care   

l-aţi abordat anterior;  
• încurajaţi elevii să comunice atunci când nu înţeleg ceva; încura-

jaţi-i să pună întrebări, să îşi spună punctul de vedere; 
• pregătiţi la fiecare lecţie activităţi alternative; este normal ca 

uneori ceea ce aţi proiectat să nu funcţioneze pentru toţi elevii; 
• organizaţi în clasă grupuri cărora le veţi atribui sarcini specifice în 

funcţie de stilul de învăţare şi interesele fiecărui elev; 
• nu uitaţi să încurajaţi şi să apreciaţi pe cei care au făcut progrese 

faţă de performanţele lor anterioare. 

 
 

3. Importanţa transparenţei în evaluare 
 

Activitatea 3.  Ieşi din joc! 
 
Obiectiv:  

� conştientizarea necesităţii de a comunica criteriile de evaluare ale 
unei activităţi de învăţare, ca modalitate de evitare a frustrărilor şi 
tensiunilor elevi-profesor. 

Timp necesar: 15 minute 
Materiale necesare: 6 pachete de cadouri (alternativ se pot utiliza flori sau 
orice alt obiect la îndemână); flip-chart, marker. 
Tipul activităţii: în perechi, frontală. 
Instrucţiuni: Se aleg pe bază de voluntariat 4 participanţi care vor avea 
rolul de observatori ai exerciţiului. Restul participanţilor se împart în 
perechi. Se lansează un concurs de oferire a unui cadou unei persoane dragi. 
Fiecare pereche desemnează cine este destinatarul cadoului şi cine este cel 
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care oferă. Regula este ca în momentul oferirii cadoului, fiecare dintre actori 
să ofere darul într-un mod cât mai plăcut. Moderatorul are dreptul de a 
scoate din joc perechile cel mai puţin performante. 
 

Derularea exerciţiului 

 Fiecare pereche joacă rolul planificat. Moderatorul exclude perechile 
participante din joc, pe rând, în mod absolut aleatoriu, prin formula Ieşi din 
joc!. Nu se comunică nici un altfel de argument pentru decizia de eliminare. 
La sfârşit este felicitat cel care a rămas ultimul. 
 

Concluzii 

 Moderatorul va întreba participanţii despre modul în care s-au simţit 
în momentul în care au fost excluşi din joc.  Vor fi chestionaţi atât 
participanţii, cât şi observatorii cu privire la criteriile de evaluare şi 
excludere. În mod evident, vor ieşi la iveală nedumeriri cu privire la aceste 
criterii, iar cei care au fost excluşi îşi vor exprima stările afective negative şi 
nemulţumirile.  Concluzia este că atunci când profesorul nu comunică în 
mod clar şi detaliat care sunt aşteptările şi criteriile de evaluare ale unei 
activităţi de învăţare, elevii au sentimentul eşecului, cred că au o 
problemă sau pur şi simplu se consideră nedreptăţiţi.   
 Pentru a concluziona, moderatorul prezintă modelul grafic Ferestra 
lui Joharis pe axele Profesorul ştie criteriile de evaluare/Profesorul nu ştie 
criteriile de evaluare şi Elevul ştie criteriile de evaluare/elevul nu ştie 
criteriile de evaluare. Modelul va fi completat împreună cu participanţii. 
 

Sinteză: 
 
Este important ca elevii să ştie de la început ce aşteptaţi de la ei, care este 
nivelul de performanţă, care sunt criteriile de evaluare. Astfel, nivelul 
motivaţiei şi a efortului lor va fi mai adaptat atunci când ştiu clar unde 
trebuie să ajungă.  Implicaţi elevii în stabilirea obiectivelor şi a criteriilor 
de evaluare. Şi le vor asuma mai uşor şi vor fi mai motivaţi, atunci când 
ştiu că au participat la planificarea performanţelor aşteptate. 
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4. Cum primim şi cum oferim feed-back elevilor? 
 

Activitatea 4.  Cum primim şi cum oferim feed-back elevilor? 
 
Obiective:  

� dezvoltarea capacităţii participanţilor de a oferi şi de a primi 
feed.back în timpul procesului de învăţare. 

Moderatorul va defini termenul de feed-back şi va prezenta regulile generale 
ce trebuie respectate atunci când primim sau oferim feed-back.  
 

Exerciţiu 

Timp necesar: 15 minute 
Materiale necesare: cartonaşe care conţin citate ale unui feed-back al 
elevilor faţă de profesor la sfârşitul unei lecţii. (Exemple de citate: Lecţia a 
fost plictisitoare! Mi-a plăcut foarte mult exerciţiul cu monedele! Arătaţi 
foarte bine astăzi! Aş vrea să facem mai multe aplicaţii practice! E foarte 
frig în clasa asta! etc.) 
Tipul activităţii: în perechi, frontală. 
Instrucţiuni: Fiecare participant primeşte un cartonaş  care conţine un citat 
al unui feed-back din partea unui elev. Fiecare participant va fi pe rând elev 
sau profesor. Cerinţa moderatorului este ca fiecare participant să citească 
cartonaşul colegului din dreapta sa, aşteptând o reacţie din partea acestuia.  
 

Derularea exerciţiului 

Se citesc toate cartonaşele, până când fiecare participant a jucat rolul 
elevului, dar şi al profesorului.  
 

Sinteza 
 
Conţinutul unui feed-back: 
� Intervenţia trebuie să se refere în mod specific la o problemă ce trebuie 

clar enunţată.  
� Intervenţia trebuie să conţină, de regulă, următoarele componente: o 

observaţie care să arată aspectele pozitive ale problemei, nominalizarea 
problemei şi sugestii de rezolvare a acesteia. 

� Concluzie scurtă a intervenţiei. 
 
Cum te adresezi atunci când oferi feed-back: 
� Mesajul este personalizat. Te adresezi unei persoane, unui elev, unui 
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grup specific. 
� Priveşte în ochi, direct şi sincer pe cel căruia îi adresezi mesajul. 
� Fii pozitiv, autentic şi încrezător că lucrurile se pot schimba. 

 

Ce ar fi bine să faci atunci când primeşti feed-back din partea altora: 
� Arată respect celui care îţi oferă feed-back-ul. 
� Fii natural, autentic.  
� Arată empatie, demonstrează că înţelegi cu adevărat toate aspectele 

problemei. 
� Ascultă cu atenţie tot ceea ce ţi se spune. 
 
Ce ar fi bine să NU faci atunci când primeşti feed-back din partea 
altora: 
� Nu nega problema semnalată. Dacă cineva semnalează o astfel de 

problemă, probabil ea este importantă pentru cel care ţi-o comunică. 
� Nu minimiza problema prezentată. Dacă pentru tine nu pare a fi 

importantă, pentru cel care o semnalează s-ar putea să fie o problemă 
serioasă. 

� Nu generaliza problema semnalată. Nu toţi percep aceeaşi problemă în 
acelaşi fel. 

� Nu întrerupe niciodată pe cel care îţi transmite feed-back-ul.  

 
 

Activitatea 5.  Studiu de caz 
 
Obiective:  

� conştientizarea riscurilor şi implicaţiilor pe care le poate avea 
procesul de evaluare asupra elevilor 

Timp necesar: 25 minute 
Materiale necesare: planşă pe care este prezentată problema pusă spre 
dezbatere. 
Tipul activităţii: lucru pe grupuri, dezbatere. 
Derularea exerciţiului: Participanţii se împart în 4 grupe (numărul grupelor 
poate varia în funcţie de numărul total al participanţilor, astfel încât să nu 
avem mai mult de 5 persoane în acelaşi grup). Fiecare grup va primi sarcini 
specifice în raport cu aceeaşi problemă. Se expune următoarea problemă: 
 
 



 264 

Un studiu al Institutului Naţional de Criminologie29 a relevat faptul că 
majoritatea minorilor inculpaţi erau elevi la data comiterii de infracţiuni 
(60,34%). 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.   

 
 Cele 4 grupuri vor încerca să dezbată rezultatele studiului pe baza 
următoarelor întrebări: 
 
Grupul 1 
1. Ce implicaţii poate avea procesul de evaluare asupra elevilor cu 

dificultăţi de comunicare şi integrare în colectivitate? 
2. Cum pot fi valorizaţi şi sprijiniţi aceşti elevi? Ce tip de feed-back ar fi cel 

mai potrivit pentru a-i sprijini să se integreze eficient în colectivitate? 

Grupul 2 
1. Ce implicaţii poate avea procesul de evaluare asupra relaţiei profesori-

elevi? 
2. Care credeţi că sunt elementele de succes ale unei evaluări obiective? 

Grupul 3 
1. Ce implicaţii poate avea procesul de evaluare asupra relaţiei elevi-elevi? 
2. Cum credeţi că ar trebui să se realizeze evaluarea astfel încât aceasta să 

nu creeze tensiuni între elevi? 

Grupul 4 
1. Ce implicaţii pot avea rezultatele slabe la învăţătură ale unui elev asupra 

comportamentului său în şcoală şi în clasă? 
2. Cum evaluăm comportamentul inadecvat al unui elev slab la învăţătură? 

Dar acelaşi tip de comportament al unui elev bun la învăţătură? 
 

Concluzii 

 Fiecare grup îşi va prezenta concluziile dezbaterii în plen.  
 

                                                 
29 Mezanote, Oana, Necula Carmen, Analiza statistico-judiciară a dinamicii tipurilor de 
infracţiuni comise de minori, a categoriilor de minori delincvenţi şi a tipurilor de măsuri 
educative şi pedepse, perioada 2003-2004. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 701 
inculpaţi minori, analizat pe 522 de sentinţe judecătoreşti rămase definitive, de la 
judecătorii din cele 7 provincii istorice. 
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ANEXA 1 
  

Modele de sprijin didactic pentru rezolvarea jocului cu monede 
 

Modelul matematic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a > bc 
b > cd 
c > ab 
 

Modelul vizual 
 

Start 

 
 
 
 
 

 

 

Mişcarea 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a b c 

c d c 
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Mişcarea 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mişcarea 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelul scris 
 
Start 
Aşează 3 monede una lângă alta, astfel încât acestea să formeze o linie 
dreaptă. 
Aşează alte 3 monede una lângă alta, astfel încât acestea să formeze o linie 
dreaptă, dar pe un în rând mai jos faţă de prima linie. 
Împinge a doua linie spre prima, uşor spre  stânga, astfel încât monedele 
celei de a doua linii să se lipească între alte 2 monede din linia întâi. 
 
Mişcarea 1 
Rostogoleşte prima monedă din stânga de pe primul rând până când aceasta 
ajunge deasupra celorlalte 2 monede din dreapta sa, astfel încât aceasta va 
sta deasupra colegelor sale din rândul 1.  
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Mişcarea 2 
Rostogoleşte acum moneda de pe prima ta linie aşezată în stânga, până când 
aceasta se aşează între cele două monede din stânga din rândul 2.  
 
Mişcarea 3 
Mişcă acum moneda din stânga de pe al doilea rând, astfel încât aceasta să 
completeze golul rămas.  
 
“modelul verbal” cu demonstraţie 

 

 Aşezaţi 
monedele 

astfel! 

 Observă cele 3 monede 
din dreapta, semnalate 
cu săgeată! Acestea nu 

se vor mişca! Ele 
formează deja o parte 

a cercului tău! 

 

 Aceasta se va 
mişca cu degetul 

arătător… 

  

 

  

 …aici 
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 Cu moneda 
aceasta am putea 

să ne blocăm dacă 
nu suntem atenţi!  

Acum,  
întoarce 
moneda 

aceasta aici! 

 Ghici unde 
merge aceasta? 
Completează 

golul! 

X 

 Perfect! 
Acum avem 
4 monede 

în cerc 
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MODUL 8: STRATEGII ANTI-VIOLENŢĂ LA 

NIVELUL CLASEI 

 

Introducere  

1. Rolul cadrului didactic diriginte în activităţile 

anti-violenţă de la nivelul clasei 

2. Cum apreciem oportunitatea desfăşurării unor 

activităţi anti-violenţă la nivelul clasei? 

3. Sancţionarea actelor de violenţă 

4. Identificare problemelor şi apelul la personalul 

specializat 

5. Identificarea cât mai timpurie a fenomenelor de 

violenţă şi a cauzelor acestora.  

Anexa 

 

 



 270 



 271 

Introducere 
 
 Studiul Violenţa în şcoală semnalează nevoia abilitării cadrelor 
didactice (în special a celor care sunt diriginţi) cu competenţe specifice 
dezvoltării şi implementării unor strategii anti-violenţă la nivelul claselor. 
Directorii consideră că, deşi insuficiente, iniţiativele la nivelul şcolii ar avea 
un impact mult mai ridicat în condiţiile în care şi la nivelul clasei ar fi 
organizate activităţi variate pe teme specifice anti-violenţei. De asemenea, 
se semnalează participarea foarte scăzută a altor actori importanţi în proce-
sul educativ (în primul rând a părinţilor) la activităţi pe aceste teme şi 
importanţa activităţilor cu părinţii de la nivelul clasei. 
 Acest curs propune o serie de activităţi care să ofere condiţiile achi-
ziţiei unor competenţe de bază în ceea ce priveşte elaborarea, implemen-
tarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor anti-violenţă la nivelul clasei. 
Acest curs completează achiziţiile privind activităţile manageriale anti-
violenţă de la nivelul şcolii. Cele două cursuri pot fi parcurse atât împreună 
cât şi separat. În dezvoltarea acestui curs am pornit de la asumpţia că 
iniţiativele de la nivelul clasei nu înlocuiesc ci completează activităţile anti-
violenţă de la nivelul şcolii.  
 Şi acest modul are un caracter preponderent aplicativ şi încearcă să 
valorifice experienţa anterioară a participanţilor la formare în activităţi de 
prevenţia şi combatere a diferitelor forme de violenţă şcolară. Cursul a fost 
dezvoltat din perspectiva managementului clasei, în consecinţă, familiari-
zarea cu această abordare conferă participanţilor un avantaj.  
 
 

1. Rolul cadrului didactic diriginte în activităţile  
anti-violenţă de la nivelul clasei 

 
 

Dezbatere. Exerciţiu 

 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 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 anti-
violenţă iar proiectele desfăşurate la nivelul clasei oferă o bună oportunitate în 
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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. 
 Proiectele anti-violenţă, la fel ca orice alte iniţiative prin care şcoala 
se apropie de viaţa reală, cristalizează conştiinţa de comunitate şi comuni-
une a elevilor. Dirigintele poate orienta acest proces şi poate asigura 
condiţiile prin care această comunitate să devină o comunitate de învăţare în 
clasă, adaptată intereselor, nevoilor şi posibilităţilor fiecărui elev. Activi-
tăţile anti-violenţă joacă un rol important în subscrierea unor valori comune, 
asumarea unei responsabilităţi colective, crearea unei identităţi proprii şi 
implicarea fiecărui membru al comunităţii. 
 

Exerciţii 

 1. Având în vedere clasa pe care o coordonaţi încercaţi să argu-
mentaţi că aceasta este cu adevărat o comunitate. Aveţi în vedere faptul că 
într-o comunitate: 

- fiecare membru are dreptul de a-şi exprima opinia şi de a fi ascultat şi 
este responsabil pentru reuşitele/nereuşitele comunităţii; 

- toţi membrii comunităţii îşi cunosc reciproc problemele şi se ajută;  
- sentimentul de apartenenţă este dezvoltat, fiind vizibil prin implicarea 

membrilor, respectul şi toleranţa exprimată de aceştia 
- toate deciziile sunt luate în comun acord şi sunt cunoscute şi 

recunoscute de toţi membrii comunităţii.  
 2. Analizaţi natura relaţiilor dintre elevi şi dintre elevi şi cadrele 
didactice în cazul clasei pe care o coordonaţi. Ce aspecte ar trebui îmbunătăţite? 
În ce măsură este oportună o strategie anti-violenţă la nivelul clasei?  
 
 

2. Cum apreciem oportunitatea desfăşurării unor activităţi 
anti-violenţă la nivelul clasei? 

 
Problematizare. Dezbatere 

 Actorii care participă la procesul de definire al problemelor legate de 
violenţă au reprezentări foarte diferite, de multe ori opuse în legătură cu 
aspectele analizate. De exemplu, violenţa de limbaj este tolerată în mai mare 
măsură de elevi (până la a nu o recunoaşte ca o formă de violenţă) şi într-o 
mai mică măsură de cadrele didactice sau părinţi. Cum alegem, cum 
prioritizăm, cum punem pe agenda de decizie activităţi care sancţionează 
comportamentele sau atitudinile nedezirabile?   
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 Elevii trebuie să conştientizeze, să cunoască şi să se implice în 
diferite activităţi care au ca scop diminuarea situaţiilor de violenţă. Logica 
intervenţiei la nivelul clasei trebuie să urmărească, în acelaşi timp, toate 
aceste obiective: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Tipuri de activităţi. Dezbatere 

� Care este eficacitatea unor activităţi anti-violenţă în care sunt implicaţi 
elevii şcolii fără ca aceştia să conştientizeze problema violenţei şcolare?  

� Care este eficacitatea unor activităţi  anti-violenţă în care sunt implicaţi 
elevii şcolii fără ca aceştia să fie motivaţi să participe? 

 
 

3. Sancţionarea actelor de violenţă 
 

Dezbatere. Exerciţii 

 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.  
 
 
 
 
 

Elevi care se implică în 
iniţiativele anti-violenţă 

de la nivelul şcolii 
Elevi conştienţi de 

problema violenţei şcolare 

Elevi care cunosc problematica 
violenţei şcolare (forme, cauze) 
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Exerciţiu 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 

VALOARE _____________________________ NORMĂ 

 

Mod de viaţă sănătos ________________ Menţinerea curăţeniei în sala de clasă 

Punctualitate _______________________________ Respectarea orarului şcolar 

..................... _______________________________ ............................................. 

 

Folosind exemplul de mai sus, vă rugăm să daţi exemple de norme pe care le promovaţi 

în clasa pe care o coordonaţi prin care se urmăreşte respectarea următoarelor valori 

de către elevi: cooperare şi sprijin reciproc, respect, siguranţă în timpul petrecut la 

şcoală, comportament non-violent. 
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• analiza detaliată a situaţiilor de recidivă, în special în cazurile în care 
incidentele sunt de o gravitate mai ridicată (cauze, factori agravanţi 
etc.) 

 
 

4. Identificare problemelor  
şi apelul la personalul specializat 

 
 

Dezbatere. Exerciţii 

 Elevii se supun sau nu se supun valorilor sau normelor la fel cum 
cadrele didactice impun sau nu impun anumite valori şi norme unei clase. 
Tipul de autoritate exercitat la nivelul clasei poate să se dovedească 
important încă din faza de concepţie a unei strategii anti-violenţă de la 
nivelul clasei. În condiţiile unei clase de elevi în cazul căreia sunt 
promovate principii democratice, procesul de identificare a problemelor 
privind violenţa şcolară şi a direcţiilor posibile de acţiune este mult mai facil 
în comparaţie cu o clasă a cărui climat este dominat de un stil mai puţin 
transparent de decizie.  
 Evaluarea/estimarea problemelor şi nevoilor cu care se confruntă 
elevii din clasă poate urmări aspecte precum: 

• starea de bine 
• imaginea de sine 
• cunoştinţe sociale/gândirea socială/percepţia socială 
• abilitatea de a înţelege stările şi emoţiile personale şi ale celorlalţi 
• atribuirile şi atitudinile bazate pe procesul de atribuire 
• gradul de apartenenţă (excludere/includere) 
• nivele de risc comportamental şi atitudini faţă de învăţare 
• starea de siguranţă în şcoală şi în drumul către/de la şcoală 

 
 Incidentele anterioare în care au fost implicaţi elevii constituie un 
important reper în cartografierea problemelor care vor fi incluse pe ”agenda 
de decizie” şi care se vor transforma în direcţii de acţiune. Ordinea logică a 
etapelor desfăşurării procesului de elaborare a unei strategii anti-violenţă la 
nivelul clasei: 
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 În realitate, ordinea de desfăşurarea a unei strategii anti-violenţă 
poate să difere şi anumite etape pot să lipsească. Este important de reţinut 
faptul că distanţa faţă de acest model ideal nu invalidează întreg procesul de 
intervenţie şi că acesta trebuie avut în vedere numai ca reper. Lipsa unor 
resurse adecvate,   
 

Exerciţii 

� Care sunt principalele căi prin care identificaţi împreună cu elevii din 
clasa pe care o coordonaţi problemele cu care se confruntă legate de 
violenţă ?  

� Cine credeţi că trebuie să mai participe la procesul de identificare a 
problemelor privind violenţa şcolară la nivelul clasei? 

� Care sunt principalele categorii de persoane care pot oferi sprijin 
specializat la nivelul şcolii ? Care sunt rolurile specifice acestor categorii 
(prevenţie /combatere)? 

 
 

5. Identificarea cât mai timpurie a fenomenelor de violenţă  
şi a cauzelor acestora. 

 
Dezbatere. Exerciţiu 

 De cele mai multe ori comportamentele violente indică o problemă. 
Nu putem să prevenim în mod competent apariţia unor astfel de situaţii 
încercând să tratăm simptome ci trebuie să identificăm cauzele. Fiecare 
cadru didactic trebuie să se întrebe de ce un anumit elev nu se dezvoltă 
armonios, de ce nu cooperează cu colegii, de ce ajunge să aibă diferite 
comportamente deviante.  

DEFINIREA ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR 

IDENTIFICAREA ALTERNATIVELOR 

ALEGEREA DIRECŢIILOR DE ACŢIUNE 

ALOCAREA RESURSELOR 

DERULAREA ACTIVITĂŢILOR 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

DISEMINARE ŞI REINIŢIERE 
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 În numeroase ocazii, elevii care comit acte de violenţă susţin că au 
fost provocaţi, că au acţionat fără a se putea controla, din ”instinct” etc. O 
analiză atentă a fiecărui fenomen de violenţă indică, de cele mai multe ori, 
existenţa alternativelor. Orice strategie anti-violenţă de la nivelul clasei 
trebuie să asigure condiţii pentru ca elevii să fie conştienţi de diferitele căi 
de rezolvare a unor situaţii cu potenţial violent cât şi de criteriile de alegere 
şi consecinţele acestora. 
 Participanţii la curs vor analiza un model de chestionar utilizat în 
ancheta Violenţa şcolară pentru elevi: obiective, structură, modul în care 
sunt formulate întrebările etc. (ANEXA 1).  
 

Exerciţiu 

 Utilizând rezultatele analizei chestionarului elevilor, vă rugăm să 
elaboraţi un scurt chestionar care să identifice percepţia părinţilor privind 
principalele probleme cu care se confruntă elevii din clasă în ceea ce 
priveşte fenomenul de violenţă.  
 

Concluzii şi sugestii de intervenţie 

� Care sunt principalele lucruri noi pe care le-am aflat în acest curs? 
� Care este aplicabilitatea practică a lucrurilor noi prezentate? 
 
 

SARCINI POSIBILE PENTRU ELEVI DUMNEAVOASTRĂ  
PRIN CARE SĂ SE IMPLICE ÎN ACTIVITĂŢI ANTI-VIOLENŢĂ 

LA NIVELUL CLASEI 
 
� 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 prezentări Power Point în cadrul orelor de informatică 
care să urmărească o temă relevantă privind violenţa şcolară; editarea 
unui CD cu toate prezentările elevilor; 
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� Organizarea unui joc de rol în care elevii să simuleze un proces 
(juridic), pornind de la un incident violent petrecut în şcoală; 

� Organizarea unor concursuri între elevi pe o temă relevantă (de 
exemplu, Ce aş dori să ştiu despre violenţa şcolară) sau organizarea 
unor concursuri artistice, sportive etc.; 

� Organizare de către elevii clasei a unui atelier pentru părinţi pe tema: 
Cum  aşteptăm să ne sprijine familia pentru a ne simţi în siguranţă; 

� Organizarea unei dezbateri cu elevii clasei pe tema Cine sau ce ne 
influenţează cel mai mult alegerile? şi analiza relevanţei concluziilor 
pentru activităţile de combatere şi prevenire a violenţei şcolare; 

� Organizarea unei dezbateri cu elevii pe tema Dificultăţi de comuni-
care curente între elevi şi profesori şi prezentarea concluziilor tuturor 
cadrelor didactice care predau la clasa respectivă; 

� Realizarea de către elevii clasei a unui mini-chestionar (în format 
clasic sau on-line, pe site-ul web al şcolii) care să testeze în ce măsură 
fiecare elev se simte în siguranţă în timpul petrecut la şcoală. 
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IDENTIFICAREA NEVOILOR UTILIZÂND 

ANALIZA SWOT 
 
PRINCIPALELE PUNCTE TARI ALE CLASEI ÎN PROBLE-
MATICA VIOLENŢEI ŞCOLARE: 

- Număr redus de elevi care au fost implicaţi în acte de violenţă 
- Reprezentarea clasei în structurile anti-violenţă la nivelul şcolii 
- Numărul ridicat de elevi din şcoală care au participat în anii 

anteriori la activităţi anti-violenţă desfăşurate atât la nivelul clasei 
cât şi la nivelul şcolii 

- Nivel ridicat de cunoaştere a cauzelor violenţei şcolare în rândul 
elevilor şi profesorilor 

- .......................................................................................................... 
- .......................................................................................................... 

 
PRINCIPALELE PUNCTE SLABE ALE CLASEI ÎN PROBLE-
MATICA VIOLENŢEI ŞCOLARE: 

- Nivelul scăzut de conştientizare a problemei violenţei şcolare la 
nivelul părinţilor 

- Lipsa resurselor (materiale şi financiare) pentru desfăşurarea 
activităţilor planificate 

- ........................................................................................................... 
 
PRINCIPALELE OPORTUNITĂŢI ÎN PROBLEMATICA VIO-
LENŢEI ŞCOLARE: 

- Climat de cooperare, deschis, cultură democratică la nivelul clasei 
- Posibilitatea de a obţine o finanţare nerambursabilă din fonduri 

europene pentru implementarea unui proiect pe această temă (de 
exemplu, Comenius 2.2.) 

- ........................................................................................................... 
- ........................................................................................................... 

 
PRINCIPALELE AMENINŢĂRI ÎN PROBLEMATICA VIOLEN-
ŢEI ŞCOLARE: 

- Nivel de implicare mai scăzut al elevilor în activităţile din anul în curs 
(de exemplu, implicarea în alte proiecte, elevi în clasa a XII-a etc.) 

- Creşterea numărului de acte de violenţă stradală în zona în care 
funcţionează şcoala 

- ........................................................................................................... 
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ANEXA 1 
 
 

CHESTIONAR ELEVI 
 
 Prin violenţă în şcoală înţelegem orice formă de manifestare a unor 
comportamente ca: 

- exprimare neadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, 
ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire;  
- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum / comer-

cializare de droguri, vandalism, furt);  
- ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj, atitudine 

sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic); 
- comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei 

în timpul orei, fumatul în şcoală, provocarea de stricăciuni cu bună 
ştiinţă şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamen-
tului şcolar în vigoare.  

 
 Te rugăm  să răspunzi sincer la următoarele întrebări referitoare la 
experienţa ta personală din şcoală sau din afara acesteia. Trebuie să ştii încă 
de la început că nu există răspunsuri corecte sau răspunsuri greşite, ci doar 
răspunsuri care se potrivesc situaţiei tale, aşa cum ţi s-a întâmplat în 
realitate.  
 Citeşte cu atenţie fiecare întrebare, precum şi toate variantele posi-
bile de răspuns cuprinse în chestionar şi apoi decide asupra răspunsului tău.  
 Unele întrebări au mai multe variante de răspuns. În acest caz trebuie 
să o alegi pe cea care se potriveşte cel mai bine situaţiei tale sau care 
corespunde evenimentelor la care ai participat ori ai fost martor. Altele sunt 
întrebări deschise la care trebuie să scrii singur răspunsul. 
 Nu este necesar ca acest chestionar să fie semnat. Te asigurăm că 
răspunsurile pe care le vei da nu vor fi comunicate colegilor, profesorilor, 
diriginţilor sau directorilor şcolii. Ele sunt importante doar pentru echipa de 
specialişti care realizează studiul privind violenţa în şcoală. Răspunsurile 
tale vor contribui la identificarea unor măsuri care să amelioreze 
problematica violenţei în şcoala ta şi în toate şcolile din România. De aceea 
îţi mulţumim pentru seriozitate şi sinceritate. 
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1. Ai observat manifestări de violenţă în şcoala în care înveţi (conform 
definiţiei acestui fenomen, prezentată în instrucţiunile de completare a 
chestionarului)? 
• Da.........................................................................................................1 � 
• Nu ........................................................................................................2 � 
 
2. Te rugăm să apreciezi care sunt formele sub care se manifestă acest 
fenomen şi frecvenţa cu care aceste manifestări au loc. 

 1. 
Deloc 

2. 
Rar 

3. 
Des 

4. 
Foarte 

des 

5. 
Nu ştiu / Nu-
mi dau seama 

1. Violenţă între elevi      
2. Violenţă a elevilor faţă de profesori      
3. Violenţă a profesorilor faţă de elevi      

 
3. Care dintre situaţiile următoare se manifestă între colegii tăi? 

 1. 
Deloc 

2. 
Rar 

3. 
Des 

4. 
Foarte des 

1. Utilizarea unor expresii jignitoare între elevi, referitoare 
la diferite trăsături fizice sau psihice  

    

2. Utilizarea unor expresii jignitoare între elevi, referitoare 
la situaţia materială/financiară  

    

3. Expresii urâte între elevi      
4. Certuri, conflicte     
5. Utilizarea unor expresii jignitoare între elevi, referitoare 
la apartenenţa etnică  

    

6. Utilizarea unor expresii jignitoare între elevi, referitoare 
la apartenenţa religioasă 

    

7. Bătaie între elevi     
8. Alte situaţii (care?) …………………………................ 
……………………………………………………………
……………………………………………........................ 

    

 
4. În şcoala ta, fenomenele de violenţă între colegi se manifestă: 

 1. 
Deloc 

2. 
Rar 

3. 
Des 

4. 
Foarte des 

1. În ore     
2. În pauze     
3. În incinta şcolii, după programul şcolar     
4. În imediata vecinătate a şcolii, după programul şcolar     

 
5. Cunoşti personal colegi de clasă sau de şcoală care se află într-una 
dintre situaţiile de mai jos ? 

1. Fete 2. Băieţi  
1.1. Da 1.2. Nu 2.1. Da 2.2. Nu 

1. Se droghează şi/sau sunt sub tratament de 
dezintoxicare 
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2. Aparţin unor bande de cartier     
3. Au comis furturi      
4. Au comis acte de vandalism (stricăciuni, 
distrugeri) 

    

5. Consumă excesiv băuturi alcoolice     
6. Au agresat sexual      
7. Sunt violenţi/violente (bătăuşi/bătăuşe)      

 
6. Fenomenele de violenţă între colegi pe care le-ai observat se 
manifestă: 
• elevi din aceeaşi clasă ..........................................................................1 � 
• între elevi din clase diferite, de acelaşi nivel şcolar ............................2 � 
• între elevi din clasele mari faţă de elevi din clasele mici ....................3 � 
• între elevi care aparţin şcolii şi cei din afara acesteia..........................4 � 
 
7. Din situaţiile cunoscute de tine, crezi că agresivitatea se manifestă 
mai frecvent: 
• în cazul băieţilor ..................................................................................1 � 
• în cazul fetelor .....................................................................................2 � 

• atât în cazul băieţilor, cât şi al fetelor ..................................................3 � 
 
8. După părerea ta, copiii se bat între ei pentru că: 

 1. Adevărat 
în foarte 

multe 
cazuri 

2. 
Adevărat în 

multe 
cazuri 

3. Adevărat 
în puţine 

cazuri 

4.  Neadevărat 5. 
Nu 
ştiu / 
nu-mi 
dau 

seama 
 

1. Sunt violenţi      
2. Sunt invidioşi      
3. Vor să pară puternici      
4. Se simt nedreptăţiţi      
5. Sunt provocaţi      
6. Sunt sub influenţa ne-
gativă a anturajului sau 
familiei 

     

 
9. În anul şcolar precedent, te-ai aflat personal într-una dintre situaţiile 
de mai jos? 

 1. 
Da 

2. 
Nu 

1. Victimă a furturilor în şcoală   
2. Victimă a furturilor în imediata vecinătate a şcolii   
3. Victimă a agresiunilor sexuale    
4. Agresat fizic (bătut) în şcoală   
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5. Agresat fizic (bătut) în imediata vecinătate a şcolii de către 
alţii, decât colegii de şcoală 

  

6. Hărţuit (prin injurii, ameninţări etc.) în şcoală   
7. Hărţuit (prin injurii, ameninţări etc.) în imediata vecinătate 
a şcolii de către alţii, decât colegii de şcoală 

  

8. Alte situaţii (care?)……………………………   
 
10. În şcoala în care înveţi există cazuri în care elevii recurg la violenţă 
faţă de profesori?  
• Da.........................................................................................................1 � 
• Nu ........................................................................................................2 � 
• Nu ştiu..................................................................................................3 � 
 
11. Care sunt formele de violenţă pe care colegii tăi le manifestă faţă de 
profesorii din şcoală?   

 1. 
Deloc 

2. 
Rar 

3. 
Des 

4. 
Foarte des 

1. Indisciplină     
2. Absenteism, fuga de la ore      
3. Ignorarea mesajelor transmise (nu 
acordă atenţie profesorilor sau celor spuse 
de aceştia) 

    

4. Atitudini răutăcioase, nepoliticoase     
5. Refuzul îndeplinirii sarcinilor     
6. Vorbe urâte, jigniri     
7. Agresiune nonverbală (gesturi, priviri 
ameninţătoare etc.) 

    

8. Lovire, agresiune fizică     
9. Alte forme (care?)  
…………………..…………. 

    

 
12. Elevii sunt uneori violenţi faţă de profesori pentru că: 

 1. 
Adevărat 

2. 
Fals 

3. 
Nu ştiu / 

Nu-mi dau 
seama 

1. Unii profesori încearcă să îşi impună autoritatea cu 
orice preţ. 

   

2. Unii profesori nu sunt suficient de bine pregătiţi.    
3. Unii profesori nu sunt deschişi la comunicarea cu 
elevii. 

   

4. Unii profesori nu evaluează corect rezultatele 
elevilor. 

   

5. Unii elevi învaţă să fie agresivi din familie şi se 
comportă şi la şcoală la fel, indiferent dacă au sau nu 
au dreptate. 

   

6. Unii elevi învaţă să fie agresivi în diferite grupuri 
de prieteni (gaşcă de cartier, grup de prieteni), 
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indiferent dacă au sau nu au dreptate.  
7. Unii profesori manifestă prejudecăţi legate de 
apartenenţa etnică a elevilor (în special faţă de romi) 

   

 
13. Te rugăm să apreciezi frecvenţa cu care se întâmplă următoarele 
situaţii în şcoala ta: 

 1. 
Des 

2. 
Rar 

3. 
Deloc 

4. 
Nu ştiu / 

Nu-mi dau seama 
1. Mi s-a întâmplat ca profesorii să mă pedepsească 
atunci când nu am ştiut lecţia/nu am rezolvat o 
problemă etc. 

    

2. Se întâmplă ca profesorii să ne insulte, să ne 
umilească prin expresii neadecvate, să ne ironizeze. 

    

3. Se întâmplă ca profesorii să recurgă la pedepse 
fizice.   

    

4. Se întâmplă să fiu sancţionat dacă pun profesorilor 
întrebări neaşteptate sau incomode. 

    

5. Profesorii ne stimulează să ne întrecem între noi şi 
mai puţin să colaborăm. 

    

6. Profesorii nu au suficientă răbdare să ne asculte 
problemele, nelămuririle. 

    

7. Profesorii ne cer să reproducem ceea ce au predat 
şi mai puţin să avem idei originale, îndrăzneţe. 

    

8. Profesorii ne oferă posibilitatea de a discuta cu ei 
şi în afara orelor de curs. 

    

9. Profesorii favorizează nejustificat unii elevi (în 
notare, în participarea în clasă). 

    

10. Modul de prezentare a lecţiei de către profesori 
nu este atractiv pentru elevi. 

    

11. Profesorii se poartă foarte rece cu noi.     
12. Alte situaţii; care? ……………………………….     

 
14. Care sunt modalităţile prin care regulamentul şcolar este adus la 
cunoştinţa voastră? 
• este expus în locuri cu mare vizibilitate ..............................................1 � 
• este prezentat şi discutat la orele de dirigenţie ....................................2 � 
• este anunţat prin staţia radio a şcolii....................................................3 � 

• elevii (şi părinţii) semnează un document prin care iau cunoştinţă  
de acest regulament.................................................................................4 � 
• alte modalităţi (care?) ..........................................................................5 � 
• nu ştiu/nu am cunoştinţă despre regulamentul şcolar ..........................6 � 
 
15. Când ai o problemă, la cine apelezi pentru ajutor? 
• dirigintele clasei...................................................................................1 � 
• consilierul şcolar din unitatea de învăţământ.......................................2 � 
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• consilieri şcolari din centrele de asistenţă psiho-pedagogică ..............3 � 
• directorul şcolii ....................................................................................4 � 
• părinţi...................................................................................................5 � 
• prieteni .................................................................................................6 � 
• alţi colegi .............................................................................................7 � 
• încerc să-mi rezolv singur problema, fără ajutorul cuiva ....................8 � 
 
16. Este adevărat că: 

 1. 
Da 

2. 
Nu 

1. Trebuie să-ţi faci dreptate singur   
2. Trebuie să ceri să ţi se facă dreptate   
3. Trebuie să încerci să-l lămureşti pe celălalt nu să-l loveşti   
4. Cine nu ştie să bată este fraier   
5. Băieţii trebuie să ştie să se bată   
6. Când te apucă furia trebuie să te baţi   
7. Când te apucă furia trebuie să încerci să te stăpâneşti   

 
17. Ai fost vreodată în situaţia de a fi violent/agresiv faţă de un coleg 
sau profesor în şcoală? 
• Da.........................................................................................................1 � 
• Nu ........................................................................................................2 � 
 
18. Dacă da, cum ai fost sancţionat de către şcoală?  
• am fost chemat la o discuţie individuală şi am fost mustrat ................1 � 
• am fost mustrat în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului  
    clasei/consiliului profesoral ................................................................2 � 
• am primit acasă o mustrare scrisă........................................................3 � 
• am fost eliminat de la cursuri pentru o perioadă determinată (3-5 zile)... 4 � 
• am fost ameninţat cu exmatriculare.....................................................5 � 
• am fost ameninţat cu corigenţa sau repetenţia.....................................6 � 
• am fost pedepsit fizic ...........................................................................7 � 

• alte modalităţi; care?............................................................................8 � 
• nu am fost sancţionat în nici un fel ......................................................9 � 
 
19. Ai participat vreodată la acţiuni organizate de şcoală pentru 
prevenirea şi controlul cazurilor de violenţă? 
• Da.........................................................................................................1 � 
• Nu am participat, deşi şcoala a organizat astfel de activităţi ...............2 � 
• Nu am participat pentru că şcoala nu a organizat astfel de activităţi..... 3 � 
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20. Părinţii tăi au făcut vreodată plângere, reclamaţie pentru compor-
tamente nepotrivite ale unor profesori? 
• Da.........................................................................................................1 � 
• Nu ........................................................................................................2 � 
 
21. Dacă da, către cine au fost adresate aceste reclamaţii? 
• către conducerea şcolii.........................................................................1 � 
• către inspectoratul şcolar .....................................................................2 � 
• către consilierul şcolar .........................................................................3 � 

• către poliţie ..........................................................................................4 � 
 
22. În timpul petrecut la şcoală te simţi protejat faţă de violenţa unor 
colegi, profesori sau alte persoane din jurul şcolii? 
• Da.........................................................................................................1 � 
• Într-o oarecare măsură, da ...................................................................2 � 
• Nu ........................................................................................................3 � 
 
23. Cum crezi că ar putea contribui elevii la reducerea cazurilor de 
violenţă manifestate în şcoală? 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….... 
 
24. Îmi place…:  

 1. 
În foarte 

mare măsură 

2. 
În mare 
măsură 

3. 
În mică 
măsură 

4. 
Deloc 

1. să văd filme cu bătăi, incendii şi crime     
2. să fiu într-o gaşcă de băieţi de cartier     
3. să am prieteni     
4. să joc pe computer jocuri cu 
lupte/război 

    

5. să joc fotbal     
6. să stau cu prieteni pe stradă/lângă bloc     
7. să fiu admirat de ceilalţi     
8. să  fiu ascultat/şef/boss     
9. să am mai mulţi bani     
10. să beau alcool     
11. să fumez     
12. să consum droguri     
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25. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false, în ceea 
ce te priveşte: 

 1. 
Adevărat 

2. 
Fals 

3. 
Nu ştiu 

/ 
Nu-mi 

dau 
seama 

1. Sunt o persoană la locul ei, care îşi vede de propriile 
treburi. 

   

2. Sunt o persoană care reacţionează imediat, nu mă pot 
stăpâni. 

   

3. Mă feresc să iau obiecte care nu îmi aparţin (din şcoală, 
din familia proprie), chiar dacă am mare nevoie de ele. 

   

4. Îmi place să îi şochez/să surprind pe ceilalţi.    
7. Îmi place să creez impresia de persoană dură, căreia să i se 
ştie de frică. 

   

9. Nu suport să văd cum persoane mai slabe sunt 
insultate/bruscate/batjocorite de alţi oameni. 

   

6. Îmi place să mă cert cu profesorii.    
7. Mă înţeleg bine cu colegii de clasă/şcoală.    
8. Sunt mulţumit de rezultatele pe care le obţin la şcoală.    
9. Îmi place atmosfera din şcoală    

 
26. Care este opinia ta despre şcoală şi despre educaţie, în general? 

 1. 
Adevărat 

2. 
Fals 

3. 
Nu ştiu / 

Nu-mi dau seama 
1. Şcoala îmi oferă şansa de a avea o slujbă bine 
plătită în viitor.  

   

2. Şcoala mi se pare o pierdere de timp, nu foloseşte 
la nimic. 

   

3. Şcoala mă ajută să mă descurc în societate, în viaţa 
de zi cu zi. 

   

4. Şcoala mă pregăteşte pentru viaţă, mă ajută să 
devin om 

   

5. La şcoală trebuie să învăţ multe lucruri 
nefolositoare. 

   

 
27. Cum apreciezi importanţa celor prezentate în tabelul următor:  

 1. 
Nu are 

importanţă 

2. 
Puţin 

important 

3. 
Important 

4. 
Foarte 

important 
1. Prietenia     
2. Familia     
3. Banii     
4. Iubirea/dragostea     
5. Încrederea în propria persoană     
6. Încrederea în alţii     
7. Dorinţa de a învăţa, de a fi informat     



 289 

8. Puterea asupra altora, să stăpâneşti, să 
conduci pe alţii  

    

 
28. Eşti un copil care te bucuri de grija, atenţia şi iubirea celor din 
familie? 

Din partea… 1. 
Da 

2. 
Nu 

3. 
Nu e 
cazul 

1. Mamei    
2. Tatălui    
3. Fraţilor/surorilor    
4. Altor persoane în grija cărora mă aflu    

 
29. Care este relaţia ta cu cei din familie? (se încercuieşte cifra cores-
punzătoare răspunsului care se potriveşte situaţiei tale) 
• mă înţeleg foarte bine cu cei din familie .............................................1 � 
• în general, mă înţeleg bine cu ei (ne mai certăm  uneori,  
dar ajungem în final la o înţelegere comună)..........................................2 � 
• nu prea mă înţeleg cu cei din familie (ne certăm adesea şi nu ajungem  
• întotdeauna la o înţelegere comună) ....................................................3 � 
• nu mă înţeleg deloc cu cei din familie (ne certăm tot timpul) .............4 � 
• nu pot aprecia.......................................................................................5 � 

 
30. Ai fost/eşti bătut, bruscat, lovit intenţionat de: 

 1. 
Foarte 

des 

2. 
Des 

3. 
Rar 

4. 
Foarte 

rar 

5. 
Deloc 

1. Mama      
2. Tata      
3. Fraţi/surori      
4. Alte persoane în grija cărora mă 
aflu 

     

5. Colegi de şcoală      
6. Prieteni      
7. Profesori      
8. Vecini      
9. Persoane necunoscute      

 
31. Ai fost batjocorit/umilit/înjurat/ţi s-au spus vorbe urâte, ai fost 
ameninţat de: 

 1. 
Foarte 

des 

2. 
Des 

3. 
Rar 

4. 
Foarte rar 

5. 
Deloc 

1. Mama      
2. Tata      
3. Fraţi/surori      
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4. Alte persoane în grija cărora mă aflu      
5. Colegi de şcoală      
6. Profesori       
7. Vecini      
8. Persoane necunoscute      

 
32. Ai fost abuzat sexual (violat, încercare de violare) până acum? 
• Da.........................................................................................................1 � 

• Nu ........................................................................................................2 � 
 
33. Ţi se întâmplă să crezi că familia este o piedică pentru tine ca să poţi 
arăta cine eşti, ce ştii şi ce poţi cu adevărat? 

1. Foarte des 2. Des 3. Rar 4. Foarte rar 5. Deloc 
     

 
34. Eşti de acord cu următoarele afirmaţii? 

 1. 
Da 

2. 
Nu 

3. 
Nu ştiu / 

Nu-mi dau 
seama 

1. Părinţii sunt persoanele cele mai importante în viaţa 
copiilor lor. 

   

2. Sunt apreciat şi aprobat de familia mea.    
3. Sunt mulţumit de educaţia primită din partea părinţilor    
4. Este imposibil să fii prieten cu părinţii.    
5. Obişnuiesc să spun minciuni părinţilor pentru a avea mai 
multă libertate. 

   

 
35. Cum apreciezi că este viaţa ta? 

 1. 
Foarte 

adevărat 

2. 
Adevărat 

3. 
Întrucâtva 
adevărat 

4. 
Puţin 

adevărat 

5. 
Nu este 
adevărat 

1. Viitorul meu pare frumos.      
2. Mă bucur de viaţă mai mult decât 
majoritatea copiilor. 

     

3. Sunt mulţumit de felul în care se 
desfăşoară viaţa mea. 

     

4. Accept lucrurile din viaţa mea care 
nu pot fi schimbate. 

     

5. Orice s-ar întâmpla, pot vedea partea 
plăcută a vieţii. 

     

6. Mă simt fericit că trăiesc.      
7. Viaţa mea nu prea are sens.      
8. Viaţa mea se desfăşoară bine.      
9. Nu sunt în stare să fac lucrurile aşa 
de bine ca alţii. 

     

10. Mă simt mai puţin valoros de cât 
alţii. 
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11. Am încredere în mine      
12. Mă simt singur chiar când nu vreau 
să fiu.  

     

13. Uneori am impresia că ceva nu e în 
ordine cu mine. 

     

 
 
Date despre familie 

 
(nivel de instruire, statutul ocupaţional, numărul de copii în familie etc.) 
.................................................................................................................  
.................................................................................................................  
.................................................................................................................  
 
Date de identificare 

 
Denumirea şcolii: ...................................................................................  
Localitatea: .............................................................................................  
Judeţul: ...................................................................................................  
Sex: 
     Feminin      1 � 
     Masculin    2 � 
Vârstă (în ani împliniţi): .........................................................................  
Clasa: ......................................................................................................  
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MODUL 9: STRATEGII DE INTERVENŢIE PRIVIND 

VIOLENŢA LA NIVELUL ŞCOLII 

 

Introducere  

1. Ce sunt strategiile şi care este utilitatea unor astfel  

    de documente? 

2. Analiza actorilor care participă la procesul de elaborare 

a unei strategii la nivelul şcolii 

3. Analiza contextului în care este elaborată o strategie 

anti-violenţă 

4. Cum analizăm nevoile şcolii privind fenomenul de 

violenţă? 

5. Cum elaborăm un plan de activităţi coerent pornind de 

la nevoile şi obiectivele definite? 

6. Problema resurselor necesare aplicării planului de  

activităţi în condiţii optime 
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Introducere 
 

  Acest modul de formare vizează toţi actorii de la nivelul 
şcolii care au responsabilităţi concrete în ceea ce priveşte iniţierea, 
derularea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor şi programelor privind 
violenţa de la nivelul şcolii. În consecinţă, participanţii la formare pot fi atât 
reprezentanţii echipei manageriale cât şi elevi, părinţi, cadre didactice sau 
reprezentanţi ai comunităţii care doresc să se implice în activităţi care să 
diminueze incidenţa fenomenelor de violenţă şcolară. 
 Modulul încearcă să familiarizeze participanţii la formare cu tehnici şi 
instrumente specifice proiectării şi implementării unei strategii de intervenţie 
privind violenţa şcolară, urmărind în acelaşi timp crearea unor abilităţi specifice 
managementului de proiect, în general. Astfel, pe lângă aplicabilitatea în 
domeniul iniţiativelor şcolii privind violenţa, acest curs poate fi util pentru 
dezvoltarea unor strategii şi pentru alte teme de interes pentru şcoală.  
Obiectivele specifice ale modulului de formare sunt: 
� abilitarea cu competenţe privind analiza de nevoi din perspectivă 

instituţională (analiza de tip SWOT, analiza impactului aşteptat), 
urmărind trei arii principale de intervenţie: conştientizare, cunoaştere şi 
acţiune; 

� abilitarea cu competenţe privind iniţierea unor procese de consultare la 
nivelul şcolii prin care să fie identificate alternativele dezirabile de 
intervenţie (criterii de evaluare); 

� abilitarea cu competenţe privind analiza resurselor necesare (evaluarea 
nevoilor, identificarea resurselor); 

� abilitarea cu competenţe privind monitorizarea şi evaluarea intervenţiilor 
şi a dezvoltării unor măsuri corective (indicatori de proces, indicatori de 
rezultat, analize comparative). 

 Un rol important în desfăşurarea activităţilor de formare îl are 
integrarea strategiilor de intervenţie în planul general de dezvoltare 
instituţională a şcolii. În consecinţă, deşi nu există cerinţe sau condiţii 
preliminare de participare, este important ca toţi cursanţii să fie în posesia 
unei copii a planului de dezvoltare instituţională al instituţiei din care fac 
parte şi, pe cât posibil, să cunoască dinainte cele mai importante prevederi 
ale acestuia. Un număr important de aplicaţii vor avea ca punct de referinţă 
acest plan. Ca şi în cazul celorlalte module de formare, şi acesta are un 
caracter preponderent aplicativ şi valorizează experienţa anterioară a 
cadrelor didactice în activităţi de prevenţie şi combatere a diferitelor forme 
de violenţă şcolară. 
 



 296 

 
EXERCIŢII ŞI ACTIVITĂŢI DE GRUP 

 
 

1. Ce sunt strategiile şi care este utilitatea unor astfel de 
documente? 

 
 

Dezbatere. Problematizare 

Participanţii sunt invitaţi să ofere o definiţie conceptului de strategie şi să 
identifice specificul acestui tip de document în comparaţie cu alte tipuri de 
documente utilizate la nivelul sistemului de educaţie (rapoarte, proiecte, planuri 
de dezvoltare, planificări etc.). De asemenea, participanţii sunt invitaţi să 
argumenteze utilitatea elaborării unui astfel de document şi să identifice situaţii 
concrete în care este utilizat la nivelul instituţiei şcolare din care fac parte. Se vor 
identifica, de asemenea, punctele comune, diferenţele şi relaţia între strategiile la 
nivel naţional, cele de la nivel regional/local şi cele de la nivelul unităţilor 
şcolare. 

 
 

2. Analiza actorilor care participă la procesul de elaborare  
a unei strategii la nivelul şcolii 

 
 

Expunere, discuţie de grup şi exerciţiu 

 Elaborarea oricărei strategii, inclusiv una privind fenomenele de 
violenţă şcolară, este un exerciţiu comun prin care o instituţie şcolară 
dovedeşte deschidere, transparenţă şi încredere în actorii cheie care au 
responsabilităţi în desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor didactice.  
Reprezentarea/legitimitatea reprezentării categoriilor vizate trebuie atent 
analizată. De regulă, organizarea procesului de elaborare a strategiei 
presupune numirea unei echipe formate din cel puţin un reprezentant al 
fiecărei categorii de actori cât şi a unui coordonator (de exemplu,  
responsabilul cu proiecte sau preşedintele comitetului de părinţi). De 
asemenea, în această fază se stabileşte agenda şi calendarul întâlnirilor cât şi 
structura generală a strategiei.  
 
 
 



 297 

Discuţie de grup 

� Cum motivăm reprezentanţii principalelor categorii de actori să se 
implice (de la nivelul şcolii şi la nivelul comunităţii)?  

� Cum asigurăm canale de comunicare eficiente între membrii echipei şi 
între aceasta şi şcoală?  

� Care sunt principalele pericole în procesul de organizare a unei echipe la 
nivelul şcolii care trebuie să elaboreze o strategie anti-violenţă? 

 
Exerciţiu 

 Completaţi căsuţele din desenul de mai jos, indicând categorii de 
actori care, în opinia dumneavoastră trebuie să participe la procesul de 
elaborare a unei strategii la nivelul şcolii privind violenţa. Încercaţi să 
identificaţi motivaţia/motivaţiile principale specifice fiecărui actor în parte. 
Desenaţi noi căsuţe, dacă este cazul: 

 
 
 

 

STRATEGII LA NIVEL NAŢIONAL 

STRATEGII LA NIVEL REGIONAL/LOCAL 

STRATEGII LA NIVELUL ŞCOLII 

 

 

 
 

Actori de 
la nivelul şcolii 

Actori de la nivelul 
comunităţii 
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3. Analiza contextului în care este elaborată  
o strategie anti-violenţă 

 
 

Dezbatere şi exerciţiu 

 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. 
 

Exerciţiu 

Pornind de la materialul care prezintă strategia Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării pe termen scurt şi mediu în domeniul violenţei şcolare vă rugăm 
să argumentaţi utilitatea acestui document pentru procesul de elaborare a 
unei strategii la nivelul şcolii. Se vor analiza atât elementele de conţinut 
ale strategiei cât şi cele referitoare la structură.  
Răspunsurile vor fi analizate din perspectiva principalelor modele de 
transfer: copiere, adaptare, rafinare.   

 
 

4. Cum analizăm nevoile şcolii privind fenomenul  
de violenţă? 

 
 

Dezbatere, exerciţii 

 Fundamentarea unei strategii anti-violenţă presupune definirea şi 
ierarhizarea principalelor probleme cu care se confruntă şcoala în ceea ce 
priveşte fenomenul de violenţă. Orice strategie trebuie să răspundă, în mod 
concret la următoarele întrebări: 
� Ce probleme ne propunem să rezolvăm prin intervenţie (care sunt 



 299 

obiectivele generale şi cele specifice ale strategiei)? 
� În ce măsură problemele rezolvate coincid cu problemele urgente pe care 

le are de rezolvat şcoala (care este utilitatea proiectului la nivelul şcolii)? 
� Care sunt beneficiile pe care intervenţia noastră le are pentru diferite 

categorii de actori? (dacă activităţile noastre au succes, care este 
impactul aşteptat în cazul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, echipei 
manageriale, reprezentanţilor comunităţii etc.) 

 
Exerciţiu 

4.1. Identificaţi nevoile de conştientizare a problemei violenţei şcolare în 
cazul următoarelor categorii de actori (care sunt categoriile de actori care 
nu văd în fenomenul de violenţă o problemă importantă cu care se 
confruntă şcoala) 

� Elevi  
� Părinţi 
� Cadre didactice 
� Echipa managerială 
� Autorităţi locale 
� Reprezentanţi ai comunităţii (ONG-uri, instituţii publice, companii etc.) 

 
4.2. Identificaţi nevoile de cunoaştere a problemei violenţei şcolare în cazul 
următoarelor categorii de actori (cine şi ce ar trebui să ştie în legătură cu 
fenomenele de violenţă de la nivelul şcolii) 

� Elevi  
� Părinţi 
� Cadre didactice 
� Echipa managerială 
� Autorităţi locale 
� Reprezentanţi ai comunităţii (ONG-uri, instituţii publice, companii 

etc.) 
 
4.3. Identificaţi nevoile privind implicarea actorilor de la nivelul şcolii în 
activităţi specifice anti-violenţă (ce condiţii trebuie îndeplinite pentru ca 
diferiţi actori de la nivelul şcolii să participe la activităţi anti-violenţă) 

� Elevi  
� Părinţi 
� Cadre didactice 
� Echipa managerială 
� Autorităţi locale 
� Reprezentanţi ai comunităţii (ONG-uri, instituţii publice, companii etc.) 
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5. Cum elaborăm un plan de activităţi coerent pornind de la 
nevoile şi obiectivele definite? 

 
 

Dezbatere. Exerciţiu 

 Înţelegând în profunzime fenomenele de violenţă care apar la nivelul 
şcolii şi analizând cauzele/complexul de cauze care conduc la apariţia 
actelor de violenţă în şcoală, o strategie anti-violenţă trebuie să propună  
intervenţii prin care să se răspundă nevoilor şi obiectivelor deja definite. 
Orice intervenţie constă într-un plan de activităţi specific şi trebuie să 
precizeze în detaliu: persoanele implicate, rolurile/responsabilităţile definite, 
obiectivul urmărit, resursele necesare, impactul aşteptat şi, eventual, 
condiţiile de realizare. De asemenea, un plan de activităţi trebuie să aibă în 
vedere un număr cât mai ridicat de actori (fie ca promotori fie ca 
beneficiari) atât de la nivelul şcolii cât şi de la nivelul comunităţii şi să ofere 
oportunitatea fiecărui elev, cadru didactic sau părinte să participe.  
 În elaborarea unui plan de activităţi, o atenţie deosebită trebuie 
acordată următoarelor aspecte: 

� Analiza alternativelor posibile de intervenţie. De regulă, pentru 
fiecare problemă identificată, pot fi imaginate mai multe soluţii de 
rezolvare. Identificarea unui număr cât mai mare de intervenţii 
posibile dovedeşte o cunoaştere aprofundată a acestor probleme şi 
conferă un grad ridicat de aplicabilitate strategiei. 

� Definirea criteriilor de alegere. Alegerea alternativelor dezirabile 
trebuie să se realizeze pe baza unor criterii definite explicit (valori, 
resurse, oportunitate etc.) şi prin consultarea tuturor actorilor de la 
nivelul şcolii (direct sau prin reprezentare).  

� Prioritizarea alternativelor de intervenţie alese. În funcţie de 
contextul în care apare strategia, este necesară o analiză detaliată a 
urgenţei fiecărei probleme identificate. Din nou este esenţială 
consultarea tuturor actorilor importanţi de la nivelul şcolii deoarece 
se întâmplă frecvent să existe opinii divergente şi chiar opuse în 
înţelegerea ”urgenţei” unei acţiuni”. 

  
 
 
 
 
 



 301 

Exerciţiu 

 Analizaţi oportunitatea includerii în strategia anti-violenţă a şcolii 
dumneavoastră a următoarelor activităţi30: 
� aducerea la cunoştinţa elevilor şi părinţilor a regulamentului şcolii şi 

semnarea unui angajament din partea acestora de respectare a prevede-
rilor sale (acordul privind sancţiunile în cazul încălcării regulamentului);  

� monitorizarea activităţii fiecărui elev pe tot parcursul său şcolar şi 
crearea unui portofoliu comportamental – cunoaşterea de către cadrele 
didactice a profilului psihologic al elevilor şi identificarea timpurie a 
elevilor cu potenţial violent; 

� crearea unor spaţii speciale în şcoală în care elevii să poată discuta în 
particular cu personalul specializat (de exemplu, cabinet de consiliere) – 
facilitatea comunicării cu victimele sau cei care provoacă acte de violenţă 
în şcoală; 

� organizarea de vizite pentru elevii şcolii într-un tribunal şi de întâlniri cu 
reprezentanţi ai sistemului de justiţie - promovarea respectului pentru 
lege; 

� identificarea unor tipuri alternative de sancţiuni pentru elevii care au comis 
acte de violenţă (de exemplu, prestarea unor activităţi în folosul şcolii); 

� crearea unui grup de intervenţie la nivelul şcolii care să se ocupe de 
cazurile grave de indisciplină/violenţă şi care să încheie cu elevii violenţi 
şi familiile acestora un contract pedagogic. 

 
 

6. Problema resurselor necesare aplicării planului de 
activităţi în condiţii optime 

 
 

Dezbatere. Exerciţiu 

 Problema resurselor trebuie să fie o preocupare constantă a echipei 
care elaborează o strategie: fără resurse adecvate (umane, materiale, 
financiare, de timp etc.) orice plan de intervenţie rămâne un simplu 
document de sertar. Ce resurse are în prezent şcoala la dispoziţie pentru a 
pune în aplicare o strategie? Sunt aceste resurse suficiente? Cum putem 
atrage sprijin din alte surse? Cine trebuie să aibă o astfel de iniţiativă la 

                                                 
30 Exemplele sunt adaptate după Demuynck, Christian, Strada în şcoală ? Cunoaşterea, 
prevenirea şi managementul activităţilor de prevenire a violenţei în şcoli [Rue dans 
l’Ecole? Connaître, prévenir et maîtriser l’intrusion de la violence dans les établissements 
scolaires], raport prezentat primului ministru Jean-Pierre Rafarrin, iunie 2004. 
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nivelul şcolii? Cum pot fi implicaţi parteneri din afara şcolii în aplicarea 
intervenţiilor planificate? 
 

Exerciţiu 

� Analizaţi capacitatea şcolii dumneavoastră de a atrage diferite categorii 
de resurse necesare aplicării unei strategii pe termen scurt privind 
prevenirea şi combaterea violenţei şcolare. 

� Ce instrumente şi mecanisme de monitorizare trebuie create într-o 
strategie anti-violenţă la nivelul şcolii? Planul de monitorizare.  

 
Dezbatere 

 Un plan de monitorizare bine construit oferă tuturor celor implicaţi 
în elaborarea unei strategii garanţia că abaterile de la planificarea iniţială vor 
fi sesizate în timp util fără a pune în pericol atingerea obiectivelor strategiei. 
Mai mult, un plan de monitorizare oferă informaţii deosebit de utile echipei 
care se ocupă de implementarea planului de activităţi în ceea ce priveşte 
eficacitatea şi eficienţa intervenţiilor. Strategia anti-violenţă trebuie să 
conţină o serie de indicatori de proces prin care aceste aspecte să poată fi 
analizate. 
 

Exerciţiu 

� Oferiţi câteva exemple de indicatori care să surprindă modul în care sunt 
implementate activităţile cuprinse într-o strategie anti-violenţă. 

� Ce instrumente şi mecanisme de evaluare trebuie create într-o strategie 
anti-violenţă la nivelul şcolii? Planul de evaluare. 

 
 Ca şi în cazul monitorizării, un plan de evaluare bine construit oferă 
tuturor celor implicaţi în implementarea strategiei informaţii utile privind 
eficienţa şi eficacitatea strategiei. Elementele care nu trebuie să lipsească 
nici unui plan de evaluare sunt: obiectivele (de ce evaluăm?); mijloacele 
(cum evaluăm?); grupul ţintă (pe cine evaluăm?); orizontul de timp (când 
evaluăm) şi persoanele responsabile (cine evaluează?). Este recomandat ca 
în faza iniţială a procesului de elaborare a strategiei (identificarea nevoilor) 
să existe o evaluare iniţială a fenomenelor de violenţă la nivelul tuturor 
claselor din şcoală şi în funcţie de aceste rezultate să fie monitorizat 
progresul. Pe cât posibil se vor utiliza aceleaşi instrumente/indicatori în 
toate etapele de evaluare (iniţială, de parcurs, finală) astfel încât impactul în 
timp să poată fi observat/cuantificat.  
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 Nici o strategie nu este implementată în întregime aşa cum a fost 
proiectată, în consecinţă este important ca echipa responsabilă de elaborarea 
strategiei anti-violenţă să includă în planul de activităţi mecanisme şi 
instrumente de colectare a informaţiilor necesare pentru elaborarea unor 
măsuri corective, atunci când acestea sunt necesare. 
 

Exerciţiu 

 Oferiţi câteva exemple de indicatori care să surprindă impactul 
activităţilor cuprinse într-o strategie anti-violenţă 
 

Concluzii şi sugestii de intervenţie 

 Care sunt principalele lucruri noi pe care le-am aflat în acest curs? 
Suntem mai pregătiţi să participăm activ la procesul de elaborare a unei 
strategii la nivelul şcolii noastre în domeniul violenţei? 
 
 Fiecare participant la curs este invitat să ofere pe scurt un răspuns 
argumentat la cele două întrebări. Formatorul va încerca să sintetizeze 
aceste răspunsuri şi să le compare cu impactul aşteptat asupra cursanţilor. 
 
Care este aplicabilitatea practică a lucrurilor noi prezentate? 
 

CHECK-LIST PENTRU INIŢIEREA UNEI STRATEGII ANTI-
VIOLENŢA LA NIVELUL ŞCOLII 

 
� Fiecare obiectiv al strategiei este clar prezentat şi este relevant pentru 

problema violenţei şcolare 
� Fiecare obiectiv al strategiei răspunde nevoilor identificate de şcoală 

privind fenomenele de violenţă şcolară 
� Strategia descrie în detaliu impactul pentru fiecare grup ţintă urmărit 
� Rezultatele aşteptate sunt prezentate din perspectiva obiectivelor 

urmărite 
� Strategia prezintă în detaliu un plan de activităţi care specifică pentru 

fiecare tip de intervenţie în parte orizontul de timp, grupul ţintă vizat şi 
resursele necesare 

� Planul de activităţi este în mod direct corelat cu obiectivele, rezultatele 
aşteptate şi resursele disponibile 

� Strategia descrie modalităţile concrete de implicare a partenerilor din 
afara şcolii în direcţiile de acţiune specificate în strategie 

� Strategia cuprinde un plan detaliat de monitorizare 



 304 

� Strategia cuprinde un plan detaliat de evaluare a activităţilor 
� Strategia este adusă la cunoştinţa tuturor actorilor şi este 

corectată/completată pe baza observaţiilor acestora 
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