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În loc de prefaţă!!! 

 

Proiectul „Nu lăsa violenţa să intre în viaţa ta!”  este la a III-a ediţie. 

În calitate de organizatori vă mulţumim pentru încrederea şi alegerea pe care aţi făcut-o, participând 

într-un număr aşa de mare la activităţile noastre. 

Aţi adus valoare proiectului nostru atât prin munca pe care aţi depus-o participând la simpozion cu 

lucrări ştiinţifice, cu caracter didactic sau aplicativ privind tema abordată, cât şi prin atragerea elevilor 

în concurs cu lucrări în care au promovat mesaje non-violente. 

Vă felicităm pentru toată activitatea desfăşurată în cadrul proiectului, pentru răbdarea şi puterea de 

convingere prin care aţi implicat elevi de toate vârstele în realizarea unor lucrări valoroase. 

Credem în continuitatea acestui proiect şi sperăm ca la rândul dumneavoastră să popularizaţi proiectul 

şi să împărtăşiţi şi colegilor dumneavoastră experienţele dobândite, pentru ca următoarea ediţie să 

reunească un număr şi mai mare de participanţi. 

În speranţa unei colaborări viitoare la fel de avantajoase vă mulţumim şi vă dorim mult succes în tot 

ceea ce faceţi! 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

Prof. Cucuteanu Doina 

Prof. Leca Adriana-Florentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIOLENŢA ŞCOLARĂ- PREVENIREA ŞI COMBATEREA EI 

 

Prof. Mihai Cornelia     

Şcoala Gimnaziala Bereşti –Tazlău, Loc.Enăcheşti, jud.Bacău 

 

Violenţa poate fi definită ca un fenomen care se manifestă prin acţiune fizică, cuvânt, stare 

emoţională şi sufletească, umilinţă, cu scopul de a controla, maltrata sau de a sugera senzaţia de frică. 

 Violenţa poate fi întâlnită : 

- în familie (violenţa domestică); 

- la şcoală (violenţa între elevi; violenţa profesori- elevi); 

- în grupul de prieteni; 

- în societate (violenţa ca şi comportament antisocial - violenţa în locuri publice; violenţa ca şi 

comportament infracţional - tâlhăria, tulburarea ordinii şi liniştii publice, loviri şi alte violenţe, 

vătămare corporală, omor).  

 Violenţa şcolară este, din punct de vedere statistic, cea mai frecventă conduită de devianţă 

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

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

şcoală a devenit cea mai vizibilă evoluţie din câmpul educaţiei formale; performanţele şcolare sau 

progresul în democratizarea sistemelor educative sunt în prezent realităţi mai puţin vizibile, comparativ 

cu înmulţirea actelor de violenţă în şcoală. 

 Violenţa în şcoală este un fenomen extrem de complex, cu o diversitate de forme de manifestare 

care justifică folosirea terminologiei specializate, rafinate; astfel, şcoala este spaţiul de manifestare a 

conflictelor între copii şi între adulţi–copii, iar raporturile de forţă sau planul în care se consumă 

conduitele ofensive ( verbal, acţional, simbolic) sunt  variabile importante în înţelegerea fenomenului. 

De aceea, când vom folosi noţiunea mai generală de „violenţă” vom desemna orice comportament al 

cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimei (cf. Neculau, 1996, 433). În orice atac agresiv 

vom regăsi apelul la forţă pentru transformarea unui individ în instrument în folosul personal, precum 

şi apelul la violenţă pentru înlăturarea / devalorizarea semenului perceput ca adversar. 

 În funcţie de planul de manifestare al atacului, corelat cu tipul de prejudiciu adus victimei, se 

poate discerne între violenţa fizică şi violenţa psihologică, verbală. Efectele violenţei fizice vizează atât 

sănătatea şi integritatea corporală a victimei, cât şi evoluţia sa psihologică: în plan cognitiv, 

autopercepţie negativă, iar în plan emoţional, teamă, depresie. Violenţele verbale, psihologice afectează 

în principal stima de sine: victemele se simt devalorizate, îşi pierd încrederea în posibilităţile proprii, 



devin anxioase. Un studiu britanic (cf. Action for Children, 1998, 6) a ajuns la concluzia că în fiecare 

an 10 elevi au tentative de suicid determinate de actele de violenţă de la şcoală; acelaşi studiu mai arată 

că 80% dintre victimele violenţelor consideră violenţa verbală mai stresantă decât atacurile fizice ( cu o 

distribuţie interesantă a răspunsurilor după variabila „sex”: fetele consideră atacurile fizice mai 

stresante, în timp ce băieţii se tem mai mult de violenţele verbale), iar 30% din victime afirmă că 

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

 O altă tipologie a conduitelor de violenţă în şcoală , care combină mai multe criterii - planul 

agresiunii, verbal/fizic, gradul de deschidere, directă/indirectă şi tipul de implicare a agresorului, 

activă/pasivă, a fost realizată de J. Hebert (1991, 49) şi include: 

 1) agresiuni active fizice directe: lovirea unui coleg 

 2) agresiuni active fizice indirecte: lovirea unui substitut al victimei 

 3) agresiuni active verbale directe: injuria, ameninţarea 

 4) agresiuni active verbale indirecte: calomnia 

 5) agresiuni pasive fizice directe: împiedicarea producerii unui comportament al victimei 

 6) agresiuni pasive fizice indirecte: refuzul de a realiza o sarcină, activitate, de a da curs unei 

rugăminţi 

 7) agresiuni pasive verbale directe: refuzul de a vorbi 

 8) agresiuni pasive verbale indirecte: negativism. 

 Se poate observa că toate tipurile de violenţe prezentate nu sunt propriu-zis „şcolare”, ele 

putând fi observate cu uşurinţă şi în alte contexte non-şcolare: profesionale, familiale etc. 

 Violenţa în şcoală este un fenomen dramatic şi prin consecinţele pe care le antrenează.. Extrem 

de grave, pe termen scurt şi lung, ele explică abundenţa cercetărilor şi a programelor de intervenţie. În 

situaţiile în care victimele supravieţuiesc agresiunii şi îşi conservă capacitatea funcţională, consecinţele 

în plan psihologic afectează victima uneori toată viaţa; rămân sentimentele de ruşine, davalorizare, 

culpabilitate, se diminuează încrederea în sine şi în alţii, se diminuează autonomia, concomitent cu 

deteriorarea autocontrolului. Referitor la violenţele şcolare, programele iniţiate până în prezent în 

vederea diminuării lor nu au condus la rezultate satisfăcătoare datorită, se pare, faptului că mediul 

social, saturat de violenţă, nu susţine eficienţa acestor programe(Glover, Cartwright, Gough, Johnston, 

1998, 89-105). Diminuarea violenţei şcolare presupune abordarea concomitentă a unor aspecte legate 

de: 

            a) Comportament şi disciplină, respectiv: codul de reguli de conduită în clasă şi în şcoală, 

relaţiile elevi-profesori şi elevi-elevi, înregistrarea şi evaluarea incidentelor de violenţă etc. 



 b) Dezvoltarea spirituală, morală, socială şi culturală a comunităţii în care se integrează şcoala: 

valori promovate, oportunităţi şi implicarea în activităţi extracurriculare etc. 

 c) Şcoala ar trebui să ofere şanse egale pentru toţi la exprimare şi succes, ceea ce presupune 

regândirea raportului dintre cooperare-competiţie şi recompensele puse în joc. 

 d) satisfacerea nevoilor speciale, pentru elevii vulnerabili fiind necesară satisfacerea unui climat 

de securitate. 

 Strategiile de combatere a violenţei şcolare au abordat diferit fenomenul, în funcţie de specificul 

cultural, de tipul de violenţe şi de resursele existente. Majoritatea strategiilor aplicate în scopul 

reducerii conduitelor violente în şcoală au în comun măsuri precum: 

 • Promovarea unui cod normativ coerent şi clar în privinţa conduitelor de violenţă. De exemplu, 

în Norvegia un astfel de cod includea reguli precum: „Nu vom agresa alţi copii”, „Vom încercasă-i 

ajutăm pe copii care au fost agresaţi”, „Îi vom învăţa şi pe ceilalţi să se comporte în acelaşi mod” etc . 

 • O importanţă mai mare acordată educării părinţilor( cum să intervină în cazul în care copilul 

lor este fie agresor, fie victimă a agresiunii), de exemplul programul „Şcoala părinţilor” ce s-a derulat şi 

se derulează în multe şcoli din ţară, profesorilor (cum să încurajeze copii să comunice incidentele de 

violenţă şi cum să intervină în cazul violenţelor între elevi) şi elevilor (cum să evite violenţele şi cum să 

se implice ei înşişi în acţiuni împotriva violenţei). 

 • Crearea unor facilităţi pentru descărcarea sentimentelor de frustrare sau mânie astfel încât să 

se evite exprimarea lor prin agresiuni asupra colegilor sau profesorilor. De exemplul, când se 

acumulează astfel de sentimente negative, elevii pot recurge la una din alternativele: trântesc cu putere 

o minge, lovesc o pernă, merg într-o sală goală şi ţipă, fac un tur în jurul şcolii etc. 

 • Se acordă profesorilor mai multă libertate de acţiune pentru a interveni prompt şi eficient în 

situaţiile de violenţă. Astfel, legea britanică permite şcolilor să-i reţină pe elevii violenţi într-un fel de 

detenţie, chiar dacă părinţii nu sunt de acord, cu condiţia ca şcoala să-i înştiinţeze şi să le raporteze 

genul de demers educativ pe care îl întreprinde. Aceeaşi lege permite profesorilor să-şi folosească forţa 

pentru a-i controla pe elevii violenţi sau/şi distructivi. 

 • În Anglia s-a generalizat şi procedura contractelor între şcoală şi familie, pentru a-i obliga pe 

părinţi să coopereze la disciplinarea propriilor copii. 

 Alături de aceste măsuri specifice, s-au dovedit eficiente în diminuarea conduitelor agresive din 

şcoală şi programele educative destinate prevenirii victimizării sau formării abilităţilor de rezolvare a 

conflictelor prin negociere . Astfel, baza intervenţiei în cazul conduitelor agresive o reprezintă 

democratizarea educaţiei, cu toate schimbările pe care le presupune un astfel de proces. 

 



PROIECT EDUCAŢIONAL: 

„VIOLENŢA ÎN FAMILIE ŞI EFECTELE EI ASUPRA ADOLESCENŢILOR” 

 

Prof. Andrei Doina 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, judeţul Buzău 

Clasa: a IX-a 

Componenta: Calitatea stilului de viaţă 

Tema lecţiei: Violenţa în familie şi efectele ei asupra adolescenţilor 

Timpul alocat temei: 50 minute. 

Locul de desfăşurare: sala de clasă. 

Competenţe generale: exersarea abilităţilor de management al unui stil calitativ de viaţă. 

Competenţe specifice: analiza conceptului de calitate a vieţii în contextul relaţiilor sociale, exersarea 

abilităţilor de a interveni în caz de violenţă domestică. 

Obiective operaţionale: elevii vor fi capabili: 

O1 – să definească termenii-ancoră în problematica violenţei în familie: agresivitate, conflict, 

abuz, violenţă, violenţă în familie; 

O2 – să identifice cauzele violenţei în familie şi în comunitate; 

O3 – să recunoască formele de violenţă şi impactul lor asupra celor agresaţi (copii şi femei); 

O4 – să identifice diferitele tipuri de acte de violenţă; 

O5 – să conştientizeze influenţa negativă a familiei dezorganizate asupra socializării morale a 

adolescenţilor; 

O6 – să deducă ce tulburări psihice şi comportamentale apar la copii, adolescenţi ce provin din 

familii violente; 

O7 – să-şi formeze convingeri şi comportamente non-violente; 

O8 – să cunoască reprezentările sociale, greşite legate de manifestarea violenţei la adolescenţi; 

O9 – să-şi formeze deprinderi corecte de intervenţie în cazuri de abuz, agresivitate sau violenţă; 

O10 – să ştie cui să se adreseze în cazul sesizării unor situaţii care intră în categoria violenţei în 

familie. 

Strategia didactică: 

Resurse materiale: fişe de lucru, computer, chestionar, videoproiector. 

Resurse procedurale: metode şi procedee: conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia, 

rezolvarea de probleme, lucrul cu fişele, descoperirea. 

Forma de organizare: frontală, individuală. 



Feed-back: observarea sistemică, completarea chestionarelor şi a fişelor de lucru. 

Bibliografie: 

 Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu, Marin Voicu, Adolescenţii şi familia, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1987; 

 Gabriela Lemeni, Anca Tărau, Consiliere şi orientare – ghid de educaţie pentru carieră, 

Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2004. 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

Momentele 

instruirii şi 

timpul alocat 

Obiectivul 

vizat 
Activitatea dirigintelui 

Activitatea 

elevilor 

Metode, 

procedee, 

mijloace de 

învăţământ 

1. Momentul 

organizatoric 

(5 min.) 

  Asigurarea ordinii şi 

disciplinei în clasă;  

 Efectuarea prezenţei 

elevilor şi discutarea 

absenţelor efectuate de elevi 

în cursul săptămânii;  

 Identificarea evenimentelor 

petrecute recent în viaţa 

clasei;  

 Precizarea unor eventuale 

comunicări. anunţuri, ce 

privesc activitatea şcolară a 

colectivului de elevi. 

 Comunică 

eventualele 

probleme şi 

colaborează la 

stabilirea 

măsurilor ce se 

impun pentru 

ameliorarea 

situaţiilor 

negative.  

 catalogul  

 conversaţia 

2. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

propuse 

(2 min.) 

  Notează pe tablă titlul 

temei: „Violenţa în familie şi 

efectele ei asupra 

adolescenţilor” şi anunţă clar 

obiectivele învăţării. 

 Notează în 

caiete. 

 conversaţia 

3. Captarea O5  Comportamentele agresive  Elevii  videoproiector  



Momentele 

instruirii şi 

timpul alocat 

Obiectivul 

vizat 
Activitatea dirigintelui 

Activitatea 

elevilor 

Metode, 

procedee, 

mijloace de 

învăţământ 

atenţiei 

(10 min.) 

O6 

O7 

şi actele violente au devenit 

atât de frecvente, încât 

oamenii au ajuns să se 

obişnuiască cu acestea şi să 

nu mai ia atitudine împotriva 

lor. În continuare voi prezenta 

câteva filme scurte, care în 

mod sigur vă vor capta 

atenţia. 

vizionează 

filmele, apoi îşi 

exprimă 

sentimentele 

trăite. 

 film didactic  

 conversaţia 

4. 

Desfăşurarea 

activităţii 

(25 min.) 

O3 

O7 

 

O1 

 

 

 

 

O2 

 

O5 

 

 

 

 

O3 

 

O4 

 

 Împarte elevilor o fişă de 

lucru din care reiese dacă 

aceştia sunt sau nu violenţi.  

 Termenii legaţi de tema 

noastră sunt: conflict, 

agresiune, abuz, violenţa în 

familie, violenţa în şcoală. Să 

încercăm să îi definim.  

 Prezintă definiţia violenţei 

în familie dată de Legea 

217/2003. 

 Cere elevilor să identifice 

cauzele violenţei, 

coordonează şi dirijează 

elevii în găsirea răspunsurilor.  

 Cere elevilor să identifice 

formele de manifestare ale 

violenţei şi să descopere pe 

baza schemei Roata violenţei 

 Elevii 

completează 

fişele, după care 

se trag 

concluziile.  

 Definesc 

termenii, după 

care citesc 

definiţiile date în 

prezentarea 

Power Point. 

 Identifică şi 

scriu pe tablă 

cauzele violenţei.  

 Identifică 

formele de 

manifestare şi 

interpretează 

schema 

 fişe de lucru  

 conversaţia 

 

 prezentare 

Power Point  

 

 

 

 explicaţia  

 

 descoperirea 

inductivă  

 

 

 conversaţia 

euristică  

 

 

 



Momentele 

instruirii şi 

timpul alocat 

Obiectivul 

vizat 
Activitatea dirigintelui 

Activitatea 

elevilor 

Metode, 

procedee, 

mijloace de 

învăţământ 

 

 

O3 

 

 

 

O5 

 

 

 

O6 

O9 

 

 

O8 

 

 

O8 

 

 

 

O10 

în familie, pe ce se bazează 

violenţa.  

 Solicită ca elevii să dea 

exemple, de cele mai recente 

acte de violenţă la care au 

asistat sau chiar au fost 

supuşi.  

 Prezintă un tabel cu mituri 

legate de violenţă cerându-le 

elevilor să aducă argumente 

pro şi contra acestor mituri.  

 Prezintă schema Ciclul 

violenţei domestice.  

 Prezintă impactul violenţei 

domestice asupra copiilor şi 

adolescenţilor.  

 Explică reprezentările 

sociale greşite legate de 

agresiune, la adolescenţi şi le 

cere elevilor să citească 

studiul de caz de pe fişa de 

lucru şi să identifice patru 

astfel de reprezentări greşite.  

 Le prezintă elevilor o 

schemă cu instituţiile la care 

pot apela în caz de nevoie.  

descoperind că 

violenţa se 

bazează pe 

„Putere şi 

control”. 

 Povestesc 

propriile 

experienţe, 

argumentează 

fiecare punct de 

vedere.  

 Interpretează 

schema şi ajung 

la concluzia că 

violenţa o dată 

pornită nu mai 

poate fi oprită.  

 Rezolvă 

sarcina de lucru.  

 Îşi notează 

instituţiile 

abilitate să se 

implice în caz de 

violenţă. 

 

 rezolvarea de 

probleme  

 

 

 discuţia  

 

 

 

 conversaţia  

 

 

 

 

 expunerea  

 explicaţia  

 

 

 

 

 studiu de caz  

 conversaţia  

5. Evaluarea 

activităţii şi 

  Pune câteva întrebări 

pentru a se asigura de 

 Răspund la 

întrebări şi 

 chestionar  

 vizionare 



Momentele 

instruirii şi 

timpul alocat 

Obiectivul 

vizat 
Activitatea dirigintelui 

Activitatea 

elevilor 

Metode, 

procedee, 

mijloace de 

învăţământ 

asigurarea 

feed-back-

ului 

(7 min.) 

eficienţa celor discutate şi 

prezentate şi le dă un 

chestionar elevilor.  

 Anunţă tema de meditaţie: 

prezentarea PowerPoint 

„Hârtia mototolită”.  

completează 

chestionarul.  

 

prezentare 

Power Point  

6. Încheierea 

activităţii 

(1 min.) 

  Anunţă tema pentru ora 

viitoare.  

 Notează titlul 

temei. 

 

 

Fişă de lucru 

 

În tabelul următor sunt prezentate anumite acţiuni cu potenţial de violenţă. Citiţi cu atenţie şi 

analizaţi-vă propriul comportament. Dacă aţi desfăşurat cel puţin o dată aceste acţiuni (sau ceva 

similar), notaţi cu X pe coloana cu DA, iar dacă nu le-aţi desfăşurat, notaţi cu X pe coloana cu NU. 

 

Exemple de acţiuni DA NU 

În timp ce ai trecut pe lângă un coleg i-ai dat un ghiont, fără niciun motiv.    

Pentru că un coleg ţi-a spus că eşti prost, l-ai înjurat.    

Din neatenţie, fratele tău/un coleg s-a ciocnit de tine. L-ai oprit şi l-ai ameninţat că o 

să-l baţi.  

  

Fratele tău (sau altcineva) a ales un canal TV care ţie nu-ţi place, te-ai enervat şi i-ai 

luat telecomanda, apoi toată după-amiaza ai ales canalele, fără măcar să-ţi pese dacă 

lui îi plac sau nu.  

  

Pentru că te-a spus părinţilor tăi că ai luat o notă proastă la şcoală, nu ai mai vorbit cu 

fratele tău (sau cu altcineva) o zi întreagă.  

  

Te-ai bătut cu fratele tău/sora ta/colegi etc.    

Prietenul tău cel mai bun nu a venit la ziua ta, dar tu nu ai acceptat motivele lui şi i-ai   



spus că prietenia voastră nu poate continua.  

În faţa tuturor colegilor ai spus un lucru neadevărat despre părinţii lui X, fapt care i-a 

provocat o mare ruşine.  

  

Ai descoperit un secret al fratelui/surorii tale. Îl/o şantajezi că îi vei spune părinţilor 

de fiecare dată când vrei să reacţioneze într-un anumit mod.  

  

 

 

VIOLENȚA ȘCOLARĂ-FORMĂ A VIOLENȚEI COTIDIENE 

 

Prof. Roşu Săndica, Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău 

Prof. Boboc  Florica,  Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău 

 

       Conduita elevilor şi a adolescenţilor contemporani constituie din ce în ce mai mult obiectul unor 

preocupări şi cercetări în rândurile unui însemnat număr de psihologi , pedagogi şi sociologi .Se 

vorbeşte din ce în ce mai des despre ”criza dramatică” a persoanelor tinere, despre lupta lor pentru un 

nou statut social şi pentru afirmarea unei noi identităţi.  

         Din păcate violenţa este una dintre problemele actuale ale societăţii noastre. Acest act agresiv 

care îşi întinde tot mai mult tentacolele în societatea umană s-a răspândit în instituţiile educaţionale , 

fiind în mod cert o piedică majoră în derularea procesului de învăţământ. Violenţa şcolară  este o formă 

a violenţei cotidiene. Şcoala nu mai este o entitate izolată, un spaţiu social autonom, necorelat cu 

dinamica socială , neafectat de conflictele şi dificultăţile cu care se confruntă societatea . Fiind un 

fenomen complex , violenţa are determinări psihologice, sociale, culturale economice, lucrul evident 

atunci când luăm în considerare amploarea formelor ei de manifestare şi interrelaţiile pe care le 

presupune. Şcoala este o parte integrantă a comunităţii largi, iar problemele cu care se confruntă ca 

instituţie şi mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate.  

        Termenul de violenţă  trebuie folosit cu mult tact pedagogic în şcoală, pentru că poate naşte reacţii 

diverse de la o situaţie la alta, având conotaţii diferite de la un spaţiu cultural la altul.  Formele de 

manifestare a violenţei în şcoală sunt : violenţa între elevi (are cea mai mare pondere în cazurile de 

violenţă şcolară) , violenţa profesorilor faţă de elevi  şi violenţa elevilor faţă de profesori La nivel 

instituţional, violenţele desemnează acele acte sau climate educative care dau prioritate intereselor 

instituţiei în detrimentul intereselor elevilor. Recurgerea la violenţă, mai ales în spaţiu şcolar, dovedeşte 

lipsă de responsabilitate şi o practică nedemnă într-o relaţie de formare şi modelare umană . 



      În cazul violenţei între elevi, constatăm că această manifestare este specifică îndeosebi vârstei 

adolescentine. 

       Principalele cauze ale acestei formă de violenţă sunt reprezentate de mediul familial , unde pot 

avea loc astfel de incidente societatea în ansamblu agresivă , strada şi grupurile stradale, mass-media. 

       Dacă anterior violenţa şcolară nu se manifesta decât ocazional ,  între elevi sau între profesori şi 

elevi , acum remarcăm o  violenţă sporită de la an  la an , atât între elevi cât şi dinspre elevi către 

cadrele didactice. Pentru a putea preîntâmpina şi dezarma un comportament violent în şcoală  trebuie 

mai întâi să clarificăm şi să înţelegem conceptul de violenţă, să aflăm cauzele acesteia şi în final să fie 

concepute măsurile de combatere şi prevenire. Spre deosebire de agresivitate – care reprezintă 

potenţialitatea ce permite dirijarea acţiuni şi ţine de gândire – violenţa este acţiunea în sine , 

dezorganizarea brutală a personalităţii sau colectivităţii şi afectează atât individual cât şi mediul în care 

se manifestă asupra celor care  le-au provocat .Mass-media expune acte de violenţă (atât în programele 

pentru copii cât şi în filme sau ştiri ) în mare parte fără să stigmatizeze aceste acte fără a sublinia  , 

caracterul imoral al agresiunilor. O mare parte din vină o are familia care permite contactul copilului cu 

televizorul neexplicându-i   ceea ce este etic  şi ceea ce constituie o abatere gravă de la normele sociale 

şi civice. Neimplicarea familiei în dezvoltarea capacităţii de a discerne moralul de imoral , legalul de 

ilegal , are ca urmare însuşirea de către copii a unor comportamente inadecvate vârstei şi deseori 

negative. La rândul său , ajuns adult  copilul va repeta greşeala părinţilor.  

          În apariţia fenomenului violenţei şcolare nu sunt de neglijat managementul defectuos al clasei , 

deficienţele de comunicare între cadrele didactice şi elevi , neadaptarea practicilor educaţionale la o 

populaţie şcolară în continuă schimbare. Aflat  în colectivitate copilul, elevul îşi va organiza jocul şi 

activitatea având ca suport violenţa văzută şi va fi influenţat de aceasta. Aceste comportamente se vor  

manifesta în societate cu predilecţie în şcoală, deoarece colectivul este mai numeros ( spre deosebire de 

grupul de joacă ) vârstele sunt relativ apropiate şi apare dorinţa copilului de a deveni ca în familie - 

centru atenţiei.  

         Sub eticheta violenţei şcolare se află o diversitate de forme de conduite : confruntarea verbală , 

poreclirea , tachinarea , ironizarea , imitarea în scop denigrator , refuzul de a colabora şi de a cere 

ajutor , bruscarea , lovirea cu diverse obiecte , pălmuirea , împingerea , vătămarea corporală . 

          Prevenirea actelor de violenţă: colaborarea cu familia, omogenizarea colectivului, comunicarea 

adecvată, regulamentul intern, cadre didactice, psihologul şcolii, medic, poliţie (parteneriate cu poliţia), 

dezbateri, supraveghere video. 

        Şcoala are un rol important în prevenirea violenţei şi asta nu numai în condiţiile în care sursele 

agresivităţii  sunt în mediul şcolar ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul graniţelor şcolii.   



        În mediul şcolar întâlnim mai multe forme de violenţă:  

- violenţa fizică  concretizată prin lovirea persoanelor , vătămarea fizică a acestora deposedarea prin 

forţă de bunuri; 

- violenţa materială care se răsfrânge asupra obiectelor din jur , asupra mobilierului şi a bunurilor altor 

persoane;  

- violenţa psihică, ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana agresată şi se 

manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere  şi izolare. 

           Pornind de la formele de violenţă şi modul de manifestare, având o cunoaştere profundă a 

particularităţilor elevilor şi a contextelor în care se produce violenţa putem lua cele mai potrivite 

măsuri educative. Pentru combaterea şi prevenirea problemelor ce favorizează apariţia violenţei este 

necesară desfăşurarea unor activităţi complexe care presupun implicare multiplă, tact, răbdare. 

 

COMBATEREA VIOLENȚI LA COPIII PREȘCOLARI  

 

Prof. Popescu Gabriela și Prof. Alexandrescu Gabriela 

C.N.I. ”Matei Basarab”- Structură G.P.P. Nord 2 Rm. Vâlcea, Vâlcea 

 

                  Fenomenului de violenţă este unul complex și ne determină să vorbim nu doar despre violenţa în 

grădiniță, ci despre violenţă în general, dat fiind faptul ca între acestea există o legatură de determinare. 

Pe de o parte, de cele mai multe ori, copilul ia primul contact cu violenţa în sânul familiei sale 

extinzând apoi comportamentele violente si asupra altor persoane din mediul extra-familial (grup de 

prieteni, gradinită, apoi şcoală) pe de alta parte comportamentele violente învăţate în mediul familial 

(de multe ori pe fondul neglijării copilului) se răsfrâng asupra membrilor familiei. Pentru a putea 

preîntâmpina şi dezarma un comportament violent, trebuie mai întâi să clarificăm şi să înţelegem 

conceptul de violentă, să aflăm cauzele acesteia şi în final să fie concepute măsurile de combatere şi 

prevenire. Violenţa nu este ereditară, dar este contagioasă...  

  Rolul deosebit de important în prevenirea şi combaterea violenţei îi revine familiei, aceasta 

fiind primul mediu în care se stabileşte un anumit climat psihoemoţional cu tipuri expresive de 

comunicare şi acţiune în interior şi în relaţiile cu mediul. Familia constituie atât un mediu natural 

biologic, cât şi socio-cultural, economic. Ea asigură satisfacerea unei game largi de trebuinţe şi 

aspiraţii, nevoi şi aşteptari ale membrilor săi. 

Grădiniţa este a doua familie a copilului, este cea care îi receptează pe copii, fiind următorul 

mediu în care copilul îşi va desfăşura activitatea. Aici este şi locul unde  comportamentele violente sunt 



mult mai repede descoperite, copilul fiind supus unor cerinţe şi reguli specifice mediului educaţional, 

cu care de multe ori se întamplă să intre în conflict. Totuşi reuşita în grădiniţa depinde şi de familie, 

aceasta din urma fiind cel mai important partener în educaţia copilului. Familia este cea care cunoaşte 

copilul cel mai bine, fiind şi cea care influenţează şi modelează personalitatea acestuia în ansamblu. 

Familia este cea care poate da detalii despre comportamentul copiluli acasă, pe stradă, în diverse alte 

locuri, despre modul în care copilul îşi petrece timpul liber, despre anturajul copilului. 

Mai mult ca altadată, se observă la copiii preşcolari o creştere în intensitate a manifestărilor de 

violenţă şi agresivitate, exprimate cu precădere prin acţiuni fizice (lovirea copiilor), verbale (jigniri, 

injurii, expresii neplăcute adresate copiilor), prin refuzul de a colabora sau coopera cu colegii, prin 

distrugerea unor jucării sau prin adoptarea unei conduite ostile.  

Fie că este vorba de agresivitate în familie, la grădiniţă, faţă de alţi copii, faţă de obiecte sau 

împotriva copilului însuşi, simptomul devine rapid un motiv de îngrijorare şi chiar de excludere a 

copilului uneori. Agresivitatea nu se rezumă doar la eticheta de copil cu tulburări de comportament, cu 

tendinţe antisociale, cu deficit de atenţie şi concentrare, ci adesea indică o trăire complexă a copilului 

încărcată de multe afecte, care necesită o traducere din partea noastră. 

Agresivitatea copiilor poate fi o modalitate de a atrage atentia sau poate fi o simplă provocare. 

Uneori copiii folosesc comportamentele agresive pentru a câstiga o identitate proprie, alteori se simt 

pur si simplu neglijati. În general, copiii agresivi trăiesc într-un mediu social caracterizat prin conflicte, 

neglijare si abuz, dar de multe ori agresivitatea copiilor este cauza conflictelor în familie. 

Experienţa didactică ne demonstrează că la copii, sentimente care, în aparenţă, nu au nimic în 

comun cu noţiunea de agresivitate sau violenţă, precum : teama, neliniştea, frustrarea, gelozia, umilirea, 

şantajul emoţional,  sunt strâns legate totuşi de acestea, ele fiind o formă de manifestare a violenţei 

emoţionale. Dacă însă sentimentele enunţate mai sus le putem defini ca fiind stări emoţionale, atunci 

agresivitatea şi violenţa, ca rezultat al acestora, sunt mai degrabă forme de manifestare a lor. 

Ştim că până la vârsta de 2-3 ani, sentimentele de răutate sau ură sufletească, copilarească, nu 

au un obiect sau un subiect concret. Nu de puţine ori am observat copii  care, în joaca lor, îşi certau 

păpuşa pentru că ,,nu voia să mănânce’’ sau,, nu stătea în cărucior’’, îşi admonestau fratele pentru că 

le-au luat o jucărie sau nu voiau să se joace cu ei, îşi jigneau sora pentru că i-a tras de păr, nu vorbeau 

cu părinţii, făcând-o pe supăraţii, pentru că nu le-au cumpărat dulciuri sau jucăria dorită. Formele de 

manifestare ale copiilor  în astfel de situaţii sunt diverse : bat din picioare, gesticulează din mâini, 

izbucnesc în plans nervos şi nu pot să mai comunice cu adulţii, fac orice pentru a atrage atenţia celor 

din jur, crezând că astfel vor avea câştig de cauză. 



Considerăm însă că unele din aceste forme de manifestare sunt în limitele normalului, deoarece 

copiii de 2-3 ani sunt în totalitate dependenţi de părinţi  şi acestora le revine rolul de a interveni pentru 

a corecta aceste comportamente, pentru a institui reguli, a stabili limite, oferindu-le copiilor exemple 

corecte de comportament. Numai procedând aşa, aceste manifestări  de răutate infantilă vor fi de scurta 

durată, nu vor evolua şi mai ales, nu vor degenera în alte sentimente. Mai problematică este 

agresivitatea (cu violenţa  ca formă particulară a agresivităţii) manifestată la copiii de 5-7 ani. La 

această vârstă, orice manifestare de agresivitate sau violenţă juvenilă este efectul unor deficienţe de 

educaţie  exercitate asupra copiilor. Rolul pe care îl au familia şi educatoarele în combaterea unor 

asemenea manifestări este imens. 

Se spune că dragostea este cel mai bun educator. Din dragoste pentru copii, familia şi 

educatoarea trebuie să stabilească un cod al acţiunilor care să conducă la combaterea agresivităţii. Iată 

câteva dintre acţiunile care, exercitate permanent asupra copilului, vor conduce, în timp, la combaterea 

agresivităţii şi violenţei juvenile : 

 să spunem clar copilului ce are voie să facă şi să îi explicăm de ce nu are voie să facă anumite 

lucruri ; 

 să apreciem şi să lăudăm orice faptă bună pe care o face copilul ; 

 de câte ori face un lucru neacceptat, să fie pus în situaţia de a explica această conduită ; 

 să ajutăm copiii să înţeleagă consecinţele faptelor lor ; 

 să oferim permanent copilului modelul unui comportament corect, ştiut fiind faptul că acesta 

este mai receptiv şi mai sensibil la ceea ce vede şi trăieşte efectiv, decât la explicaţii ; 

 să nu răspundem cu violenţă la manifestările similare ale copilului ; 

 să nu pedepsim cu duritate comportamentul agresiv al copiilor deoarece, sub imperiul fricii şi al 

spaimei, copilul îşi va înăbuşi sentimentele, va creşte interiorizat, neincrezător în sine şi în 

acţiunile sale ; 

 lipsa de diplomaţie din partea adulţilor va conduce la acutizarea crizei prin care trece copilul iar 

sentimentele de ură ale acestuia nu vor dispărea ; 

 să asigurăm copilului un climat de afectivitate şi siguranţa, astfel încât acesta să nu cunoască 

sentimentele de ură, violenţă, neîncredere, spaimă ; 

 să creem adulţilor (părinţi, bunici) oportunităţi pentru propria lor educaţie, oferindu-le prilejul 

de a  învăţa cum să-si trateze propriul copil în situaţii diferite.  



 Considerăm că toate cele prezentate sunt doar semnale de alarmă că la vârsta preşcolară 

agresivitatea există şi ea se tratează cu două ,,medicamente’’ : dragostea, oferită copiilor de către adulţi 

(părinţi şi educatoare) și educaţia.  

Acestea două nu se vor administra decât împreună pentru a obţine efectul dorit : îndepartarea 

violenţei şi agresivităţii de sufletele pure ale copiilor.  

Bibliografie : 

 Petrea, I., ”Și tu poți fi supernanny – cum să îți cresti bine copilul”, Editura TREI, București, 

2007 ; 

 Revista Învăţământul preşcolar, nr.1-2/ 2004,  Editura Arlequin, Bucureşti 2004 ; 

 Şoitu L., Hăvârneanu C.,  „Agresivitatea în şcoală” , Editura Institutul European,  Iaşi , 2001; 

 

FII INTELIGENT, NU VIOLENT! 

 

Numele cadrului didactic : Grozea Elena Monica 

Şcoala Gimnazială Nr. 7,  Localitatea Buzău 

Numele cadrului didactic : Grozea Gheorghe Daniel 

Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Localitatea Buzău 

 

Un copil este ca o sămânţă de floare... 

Cât de frumos va creste, cât de frumos va rodi, 

Depinde de grădinarul care o va îngriji, 

De ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, 

De cât e de ferită de frig, de furtună ţi de soare prea tare. 

E atât de plăpândă... 

Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare 

Când e tot ce va mai rămâne în urma ta. 

                 (Irina Petrea)  

 

Violenţă umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest 

lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi 

combaterii acestui fenomen social, iar şcoală, că mediu instituţional, nu se poate sustrage acestui rol. 



Violenţă în şcoli nu este un fenomen social cu totul nou. În şcoli a existat dintotdeauna violenţă. 

Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil, în cea mai mare parte datorită mass-mediei, aşa cum 

susţine, pe bună dreptate, Alain Mouchoux, delegatul francez la Consiliul Europei. Celor care 

consideră că violenţă şcolară este un fenomen recent trebuie să li se amintească faptul că, în perspectiva 

istorică, şcoală a fost întotdeauna asociată cu violenţă. Istoria educaţiei, a praxisului educaţional – 

indiferent că vorbim despre spaţiul privat al familiei sau de cel instituţionalizat, al şcolilor şi 

internatelor – evidenţiază acest lucru. 

Fenomenul de „violenţă în şcoală” este prezent în toate unităţile şcolare-la un moment dat- 

indiferent dacă acestea sunt elitiste (în ceea ce priveşte nivelul şi capacităţile intelectuale ale elevilor) 

sau sunt situate într-un con de umbră (cu elevi mediocri sau sub). Evident în cazul celor din urmă 

frecvenţa actelor de violenţă este mai mare. O prima cauza ar fi mediul de provenienţă – cel familial. 

Mediul familial îşi lasă amprenta asupra conduitei elevilor – părinţi rigizi, pasivi îndoctrinaţi, 

puţin comunicativi şi cu un nivel intelectual mai redus. Evident situaţia nu poate fi generalizată. E clar 

că o mică parte din elevi au carenţe intelectuale serioase ceea ce constituie o premisa a 

comportamentului violent deoarece practic nu pot anticipa, nu pot conştientiza în plan mental urmările 

inevitabile ale violenţei „propagate” de ei.  

O altă cauza a violenţei observată personal o constituie binecunoscutul „anturaj”. Este cunoscut 

faptul că în această perioada de formare-cristalizare a personalităţii (ciclurile gimnazial-liceal) există 

tendinţa de afiliere a tinerilor, de apartenenţa a acestora la un grup-din interiorul sau din afară şcolii. Că 

o paranteză – influenţă macro se resimte şi la nivel micro – e clar că aceste grupuri de elevi nu vor avea 

preocupări de tipul : frecventarea unui cenaclu literar, vizite la muzee (toate acestea par „desuete” în 

ziua de azi). Aceşti elevi în timpul liber au preocupări te tipul : consum de tutun şi alcool, navigarea pe 

internet-dar numai siteuri pornografice-precum şi „chefuri”, „bairamuri” după cum se exprimă ei înşişi. 

Toate acestea îşi pun amprenta asupra conduitei şcolare. Elevii „importă” comportamentele din afară 

şcolii în interiorul acesteia. O influenţă nefastă consider că o are şi mass-media - există şi 

binecunoscută teorie socială a învăţării – influenţă televiziunii (în special) îşi spune cuvântul – anumite 

categorii putând fi uşor manipulate de programele transmise pe această cale. De aici, normal apar unele 

frustrări care sunt defulate în şcoală.  

Nivelul de aspiraţie al elevilor este fie foarte mare, exagerat, inadecvat, nerealist în unele cazuri 

dar şi foarte mic în altele – mulţumindu-se doar cu „pâine şi circ” şi „trăind doar clipă” prezentului. 

Desigur unii elevi, în special liceu-sam vor să iasă în evidenţă, să se autoimpuna că lideri şi aleg prin 

urmare un comportament ofensiv. În rândul fetelor violenţă este mult mai puţin frecvenţa situându-se 

de obicei la nivel verbal. 



Putem ameliora efectele cauzate de violenţă prin simpla ascultare a copiilor, a celor din jur. Le 

citesc de cele mai multe ori copiilor povestea hârtiei mototolite, aceasta având ca scop trezirea 

interesului lor pentru ascultare, bunătate şi înţelepciune. 

Povestea hârtiei mototolite: 

‹Într-o zi, un prieten care m-a văzut prezentând scuze, după o asemenea explozie de furie, mi-a 

înmânat o coală de hârtie şi mi-a spus:  

-Mototoleşte-o! 

Mirat, l-am ascultat şi am făcut o minge din acea coală de hârtie. Apoi mi-a spus:  

-Acum fă-o aşa cum era înainte!  

N-am reuşit, fireşte! Am încercat s-o întind cât mai bine, dar hârtia rămânea şifonată. Atunci 

prietenul a adăugat: “Inima oamenilor este ca această coală de hârtie. Impresia pe care o laşi în acea 

inimă pe care ai rănit-o va fi la fel de greu de şters precum “ridurile” de pe această hârtie.  

Chiar dacă vom încerca să corectăm greşeala, “semnele” vor rămâne.”› 

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

între toate persoanele angrenate în actul educaţional.” Dardel Jaouadi  

 

 

PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR                                                                                           

 

Inv. Alexe Rodica 

Scoala gimnaziala Frasinet, Teleorman 

 

         Scoala are un rol important in prevenirea violentei si asta nu numai in conditiile in care sursele 

agresivitatii  sunt din mediul scolar,ci si in situatia in care  sursele se afla in  exteriorul granitelor scolii. 

Voi enumera cateva din cauzele care pot determina comportamentul violent in randul scolarilor.                                                                                                                                                                                 

*Unii copii fiind martori ai violentei domestice, fiind la varsta cand isi aleg si imita modelul de 

comportament ,acestia isi pot insusi actele de violenta ale adultilor si le vor reproduce  la scoala, in 

grupul de prieteni,convinsi fiind ca aceste atitudini sunt corecte si firesti.                                 

 *In ciclul primar se formeaza /dezvolta dorinta copilului de a se evidentia ;nereusind performante la 

invatatura ,elevul va incerca sa devina lider prin orice metode apeland sau instigand la violenta.                                                                                                                                          

*Scolarii  au tendinta de a-i exclude pe cei minoritari ,provenind din medii sociale diferite,cauzand 

astfel forme de violenta.                                                                                                              



*Un alt factor de risc in devierea comportamentului copilului spre violenta il constituie Mass-Media 

care expune acte de violenta fara a sublinia caracterul imoral al agresiunilor.                                          

*O mare parte din vina o are familia care permite  contactul  copilului  cu televizorul,neexplicandu-I 

ceea ce este etic si ceea ce constituie abatere grava de la normele sociale si civice.Neimplicarea familiei 

in dezvoltarea capacitatii de a discerne moralul de imoral,legalul de ilegal,are ca urmare insusirea de 

catre copil a unor comportamente inadecvate varstei si deseori negative.                                                                                                                        

*Managementul defectuos al clasei,deficientele de comunicare intre cadrele didactice si elevi 

,neadaptarea practicilor educationalela o populatie scolara in  schimbare nu sunt de neglijat in aparitia 

fenomenului violentei.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sub eticheta violentei scolare se afla o diversitate de forme de conduita: confruntarea verbala, 

poreclirea,tachinarea,ironizarea,imitarea in scop denigrator,refuzul de a colabora si de a cere 

ajutor,bruscarea,lovirea cu diverse obiecte, palmuirea, impingerea,vatamarea corporala.Invatatorul 

trebuie sa observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni manifestarile violente ale acestora 

prin discutii atat cu elevii in cauza, cat si cu familiile lor. O buna colaborare cu familia va reusi sa 

previna /sa indrepte /sa stopeze unele deviatii comportamentale. Rolul invatatorului este de a 

omogeniza colectivul,de a-i determina pe elevi sa-si respecte colegii,cadrele didactice.Lucrul acesta se 

poate realiza prin dezbateri colective ,prin intermediul povestioarelor,prin acordarea de sarcini pe 

echipe. Scolarii trebuie invatati ce inseamna a trai in societate:a te intelege reciproc ,a asculta opiniile 

celor din jur ,a exprima problemele in cuvinte nu in fapte,a lua decizii  colective si a te supune deciziei 

majoritatii,a-si controla pornirile violente. 

Trebuie sa existe un regulament intern la nivelul clasei,elevii fiind cei care negociaza regulile si 

stabilesc sanctiunile in cazul abaterilor (regulile sa fie simple,lesne de inteles si respectate),iar la 

nivelul scolii se elaboreaza ROI pe care parintii il semneaza la inscrierea copilului la scoala.E.J.Olmos 

arata ca “Educatia este un vaccin contra violentei.”In anul acesta voi derula proiectul 

educational”Copilarie fara violenta”care isi propune sa organizeze activitati educative cu elevii de la 

clasa I,cat si cu parintii acestora in vederea prevenirii si diminuarii cazurilor de violenta in randul 

copiilor,sa consilieze atat copii,cat si familiile acestora si sa promoveze comportamente nonviolente. 

 In cadrul proiectului am desfasurat si sunt in desfasurare urmatoarele activitati :        

*”Alfabetul nonviolentei  “prin care am urmarit cultivarea unui comportament model in randul elevilor 

clasei prin promovarea bunelor practice de prevenire a violentei.Activitatea se va desfasura pe ateliere 

de lucru constituite din parinti si elevi.Un atelier va realiza “Copacul sperantei”(Frunze galbene pentru 

trasaturi morale negative si frunze verzi pentru trasaturi morale pozitive),iar al doilea atelier va realize 

desene ilustrative ale calitatilor unor persoane.La final se va realiza o expozitie cu desenele obtinute.                                                                                      



*”Urmam un model ,suntem un model”-a avut ca obiectiv formarea unui stil pozitiv de relationare 

interpersonal.Aceasta activitate va avea ca subteme:aplicarea unor chestionare copiilor ,dar si 

parintilor(“Sunteti un model pentru copii?”),Asa da ,asa nu-joc de rol;concurs de desene(“Colegul meu 

,prietenul meu”);                                                                                                                  

*”Cuvinte care infloresc  inimi”-activitatea a urmarit consolidarea deprinderilor de comportare 

civilizata in grup si in afara grupului.Colectivul clasei  va fi impartit pe trei grupe.Vor fi identificate 

cuvintele care infloresc inimi:prietenie,adevar,punctualitate,respect,fapte bune,care vor fi aplicate sub 

forma unor jetoane pe un panou din clasa.Prin activitati variate precum 

concursurile,cantecele,lecturile,se va urmari formarea de comportamente adecvate pentru situatii 

diverse.                                                                                                                                                    

*”De la vorba la fapta”-are ca obiectivvalorificarea comportamentelor pozitive in relatia copil-

copil;copil-adult.Prin lecturi,desene,cantece,dramatizari elevii vor fi obisnuiti sa gestioneze situatiile 

conflictuale,sa-si controleze emotiile,sa manifeste toleranta si sa  utilizeze un limbaj adecvat in relatiile 

cu ceilalti.(“Cuvantul magic”,”Ziua complimentelor”,”Vorba dulce,mult aduce””Ce culori au 

cuvintele”)                                                                                                                                            

*”Nu numai la scoala”-contribuie la dezvoltarea capacitatii de rezolvare pasnica a conflictelor.Se va 

prezenta un film educativ,se vor purta discutii pe marginea lui,dupa care elevii vor realiza desene cu 

tema “Stop violentei”.Cele mai reusite  vor fi premiate.                                                       *Se va citi 

lectura “Veveritele Masa, Dasa si Sasa”de Virginia Waters pentru  reglarea emotiilor si a 

comportamentului in situatii problema. 

            Experienta de pana acum ne arata ca violenta  in randul celor mici este o realitate care poate fi 

redusa intr-o masura semnificativa .Energia elevilor poate fi canalizata pe teritoriul unor activitati cu 

incarcatura exclusiv educativa.Pentru a preintampina si dezarma un comportament violent in scoala ,si 

nu numai,trebuie sa clarificam si sa intelegem  conceptul de violenta ,sa aflam cauzele acestuia si in 

final sa fie concepute masurile de prevenire si combatere.Activitatile  desfasurate in cadrul acestui 

proiect vor avea impact asupra intregii comunitati si vor avea in vedere formarea unui stil pozitiv de 

relationare interpersonala .Elevii si parintii vor intelege importanta pastrarii unui climat armonios 

,bazat pe incredere,toleranta,respect si corectitudine.A elabora strategii,proiecte de prevenire a violentei 

scolare implica a tine cont de toti factorii(temperamentali,sociali,familiali) care pot determina 

comportamentul violent al copilului. 

Bibliografie:Institutul de Stiinte ale Educatiei,UNICEF,”Violenta in scoala”,Bucuresti,2005(document 

PDF) 

 



EDUCAŢIA  INTERCULTURALĂ  ÎN GRĂDINIŢĂ 

 

          Prof. Chiriac Nicoleta Roxana,  

G.P.P. Nr. 6 Buzău  

 

Competenţa interculturală presupune atât din partea cadrului didactic,cât şi a copiilor, 

părinţilor un ansamblu de elemente interiorizate şi încadrate funcţional personalităţii,care să permită şi 

să susţină reacţii fireşti, adecvate în diferite contexte educaţionale, percepţii ale diversităţii culturale şi 

etnice fără etichetări categoriale nefondate, de tipul prejudecăţilor şi stereotipurilor sau tensionărilor. 

Dobândirea acestei capacităţi se realizează prin suprapunerea mai multor tipuri de influenţe 

grupate în trei dimensiuni: 

 cognitivă - care cuprinde elemente simple,fundamentale din domeniul psihologiei 

sociale,antropologiei culturale,sociologiei etc. reînterpretate, adaptate şi armonizate în funcţie 

de necesităţile proprii; 

 instrumental – metodologică - pedagogia interculturală apelează la acelaşi ansamblu de metode 

activ-participative, la aceleaşi strategii de învăţare prin cooperare,prin descoperire pe care le 

utilizează orice formă de pregătire modernă şi eficientă. 

         Nu există o metodologie anume pentru a asigura o educaţie interculturală, ci doar mijloace care 

sunt capabile de a dezvolta o dinamică interculturală şi o înţelegere interculturală.  

          Nu trebuie să înlăturăm tot ceea ce a fost până acum,ci trebuie să acordăm prioritate şi să 

dezvoltăm acele dimensiuni capabile să promoveze drepturile omului şi trebuie,totodată,să lărgim 

perspectivele solidarităţii,făcându-le mai concrete şi mai puţin limitate. 

 expresivă (relaţional-comportamentală) - aceasta constând în efortul susţinut şi responsabil al 

nostru,al educatoarelor, de autoconstrucţie interioară şi în disponibilitatea transferării unor astfel 

de atitudini de deschidere către diversitate,către întregul spaţiu educaţional(preşcolari, părinţi, 

personal de sprijin etc). 

         Formarea noastră pentru interculturalitate ne va ajuta: să răspundem nevoilor fiecărui copil ,să le 

recunoaştem aptitudinile,să le asigurăm medierea de care aceştia au nevoie şi să veghem ca fiecare să 

fie recunoscut în cadrul grupului; să descoperim, să apreciem şi să ajutăm la valorificarea aptitudinilor 

copiilor născuţi în medii defavorizate. 

         Este evident că interculturalismul devine o experienţă umană normală şi mai ales inevitabilă.  

Formarea şi educarea copiilor să nu fie lăsate să se deruleze de la sine, ci să constituie preocupări 

majore ale cadrelor didactice.  



         Sentimentul apartenenţei la o comunitate multiculturală se formează din primii ani ai vieţii, altfel 

spus, în cei ,, şapte ani de acasă’’, care includ, firesc, anii petrecuţi în grădiniţă.  

Iată de ce revine educatoarelor ,în ansamblu, misiunea de a dezvolta în forme şi conţinut activităţi 

de educare şi formare multiculturală.  

Cadrele didactice bine intenţionate,convinse pe drept că toţi copiii sunt egali, iar majoritarii nu 

sunt mai presus de ceilalţi, ignoră diferenţele dintre copii, stabilind perspectiva majoritară ca normă 

aplicabilă tuturor şi fără negociere. 

Vom considera interculturalitatea o parte componentă a realităţii zilnice din grădiniţă,şi nu o 

temă sau o activitate adăugată. 

 De asemenea acordăm atenţie materialelor expuse, organizării spaţiului care să permită învăţarea 

prin colaborare, comunicarea, şi nicidecum marginalizarea unor copii. Am căutat să deschidem spaţiul 

grădiniţei către comunitate şi specificul ei organizând întâlniri, excursii, serbări cu specific 

intercultural. 

Educaţia interculturală derulată prin acţiuni la nivelul preşcolarilor au vizat următoarele obiective 

specifice:  

 promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească între români şi 

alte etnii; 

 transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi aparţinând altor etnii; 

 formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală; 

 formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi a celorlalte etnii şi combaterea 

discriminării şi a intoleranţei; 

 promovarea unor relaţii de prietenie şi de bună înţelegere între români şi celelalte naţionalităţi; 

 învăţarea unor cuvinte, expresii, cântece şi dansuri în limba maghiară, romană, germană, rusă, 

respectiv română. 

La îndeplinirea  acestor obiective au contribuit: copii, educatoare, părinţi,comunitatea. 

Acţiunile realizate în cadrul proiectului s-au desfăşurat în cadrul unor : vizite, spectacole, 

plimbări, concursuri tematice, jocuri, realizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor, albume, casete 

video, activităţi specifice altor naționalități. 

De exemplu activitatea de observare a costumelor populare, de învăţare a unor cântece, dansuri 

populare. 

  În cadrul proiectului ,, Primăvara în Europa’’ cu tema ,, Prietenie fără frontiere’’ am 

desfăşurat diferite activităţi educative prin care am urmărit următoarele obiective: 



 să-şi formeze reprezentări despre Globul Pământesc, harta Europei, să intuiască locul central 

ocupat de România în acest spaţiu; 

 să denumească câteva ţări despre care au auzit; 

 să cunoască câteva steaguri reprezentative ale unor ţări mai cunoscute; 

 stimularea copiilor în vederea definirii propriei identităţi ca parte integrantă a societăţii; 

 cunoaşterea şi respectarea valorilor culturii naţionale şi a altor etnii; 

 cultivarea capacităţii de comunicare, colaborare şi cooperare; 

 să manifeste prietenie, toleranţă, armonie faţă de alte popoare; 

Considerăm că una dintre cele mai importante realizări în urma acestor acţiuni a fost prietenia 

stabilită între copii. Ei au trăit bucuria şi satisfacţia de a contribui la ceva ce este frumos  şi aparţine 

tuturor, în continuare vor fi stimulaţi să-şi manifeste fantezia, spiritul creator, să colaboreze şi să 

coopereze depăşind barierele lingvistice sau de orice altă natură. 

Proiectul corespunde întocmai conceptului nostru privind educaţia tinerei generaţii, şi anume, 

formarea unei conştiinţe deschise care acceptă şi respectă diversitatea culturală şi socială. 

Într-o Europă unită deosebirea cuvintelor nu este o piedică în calea comunicării, căci există un 

limbaj comun: muzica, dansul, pictura respectul, iubirea, toleranţa. 
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DISCIPLINA  LA VÂRSTA  PREŞCOLARĂ 

 

Bercea Camelia, Liceul “Antim  Ivireanu”, structura G.P.P. NORD 1 

 

EDUCAŢIA si disciplina la copii trebuie inceputa inca de la nastere. Incetul cu incetul, cu 

vorbe bune, nicidecum prin impunerea cu forta sau cu violenta , copilul va invata ce are voie si ce nu sa 

faca acasa, in public, la scoala sau oriunde. Intre 3 si 5 ani copilul trece de la stadiul de „bebelus” 

dependent in mare parte de parintii  lui, la cel de „individ” cu propriile ganduri, nevoi si opinii. 

Acesta este momentul in care capitolul disciplina trebuie sa fie consolidat. Insa fara violenta! E 

drept, ca la noi e impamantenita ideea ca „bataia e rupta din Rai”, insa nu e deloc asa. Disciplina poate 

fi o arma cu doua taisuri. Pe de o parte copilul trebuie sa fie disciplinat, ascultator, dar pe de alta parte 

nu trebuie nici sa-i stirbiti din personalitate prin batai sau alte violente. El trebuie sa stie ca este in 

regula sa-si exprime trairile, frustrarile, bucuriile, dezamagirile, insa sa aiba grija la modul cum o face. 

Copiii trebuie sa invete de mici sa distinga binele de rau. Pentru asta e important sa stii cum sa 

vorbesti copilului. Chiar daca pare ca n-au inteles nimic, explicandu-le o data si inca o data, si inca o 

data, ce e bine si ce e rau, ei vor sti. Trebuie numai sa aveti rabdare. Chiar daca va iesiti din minti, 

comunicarea este cheia succesului.Nu bataia, nu violenta. In loc sa-l trimiteti la colt, luati-l deoparte si 

purtati o discutie ca de la om mare la om mare. Explicati-i ce a gresit, cum v-a facut sa suferiti 

comportamentul lui pe voi si pe ceilalti din jur, copii sau adulti. Iar daca fapta a fost grava, trebuie sa 

suporte neapart consecintele faptelor sale. 

Disciplina se face cu calm si fara violenta fizica sau verbala. Daca va agitati la fel de tare ca si 

copilul vostru sau chiar mai rau, n-ati facut decat sa-i accentuati si lui starea de agitatie. Tipand la 

copil sau lovindu-l, ii transmiteti mesajul ca, in momentul in care cineva ii greseste, are dreptul sa 

reactioneze la fel. Asta nu inseamna ca nu trebuie sa-i transmiteti mesajul ca sunteti suparati. 

Copilul trebuie sa stie ca este responsabil pentru faptele sale, iar daca a facut ceva gresit trebuie 

sa suporte consecintele. Parintii trebuie sa le spuna copiilor ca au facut ceva gresit (le explica ce este 

gresit si, neaparat, le spun cum ar fi trebuit sa se comporte in respectiva situatie) si pentru fapta sa 

trebuie sa suporte consecintele. Acestea pot fi sa nu se mai poata juca cu jucaria preferata X, cateva 

minute sau nu mai aiba voie in parc etc. 

Copilul trebuie sa inteleaga ca felul lui de a se comporta v-a facut sa fiti tristi. Daca fapta este 

destul de grava, nu va sfiiti sa plangeti. In acest fel, ii transmiteti copilului cat de mult suferiti si-l veti 

face sa empatizeze cu suferinta voastra si a celorlalti pe care i-a ranit prin faptele sale. Sau ii puteti 



transmite ferm „Sunt foarte, foarte furioasa/suparata in acest moment”. Copilul va intelege trairile si 

incet-incet va incepe sa empatizeze cu lumea din jur, fiindu-i mai greu apoi sa-i faca pe altii sa sufere. 

 

                                                 CEEA CE NE RĂNEŞTE 

 

Prof. Rodica Vlad 

Prof. Mihaela Iancu  

Liceul De Arte „Margareta Sterian” Buzău 

                                      

         A educa tânăra generaţie în spiritul credinţei şi a valorilor morale, înseamnă a învăţa copilul ce 

este iubirea, toleranţa, respectul pentru aproapele, preţuirea omului şi a naturii, bunătatea, înţelegerea, 

milostenia. 

          Trăim într-o vreme în care violenţa, răutatea, invidia, mîndria, indiferenţa din jurul nostru 

ştirbesc din inocenţa sufletului copiilor şi de aceea se impune implicarea noastră ca educatori de 

suflete, în activităţi care să sensibilizeze elevii la suferinţa celor de lângă ei, indiferent de religie, de 

naţionalitate sau de statut social.     

Violenţele, situaţiile negative, dificultăţile întâlnite pe drumurile vieţii noastre par să lase în 

spiritul, în memoria, în corpul  sau în trecutul nostru mai multe urme decât evenimentele fericite pe 

care le-am trăit. Ele se depun în goluri, ca nişte falii, deschid insuficienţe sau dau la iveală lipsuri. Se 

înscriu ca răni, ca pagini şifonate sau rupte din povestea vieţii noastre pe care ne grăbim să le 

întoarcem. 

          Păstrăm în noi urmele a numeroase situaţii neîncheiate. De-a lungul vieţii, am adunat în noi 

rănile cauzate de violenţele, umilinţele, decepţiile şi frustrările pe care le-am suferit. 

          Şi tocmai aceste violenţe interne întreţin şi menţin deschise rănile acumulate pe parcurs şi sunt 

cauza suferinţelor prezente; suferinţe care uneori revin atât de brusc şi atât de violent, încât ne 

surprind. 

           Violenţele primite se pot situa în patru planuri: fizic, verbal, non-verbal şi moral. Gama este 

largă şi variată. Spectrul  lor se desfăşoară de la impresia dureroasă că nu am fost înţeleşi, recunoscuţi, 

la sentimentul că am fost nedreptăţiţi, umiliţi, că suntem inutili, trecând prin durerea fizică, 

amplificată de îndoială, neputinţă şi teama de a nu fi iar agresaţi. 

          Dacă o violenţă ne atinge foarte devreme sau într-un moment de vulnerabilitate, dacă vine din 

partea unei persoane importante pentru noi, atunci ea se va înscrie în zonele cele mai profunde şi va fi 



dintre cele mai durabile. Ea va afecta o întreagă zonă a relaţiei noastre cu restul lumii şi poate da naş-

tere unui întreg sistem regresiv sau agresiv împotriva sinelui sau a celorlalţi. 

       Conform OMS ( Organizaţia  Mondială a Sănătăţii), violenţa este: “Ameninţarea sau folosirea 

intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei personae, contra altuia sau contra unui grup sau 

unei comunităţi care poate produce un traumatism, un deces, daune psihologice sau alte priva- 

ţiuni. 

                                                 VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ 

        Violenţa în şcoală cuprinde orice formă de manifestare a unui comportament precum: violen- ţa 

verbală sau psihologică (poreclire), tachinare, ameninţare, hărtuire); 

a) violenţa fizică; 

b) comportamente care intră sub incidenţa legii ( consum / comercializare de droguri, furt 

); 

c) ofensa adusă statutului / autorităţii cadrului didactic; 

d) alte tipuri de comportament deviant în relaţiile cu şcoala. 

 

FORME ALE VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 

 

      1.  VIOLENŢA ELEV-ELEV 

- Se manifestă, în principal, prin violenţa verbală (certuri, conflicte, injurii, ţipete), în 

general, este considerată ca o situaţie tolerabilă şi obişnuită în orice şcoală, în contextul 

social actual (violenţa verbală a străzii, a mass-mediei). 

- Violenţa fizică între elevi conduce la existenţa unui climat de insecuritate în şcoli şi solicită 

măsuri specifice în plan educaţional. 

2.  VIOLENŢA ELEVILOR FAŢĂ DE PROFESORI  

- Cele mai frecvente manifestări de violenţă a elevilor faţă de profesori sunt: lipsa de 

implicare şi de participare a acestora la activităţile şcolare - absenteismul şcolar, fuga de 

la ore, indisciplina în clasă sau în recreaţii, ignorarea mesajelor transmise de cadrele 

didactice; violenţa verbală şi non-verbală ca ofensă adusă statutului şi autorităţii 

cadrului didactic (refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudinile ironice sau sarcastice, 

gălăgie în timpul activităţii didactice).  În comparaţie cu acestea, deşi mai puţin existente, 

se manifestă comportamente agresive grave (verbale sau fizice) ale elevilor faţă de 

profesori. 

3. VIOLENŢA PROFESORILOR FAŢĂ DE ELEVI 



- Acest fenomen, deşi este mai puţin recunoscut în spaţiul şcolii, deoarece contravine flagrant 

cu statutul şi responsabilităţile unui cadru didactic, se poate manifesta prin forme precum: 

agresiunea verbală faţă de elevi (atitudini ironice, ţipete, chiar  injurii, jigniri sau insulte), 

agresiune non-verbală (neacordarea de atenţie acestora, gesturi sau priviri ameninţătoare, 

atitudini discriminative şi marginalizarea unora dintre elavi), excluderea de la activităţile 

didactice, sau chiar pedeapsa fizică. 

  

        4. VIOLENŢA   PĂRINŢILOR ÎN SPAŢIUL ŞCOLII 

                   -  Deşi nu sunt prezenţi zilnic în spaţiul şcolii, unii părinţi manifestă comportamente 

neacdevate care ţin de domeniul violenţei. 

                   -   Faţă de profesori, parinţii utilizează cel mai frecvent violenţa verbală (ironii, discuţii 

aprinse, ţipete), iar în unele cazuri chiar agresivitate fizică – situaţii generate, de obicei, de 

nemulţumirea referitoare la atitudini şi comportamente ale unui cadru didactic, considerate violente sau 

nedrepte, manifestate în raport cu propriul copil. 

                   -  Faţă de alţi elevi din şcoală, au fost semnalate cazuri de certuri sau chiar agresiune 

fizică, atunci când propriul copil intră în conflict cu aceştia sau când este victimă a violenţei lor. 

-  Faţă de propriul copil prin ironizarea sau admonestarea acestuia în faţa clasei, până la agresiune 

fizică. 

CAUZE ALE VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 

             Violenţa şcolară se datorează factorilor de influenţă şi a cauzelor care o generează, fiind 

determinată de multiple aspecte ( caracteristici individuale, daterminanţi socio-familiali, factori de 

mediu şcolar, cauze sociale). În acest sens, pot fi identificate: 

      1. CAUZE PSIHO-INDIVIDUALE 

          - Elevilor violenţi le sunt asociaţi, cu preponderentă, o serie de factori individuali, precum: 

toleranţa scăzută la frustrare, dificultăţile de adaptare la disciplina şcolară imaginea de sine 

negativă, instabilitatea emoţională, lipsa sau insuficienta dezvoltare a mecanismelor de 

autocontrol, slaba capacitate empatică. 

     3. CAUZE FAMILIALE 

        - Violenţa în şcoală nu poate fi explicată, prevenită, ameliorată sau combatută fără a examina şi  

mediul familial, acesta având un rol esenţial în dezvoltarea copilului. Astfel, se pot determina asocieri 

semnificative între comportamentul violent al elevilor şi o serie de factori familiali, cum sunt: 

climatul socio-afectiv  (relaţii tensionate între părinţi, atitudini violente ale părinţilor faţă de copil, 

mediu lipsit de securitate afectivă); tipul familiei (provenienţa elevilor din familii dezorganizate); 



condiţiile economice ale familiei (venituri insuficiente); dimensiunea familiei (număr mare de copii 

în familie, situaţie care implică, de multe ori, accentuarea fenomenului sărăciei); nivel scăzut de 

educaţie al părinţilor. 

       3. CAUZE ŞCOLARE 

        - Existenţa în şcoală a unor probleme ca: dificultăţi de comunicare elevi-profesori, impunerea 

autorităţii cadrelor didactice, stiluri didactice de tip excesiv autoritare ale profesorilor, aprecieri 

lipsite de obiectivitate. 

        -  O altă cauză ţine de formalul pedagogic( programe încărcate, programul şcolar dificil, numărul 

mare de elevi într-o clasă), disponibilitatea redusă de comunicare a profesorilor pentru 

comunicarea deschisă şi în afara lecţiilor, metode neatractive în predare, descurajarea iniţiativei 

elevilor, comportamente neadecvate ale profesorilor care recurg, uneori, la sancţiuni nejustificate 

sau chiar pedepse fizice. 

4. CAUZE INDUSE DE CONTEXTUL SOCIAL 

- Mass-media reprezintă unul dintre factorii cei mai influenţi asupra comportamentului 

elevilor, atât prin valorile pe care le promovează, cât şi prin consecinţele asupra modului de 

petrecere a timpului liber. Programele TV şi filmele care promovează  modele de conduită 

agresivă sau violentă, jocurile cu conţinut agresiv, pot fi factori de risc în potenţarea 

comportamentului violent al elevilor. 

- Influenţa grupului de prieteni şi a anturajului din afara şcolii ( zonele dezavantajate, 

cartierele periferice şi “găştile de cartier” sunt considerate ca foarte importante în 

ierarhizarea cauzelor care conduc la apariţia violenţei în spaţiul şcolar 

- Factori de ordin macro-social – aici se poate vorbi de criza valorilor din societatea 

noastră, ca urmare a lipsei modelelor sau opţiunea elevilor pentru anumite modele care 

reflectă această criză a valorilor. Acest fenomen este resimţit atât de părinţi, cât şi de 

profesori. 

                                                               CONCLUZII 

  Prin natura  noastră  suntem  fiinţe relaţionale, implicate sau angajate în relaţii multiple a căror 

dispunere  va ţese reţeaua înţelegerii sau neînţelegerii noastre cu lumea.  Aceste relaţii ne vor hrăni sau 

ne vor   înstrăina. 

În mod normal, primim două tipuri principale de mesaje din partea celuilalt şi este de datoria 

noastră să învăţăm să le identificăm: 



•   Mesaje pozitive de recunoaştere, de bunăvoinţă sau mesaje-daruri care vor fi hrănitoare şi 

stimulatoare pentru dezvoltarea şi creşterea noastră. Aceste mesaje ne confirmă, ne valorizează şi ne 

extind, cu toate posibilităţile noastre, până la ceea ce e mai bun în noi şi în celălalt. 

            •   Mesaje negative, descalificatoare sau poluante care vor fi adevărate otrăvuri pentru existenţa 

noastră. Aceste mesaje inhibă, mutilează şi rănesc potenţialul şi resursele noastre. Ne împing către poziţii de 

fugă, de agresivitate sau de violenţă îndreptată când spre sine, când spre celălalt. 

            Violenţa umană, indiferent de contextul în care se manifestă, este inerentă naturii umane, dar 

trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii ei.   

             Şcoala, ca mediu instituţional, ar trebui să dezvolte programe coerente antiviolenţă, dar, din păcate,  

nu prea există parteneriate sau cooperare reală nici la nivelul unităţii şcolare ( între elevi, cadre didactice, 

părinţi, conducerea şcolii ) şi nici la nivel inter-instituţional, care să definească situaţiile de violenţă, să 

elaboreze strategii de prevenire şi de control, să monitorizeze şi să evalueze impactul acestora, iar măsurile 

şcolii, vizând prevenţia şi controlul fenomenelor de violentă sunt, în cea mai mare parte, formale şi 

stereotipe. 

 

VIOLENŢA ÎN ŞCOLI 

 

Prof. Elena Iuliana Mandiuc 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi 

 

Violenţa este într-adevăr o formă de manifestare a comportamentului uman şi atinge mai mult 

sau mai puţin şi societăţile dezvoltate şi pe cele în curs de dezvoltare. Poate doar forma de manifestare 

se deosebeşte de la o cultură la alta. La fel de răspândită este şi violenţa şcolară inclusiv în societatea 

noastră.Violenţa în şcoli este un fenomen  tot mai întâlnit. Violenţa verbală dă naştere violenţei fizice, 

motiv pentru care sistemul educaţional ar trebui să intervină prin măsuri de soluţionare a conflictelor 

şcolare, prin introducerea unor cursuri care să ofere sprijin părinţilor şi elevilor-problemă, prin prezenţa 

unui psiholog care să consilieze elevii şi să colaboreze cu cadrele didactice în vederea reducerii riscului 

de violenţă. Primul pas în soluţionarea conflictelor şcolare este cunoaşterea motivelor care duc la 

declanşarea actelor de violenţă în şcoli. 

 Motivele violenţei fizice sau verbale în mintea unor copii sunt grave, ceea ce îi face să 

reacţioneze în funcţie de felul în care concep o anumită situaţie sau în funcţie de nivelul de educaţie 

primit. Astfel, elevii-problemă sunt aceia care au dificultăţi în comunicarea cu părinţii sau care provin 

din familiile în care predomină climatul conflictual. Anturajul mai este, unul dintre motivele 



conflictelor şcolare. Marea majoritate a elevilor se afliliază unor „găşti” şi copiază comportamentul şi 

felul de a acţiona al „partenerilor”. Chiar dacă există anumite acţiuni pe care nu le consideră adecvate, 

elevii acţionează în funcţie de comportamentul întregului grup de teama de a nu fi daţi la o parte. 

Dorinţa de a ieşi în evidenţă, teribilismul vârstei, nevoia de a se face cunoscuţi sunt alţi factori de 

violenţă în rândul elevilor. Toate aceste acte agresive influenţează negativ sistemul educaţional, dar şi 

siguranţa celor care învaţă în şcolile în care incidentele violente „fac parte” din programa şcolară.  

Violenţa fizică este o problemă de actualitate atât în rândul cadrelor didactice cât şi în rândul 

elevilor care învaţă în şcolile româneşti. Pentru soluţionarea problemelor conflictuale există numeroase 

metode, mai mult sau mai puţin folositoare în funcţie de gravitatea situaţiei, ca medierea conflictelor 

şcolare, echilibrarea intereselor, corectarea climatului conflictual în familie. 

 medierea conflictelor şcolare este un procedeu care constă în soluţionarea disputelor prin 

intervenţia unei persoane neimplicată în conflict. În cadrul şcoliilor, această procedură trebuie urmată 

de un psiholog sau de un consilier pedagogic 

 echilibrarea intereselor poate diminua riscul apariţiei 

conflictelor şcolare prin acordarea aceluiaşi statut ambelor 

persoane participante la conflict. În acest sens, soluţionarea 

problemei este mult mai simplă, iar conflictul poate fi „stins” 

mai uşor 

 corectarea climatului conflictual în familie reduce 

numaărul elevilor-problemă, principalii „suspecţi” în 

declanşarea actelor violente 

 realizarea unui echilibru al statutului elevilor în şcoală; prin această procedură fiecare elev 

învaţă că este egal în drepturi indiferent de situaţia financiară sau de statutul social al părinţilor. 

Violenţa în şcoli nu trebuie încurajată! Cadrele didactice şi părinţii sunt cei care au rol decisiv, 

atât în rezolvarea conflictelor şcolare, cât şi în eliminarea riscurilor ce pot declanşa apariţia acestora.  

 

MITURI DESPRE VIOLENŢĂ 

1. „Violenţa naşte violenţă”- experienţa din viaţa de zi cu zi şi nu doar cea de profesor mi-a 

arătat că oamenii, şi tinerii în mod special, devin agresivi chiar violenţi dacă relaţia cu ei a adulţilor şi 

chiar a tinerilor cu tineri este dominantă, agresivă. 

2. “Toţi părinţii buni au copii buni”- eronat. Tot mai des întălnim cazuri reale în care copii 

delincevnţi provin din familii cu mediu familial bun, a căror părinţi au studii superioare şi un statut 



social preferenţial şi cu deasupra mediei. Şi totuşi aceşti copii la un momnet dar s-au pierdut pe drum, 

s-au dezis de la aşa zisul “arbore genealogic al familiei”. Cel mai recent caz mult mediatizat în 

massmedia este cel al profesoarei de geografie de laIaşi ucisă de propiul copil 

3. „Copilul trebuie să facă ceea ce îi spun părinţii”-  acum vorbesc în cunoştinţă de cauză. 

Copil fiind, in clasa a XII-a, la un liceu cu pretenţii din oraşul natal, în preajma examenului de 

bacalaureat trebuia să aleg facultatea la care urma să dau admitere. Mama zicea medicină, în cel mai 

rău caz farmacie, tata visa să aibă în familie un profesor de matematică, vazându-şi astfel împlinit, prin 

unicul său copil, visul său din copilărie. Am ales chimie, profesor de chimie, încercând astfel să-I 

împac pe amandoi. Azi, când văd ce bine o duc cadrele didactice mă întreb dacă mama nu a avea 

dreptate atunci!? Dar parcă nici medici nu au un trai mai bun ca noi!?(ce slaba consolare). Copii vor 

încerca întotdeauna ceea ce li se interzice, vor utiliza un limbaj şi gesturi urâte într-un mediu mai puţin 

familial, considerând că aici nu pot fi controlaţi şi corectaţi. 

„Copii învaţă acasă violenţa”- aici sunt împărţită 50% pro şi 50% contra. Toţi când ne naştem suntem 

egali şi puri ca un crin, egalitate ce se manifestă cam până la doi trei ani, când intervine educaţia. Ce se 

întâmplă mai departe cu fiecare dintre noi ţine de educaţie, educaţia de acasă(cei şapte ani de acasă,  

ce vor deveni în curând şase) şi educaţia din şcoală. Vrând nevrând trebuie să recunoaştem că şi şcoala 

este unul din factorii ce intervin şi sunt implicaţi direct în sistemul educaţional  
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VIOLENȚA ÎN MEDIUL ȘCOLAR- O REALITATE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

CONTEMPORAN  

 

 Prof.Govoreanu Adriana-Alina,Liceul Teoretic, Comuna Lădești, Jud.Vâlcea 

 Prof.Tîmplărescu Gheorghe, Șc.Gimn.Ulmetu, Com. Copăceni, Jud.Vâlcea 

 

 Prin violență se înțelege dezorganizarea sistemului personal sau social, fapt care duce la 

pierderea integrității fizice și psihice. Dacă în trecut se vorbea despre violența profesorului asupra 

elevilor, democratizarea sistemului de învățământ a dus la o inversare a rolurilor. În zilele noastre, 

violența în școală a devenit o problemă ce pare că se acutizează odată cu trecerea timpului. În școlile 

europene sunt foarte des întâlnite violența verbală și cea fizică. De altfel, se pare ca violența ocupă 

locul central în viața adolescenților. Nimeni nu mai este dispus să comunice pentru a identifica 

problema, conflictele minore degenerând foarte repede în agresiuni fizice.  

Pentru a putea preîntâmpina și rezolva un comportament violent în școală trebuie mai întâi să 

înțelegem în profunzime problema cu care ne confruntăm, să identificăm cauzele acesteia și abia într-

un  final să concepem măsurile de prevenire și de combatere. 

În mediul școlar întâlnim mai multe tipuri de violență: 

- Violența psihică, cea care se manifestă prin jigniri, atitudine de respingere și de izolare și care are ca 

rezultat crearea complexelor de inferioritate la persoana agresată. 

- Violența fizică, manifestată prin agresarea persoanelor, lovirea acestora, deposedarea forțată de 

anumite bunuri. Acest tip de violență îi induce persoanei agresate o stare de spaimă, de puternic 

disconfort psihic, nu puține fiind cazurile în care elevii vătămați au refuzat să mai meargă la școală. 

- Violența economică(materială), un tip de  violență care se răsfrânge asupra obiectelor din jur, de cele 

mai multe ori având de suferit mobilierul școlar. 

Principalele cauze care conduc la un comportament violent în rândul elevilor sunt: 

- Violența domestică- se știe că fiecare copil copiază modelul de comportamental al părinților săi. Dacă 

în fiecare zi copilul este martor la certuri, jigniri și bătăi în familia sa, normal că el își va însuși același 

comportament. Așa apare un copil-problemă, care încă de la grădiniță își va agresa colegii, ajungând 

apoi un adolescent cu grave probleme comportamentale, un vizitator frecvent al secțiilor de poliție și 

într-un final oaspete al centrelor de reeducare sau al închisorilor, dacă nimănui nu-i va păsa suficient de 

mult încât să caute și să aplice o metodă de combatere a acestei probleme. 
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- Dorința de a fi popular și de a atrage atenția- unii elevi, dorind să fie recunoscuți de către colegii lor 

ca lideri și neputând să se impună prin rezultatele la învățătură, aleg calea violenței, ca metodă de 

intimidare. Fie doresc să se răzbune pe colegii cu performanțe în diverse domenii, fie vor doar să atragă 

atenția asupra lor deoarece familia îi neglijează sau au ei această impresie. 

- Mediul social din care provin elevii- elevii, mai ales cei din clasele primare, au tendința de a-i 

respinge și de a-i izola pe copiii minoritari, excluzându-i din conversațiile și din jocurile lor, jignindu-i 

și uneori îmbâncindu-i. 

- Mass-Media-este de departe un factor negativ, responsabil de  formarea și încurajarea unui 

comportament violent. Alături de familie, Mass-Mediei îi revine cea mai mare vină pentru nașterea 

comportamentelor deviante. Putem spune pe bună dreptate că Mass-Media a creat adevărați monștrii: 

începând cu desenele animate, care aduc în prim-plan doar personaje agresive, cu un limbaj total 

nepotrivit, presărat cu expresii injurioase și care promovează doar ideea de răzbunare, continuând cu 

emisiuni de calitate îndoielnică și terminând cu filme de acțiune, de o violență extremă, difuzate la ore 

nepotrivite seara sau chiar în cursul zilei. Televiziunile și internetul prezintă realitatea ca pe un fapt 

banal, nu insistă asupra laturii imorale a situațiilor prezentate și nici asupra pedepselor cuvenite celor 

care au avut un comportament nepotrivit, dându-le astfel copiilor impresia că totul este permis și că, 

indiferent de ceea ce fac, nu vor exista sancțiuni. 

        În situația prezentată, o mare parte din vină o are familia, permițându-i copilului să privească la 

televizor oricând și orice. De altfel, cei mai mulți părinți sunt mulțumiți când îți văd copiii preocupați 

de televizor sau de calculator: nu mai trebuie să îi supravegheze și să comunice cu ei. Sunt foarte dese 

situațiile în care părinții le oferă tabletele, laptop-urile și telefoanele celor mici ca să îi țină ocupați și să 

nu îi mai streseze cu întrebări. 

Copilul ajunge să își însușească unele comportamente negative, dacă nimeni din familie nu se implică 

pentru a-l ajuta să discearnă moralul de imoral, legalul de ilegal.  La rândul său, când va ajunge adult, 

copilul va repeta greșeala părinților. 

        O altă cauză a apariției fenomenului violenței școlare este managementul defectuos al clasei și 

lipsa comunicării dintr cadrele didactice și elevi. 

         Identificând cauzele apariției cazurilor de violență, putem propune o serie de măsuri care să 

încerce să prevină și să combată astfel de manifestări. 

        Într-o școală, o  metodă de prevenire și combatere a violenței este elaborarea R.O.I., prezentarea  

acestuia  elevilor cât și părinților și respectarea strictă a acestuia. Când își înscrie copilul la școală, 

părintele trebuie să cunoască regulile școlii și să semneze că este de acord cu ele, chiar dacă acestea 
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stabilesc scăderea notei la purtare sau exmatricularea în cazul în care elevul comite fapte violente ce îi 

pun în pericol pe ceilalți.  

Apoi, cadrele didactice trebuie să aibă o legătură strânsă cu familiile elevilor, pentru a cunoaște 

situația din fiecare familie și a ști de ce un elev are un comportament violent. Uneori este necesar să îi 

educi și pe părinți nu doar pe copii. 

În clasele primare învățătorul trebuie să-i educe pe copii în spiritul muncii de echipă, să-i învețe 

să se joace împreună, să colaboreze, să se ajute unii pe alții. Mai târziu, munca învățătorului trebuie să 

fie continuată de către diriginte. 

         Este indicat ca la nivelul clasei să fie elaborat un regulament intern și elevii să fie cei care 

stabilesc regulile și sancțiunile în cazul abaterilor iar la nivelul școlii să fie înființate  grupuri de 

dezbateri în care să se discute strategii de formare a unui comportament  prosocial în rândul elevilor. 

Dacă există situații  problemă, acestea să fie discutate in cadrul întânirilor grupului. 

         Supravegherea elevilor cu ajutorul sistemelor video este o altă măsură indicată pentru a scădea 

numărul actelor violente din școli. Monitorizând accesul  în incinta școlii, comportamentul elevilor pe 

durata pauzelor, înregistrând în timp real evenimentele petrecute, camerele video surprind toate 

evenimentele iar înregistrările sunt o dovadă incontestabilă în cazul unor conflicte. Astfel, pot fi luate 

măsuri foarte repede, nepermițându-se extinderea unei altercații, de exemplu. 

          Tot pentru a evita apariția și apoi perpetuarea violenței în școală, ar fi nevoie de implicarea 

Ministerului Educației în ceea ce privește Mass-Media. Ar trebui ca Ministerul să colaboreze 

îndeaproape cu CNA -ul pentru a fi verificate programele necorespunzătoare care sunt difuzate de 

diverse posturi TV și să fie sancționate acele televiziuni care nu respectă regulile. Nu trebuie să uităm 

că toți suntem responsabili de educarea generației de mâine și, dacă vrem ca tinerii noștri să trăiască 

într-o lume mai bună, atunci  este necesar să ne implicăm în stoparea acestui fenomen periculos: 

VIOLENȚA, care a devenit un flagel al lumii în care trăim. 
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VIAŢA COTIDIANĂ NAŞTE VIOLENŢA 

 

Prof. Stroie Filofteia 

Colegiul Agricol”Dr.C.Angelescu”, Buzău 

 

          Odată cu dezvoltarea societăţii şi accesul nelimitat la informaţia de orice natură, omul a devenit 

sclavul voinţei de putere, de conducere şi al dorinţei de lider. Această nevoie de atenţie ia naştere încă 

din copilăria timpurie. Datorită limitelor impuse universului copilului, acesta îşi exercită nevoia de 

putere şi de atenţie prin violenţă.  

          Violenţa este definită ca fiind o lipsă de stăpânire în vorbe sau fapte, furie, vehemenţă. Aceasta 

este utilizată deseori pentru atingerea unor scopuri, având uneori o finalitate distructivă. Ea capătă mai 

multe forme de manifestare, dintre care amintim:   

- violenţa fizică, reprezentată de: loviri, răni, crimă; 

- violenţa verbală: injurii, calomnie, limbaj obscene;  

- violenţa sexuală: incest, viol, pedofilie, hărţuire sexuală; 

- psihomorală: ameninţări, şantaj; 

         Cauzele care duc la dobândirea de comportamente agresive încă de la o vârstă fragedă:  

         Familia este mediul în care copilul îşi trăieşte primele experienţe de viaţă şi locul în care leagă 

pentru prima dată relaţii inter-umane: copil-mamă, copil-tată, copil-fraţi. Familia joacă un rol decisiv în 

formarea personalităţii viitorului adult. O familie în care relaţiile inter-personale dintre membrii sunt 

bune, copilul se dezvoltă armonios, devenind un adult responsabil şi sigur pe el. 

        O familie în care există relaţii tensionate, copilul la rândul său ori va copia modelul dat de către 

membrii familiei, ori în afara căminului va încerca să atragă atenţia asupra lui, impunându-se violent 

pentru a-şi hrăni superioritatea asupra persoanelor mai slabe decât el.  

         Anturajul. O vorbă din bătrâni „spune-mi cu cine eşti prieten, ca să-ţi spun cine eşti” se dovedeşte 

a fi adevărată. Un anturaj format din persoane violente va duce la dobândirea de comportamente 

violente de către toţi membrii grupului pentru a se ridica la standardele acestuia. La fel şi în cazul 

anturajului nonviolent: rezolvarea situaţiilor problematice prin soluţii ce ocolesc violenţa de orice 

natură, îi va determina pe membrii grupului la alegerea aceluiaşi algoritm de rezolvare a problemelor.              

         Fiecare individ se adaptează şi se pliază pe comportamentul persoanelor din grupul său fie că este 

vorba de un grup violent, fie că este vorba despre un grup nonviolent.  
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        Şcoala. Elevii contemporani au transformat şcoala în cel mai propice loc de manifestare a 

comportamentelor de superioritate, locul unde pot fi în centrul atenţiei, locul unde pot câştiga admiraţia 

colegilor. Cei mai mulţi dintre adolescenţi reuşesc să ajungă la nivelul de popularitate propus, prin 

violenţă.  

         În rândul băieţilor predomină violenţa verbală ca modalitate de a „ieşi din anonimat”, iar în unele 

cazuri se ajunge până la violenţa fizică asupra colegilor. 

         În rândul fetelor, şcoala este locul unde pot câştiga popularitate prin ţinute indecente, în unele 

cazuri adoptând, la fel ca şi băieţii, un limbaj violent.  

         Televizorul. Datorită necenzurii anumitor reclame, emisiuni sau filme derulate la ore nepotrivite, 

copii mici sunt foarte fragili în imitarea comportamentelor observate.  

        „Împrumutând” unele comportamente agresive vizionate la televizor, copilul la o vârstă fragedă 

stârneşte amuzamentul părinţilor, inconştienţi de faptul că repetarea unui comportament poate duce la 

formarea sa ca adolescent şi mai târziu, ca adult.  

         În majoritatea cazurilor de la televizor, un comportament agresiv are o finalitate benefică pentru 

protagonist. Astfel, în mod inconştient, adolescenţii din dorinţa de a ajunge la nivelul protagonistului 

preferat, folosesc acelaşi mod de a obţine beneficiul, şi anume prin comportamente violente şi 

agresivitate.  

        Pentru a limita şi preveni violenţa, este necesară implementarea unor reguli ce ţin atât de 

atitudinea personală, cât şi de atitudinea socială.  

          Atitudini personale:  

- Fiecare persoană trebuie să înveţe să îl respecte pe celălalt şi să-l accepte ca persoană unitară cu 

defecte şi calităţi; 

- Să recurgem la dezvoltarea personală astfel încât să ne controlăm ieşirile; 

- Să găsim soluţii alternative violenţei pentru problemele cotidiene;  

- Să evităm anturajele ce se manifestă prin comportamente violente. 

         Atitudini sociale:   

- Crearea de programe astfel încât să aibă acces la ele toţi membrii unei comunităţi;  

- Crearea unor linii telefonice venite în sprijinul persoanelor ce au fost victime ale violenţei;  

- Promovarea agresivă de mesaje subliminale împotriva violenţei; 

- Oferirea de servicii psihologice, medicale şi juridice gratuite persoanelor implicate în acte de 

violenţă de orice natură (atât agresaţilor, cât şi agresorilor).  
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         Odată ajunşi la vârsta maturităţii, fiind capabili să luăm singuri decizii şi să ni le asumăm, 

violenţa devine o opţiune pentru fiecare dintre noi. 

          Modul în care trăim, cum ne comportăm, anturajul ales şi locurile pe care le frecventăm fac 

diferenţa între persoanele violente şi cele nonviolente.  
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Instituţiile şcolare au un rol central în prevenirea fenomenelor de violenţă. Atribuţiile şi 

responsabilităţile acestora sunt instituite explicit în legislaţia naţională referitoare la drepturile copilului 

şi la modalităţile de control, prevenire şi intervenţie specifice în cazurile în care minorii sunt victime 

sau autori ale diverselor acte de violenţă.  

 

Regulamentul şcolar 

Regulamentul şcolar reprezintă un document de bază, utilizat în activitatea tuturor unităţilor 

de învăţământ. Acesta are funcţionalităţi multiple, reprezentând un mijloc de prevenire a violenţei.  

Pe lângă acest document obligatoriu, unele instituţii şcolare au elaborat regulamente specifice: 

regulamente de ordine interioară, regulamentul profesorului de serviciu sau al elevului de serviciu. 

Părinţii consideră că ar putea să fie consultaţi şi implicit responsabilizaţi atunci când se 

elaborează regulamentele de ordine interioară, conţinutul şi funcţionalitatea acestora putând fi astfel 

îmbunătăţite. Ei cred că rolul lor ar trebui să fie unul activ şi nu numai unul pasiv. 

Consultarea părinţilor ar putea să contribuie, inclusiv la înăsprirea preventivă a sancţiunilor sau 

la diminuarea drepturilor elevilor, „excesivă libertate” fiind considerată una dintre cauzele apariţiei 

fenomenului de violenţă în şcoală. Pentru unii părinţi, regulamentele rămân mult prea tolerante  pentru 

elevi; acestea ar trebui să conţină mai multe responsabilităţi, restricţii şi sancţiuni. 
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Conform declaraţiilor directorilor de şcoală, există multiple modalităţi prin care şcoala aduce la 

cunoştinţă elevilor regulamentul şcolar. Cea mai frecventă este prezentarea şi dezbaterea acestuia în 

cadrul orelor de dirigenţie. Alte modalităţi utilizate sunt: expunerea regulamentului în locuri cu mare 

vizibilitate şi aducerea să la cunoştinţă elevilor şi părinţilor prin responsabilizare formală (semnare de 

luare la cunoştinţă).  

Rolul consilierilor şcolari în prevenirea violenţei 

Psihologii şcolari sau consilierii ar trebui mai mult implicaţi în activităţile de prevenire a 

violenţei, ar putea să deţină rolul de mediator în dialogul uneori dificil dintre profesori şi elevi. Mai 

mult chiar, profesorii văd în aceşti actori un sprijin pentru dezvoltarea unor competenţe profesionale  

îndomeniul educaţiei pentru non-violenţă.  

Prevenirea violenţei şcolare este cel mai important aspect în răspunsul pe care societatea îl 

poate da acestui fenomen social. Sistemul educaţional, deşi dispune de autonomie, este o realitate 

socială ce se află în interacţiuni complexe cu societatea în general. De aceea, strategia de prevenire a 

violenţei şcolare nu poate fi o veriga izolată a prevenirii violenţei generale; o asemenea strategie, atunci 

când este realistă şi, deci, eficientă, are consecinţe asupra societăţii la nivel general. Totuşi, pentru a da 

o dimensiune de specificitate prevenirii violenţei şcolare, este necesar să optăm pentru un model de 

prevenire adaptabil realităţii sociale care este şcoală. 

Transformarea regulamentului de ordine interioară, specific fiecărei şcoli, 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 activităţii didactice concrete, prin negocieri directe 

între profesor şi elevi. 

Iniţierea la nivelul şcolii a unor structuri cu rol de mediere (centre de resurse) care să contribuie 

la identificarea surselor de conflict, a actorilor implicaţi şi a cailor de soluţionare; aceste 

structuri/grupuri de iniţiativa 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, profesori-elevi, părinţi-profesori, părinţi-elevi); astfel de 

structuri pot fi coordonate de personal specializat (consilieri şcolari, asistenţi sociali, psihologi) şi pot 
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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 situaţiilor de violenţă petrecute în 

şcoală sau în vecinătatea acesteia şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situaţii şi 

posibile cai de soluţionare. 

- Derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii violenţei şcolare (de 

exemplu: săptămâna anti-violenţă; jocuri, concursuri şi expoziţii tematice; întâlniri cu specialişti care să 

prezinte în mod interactiv teme legate de violenţă şcolară, la care să participe elevi, cadre didactice şi 

părinţi). 

Organizarea de programe de informare a elevilor privind modalităţile adecvate de gestionare a 

unor situaţii concrete de violenţă, centrate pe dezvoltarea unor competenţe de auto-control, negociere a 

conflictelor, comunicare, mijloace de auto-apărare. 

Iniţierea unor programe de educaţie intra- şi inter-generaţională şi de educaţie parentală prin 

care să se urmărească îmbunătăţirea relaţiilor dintre copii-părinţi-cadre didactice-conducerea şcolii. 

Sensibilizarea profesorilor faţă de problematica violenţei (forme de violenţă, cauze generatoare, 

mecanisme de prevenire, strategii de ameliorare, cadru legislativ şi instituţional) prin activităţi de 

formare derulate la nivel local: cursuri de formare incluse în planurile de dezvoltare, cercuri 

pedagogice tematice, comisii metodice, schimburi de experienţă. 

Creşterea transparenţei evaluării rezultatelor elevilor (criterii, metode), în scopul diminuării 

tensiunilor care conduc la apariţia unor situaţii de violenţă (între elevi şi profesori sau între elevi); 

monitorizarea la nivel instituţional a cadrelor didactice care utilizează notarea că mijloc de sancţionare 

a comportamentelor sau atitudinilor elevilor, în scopul corectării acestor situaţii. 

Asumarea de către consilieri a unui rol proactiv în comunitatea şcolară, prin diseminarea ofertei 

de sprijin psihologic şi prin implicarea acestora, în afară cabinetului şcolar, în identificarea şi 

rezolvarea problemelor elevilor, a profesorilor şi a părinţilor, care pot conduce la situaţii de violenţă 

şcolară. Ameliorarea managementului comunicării între toţi actorii de la nivelul şcolii, prin 

identificarea principalelor bariere comunicaţionale 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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Asigurarea unui mediu şcolar adecvat pentru derularea activităţilor didactice în condiţii optime, 

prin:  

- evitarea supraaglomerării colectivelor de elevi, atât la nivelul şcolii, cât şi la nivelul claselor;  

- decongestionarea programului şcolar al elevilor;  

- asigurarea de personal didactic calificat şi suficient numeric; 

- încadrarea unor specialişti în domeniul comunicării (mediatori, consilieri, psihologi, asistenţi 

sociali);  

- asigurarea unui serviciu de pază permanent; încadrarea de personal de supraveghere şi securitate 

suficient. 

Dezvoltarea unor strategii focalizate pe prevenirea şi controlul fenomenelor de violenţă care 

apar în zona din jurul şcolii, care să solicite implicarea activă a partenerilor locali (de exemplu, 

solicitarea autorităţilor locale în vederea exercitării atribuţiilor de control al destinaţiilor spaţiului 

proxim şcolii şi eliminarea situaţiilor în care acesta este utilizat pentru: baruri, jocuri video, comerţ 

ambulant necontrolat etc.).  

Dezvoltarea unor programe de prevenire a violenţei şcolare (cu susţinerea financiară şi/sau 

logistică din partea Primăriei, a Inspectoratelor Şcolare Judeţene, a ONG-urilor, a poliţiei comunitare). 

Dezvoltarea de parteneriate ale şcolii cu alte instituţii la nivel local – poliţie, jandarmerie, 

autorităţi locale, ONG-uri etc. – pentru siguranţă deplasării elevilor şi pentru crearea unei vecinătăţi 

lipsite de pericole privind integritatea fizică şi psihologică a elevilor. 

Includerea unor teme privind violenţă şcolară în programele de formare continuă a cadrelor 

didactice (instituţii responsabile: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional de Formare a 

Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, furnizori de formare). 

Dezvoltarea, în cadrul ofertei naţionale de curriculum la decizia şcolii, a unor discipline 

opţionale centrate pe prevenţia violenţei134 (instituţii responsabile: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 

Consiliul Naţional pentru Curriculum). 
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VIOLENȚA- O REALITATE A SOCIETĂȚII 

 

Prof. înv. primar Turcu Maria-Claudia 

Școala Gimnazială Iernut, Jud. Mureș 

 

Motto: 

„Omul încă este la fel cum a fost. Este încă brutal, violent, agresiv, avid, competitiv.  

Și... a construit o societate după aceste trăsături.” 

(Krishnamurti) 

 Violența constituie una din problemele majore ale sfârșitului de secol XX, din cauza formelor 

de manifestare multiple pe care le îmbracă. Chiar și în prezent vedem la televizor o multitudine de 

emisiuni sau știri despre manifestări colective: „violența interetnică”, „violența politică”, „violența 

stadioanelor” etc. Pe lângă toate acestea abundă exemplele de violență individuală: reacții excesiv de 

agresive ale automobiliștilor, persoane enervate peste măsură de vecini, adulți ce își lovesc copiii sau îi 

supun unor maltratări corporale, uneori cauzatoare de moarte. Cu alte cuvinte, se vorbește de violență 

pentru a desemna abuzul de putere exercitat asupra celorlalți: violența părinților, a unor profesori, a 

„șefilor” de orice fel. O emisiune informativă lipsită de relatarea unor fapte violente este acum o 

raritate. Prin urmare, nu e de mirare că violența a generat numeroase studii de specialitate și multiple 

teorii, unele contradictorii. 

 Cei mai mulți dintre noi nu trăim în familii violente, abuzive, ca acelea care țin prima pagină a 

ziarelor locale. Dar nimic nu e perfect și, atunci când te aștepți mai puțin, te poți trezi într-o atmosferă 

familială plină de resentimente, în care furia clocotește și stă să erupă în orice moment. Ca și cum nu e 

destulă violența din filme și emisiuni TV, se întâmplă să fie supuși copiii și la violența domestică: îi pot 

vedea sau auzi pe părinți certându-se între ei, cu șefii sau cu vecinii lor. Unii se confruntă zilnic cu așa 

ceva.  

 Trăind într-o asemenea atmosferă ostilă, copiii devin vulnerabili. Unii devin duri, gata să 

riposteze, alții ajung să fie foarte speriați și traumatizați, evitând orice fel de conflict. Pe alții modelul 

de agresivitate familială îi învață că disputele sunt o necesitate, o cale de a rezolva problemele. Cu 

timpul, ei vor avea convingerea că viața e o bătălie în care trebuie să lupte pentru supraviețuire. De 

aceea, pentru binele copiilor, ar fi bine ca părinții să-și rezolve crizele familiale, prin fermitate și dialog 

constructiv. 

 Iată un scenariu din viața cotidiană: 
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            „Mama vine obosită de la serviciu, nu se odihnește, ci trebăluiește prin bucătărie, grăbită să 

termine cina. Soțul vine cu copilul de la cămin, se dezbracă și merge în cameră să citească ziarul. 

Copilul rămas singur, în timp ce se dezbracă, fără să vrea, împinge cu cotul un ghiveci cu flori. 

Ghiveciul cade pe gresie, se sparge și pământul se împrăștie pe hol.” 

            Reacția mamei: Aceasta îi dă copilului o măturică și un făraș, zicându-i: „Nu-i nimic, dragule! 

Se mai întâmplă! Uite, ia astea și curăță! Cioburile aduc noroc. Oricum aveam de gând să mut floarea 

într-un ghiveci mai mare.” După ce bagă puiul în cuptor, adaugă: „Uite, aproape ai terminat! Hai să te 

ajut și apoi voi spăla rapid holul cu mopul.” 

            Alt deznodământ: Mama își pune mâinile în cap și țipă plină de furie: „Uite ce mizerie ai făcut! 

Nu poți să fii și tu mai atent? Mama l-ar fi putut învinovăți pe tată pentru incident: „Cum poți să citești 

ziarul și să nu ai grijă de copil cât timp eu gătesc? Nu vezi câtă treabă am pe cap? Asta-mi mai lipsea 

acum?” 

 Putem afirma că lucrurile mărunte din viața de zi cu zi sunt cele care ne scot în general din 

sărite. Frustrarea noastră crește și ne pierdem cumpătul uneori din cauza unui eveniment semnificativ, 

alteori din cauza „picăturii care a umplut paharul”. Pe măsură ce crește stresul, ne pierdem echilibrul 

interior. De aceea trebuie să fim capabili să ne controlăm nerăbdarea, insatisfacția, supărarea și iritarea 

în momentele de încordare, ca să putem ieși din orice impas. În loc să ne pierdem cumpătul, ne putem 

concentra asupra respirației, inspirând adânc de câteva ori, apoi numărând rar până la zece, cu scopul 

de a ne elibera de tensiune și de a reveni la sentimente mai ușor de controlat. În acest fel, nu numai că 

vom scăpa de momentele de încordare, ci  vom da și copiilor un bun exemplu. 

 Dar să pășim în continuare pe tărâmul școlii. Atunci când vorbim de violența școlară, gândul ne 

poartă spre factorii exteriori școlii: mediul familial, mediul social sau factori ce țin de personalitatea 

individului. 

 Mediul familial ar fi cea mai însemnată sursă de violență a elevilor. Copiii agresivi provin din 

familii dezorganizate, traumatizați de divorțul părinților, echilibru perturbat și de criza locurilor de 

muncă a părinților, de problema șomajului, în consecință de dificultățile financiare. Toate acestea 

conduc spre probleme familiale grave: certuri, violență intrafamilială, consum de băuturi alcoolice, 

droguri. În acest mediu copiii sunt neglijați, abuzați verbal și fizic pe motiv că „bătaia e ruptă din rai”, 

iar aceștia se simt singuri și lipsiți de afecțiune. Unii părinți, ca să evite total conflictele de orice fel, nu 

impun copiilor interdicții, reguli, exigențe. În acest mod elevii vor adopta în școală comportamente de 

refuz a exigențelor profesorilor, organizându-și activitatea și jocurile pe suportul violenței, fie ea fizică 

(prin lovirea și vătămarea persoanelor sau deposedarea brutală de bunuri), materială (răsfrântă asupra 
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mobilierului clasei, a obiectelor din jur, a bunurilor altor persoane) sau psihică (manifestată prin 

verbalizare, respingere, izolare). 

 Care ar fi cauzele comportamentului violent al școlarilor? Modelul familial are întâietate 

deoarece copiii sunt la vârsta în care își imită părinții. Dacă ei sunt martori la violență în familie, la fel 

vor proceda și  în grupul școlar sau în cel de prieteni, crezând că așa e corect și firesc. Mai putem 

adăuga și dorința unor copii de a se afirma, de a fi „populari”, de a fi lideri, de a avea ceea ce nu găsesc 

în familie, de a se răzbuna pe colegii cu performanțe la învățătură. Alte forme de violență întâlnim și 

între copiii ce provin din medii sociale diferite, cu tendințe de excludere a celor minoritari. Familia se 

face vinovată și de faptul că permite prea mult copiilor contactul cu mijloacele mass-media care expun 

acte de violență în diferite programe pentru copii, știri, filme. Dar să nu uităm de computerele, jocurile 

video și internetul care, vrând-nevrând, fac parte din viața noastră. Ne-am dori ca ele să se integreze 

într-o modalitate sănătoasă și productivă deoarece oferă o mulțime de informații prețioase în orice 

domeniu. Însă, pentru copiii nesupravegheați, internetul poate fi o portiță spre dependență, violență, 

pornografie, prietenii și relații nepotrivite. Copiii și adolescenții sunt cei mai predispuși dependenței de 

calculator datorită lipsei de maturitate și a incapacității de a-și stabili prioritățile. Tocmai de aceea, 

părinții trebuie să decidă cât timp stă copilul lor la calculator, ce jocuri instalează, ce site-uri vizitează 

etc. 

 Ce pot face cadrele didactice pentru combaterea violenței școlare? În primul rând să aibă o bună 

colaborare cu familiile copiilor-problemă pentru prevenirea, stoparea și îndreptarea deviațiilor de 

comportament ale acestora. În clasă e bine să existe un set de reguli ce trebuie respectate, dar și 

sancțiuni pentru nerespectarea lor. La nivelul școlii ar fi bine să se formeze o echipă pentru prevenirea 

violenței, formată din cadre didactice, psiholog, medic, reprezentanți ai primăriei și poliției. De 

asemenea, ar fi utilă instalarea camerelor de supraveghere pe coridoarele sau în curtea școlii, 

descurajând astfel multe acte de violență. Activităţile de consiliere cu elevii sunt benefice pentru că pot 

facilita învăţarea unor deprinderi şi abilităţi care să permită adaptarea permanentă, printr-o schimbare 

evolutivă şi să contribuie la prevenirea unor tulburări de comportament. Rolul consilierii poate fi unul 

de sprijinire a copiilor în procesul complex al dezvoltării propriei personalităţi. 

Comparând educația pe care am primit-o de la părinții noștri cu cea pe care o dăm în prezent 

copiilor noștri, constatăm că este una mai puțin autoritară decât acum una sau două generații. Copiii 

sunt educați într-o manieră mult mai liberă decât cea acordată nouă când aveam aceeași vârstă ca ei. În 

prezent nu le mai interzice nimeni copiilor să vorbească la masă sau să-și spună părerea numai când 

sunt întrebați. 
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Așa se întâmplă și la școală. Copiii nu mai sunt pedepsiți, sancționați, ca pe vremuri. Profesorul 

nu mai trezește spaima nimănui, cum se întâmpla în generațiile trecute. În clasă, copiii sunt dornici să 

discute pe o temă aleasă de profesor. Cu alte cuvinte, noile generații s-au deprins încă din copilărie să 

se exprime și să participe. 

Dar ce se întâmplă atunci când pășesc într-o altă lume atunci când, la terminarea școlii ajung să 

se angajeze și să se confrunte cu un șef autoritar? Bineînțeles că nu vor fi prea toleranți. Mulți nu 

acceptă să fie „comandați” de alte persoane. Va fi prima lor experiență de constrângeri ce trebuie 

acceptate fără discuții. Și așa, ei încep să-și manifeste nemulțumirile prin comportamente agresive. 

Specialiștii spun că agresivitatea este dovada certă a dezechilibrelor interioare. Înfățișările ei 

sunt nenumărate, violente sau mai puțin violente. Uneori violența se manifestă față de ceilalți, iar din ce 

în ce mai frecvent se întoarce împotriva propriei persoane sub diferite aspecte: supraalimentație, 

alcoolism, fumat, sedentarism, autoizolare, prostituție și alte obiceiuri rele distrugătoare de sănătate și 

viață.Ca părinți, trebuie să știm că nu e necesar să fim niște modele perfecte de comportament pentru 

copiii noștri. Inevitabil, vor exista și momente în care ne putem pierde cumpătul. Trebuie să fim însă 

capabili să ne recunoaștem și să ne evaluăm greșelile, să ne cerem scuze pentru comportamentul nostru, 

dând astfel copiilor o „lecție” importantă: că și părinții la rândul lor învață neîncetat să-și controleze 

sentimentele. Este esențial să-i facem pe copii să înțeleagă că violența, furia, agresivitatea pot fi 

valorificate creator. Așadar, comportamentul nostru de zi cu zi creează tiparele familiale care se vor 

transmite din generație în generație. 

Sensibilitatea la problemele copiilor violenți şi disponibilitatea în a-i ajuta la nevoie, ar trebui să 

redevină valori ale culturii comunităţii. Dar pentru a putea pretinde altora schimbare, ea trebuie mai 

întâi să răsară din sufletele noastre, să fim noi înşine modelele. 

Şi „dacă toate acestea fi-vor învăţate/ Restul o să vină, de la sine-apoi.” 

Şi dacă acestea toate... „Cu drag le-om împlini/ Avem în viaţa noastră/ Ceva spre-a ne mândri/ 

C-am modelat ceva,/ Că am sădit un pom/ C-am reuşit în viaţă/ Să pregătim un OM.”  

BIBLIOGRAFIE 
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   “SĂ  PROTEJĂM  COPIII! ” 

PROIECT   EDUCAŢIONAL 

 

Prof. Bozeanu Mariana 

Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Alexandria 

 

ARGUMENT: 

Copiii reprezintă sensul vieţii pe acest pământ, bucuria fiecărei zile în viaţa oricărei familii sau, cel 

puţin, aşa ar trebui să se întâmple… 

Din păcate, uneori, lucrurile stau cu totul altfel, iar de la statutul de centru al existenţei şi atenţiei 

familiei şi societăţii, copilul trece la cel de victimă. De câte ori nu am auzit despre astfel de cazuri 

nefericite: abandon încă de la naştere, violenţă fizică şi verbală faţă de copii, familii dezmembrate în 

care părinţii consideră că  un copil este o jucărie pentru cei mari?  

Trebuie să luăm atitudine! Cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor abilitate, să ne 

unim forţele pentru a câştiga lupta pentru salvarea copiilor victimizaţi! 

SCOPUL  PROIECTULUI : 

☺familiarizarea elevilor şi părinţilor cu drepturile lor fundamentale, conform Declaraţiei 

Drepturilor Copilului şi Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului; 

☺realizarea unui centru de informare pentru copii si părinţi privind drepturile copilului; 

☺rezolvarea unor cazuri privind copiii privaţi de drepturile lor; 

☺implicarea eficientă şi permanentă a şcolii şi a altor parteneri  în acţiuni ce au ca finalitate 

protecţia copilului şi eliminarea cazurilor de victime în rândul copiilor (întâlniri cu profesori consilieri , 

jurişti, reprezentanţi ai Protecţiei Copilului, Poliţiei etc.); 

 ☺elaborarea unei reviste “Să protejăm copiii!”. 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

Elevii trebuie : 

 ☺să cunoască  drepturile lor, conform legislaţiei în vigoare; 

 ☺să realizeze diferite materiale pe această temă (desene, pliante, postere, afişe, materiale 

Powerpoint, eseuri, poezii , articole etc.);  

 ☺să contribuie la elaborarea revistei “Să protejăm copiii!”; 
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 ☺să amenajeze în şcoală,  lucrând în echipă, un centru de informare pe probleme de apărare a 

drepturilor copilului; 

 ☺să vizioneze şi sa dezbată filmuleţe pe această temă; 

 ☺să aibă o atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

 ☺sa fie toleranţi şi sensibili faţă de eventualele cazuri-problemă întâlnite în rândul colegilor, 

prietenilor, fraţilor lor etc; 

 ☺sa cunoască modul şi condiţiile de utilizare a apelului de urgenţă 112. 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor  I – a X-a 

DURATA PROIECTULUI: semestrul al II-lea al anului şcolar 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR: 

Şcoala iniţiatoare a proiectului, Liceul Tehnologic, şi partenerii, respectiv şcolile din comunele 

învecinate,  vor  derula împreună activităţi cu temele: 

1.Dreptul copilului la identitate şi la o familie  

2.Dreptul la educaţie, la opinie şi la informare 

3.Dreptul copilului de a fi protejat 

Activităţile vor fi realizate în colaborare cu un psiholog, un consilier scolar, un jurist şi un poliţist.  

Proiectul va fi popularizat cu o lună înainte de termenul derulării, pentru ca între partenerii 

proiectului să aibă loc dezbateri şi mese rotunde. 

PARTENERI : 

* Liceele tehnologice din localitate 

* Şcolile gimnaziale din oraş şi din împrejurimi 

*Cabinetul Judeţean de Consiliere şi Asistenţă Psihopedagogică  

*Primăria  şi  Poliţia localităţilor de care aparţin şcolile 

*Părinţii elevilor 

EVALUAREA  PROIECTULUI : 

*Expoziţii cu materialele realizate de elevi 

*CD  cu momente din timpul desfăşurării activităţilor  

*Albume cu fotografii 

*Revista  “ Să protejăm copiii !” 
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STOP VIOLENŢA! 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

 

Prof. Ioniță Doina 

Colegiul Național ``Calistrat Hogaș`` Tecuci/Galați 

 

Stop violența!- este un proiect educaţional, centrat pe activităţi cu elevii, pe consiliere de grup, 

dezbateri, masă rotunde, concurs tematic.  

Proiectul ȋsi propune educarea nonviolentă a copilului astfel ȋncât acesta să nu preia modelul 

comportamental violent, să nu ȋnțeleagă și să accepte violența ca pe ceva firesc, să ȋși gestioneze 

propriile comportamente, să asimileze metode de relaționare nonviolente, să dezvolte și să adopte un 

comportament echilibrat ȋn relație cu ceilalți. 

Ȋşi propune o îmbunătăţire a capacităţii şcolii de a mobiliza elevii, părinţii şi comunitatea locală 

pentru implicarea mai activă în rezolvarea actelor de violenţă în şcoală şi acasă, precum şi diminuarea 

sau eliminarea cauzelor care le declanşează.  

 

Argument  

Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex, cu o diversitate de forme de 

manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate, rafinate: astfel şcoala este spaţiul de 

manifestare a conflictului între copii şi între adulţi-copii, iar raporturile de forţă sau planul în care se 

consumă conduitele ofensive (verbal, acţional, simbolic) sunt variabile importante în înţelegerea 

fenomenului. Noţiunea mai generală de „violenţă” va desemna orice comportament al cărui scop este 

prejudicierea sau distrugerea victimelor. O cunoaştere în profunzime a dificultăţilor curente sau 

potenţiale cu care se confruntă elevii, cadrele didactice sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce 

priveşte fenomenul de violenţă este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie 

adecvate. Acest proiect are rolul de a sprijini cadrele didactice, elevii si părinţii acestora în combaterea 

violenţei sub orice formă de manifestare a acesteia. 

Obiectiv general 

 Crearea unui mediu  favorabil dezvoltării în rândul elevilor din cadrul şcolii a unor 

comportamente paşnice/reducerea violenţei în şcoală. 

Obiective specifice 

 Cunoaşterea, identificarea, conştientizarea de către elevi a fenomenelor  de violenţă; 
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 Realizarea unei comunicări eficiente în cadrul şcolii între cadrele didactice-elevi- părinţi, cu 

privire la problematica violenţei. 

Descrierea activităților 

Activitatea nr. 1 

Titlul activităţii:   Lansarea proiectului 

Descrierea activităţii- În cadrul acestei activităţi se va nominaliza un profesor responsabil de proiect 

care va fi promotorul proiectului la nivel de şcoală şi care va realiza campania de lansare şi promovare 

a proiectului. 

Se va stabili componenţa echipei manageriale, având loc totodată şi recrutarea echipei de implementare 

a proiectului. Se vor stabili modalităţile de monitorizare şi evaluare a proiectului. Are loc conferinţa de 

presă ocazionată de lansarea site-lui proiectului educativ „Stop violenţa!”. 

Beneficiari –grupul ţintă 

Modalităţi de evaluare -raport de activitate 

Activitatea nr.2 

Titlul activităţii: Măsurarea nivelului de agresivitate din şcoală. 

Participanţi - cadre didactice, elevi şi părinţi. 

Descrierea activităţii- Se vor elabora şi aplica de către psiholog testele şi chestionarele pentru elevi, 

părinţi şi cadre didactice, urmând să se realizeze interpretarea şi analiza rezultatelor acestora. Are loc o 

masă rotundă în care are se prezentă analiza nivelului de agresivitate verbală din şcoală ce s-a realizat 

în urma interpretării testelor şi chestionarelor aplicate elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice. 

Beneficiari- elevii şi părinţii 

Modalităţi de evaluare- chestionare, raport de activitate 

Activitatea nr.4 

Titlul  activităţii: Dezbatere pe tema „Violenţa şi implicaţiile ei” 

Participanţi - cadre didactice, elevi  şi părinţi. 

Descrierea activităţii- Au loc dezbateri la nivelul şcolii la care  participă membrii Consiliului elevilor, 

reprezentaţi ai părinţilor, un reprezentant al Poliţiei, cadre didactice. Elevii implicaţi în proiect vor 

putea să-şi exprime opiniile proprii referitoare la problemele identificate şi discutate pe facebook-

ul/site-ul proiectului. 

Beneficiari- cadre didactice, elevii  

Modalităţi de evaluare- raport de activitate, site. 

Activitatea  nr. 5 
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Titlul  activităţii: Concurs tematic „Stop violența!” 

Participanţi - cadre didactice, elevi  şi părinţi. 

Descrierea activităţii- Psihologul împreună cu echipa de proiect vor elabora regulamentul concursului 

şi vor achiziţiona premiile. 

Se va populariza concursul la nivelul şcoli prin intermediul unor afişe și pe facebook/site. Se 

organizează concursul propriu-zis, juriul stabilind premiile. Se vor premia participanţii pe fiecare 

secţiune în parte. Pe site-ul proiectului vor fi mediatizaţi câştigătorii concursului. 

Beneficiari- elevii  

Modalităţi de evaluare- raport de activitate 

Activitatea  nr.6 

Titlul  activităţii: Reguli în clasa noastră 

Participanţi - cadre didactice, elevi  şi părinţi. 

Descrierea activităţii- Se vor stabili gupe de lucru la nivelul fiecărei clase de elevi care vor elabora 

reguli de comportare în clasă pentru a preveni comportamentul violent în clasă ce vor fi postate pe site.  

Va avea loc dezbaterea variantelor propuse pe site-ul proiectului. 

Consilul reprezentativ al elevilor împreună cu cadrele didactice implicate în proiect vor valida varianta 

finală a regulamentului şi o vor posta pe site-ul proiectului. 

Beneficiari- elevi, cadre didactice. 

Modalităţi de evaluare- raport de activitate 

Activitatea  nr.7 

Titlul  activităţii: Diseminare proiect  

Participanţi - cadre didactice, elevi  şi părinţi. 

Descrierea activităţii-  Are loc prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul unei conferinţe de presă. 

Beneficiari- elevi, cadre didactice şi părinţi. 

Modalităţi de evaluare- raport final 

Rezultate așteptate 

 reducerea numărului de cazuri de violenţă din școala noastră pe parcursul anului şcolar; 

 creşterea eficienţei comunicării în cadrul școlii între cadre didactice- elevi- părinţi; 

 realizarea de eseuri, prezentări power point-uri, filme  antiviolenţă,  postere,panou activitate. 

Modalități de evaluare 

 rapoarte de evaluare pentru fiecare a activitateș 

 informaţiile obţinute din interpretarea chestionarelor, eseuri, filme, afişe, etc. 
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 evaluarea globală a capacităţii reale a copiilor de comunicare (indicatori calitativi); 

 întocmirea rapoartelor (indicatori cantitativi şi calitativi); 

 interpretarea rezultatelor; 

 valorificarea ameliorativă a răspunsurilor din chestionarele aplicate elevilor; 

 prezentarea unui rezumat al proiectului şi a rezultatelor evaluării; 

 facebook/site-ul proiectului. 

Activități de promovare/mediatizare și de diseminare 

 Implicarea mass-mediei locale, prin realizarea unor emisiuni şi articole având ca temă  

„Violenţa şi implicaţiile ei”. 

 Mediatizarea activităţilor pe facebook/site-ul proiectului. 

 Realizarea de afişe  şi pliante de prezentare a proiectului. 

 

Ȋn mod tradițional, școala este locul de producere și transmitere a cunoașterii, de formare a 

competențelor cognitive, de ȋnțelegere a sensului vieții și a lumii care ne ȋnconjoară, de ȋnțelegere a 

raporturilor cu ceilalți și cu noi ȋnșine. Misiunea școlii nu este doar de a pregăti forța de muncă. Şcoala 

trebuie să profileze caractere, să-i educe tânărului plăcerea de a ȋnvăța, dorința de a reuși și de a face 

față schimbărilor din societate.  

O persoană educată va fi întotdeauna mai înţeleaptă în alegerea cuvintelor folosite şi în 

cântărirea situaţiilor în care se află, iar manifestările violente care uneori duc la comiterea de infracţiuni 

vor rămâne caracteristici ale persoanelor mai puţin educate. Un om civilizat ştie cum să se poarte în 

diversele grupuri în care se întâmplă să se afle (în familie, ȋntre colegi, pe stradă, într-un magazin, etc.) 

şi nu va uita niciodată proverbul românesc: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!”. 

Bibliografie 

1. Sălăvăstru, D., Violența ȋn mediul școlar, Iași, editura Polirom, 2003. 

2. Liiceanu, A., Violența umana: o neliniște a societății contemporane, Iași, editura Polirom, 

2003. 
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   “SĂ  PROTEJĂM  COPIII! ” 

PROIECT   EDUCAŢIONAL 

 

Prof. Bozeanu Mariana 

Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Alexandria 

 

ARGUMENT: 

Copiii reprezintă sensul vieţii pe acest pământ, bucuria fiecărei zile în viaţa oricărei familii sau, cel 

puţin, aşa ar trebui să se întâmple… 

Din păcate, uneori, lucrurile stau cu totul altfel, iar de la statutul de centru al existenţei şi atenţiei 

familiei şi societăţii, copilul trece la cel de victimă. De câte ori nu am auzit despre astfel de cazuri 

nefericite: abandon încă de la naştere, violenţă fizică şi verbală faţă de copii, familii dezmembrate în 

care părinţii consideră că  un copil este o jucărie pentru cei mari?  

Trebuie să luăm atitudine! Cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor abilitate, să ne 

unim forţele pentru a câştiga lupta pentru salvarea copiilor victimizaţi! 

SCOPUL  PROIECTULUI : 

☺familiarizarea elevilor şi părinţilor cu drepturile lor fundamentale, conform Declaraţiei 

Drepturilor  

Copilului şi Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului; 

☺realizarea unui centru de informare pentru copii si părinţi privind drepturile copilului; 

☺rezolvarea unor cazuri privind copiii privaţi de drepturile lor; 

☺implicarea eficientă şi permanentă a şcolii şi a altor parteneri  în acţiuni ce au ca finalitate 

protecţia copilului şi eliminarea cazurilor de victime în rândul copiilor (întâlniri cu profesori consilieri , 

jurişti, reprezentanţi ai Protecţiei Copilului, Poliţiei etc.); 

 ☺elaborarea unei reviste “Să protejăm copiii!”. 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

Elevii trebuie : 

 ☺să cunoască  drepturile lor, conform legislaţiei în vigoare; 

 ☺să realizeze diferite materiale pe această temă (desene, pliante, postere, afişe, materiale 

Powerpoint, eseuri, poezii , articole etc.);  
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 ☺să contribuie la elaborarea revistei “Să protejăm copiii!”; 

 ☺să amenajeze în şcoală,  lucrând în echipă, un centru de informare pe probleme de apărare a 

drepturilor copilului; 

 ☺să vizioneze şi sa dezbată filmuleţe pe această temă; 

 ☺să aibă o atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

 ☺sa fie toleranţi şi sensibili faţă de eventualele cazuri-problemă întâlnite în rândul colegilor, 

prietenilor, fraţilor lor etc; 

 ☺sa cunoască modul şi condiţiile de utilizare a apelului de urgenţă 112. 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor  I – a X-a 

DURATA PROIECTULUI: semestrul al II-lea al anului şcolar 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR: 

Şcoala iniţiatoare a proiectului, Liceul Tehnologic, şi partenerii, respectiv şcolile din comunele  

în  vecinate,  vor  derula împreună activităţi cu temele: 

1.Dreptul copilului la identitate şi la o familie  

2.Dreptul la educaţie, la opinie şi la informare 

3.Dreptul copilului de a fi protejat 

Activităţile vor fi realizate în colaborare cu un psiholog, un consilier scolar, un jurist şi un poliţist.  

Proiectul va fi popularizat cu o lună înainte de termenul derulării, pentru ca între partenerii 

proiectului să aibă loc dezbateri şi mese rotunde. 

PARTENERI : 

* Liceele tehnologice din localitate 

* Şcolile gimnaziale din oraş şi din împrejurimi 

*Cabinetul Judeţean de Consiliere şi Asistenţă Psihopedagogică  

*Primăria  şi  Poliţia localităţilor de care aparţin şcolile 

*Părinţii elevilor 

EVALUAREA  PROIECTULUI : 

*Expoziţii cu materialele realizate de elevi 

*CD  cu momente din timpul desfăşurării activităţilor  

*Albume cu fotografii 

*Revista  “ Să protejăm copiii !” 
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ - MODALITATE DE PREVENIRE SAU 

ATENUARE A CONFLICTELOR 

 

Prof. Stănică Ghiorghița, 

Prof. Stănică Iulian, 

Școala Gimnazială Apele Vii, Jud. Dolj 

 

Mediul cultural, care fiinţează la un moment dat, este fundamental şi simptomatic pentru 

crearea unei identităţi. Suntem ceea ce suntem nu numai prin determinaţii fizico-materiale, ci şi prin 

asumpţiile sau referinţele noastre spirituale. Înainte de a fi diferiţi din punct de vedere psiho-somatic, 

ne diferenţiem şi pornind de la valorile pe care le adorăm sau le întrupăm. Suntem limitaţi sau 

determinaţi de trăsăturile corpului nostru, dar suntem încapsulaţi şi împachetaţi într-un perimetru 

spiritual pe care greu îl putem pune între paranteze.  

Apar situaţii când, dintr-un motiv sau altul, suntem nevoiţi să "părăsim" propriile noastre 

ancadramente culturale, să experimentăm, pentru mai mult sau mai puţin timp, valori care ne sunt 

oarecum nefamiliare. Fenomenul este des întâlnit şi el are cauze şi reverberaţii dintre cele mai felurite. 

Departe de a fi o "despărţire" lineară, liniştită, trecerea de la un stadiu la altul al fiinţei noastre culturale 

ridică numeroase probleme. Care sunt posibilităţile de a ne deschide către alte sfere culturale? În ce 

măsură ne putem reforma identitatea spirituală? Ce forme de conflict intrapsihic sau intercultural se 

nasc şi cum pot fi ele prevenite sau rezolvate? Putem să fim educaţi pentru o depăşire a acestor 

dificultăţi relaţionale? Iată câteva întrebări care se nasc, în mod firesc, atunci când se atinge un aspect 

al comunicări - oarecum neglijate - comunicarea interculturală. 

Comunitatea şcolară îşi fixează finalităţi din ce în ce mai complexe. Printre altele, ea îşi 

propune să stabilească un echilibru valoric optim şi echitabil între elementele  de universalitate ale 

comunităţii umane şi înrădăcinarea specifică a fiecăruia în valorile specifice comunităţii din care face 

parte. Şcoala este locul de întâlnire a mai multor modele de semnificare a lumii, de valorizare a 

comportamentelor şi de transmitere a experienţei specifice. Din ce în ce mai mult şcoala devine o mare 

diversitate culturală, un loc al întâlnirii şi schimbului de modele sau de referinţe valorice.  

Ralierea axiologică la diversitate nu este lipsită totuşi de apariţia unor conflicte, de situaţii 

problematice, de punerea în chestiune a reperelor identitare. Cum se poate percepe şi cum poate fi 

rezolvat dezechilibrul cultural, lingvistic, psihic? Aceasta rămâne o problemă de rezolvat în continuare. 
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Diversitatea nu este prea uşor de realizat şi gestionat. Ea este o realitate dezirabilă, dar de îndată 

ce prinde contur apar numeroase probleme de soluţionat. Se observă că nu suntem îndeajuns de 

pregătiţi să construim şi să perpetuăm diversitatea. Ne împiedecăm adesea de suficienţele, obişnuinţele 

şi incertitudinile personale. Dintr-un instinct de securitate, tindem să perpetuăm rezistenţe şi 

stereotipuri. Important este să începem dialogul şi să avem o doză minimă de motivaţie şi încredere. 

Desigur, ne pândesc, în această încercare, unele pericole. Se ştie că inegalităţile şi rasismul pot 

alimenta sentimentele de frustrare şi de insecuritate în plan individual. Excluziunile şi marginalizările 

degenerează în mari conflicte la scară socială. Efortul de prevenire este obligatoriu să înceapă încă din 

şcoală. 

 Problema comunicării interculturale în învăţământ conduce în mod firesc la soluţionarea unor 

probleme cum ar fi: cum percepe profesorul diferenţa culturală, cum îşi adaptează stilul comunicativ la 

profilul cultural al elevului, care sunt pericolele folosirii unor stereotipuri de categorisire a alterităţii în 

educaţie, ce posibilităţi are profesorul de a înţelege şi a valorifica potenţialurile culturale diferite ale 

elevilor, care este aportul profesorului, elevilor, părinţilor la dezamorsarea unor neînţelegeri 

interculturale etc. 

 Educaţia este purtătoare prin ea însăşi a unui etos eminamente spiritual. Ea nu numai că 

facilitează individului accesul la zestrea culturală, dar se converteşte în instanţă culturală sui-generis. 

"Educaţia este producătoare de cultură (şi nu numai reproductivă). Acest lucru îi conferă o 

responsabilitate: îi revine acesteia (alegere eminamente etică) sarcina de a selecta între o perspectivă 

segregaţionistă sau asimilaţionistă, care construiesc închiderile şi imperialismele culturale de mâine, 

sau o perspectivă a partajului şi schimbului, care stimulează diversificarea intereselor culturale, 

curiozitatea, creativitatea, deschiderea şi împărtăşirea" (Rey, 1996, p. 22). Şcoala este un loc al 

omogenizării sociale, unificând conştiinţele şi raliindu-le la valori generale. Când intră în ea purtători ai 

diversităţii, aceştia sunt îndemnaţi prin toate mijloacele să se racordeze la standardele statornicite, dar 

să şi difuzeze sau să propună valori proprii 

 Abordarea interculturală în educaţie constituie o nouă manieră de concepere şi implementare a 

curriculumurilor şcolare şi o nouă atitudine relaţională între profesori, elevi, părinţi. Perspectiva 

interculturală deschide noi piste de manifestare a diversităţii şi deferenţelor. Poziţionarea interculturală 

nu se reduce la o prezentare cumulativă a unor cunoştinţe despre valorile altora, ci înseamnă cultivarea 

unor atitudini de respect şi de deschidere faţă de diversitate. Această atitudine se naşte printr-o 

permanentă comunicare cu alţii şi printr-o decentrare atentă şi optimă faţă de propriile norme culturale. 

Nu trebuie idealizată această întâlnire. Sunt multe situaţii în care aceste contacte pot genera tensiuni, 
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situaţii problematice. Dacă şcoala nu-şi va adapta opţiunile integrative, exploatând numai valorile 

macro-colectivităţii şi ocultând valorile individului care se inserează în clasă (avem în vedere pe un nou 

venit, de pildă), atunci ea practică un asimilaţionism mascat, păgubitor pentru ambele instanţe. 
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ABORDAREA INTERCULTURALĂ 
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Abordarea interculturală, nu este o nouă știință ci o nouă metodologie ce caută să integreze 

interogația asupra spațiului educațional al psihologiei, antropologiei, științelor socialului, politicii 

culturii și  istoriei.  

Interculturalitatea face ca școala să accepte unele principii precum: toleranța, egalitatea,  

complementaritatea valorilor și va exploata specificul spiritual al valorilor locale atașându-le la  

valorile generale ale umanității.  

Multiculturalitatea, ca fenomen social real, continuă să fie ascunsă de  grila interpretativă și 

voința deformatoare a optimismului social și politic. Aplicată ca o contextualitate  generată de 

imperativele integrării europene, interculturalitatea este văzută în multe situații ca ceva care 

dă bine, dar care nu are un conținut real în societate , ceva care ține de „lumea formelor fără fond”. 

  Interculturalismul   este   un   nou   mod   de   abordare   a   realităţii   sociale   ce   presupune 

aşezarea pluralismului cultural în cadrele unei filosofii umaniste, ce vizează toate domeniile vieţii. În 

prezent,  interculturalismul presupune o analiză factorială a realităţii  contemporane,complexe   şi   

fluide,   secondată   de   o   hermeneutică   filosofică,   legată   de   necesitatea conceptualizării 

fenomenului interculturalităţii. 
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Şcolii   îi  revine  rolul   de  a  reflecta   în  curricula  caracteristicile  postmodernităţii   şi   ale 

globalizării,   de   a   educa   formatorii   şi   formabilii   pentru   a   descoperi   şi   a   înţelege   unitatea 

existenţială a omenirii pe această planetă. După monismul şi etnocentrismul şcolii din perioada 

anterioară, educaţia interculturală reprezintă o adevărată „dinamitare” a curriculei, impunând o 

reconsiderare,   o   reinterpretare   şi   o   reformulare   a   scopurilor,   conţinuturilor,   strategiilor   şi 

sistemelor sale de evaluare. Interculturalitatea în demersul educațional înseamnă mai ales a face ceva 

altfel. Acest altfel înseamnă o nouă deschidere paradigmatică a orizontului de gândire spre existența 

factuală a realității sociale. Pentru achiziția de cunoștințe și pentru dobândirea de deprinderi   de   tip   

practic   sau   intelectual   este   posibilă   utilizarea   paradigmelor   pedagogice tradiționale:                            

 -  Paradigma transmisiei ce pune  în   centru  cunoștințele de acumulat și  cunoștințele programelor,   

considerând   că   singurele   referințe   valabile   sunt   cunoștințele   transmise   de profesor, manualul 

și alte materiale auxiliare, dar în acest caz observăm că elevul este perceput ca un receptor pasiv.  

 - Paradigma condiționării pune în centrul procesului didactic elevul și se focalizează pe obiective 

precise ce țin de achiziționarea de cunoștințe, priceperi și deprinderi. Observăm că în 

acest caz, elevii se simt importanți și coparticipativi pentru că li se conferă un rol activ în cadrul 

procesului   didactic,   ei   fiind   încurajați   cu   această   ocazie   să   formuleze și   unele   reflecții 

personale. Din perspectiva integrării europene şi euro-atlantice şcoala trebuie să-şi propună ca scop 

asigurarea coerenţei existenţiale şi a identităţii individului în condiţii de eficienţă socială şi 

interculturală. Identitatea şi  alteritatea sunt  inseparabile şi coevolutive, iar  identitatea se   va desface 

şi se va reface permanent, în funcţie de circumstanţele în care va activa subiectul. Se impune ca 

indivizii să fie abilitaţi în a gestiona prompt şi eficace şi aceste fenomene.  

Educaţia interculturală presupune, pe de-o parte asigurarea unei comunicări autentice cu sine şi 

a lua cunoştinţă cu propria identitate culturală, iar pe de altă parte comunicarea cu un alter, individ 

exersarea   competenţelor   de   participare   şi   influenţare   a   vieţii comunitare.                                                                   

             Persoana care pătrunde într-un alt orizont cultural se va vedea confruntată cu un alt sistem de 

percepție a realului, cu un ansamblu de viziuni culturale și cu un mod diferit de relaționare. În situația 

creată trebuie să se exploateze simbolurile comune și elementele culturale asemănătoare care pot 

facilita trecerea dintr-o lume cu valorile ei, în alta mai bogată și mai permisivă la valorile eterogene. 

Elementele comune se pot converti în suporturi pentru catalizarea procesului de integrare. 

            Educația interculturală constituie așadar, o opțiune ideologică în societățile democratice  

și vizează pregătirea tinerilor ca viitori cetățeni în așa fel încât ei să facă cea mai bună alegere  

și să se orienteze în contextele multiplicării sistemului de valori. 
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Tânăra generație trebuie să fie educată în așa fel încât să suporte mutația și diversitatea  

culturală necesară atât pentru minoritari cât și pentru majoritari. De altfel, demarcația clasică  

între minoritari și majoritari e tot mai dificil și periculos de realizat. 

Abordarea interculturală în educaţie constituie o nouă manieră de concepere şi implementare a  

curriculumurilor şcolare şi o nouă atitudine relaţionare între profesori, elevi şi părinţi.  

Perspectiva interculturală deschide noi piste de manifestare a diversităţii şi diferenţelor.  

Abordarea interculturală nu se reduce la o prezentare cumulativă a unor cunoştinţe despre valorile 

altora, ci înseamnă cultivarea unor atitudini de respect şi de deschidere faţă de  diversitate. Această 

atitudine se naşte printr-o permanentă comunicare cu alţii şi printr-o  

decentrare atentă şi optimă faţă de propriile norme culturale. 
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Prof. Mihaela-Mirela Bătrâneanu 

Școala Gimnazială nr. 99, Sector 4, București 

 

Agresivitate versus toleranţă, extreme între care ne trăim viaţa fiecare după cum ştim mai bine.  

Orice stimul care acţionează asupra noastră declanşează în noi un impuls. Cum e mai bine? Să lăsăm 

impulsul să se descarce aşa cum apare el, fără nici un control din partea conştiinţei? Să ţinem totul în 

frâu cu ajutorul conştiinţei? Să menţinem un echilibru?  Mult mai uşor de spus, mult mai greu de făcut! 

Dacă este atât de greu, dacă trebuie să iei decizii în funcţie de particularitatea fiecărui stimul, de 

la cel mai nesemnificativ până la cel mai important, cum să se descurce omul când nu este singurul 

implicat şi mai este şi nervos pe deasupra. 



60 
 

Este foarte simplu să spui m-am enervat şi nu m-am mai putut controla şi se întâmplă atât de 

des încât aproape că ajunge să fie scuzabil pumnul din obrazul soţiei sau palma după ceafa copilului. 

Însă, tot la fel de simpu este şi  să arăţi cu degetul comportamentul inadecvat al celorlaţi. Dacă 

am sinceri cu noi înşine am descoperii că, de fapt, ar trebui să arătăm cu degetul şi spre noi. Fiecare 

dintre noi, s-a comportat faţă de un membru familial, cel puţin o dată, într-un mod mai mult sau mai 

puţin agresiv. Uneori ne cerem scuze, alteori considerăm că este de la sine înţeles că ne pare rău şi 

ignorăm răul făcut persoanei apropiate. Şi nimic nu poate justifica un astfel de comportament, cu atât 

mai mult cu cât frustrarea resimţită de celălalt se poate acumula şi într-un târziu poate da naştere unor 

comportamente agresive şi/sau violente. Se creează astfel condiţiile unui mediu familial conflictual cu 

repercursiuni asupra întregii familii şi nu numai. 

Primul pas împotriva violenţei domestice este recunoaşterea propriului comportament agresiv, 

asumarea responsabilităţii şi, nu în ultimul rând, îndreptarea răului făcut. Filozoful francez Descartes 

susţinea că bunul simţ este împărţit în mod egal tuturor. Înclin să-l cred, dar susţin că unii dintre noi ne 

încăpăţânăm să nu-l arătăm. Psihologia explică acest fenomen prin teoria disonanţei cognitive care, pe 

scurt, susţine că omul are tendinţa să acţioneze astfel încât să nu se contrazică. Ori atunci când îţi ceri 

scuze, practic intri în opoziţie cu atitudinea de pînă atunci. Pare mai dificil decât este în realitate. 

Modelul religios, prin actul spovedaniei, ne arată că ne vom simţi mult mai bine o dată ce am 

recunoscut fapta şi, pe deasupra, avem toate şansele să primim iertarea celui lezat. Cred sincer că este 

singura cale sau cel puţin una din cele mai bune soluţii de rezolvare a conflictelor minore din familie. 

Când apar însă conflictele majore situaţia se schimbă radical, nu se mai poate rezolva cu un îmi 

pare rău sau îmi cer scuze. Când violenţa domestică s-a instalat nu numai familia în cauză este afectată, 

ci întreaga societate are de suferit. Violenţa se propagă precum valurile spectatorilor pe un teren de 

fotbal, atâta doar că spectacolul nu este la fel de frumos. Realitatea a arătat că instituţiile abilitate să 

lupte împotriva fenomenului sînt neputincioase. Până nu demult lipsea cadrul legislativ. Acum acesta 

există însă, din păcate, nici o lege nu poate schimba mentalitatea oamenilor. În dezvoltarea politicilor 

sociale adecvate şi în crearea unor servicii de specialitate rentabile punctul de plecare  trebuie să fie 

sensibilizarea opiniei publice. Eficienţa acestor servicii, indiferent de calitatea lor, pot fi reduse 

semnificativ dacă se omite acest aspect. Dacă atitudinea comunităţii privind fenomenul violenţa 

domestică nu reflectă o atitudine de intoleranţă, serviciile nu vor fi utilizate şi reglementările legale 

care pedepsesc agresorul sau protejează victima nu vor fi puse în practică. 

Autoeducaţia poate învinge multe obstacole, unele cunoscute sau măcar bănuite, altele nici 

măcar gîndite. Privind propria fiinţă cu un ochi critic (aşa cum, de regulă, nu ne uităm decît la alţii) 
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vom ajunge să ne cunoaştem calităţile şi defectele, să luptăm cu răul din noi şi, în final, să ne împăcăm 

cu noi înşine. 

În interiorul fiecărui grup, indivizii leagă relaţii. Aceste relaţii formează comportamentul 

intraspecific care are două laturi. 

Însă, în toate cazurile, comportamentul de distanţare se manifestă, în principal, dar nu în 

totalitate, prin agresivitate. 

Agresivitatea este considerată, de-a lungul timpului instinct (Freud, 1932), comportament 

dobândit (A. Bandura si R. H. Walthers, 1963) sau efect al frustrării (A. Heymer, 1977). Agresivitatea 

este tendinţa potenţială şi reală a oamenilor şi a animalelor de a ataca în două situaţii: cea de iniţiere 

(ofensivă) şi în cea de răspuns (defensivă). 

De asemenea, agresivitatea este o caracteristică a comportamentului de conservare. Din instinct 

de conservare, oamenii, dar şi animalele se folosesc de comportamente agresive pentru a supravieţui 

într-un mediu ostil, pentru a-şi satisface trebuinţele, pentru a-şi crea un  loc privilegiat în mediul 

natural, pentru a cuceri şi domina sau pentru a se apăra. 

În doze şi în intensităţi diferite, agresivitatea se afla în noi, în toţi, în formă latentă sau 

manifestă, exprimată direct sau mascat (refuz sau necooperare). 

Violenţa este o formă particulară a agresivităţii. Pentru a constrânge voinţa altuia, pentru a 

distruge bunuri materiale sau pentru a se apăra, individul foloseşte adeseori forţa. Actul violent (verbal, 

fizic, emoţional sau sexual) se poate declanşa, desfăşura şi finaliza în mod instinctiv sau conştient, 

spontan sau premeditat, voluntar sau involuntar şi, de asemenea, poate fi provocat de persoane 

sănătoase sau bolnave, cu sau fără discernământ. 

În unele situaţii de apărare şi în anumite limite, actele agresive şi violente sunt legitime şi au 

justificari juridice, morale şi psihologice. În cele mai multe cazuri însă, actele agresive şi violente au 

conotaţii negative, tulbură ordinea socială, întreţin psihoze de frică şi insecuritate fapt pentru care sînt 

sancţionate de către societate. Agresivitatea şi violenţa se manifesta în forme specifice fiecărui individ. 

După mijlocul folosit, agresivitatea şi violenţa pot fi: fizice, psihomorale, verbale, imagistice, 

sexuale. 

Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi are un rol important în menţinerea unui climat sănătos şi 

calm și în cadrul familial. Lipsa acestuia determină schimbări majore în personalitatea individului, 

devenind negativist şi agresiv. Individul, datorită faptului că nu se simte iubit, devine ranchiunos. El 

este dominat de obsesia trecutului cu frustrările, golurile şi eşecurile sale care-i paralizează elanul vital. 

Mai degrabă introvertit, el are tendinţa de a-şi rumega decepţiile, dezvoltând în el o zonă, mai mult sau 
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mai puţin secretă, de gânduri şi de resentimente amare. Tipul agresiv simte în el o permanentă nevoie 

de răzbunare. El este prea mult pliat asupra lui însuşi, asupra nevoilor sale şi nu poate trăi o experienţă 

pozitivă care să compenseze trecutul său sumbru. Comportamentul său se caracterizează prin pasivitate 

şi prin modul agresiv în care solicită iubirea.  

Păstrarea echilibrului psihic şi, mai ales a celui emoţional, este la fel de importantă atât în cazul 

femeilor, cât şi în cel al bărbaţilor. Relaţia cu partenerul, dar şi cu societatea suferă modificări 

importante şi greu de reabilitat. Este important să cunoaştem cine suntem, ce defecte şi ce calităţi avem 

şi ce aşteptări avem de la noi şi de la ceilalţi 

 

PREVENIREA  VIOLENŢEI IN SCOALA 

 

 Înv. Potîrniche  Vasilica, Sc.Gimn.C.Ivănescu , Posta Câlnău, Buzău 

 Prof. Potîrniche Paula Corina, Sc.Gimn.Galbinasi, Com.Galbinasi, Buzău 

 

 Violenţa este o componentă importantă a deviaţiei comportamentale, înţeleasă ca o formă  

deficitară de raportare a persoanei la realitatea înconjurătoare.Ca fiinţă socială, omului i se pretinde , de 

la vârsta când dobândeşte discernământ , să ţină cont de cei din jurul său, să realizeze aşa cum spune 

Jean Piaget, echilibrul între “asimilare şi acomodare”. 

 Globalizarea interesului faţă de violenţa socială este consecinţa unei conştientizări generalizate 

privind necesitatea punerii violenţei pe agendele de lucru ale diferiţilor actori sociali , responsabili de 

găsirea unor soluţii, dar şi de mobilizarea corpului social, a societăţilor civile pentru luarea de poziţie , 

implicarea şi participarea la prevenirea şi combaterea acestui fenomen social. 

 Violenţa în şcoală cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum :violenţa 

verbală şi psihologică (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire ) ; violenţă fizică ; comportamente care 

intră sub incidenţa legii(viol, consum /comercializare de droguri, furt) ; ofensă adusă statului / 

autorităţii cadrului didactic ;alte tipuri de comportament deviant  în relaţie cu şcoală. 

 Se pot determina următoarele forme principale de violenţă: 

Violenţa elev-elev: 

 Violenţa verbală (certuri, conflicte, injurii, ţipete). 

 Violenţa fizică între elevi care conduce la existenţa unui climat de insecuritate în şcoli şi solicită 

măsuri specifice  în plan administrativ şi educaţional. 

Violenţa elevilor faţă de profesori: 
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         Cele mai frecvente manifestări de violenţă a elevilor faţă de profesori sunt:lipsa de implicare şi de 

participare a elevilor la activităţile şcolare (absenteismul şcolar, fuga de la ore, indisciplina în clasă sau 

recreaţii, ignorarea  mesajelor transmise de cadrele didactice) şi violenţa verbală şi non-verbală , ca 

ofensă adusă statutului şi autorităţii cadrului didactic (refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare , atitudinile 

ironice sau sarcastice , zgomote în timpul activităţii didactice). 

Violenţa profesorilor faţă de elevi : 

Acest fenomen deşi mai puţin recunoscut în spaţiul şcolii, deoarece contravine flagrant cu statutul şi 

responsabilităţile unui cadru didactic, se poate manifesta prin forme precum :agresiunea verbală faţă de 

elevi(atutudini ironice , ţipete, injurii, jigniri sau insulte), agresiune non-verbală(ignorarea mesajelor 

elevilor şi neacordarea de atenţie acestora, gesturi sau priviri ameninţătoare, marginalizarea unor elevi), 

excluderea de la activităţi didactice sau chiar pedeapsa fizică. 

Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii: 

Deşi nu sunt prezenţi zilnic în spaţiul şcolii, unii părinţi manifestă comportamente neadecvate , care ţin 

de domeniul violenţei.Părinţii îşi legitimează astfel de comportamente (faţă de profesori sau faţă de alţi 

elevi ai şcolii)prin nevoia de a apăra drepturile propriilor copii, într-un spaţiu în care consideră că nu li 

se oferă acestora suficientă securitate. 

 Faţă de profesori , părinţii utilizează cel mai frecvent violenţa verbală(ţipete, discuţii aprinse), 

iar în unele cazuri chiar agresivitatea fizică . 

 Faţă de alţi elevi din şcoală , au fost semnalate cazuri de certuri sau chiar agresiune fizică , 

atunci când propriul copil intră într-un conflict cu acestia sau când este victimă a violenţei lor. 

Sunt şi situaţii în care părinţii manifestă comportamente violente faţă de propriul copil  în spaţiul şcolii, 

de la ironizarea sau admonestarea acestora în faţa clasei de elevi pâna la agresivitatea fizica . 

 La nivelul şcolii pentru prevenirea formelor de violenţă s-au stabilit  câteva obiective: 

Identificarea  şi evaluarea fenomenului de violenţă în şcoală şi mediul proxim acestuia, 

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 combaterea violenţei în 

şcoală; 

Elaborarea unei strategii  de prevenire şi combatere a violenţei; 

Elaborarea şi testarea unor instrumente  de identificare, monitorizare şi evaluare a fenomenelor de 

violenţă în şcoală, ca parte a Planului de Dezvoltare al Şcolii; 
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Implicarea actorilor de la nivelul şcolii şi de la nivelul comunităţii în derularea activităţilor dezvoltate 

în  cadrul strategiei. 

           Obiectivele stabilite au fost realizate prin:                                                                               

Dezbateri în timpul orelor de consiliere şi orientare, a situaţiilor de violenţă petrecute în şcoală sau în 

vecinătatea acesteia şi prin încurajarea opiniei elevilor cu privire la situaţiile respective. 

Participarea activă  la ore pe tema violenţei( derularea unor programe şi activităţi extraşcolare ) 

Realizarea de referate, eseuri , proiecte individual sau în grup.Valorificarea intereselor ,aptitudinilor 

şicapacităţii elevilor careau comis acte de violenţă prin implicarea acestora în activităţi şcolare şi extra 

–şcolare(sportive, artistice) 

Responsabilizarea elevilor cu comportament violent 

Sensibilizarea profesorilor faţă de problematica violenţei prin acţiuni de informare sistematice şi 

coerente în scopul identificării situaţiilor potenţial generatoare de conflict, încadrarea lor corectă şi 

selectarea modului potrivit de intervenţie. 

Transfirmarea regulamentului intern, specific fiecărei şcoli ,din instrument formal  în mijloc real de 

prevenire. 

Iniţierea la nivelul şcolii aunor structuri cu rol de mediere care să contribuie la identificarea  surselor de 

conflict, a actorilor implicaţi şi a căilor de soluţionare 

Colaborarea şcolii cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă 

Identificarea şi asistarea elevilor care au  fost victime ale violenţei şcolare prin implicarea  cadrelor 

didactice, a personalului specializat(consilieri şcolari, pedagogi,  psihologi,asistenţi sociali, madiatori), 

a părinţilor. 

        Experienţa de până acum ne arată că violenţa în rândul elevilor este o realitate care poate fi ţinută 

sub control şi într-o măsură semnificativă  redusă la manifestări  pe care le putem numi acceptabile 

Este foarte important să nu considerăm niciodată că s-a făcut totul în acest domeniu.Combaterea  

violenţei fără violenţă şi inocularea spirtului de toleranţă în comportamentul elevilor  rămân obiective 

permanente ca educaţia însăşi,iar mijloaceler folosite se multiplică în deplină relaţie cu datele în 

continuă  schimbare ale realităţii. 
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PLAN DE INTERVENŢIE 

 

Prof. Lascu Cerasela Cătălina,  

Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, Timișoara, Timiș 

 

1. Definirea problemei: violența, “condimentul omniprezent” în cadrul clasei a IX-a; implicarea 

noului diriginte (în conștientizarea de către elevi a naturii, specificității și eficienței relațiilor 

interpersonale din interiorul colectivului). 

 

2. Descrierea problemei: 

– caracteristici comportamentale: 

* conflicte având caracter iterativ în cadrul clasei, dar și cu alți colegi de școală; 

* formarea unor grupuri (în limbajul argotic “bisericuțe”) 

* comportament neadecvat la ore, față de profesori și colegi: neatenție, revoltă, limbaj vulgar, 

nerespectarea profesorului, deranjarea orelor, refuzul de a participa la ore, dispreț, ironie (inventarea 

unor porecle pentru colegi). 

_ caracteristici cognitive: 

* randament scazut d.p.d.v. școlar 

* deformarea adevărului 

_ caracteristici emoționale: 

* violența devine un factor de stres pentru cei din proximitate, care au un comportament nonviolent 

* violența devine și un factor de șantaj emoțional, de constrângere a colegilor sau profesorilor. 

 

3. Identificarea posibililor factori de formare și dezvoltare a problemei: 

– lipsa de imaginație și pragmatism 

– doza mare de energie care implică, normal, consumul acesteia, însă în mod negativ 

_ comportamente violente asemănătoare prezente în familie, lucru cunoscut din propriile mărturisiri 

sau de la psihologul școlii 

_ reprimarea unor sentimente timp îndelungat, după care are loc explozia printr-un act violent. 

 

4. Identificarea factorilor de mentinere și activare a problemei: 

–  timpul liber avut la dispoziție, folosit necorespunzator și neproductiv (mai ales pauzele) 
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 -lipsa unor activități suplimentare în timpul liber 

   - o mai veche obișnuință; înclinarea spre bătaie, o “apucătura” ce nu a fost combătută la vreme; 

proverbial se spune ca răul se taie de la rădăcina; în acest caz germenii violenței se păstrează încă din 

ciclul gimnazial 

  - prestigiul: Toată lumea ne cunoaște! Prin asta suntem “celebri”! 

 - mitul: clasa care are inițiala C este cea mai slabă la învățătură si problematică 

- inclusiv liderul informal al clasei are un comportament violent, iar, după cum se știe, acesta este un 

exemplu pentru o mare parte din clasă. Acest lider are carismă, nu prea se omoară cu învățatul, dar este 

mereu la curent cu ceea ce este nou, ce este la modă, un adevărat arbitru al batăilor, dar și al eleganței 

în jurul căruia roiesc totdeauna elevii din clasă, dar și din școală, elevi care îl admiră și încearcă să îl 

imite. 

- lipsa încurajării și a laudelor unor progrese, cât de mici, în ceea ce îi privește pe elevi. 

5. Planul de intervenție: 

Obiectiv de lungă durată: combaterea violenței și dezvoltarea unui climat normal, de respect reciproc și 

toleranță. 

Obiective specifice: 

O 1. Dezvoltarea sentimentului de responsabilitate, responsabilizarea elevilor prin anumite sarcini. 

Strategie de intervenție: includerea tuturor elevilor în realizarea unor activități comune care presupun 

comportamente pozitiveîin mai multe situații: 

1. învățătură; 2. activități organizate împreună cu comunitatea; 3. activități culturale; 4. activități 

gospodărești; 5. diverse dezbateri. 

 

Subactivități propuse pentru fiecare dintre acestea: program de învățare după ore în cadrul școlii 

 

activități la azile, la școala specială din oraș vizionarea unor piese de teatru, realizarea unei 

 reviste a clasei, realizarea unei “Cărti a clasei” în care să fie notate evenimentele importante din  

colectiv  (imn al clasei, perle ale colegilor culese din lucrări, fotografii, Regulamentul clasei). 

numirea unor responsabili î.c.c.p. curățenia în clasă, îngrijirea plantelor, grupul sanitar, igiena. 

dezbateri pe teme precum: caracterizarea clasei, definiții sugestive pentru clasa noastră, clasa ideală etc. 

O 2. Formarea sentimentului de respect față de proprii colegi și profesori. 

Strategie de intervenție: conturarea unei imagini realiste a profesorilor și a colegilor. 
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Activități: realizarea unor activități de grup, proiecte, discuții cu diverși profesori, vizionarea unor 

filme. 

O 3. Atragerea liderului informal prin învestirea în funcție de lider formal, în același timp. 

Strategii de intervenție: responsabilizarea zilnică a acestuia cu diverse activități, acestea fiind luate 

drept model de ceilațti. 

Activități: joc de rol; completarea săptămânaăa de către acesta a “Oglindei clasei”, aceasta 

incluzând elevii care s-au comportat adecvat statutului lor; să se voteze la ora de dirigenție “Top 

rușinică”, prin vot secret. Elevii clasei vor vota elevul cel mai indisciplinat elev. Identificarea unor 

situații concrete de manifestare a relațiilor n colectiv și analiza condițiilor de exprimare a acestora pe 

baza unui studiu de caz  (relații între liderul clasei și grup; mândria de a face sau nu parte din colectiv). 

O 4. Planificarea unei ore de dirigentie pe tema: Putem să combatem violența? Prin ce mijloace? 

Strategie de intervenție: discuții frontale pe tema sus menționata; elevii pot aduce 

contra/argumente. 

Activități: discuții frontale, activiățti pe grupe, vizionări de film, jocuri de rol (elevul în rolul 

profesorilor și alti colegi păstrându-și rolul de elevi; jocul de rol se bazează și pe întâmplări petrecute 

în clasă. 

Discuțiile fronate au drept coordonate: pedepsele sunt o soluție sau o necesitate; sunteți de acord 

cu pedepsele corporale: da/nu, de ce; câți copii au deja probleme cu violența și au fost la politțe; ce 

intelegeți prin copil rău/neascultător; ce fel de copii considerați că sunteți; cunoașteți alti copii violenți 

sau alte clase; cum credeți că putem combate violența? 

O 5. Diferențierea realului de ficțiune (imaginație); impactul fițtiunii în viața noastră. 

Strategia de intervenție: să identificăm și să explicăm termenii și diferența între; real/fictiv/ideal, 

între viața reală și “viața regizată” (produs comercial). 

Activități: prezentarea unor comportamente violente în viață, cauzeleși consecințele acestora, 

modalități de prevenire și combatere a violenței (autocontrol, toleranță, stăpânire de sine), vizionarea 

unor filme; discuții despre subiectele fictive și scenariile din filme, precum și comercializarea acestora. 

Aceeași temă o putem transpune în literatură, spre exemplu, basmul: victoria binelui asupra răului se 

face prin încercari, probe și lupte, dar între zmei, balauri, feciori de împărat etc.  

 Elevii trebuie să formuleze niște concluzii, învățăminte; nu trebuie să se “confunde” cu aceste 

personaje negative; ele sunt ireale. 

O 6. Diferențierea între eroii pozitivi în plan real și ficțional. 

Strategia de intervenție: conturarea portretului moral al eroului pozitiv. 
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Activități: discuții frontale, având ca țintă formularea unor concluzii precum: eroii pozitivi prin 

lupte există în plan imaginar; eroii pozitivi în planul real înseamnă practicarea unor meserii care 

implică mult curaj (pompieri, polițiști etc.) . 

Evaluarea intervenției: 

-îmbunătățirea situației la învățătură și a comunicării cu profesorii și colegii, atât prin elemente 

verbale, nonverbale și paraverbale; 

-realizarea, împreună cu elevii clasei (merituoși de această dată!), a unor “Certificate de bună purtare” 

-confecționarea unui afiș al clasei cu inscripția: Clasa… Zonă a nonviolenței 

-chestionar de autocunoaștere; 

- planșe care conțin diverse figuri faciale care exprimă: nervozitate, tristețe, suferință, anxietate, 

bucurie, optimism, pesimism, supărare etc. Fiecare elev își va alege o “mască” pe care o au în cea mai 

mare parte a timpului; explicând alegerea.   

 

 

TEATRUL FORUMULUI SI REZOLVAREA CONFLICTELOR INTERPERSONALE  

 

Nume si prenume: Ivan Iuliana,  

Școala Gimnazială nr. 7 Buzău, Județul Buzău  

  

Relația dintre educația interculturală și violența școlară este evidentă plecând de la definiția  

educaţiei interculturale ca tipul de educație care promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare 

şi înţelegere firească a noţiunii de diferit , de recunoaştere şi respectare a  diferenţelor culturale. Ea are 

drept scop formarea deprinderii de a trăi alături de și împreună cu ceilalți.  

 Însă este o realitate din ce în ce mai evidentă în școlile din țara noastră că violența școlară este o 

manifestare cotidiană,  nefiind un fenomen social cu totul nou. În şcoli au început să existe  fenomene 

de violenţă, provocate din cauze diferite, manifestându-se sub forme variate, latente sau active, cu 

efecte imediate sau întârziate, rezolvate parţial ori total sau amânate, rezolvate direct sau printr-un 

complex de metode şi factori.  

 Această violență ia forma cea mai des întâlnită de bullying, de comportament ostil sau de 

excludere și de umilire . Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe sau de 

către colegi care îl strigă într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau probleme de ordin 

medical/familial). Uneori aceste tachinari se transformă în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în 
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atacuri fizice. Îi auzim de foarte multe ori pe copiii din jurul nostru spunând lucruri mai puțin frumoase 

la adresa altor copii sau folosind apelative de genul: grasule/graso, aragaz cu patru ochi etc. Ceea ce 

poate nu ne dăm seama este în ce măsura aceste cuvinte dor sau măsura în care aceste cuvinte afectează  

copilul și percepția sa despre sine și despre ceilalți.  

 O abordare interdisciplinară a acestei relații dintre fenomenul de bullying și educația 

interculturală este ceea ce se numește Teatrul Forum , un tip de teatru propus de Augusto Boal cu 

scopul de a-i învăța pe oameni să schimbe lumea în care trăiesc. Conceptul de bază de la care pleacă 

acest teatru forum este următorul : actorul începe cu o situație dramatică din viața de zi cu zi și încearcă 

să găsească soluții (spre exemplu părinți care încearcă să își ajute copilul care este consumator de 

droguri, o persoană care se confruntă cu discriminarea rasială sau discriminare religioasă sau pur și 

simplu un elev nou care este timid și care dificultăți în a-și face prieteni). Audiența este încurajată să 

intervină oprind acțiunea din piesă, venind pe scenă pentru a înlocui actorii și jucând propriile idei.  

 Metoda este foarte eficientă în rezolvarea conflictelor interpersonale. Ca parte a misiunii 

noastre de soluționare pașnică a conflictelor , am discutat cu elevii noștri termenii huligan , bruscat, și a 

celorlalte persoane prezente , pentru a îi ajuta să identifice rolul lor într -un conflict.  Bătăușul se poate 

schimba și nu este întotdeauna aceeași persoană sau o singură persoană. Agresatul este persoana care 

este ținta și este făcută să se simtă  nesigur emoțional sau fizic.  Spectator este o persoană care stă și 

privește cum un bătăuș antagonizează agresatul . Uneori, spectatorul poate deveni chiar un bătăuș prin 

încurajarea huliganul să acționeze într-o manieră ostilă față de țintă. Cu toate acestea, pe de altă parte, 

spectatorul are capacitatea de se ridica în favoarea celui hărțuit prin încurajarea huliganul să-și 

reconsidere acțiunile sale . 

 Pe măsură ce elevii au identificat componentele cheie ale fiecărui rol , ei au recunoscut 

necesitatea unei a patra categorii. Astfel, se caută un mod de a ajuta pe elevi să vadă capacitatea 

spectatorului de a schimba situația și de a-i susține pe cei  agresați . Este rolul celui care își recapătă 

puterea în favoarea celor hărțuiți sau invitând agresorul să facă o alegere mai pozitivă . Îndrăznețul 

deplasează energia spre rezolvarea unui conflict .  

 În Teatrul Forum , elevii prezintă scenete pe baza conflictelor autentice . Elevii creează o 

scenetă care prezintă antimodelul sau o escaladare a conflictului . În satira lor , elevii nu rezolvă 

conflictul lor . Mai degrabă, ei prezintă conflictul pentru public și invită un membru din public să intre 

în scenetă și să încerce o varietate de strategii . În mod ideal , sceneta ar trebui să dureze între trei și 

cinci minute , cu câteva momente -cheie atunci când escaladează conflictul . Ele pot fi , de asemenea, 



70 
 

mai scurte atunci când se utilizează un model exsitent pentru a ajuta elevii să lucreze printr- un conflict 

recent.  

 Sfaturi pentru facilitarea Teatrului Forum:  

 Publicul este invitat să urmărească sceneta o dată 

 Odată ce sceneta s-a încheiat, spectatorii au posibilitatea de a participa și de a deveni "spect-

actori ." Sceneta este jucată din nou, dar de data aceasta un student din public, care vede o șansă 

de a intra scenetă și să încerce o nouă strategie  

 În acel moment, elevul este invitat să vină pe scenă și să înlocuiască unul dintre personaje. 

Cereți elevului să indice din ce punct al scenetei trebuie să reînceapă sceneta 

 Actorii apoi reiau sceneta,  derulând strategiile pe care le propune elevul.  

 După fiecare intervenție, profesorul discută strategia cu grupul de elevi, modul în care aceasta 

strategie ar funcționa și dacă ei cred că ar fi eficientă în viața reală. 

 Profesorul mulțumește elevilor  pentru ideile lor și continuă întrebând dacă alții au idei pentru 

aceeași situație,  cu scopul de a obține o implicare mai mare și sugestii mai multe pentru 

rezolvarea conflictului.  

 Sugestii pentru membrii audienței : 

 Fiți atenți să nu vă răniți  

 Intervenim numai atunci când un personaj se luptă cu o situație , de obicei, spectator sau 

agresatul. ( Ar fi foarte ușor să schimbăm lumea dacă am putea schimba oamenii care credem 

că cauzează probleme . )  

 Nu există nici un răspuns greșit sau vreo sugestie rea . Noi învățăm de la fiecare idee care este 

prezentată.  

 Nici o schimbare nu are loc peste noapte.  

 

Un exemplu elocvent pentru această metodă este următoarea scenetă compusă de elevi care prezintă 

situația unui elev nou într-o școală, care este agresat de ceilalți și considerat ciudat.  

Zvonurile  

Selina : Știi , am auzit cel mai ciudat zvon despre tine , Sascha . 

Florian : Am auzit , de asemenea. 

Nils : Yuck ( Se uită la Angelo ) 

Sascha : Într-adevăr ? 
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Selina : Cineva a spus că te-a văzut râzând și vorbind cu acest tip ciudat ... acest nou elev -  Angelo 

prostul- din prima zi de când l-am cunoscut , l- am urât Oh, Doamne, stă acolo, ia uite-l.  

Nils : Le-am spus că sunteți amândoi în aceeași echipă de handbal școlar și , probabil, ați avut același 

drum spre casă.  

Florian : Asta trebuia să fie, așa-i? ( Toată lumea se uită la Sascha și așteaptă . Ei vor ca el să 

reacționeze . ) 

Sascha : Suntem în aceeași echipă . 

Michelle : ( fericit acum ) Vezi , știu că a existat un motiv bun . 

Sascha : Lăsați -l în pace , el este în regulă . Nu-l cunoașteți . 

Florian : Dar, să arăți și să mergi și să vorbești ca un idiot nu este suficient : tot ceea ce faceAngelo îl 

face cel mai urât în școală . 

Michelle : Dar tu și Angelo sunteți prea diferiți . Tu ești cool și el este ciudat , tu ești popular și el este 

un tocilar. 

Nils: El a pierdut cel puțin două puncte pentru pantaloni, două puncet pentru jachete sale ciudate, patru 

pentru părul său. Zece pentru că a vorbit cu un profesor după școală și arătând ca el se bucura de 

conversație.  

Selina: Și douăzeci și pentru vocea lui! Vă amintiți prima zi când profesorul nostru de franceză  i-a 

arătat calea spre clasa noastră, el a spus "Vă mulțumesc foarte mult domnule", într-un "voi linge 

pantofii tăi, dacă îți place vocea." 

Michelle: Niciodată nu voi uita cum l-am trimis întotdeauna la clase greșite ... 

Sascha: Nu mai vorbi despre el.Îl insulți. Taci, taci, Michelle! 

Michelle: Cine ești tu să-mi spui să tac? Tu încerci sa fii cool din nou. Ești prietenul nostru sau ești 

prietenul acestui Angelo prost? Hotărăște-te! Noi - prietenii tăi sau acest străin genial? 

Florian: Cum poate fi ok? El este un mare pretendent, tatăl său este un pilot, care zboară jumbo jet-uri 

și el vine la școală cu un costum, chiar și purtând o cravată, uita-te la el, ce drăguț! 

Florian (îndreptându-se către  Angelo, luându-l de  cravata și trăgându-l până când Angelo devine roșu 

în fața lui): Ascultă, de mult am așteptat un tip ca tine, am cincizeci de jocuri pe calculator și tatăl meu 

este șeful unei companii mari. (Florian îl împinge pe Angelo și se uită la ceilalți care râd ... toată lumea 

în afară de Sascha). 

Sascha ( se îndreaptă către Florian ) : Nu a fost ok ! 

Florian : Taci și du-te  cu prietenul tău  - noul tău prieten ... nu avem nevoie de tine ! 

( Florian , Michelle , Nils și Selin părăseasc scena . Sunt doar Sascha si Angelo ) 
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Angelo : Eu nu mai merg la această școală proastă, cu  oameni prosti , oraș prost ,  mă duc înapoi . 

Sascha : Poate e vina ta , de asemenea, că nimeni nu te place aici . 

Angelo : Ce știi , du-te înapoi la prietenii tăi stupizi și lasă -mă în pace . 

 

EDUCAŢIA – UN ATU CONTRA VIOLENŢEI 

 

Prof.dr. Rotăraş-Donea Ludmila 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, loc. Iaşi, jud. Iaşi 

 

„Violenţa este arma celor slabi” 

(Mahatma Gandhi) 

 Societatea contemporană se confruntă cu o perioadă dificilă din existenţa sa, când 

transformările galopante care se produc în toate domeniile îl determină pe individ să nu mai facă faţă 

provocărilor şi să nu mai ţină pasul, lucruri care, adesea, îl împing spre un comportament cel puţin 

bizar, chiar nejustificat, din dorinţa de protecţie sau de retragere din faţa ameninţărilor la liniştea şi 

siguranţa personală.  

 Violenţa umană este şi a fost întotdeauna o problemă cu care s-a confruntat comunitatea de-a 

lungul istoriei, dar faptul că formele ei diverse au intrat mai ales în ultima perioadă în atenţia mass-

mediei, au adus-o în prim-planul preocupărilor organelor legislative şi a conducătorilor instituţiilor care 

caută soluţii privind ameliorarea situaţiilor conflictuale, prevenirea şi combaterea actelor de violenţă, 

stoparea creşterii delincvenţei infantile îngrijorătoare etc. 

 Prin formele ei de manifestare şi prin amploarea sa, violenţa umană este un fenomen complex, 

având cauze multiple de ordin social, psihologic, educaţional şi economic, iar încercările de stabilire a 

dimensiunilor ei presupun cunoaşterea tuturor factorilor care stau la baza ei. Violenţa din mediul şcolar 

este doar o parte din violenţa umană cotidiană şi, cu toate că a existat şi în trecut, dezvoltarea 

tehnologiilor şi atenţia sporită a mijloacelor de informare moderne au făcut din aceasta un subiect de 

actualitate dar deloc îmbucurător.  

 Instituţiile de învăţământ constituie o parte integrantă a comunităţii, iar problemele cu care 

acestea se confruntă, privind siguranţa mediului şcolar, calitatea actului didactic şi mediul de 

dezvoltare al tinerilor sunt nişte lucruri care preocupă societatea noastră în ansamblu, întrucât de 

acestea depinde valoarea educabilului, viitor cetăţean al statului, cu drepturi de vot şi care va decide 

soarta comunităţii.  
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 Violenţa şcolară este specifică, în special, vârstei adolescentine, când printre principalele cauze 

se află: mediul familiar unde se produc probabil astfel de acte de violenţă între părinţi sau între părinţi 

şi copii şi pe care copiii le imită atunci când se află cu alţi colegi mai vulnerabili decât ei; societatea 

care este agresivă în ansamblu şi care îl determină adesea pe adolescent să se descurce pe cont propriu, 

să facă faţă provocărilor, situaţiilor neaşteptate şi dificile în care nu mai are timp să solicite ajutorul 

adulţilor; strada şi grupurile stradale în care ajunge voluntar sau involuntar şi din care fie nu mai poate 

ieşi din cauza manipulării liderilor, fie nu are suficient curaj să renunţe, fie se adaptează condiţiilor 

impuse de anturaj şi le acceptă ca fiind normale; mass-media care în prezent este pe lângă un factor 

important de informare şi un furnizor de emisiuni, filme, în general informaţii cu caracter şi impact 

violent asupra sensibilităţii şi psihicului adolescentului care este incapabil adesea să discearnă între 

benefic şi negativ; afirmarea masculinităţii care în această perioadă adolescentină duce la acte 

necugetate din partea elevului pentru a se afirma în grup, pentru a fi apreciat de ceilalţi în legătură cu 

forţa sa ori pentru a-şi atrage simpatia fetelor. 

 Oricare ar fi motivele care stau la baza actelor de agresiune şcolară, rolul instituţiilor de 

învăţământ este unul fundamental în vederea asigurării unul climat propice educaţiei prin măsurile 

luate la timpul potrivit. În acest sens, unităţile şcolare se implică permanent în diferite programe, 

proiecte, sesiuni de informare, simpozioane pe teme care promovează un stul de viaţă sănătos, bazat pe 

respectarea celorlalţi şi pe cultivarea stimei de sine, activităţi şcolare şi extraşcolare derulate în 

parteneriat cu ONG-uri.  

 Şi în unitatea noastră şcolară am desfăşurat numeroase activităţi cu caracter educativ pe tema 

antiviolenţei, care s-au organizat în parteneriat, în special, cu Organizaţia Salvaţi Copiii, cu care 

colaborez de trei ani, dar şi cu alte instituţii care sprijină educaţia, după cum urmează:: 

 Activitatea „FARE action weeks”, campania europeană de luptă contra violenţei, rasisimului şi 

discriminării în sport, în parteneriat cu Clubul Sportiv Supersport, Baia Mare, jud. Maramureş, 

cu care suntem la al patrulea an de colaborare. Activităţile pe care le-am desfăşurat în cadrul 

proiectului au cuprins: dezbateri, prezentări Power Point, lectorate, ateliere de desen şi de 

postere, chestionare, expoziţii, meci amical de fotbal etc – toate pe temele proiectului, prin care 

am încurajat elevii liceului să adopte un mod de viaţă sănătos, nonviolent. 

 O altă activitate a constat în derularea proiectului realizat împreună cu o colegă cu titlul 

„Educaţia este un vaccin contra violenţei” şi care s-a desfăşurat pe parcursul unui semestru, 

incluzând mai multe activităţi, printre care voi enumera: dezbateri; lectorate cu părinţii privind 

fenomenul violenţei; aplicarea de chestionare pentru depistarea formelor de violenţă din liceu 
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sau, în general, din societate cu care s-au confruntat adolescenţii noştri; ateliere de lucru; 

întâlniri cu preotul paroh şi cu poliţistul de proximitate pentru a afla despre problematica 

violenţei din punctul de vedere al fiecărei instituţii etc. 

 Participare la Simpozionul Regional Comunicare fără bariere, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, cu 

lucrarea Managementul conflictului în liceu, în care am prezentat o clasă-problemă de a XIII-a 

cu manifestări violente, formată din 32 de băieţi, dar cu care am ajuns în cele din urmă la 

cooperare. 

 Participare la Simpozionul Naţional Şcoala şi familia, promotori ai non-violenţei, Gîrcina, jud. 

Neamţ, cu lucrarea Familia violentă – factor perturbator în dezvoltarea personalităţii elevului, 

în care am identificat şi prezentat riscurile şi dezavantajele pe care le are un copil crescut într-o 

familie violentă, lucruri care îi marchează profund personalitatea. 

 Participare la Proiectul Ziua Internaţională împotriva abuzului şi violenţei asupra copiilor, 

organizat de Salvaţi Copiii, Iaşi, cu activitatea Adolescenţă fără abuz şi violenţă, la clasa a XII-

a, în care am discutat despre Convenţia privind drepturile copilului, instituţiile statului care pot 

acorda ajutorul în cazul abuzurilor, am realizat diferite ateliere de lucru, am identificat slogane 

pe teme antiviolenţă etc. 

 Realizarea activităţii O minte sănătoasă într-un corp responsabil!, la clasa a IX-a, în parteneriat 

cu Salvaţi Copiii, Iaşi, în care am discutat despre un stil de viaţă sănătos, despre vicii, incluzând 

comportamentul agresiv şi consecinţele lui. 

 Participare la Festivalul nonviolenţei, Liceul de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi, cu lucrări realizate 

de către elevi în tehnica quilling şi care promovează o viaţă nonviolentă, bazată pe altruism şi 

pe toleranţă. 

 Ca membră în Comisia pentru reducerea fenomenului de violenţă de la nivelul şcolii, m-am 

implicat şi în multe alte activităţi cu caracter educativ care sprijină elevii în adoptarea unui stil 

de viaţă sănătos, responsabil, echilibrat, menit să contribuie din plin la dezvoltarea lor 

armonioasă.  

Activităţile desfăşurate pe teme anti-violenţă au fost cu mult mai numeroase şi au inclus şi 

violenţa pe lângă alţi factori de risc din societatea noastră. Acestea au vizat proiecte de colaborare între 

elevi, ateliere de creaţie, vizite extraşcolare, acţiuni de voluntariat care promovează toleranţa, 

antidiscriminarea şi ajutorul necondiţionat – toate cu o valoare incontestabilă pentru crearea unui suport 

cognitiv, emoţional, psihic  necesar dezvoltării personalităţii adolescentului. 
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EDUCAŢIA MULTICULTURALĂ- 

MIJLOC ÎMPOTRIVA FOLOSIRII VIOLENŢEI 

 

Ene Doina-Mihaela 

Şcoala Gimnazială Morteni,  

Comuna Morteni 

Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale 

Comuna Crângurile 

Judeţul Dâmboviţa 

 

Violenţa umană este una dintre marile probleme ale societăţii contemporane. Ca fenomen, este 

întâlnită peste tot în lume. “Violare” înseamnă a profana, adică a depăşi limitele impuse de lege. 

Potrivit lui Freud, violenţa este urmarea unei frustrări şi frustrarea antrenează un comportament violent. 

Există mai multe tipuri de tipuri de violenţă: verbală, fizică, emoţională şi sexuală. Unele din acestea 

pot fi întâlnite zilnic atât în spaţiul public şi privat, cât şi în cel public instituţionalizat, cum este, de 

exemplu, şcoala, iar altele, mai rar. Fenomenul violenţei în şcoală constituie o problemă pe care unii o 

ignoră, alţii o iau în râs, unii o prezintă cu patos şi mândrie sub formă de poveste, alţii propun reguli şi 

regulamente, fără a ţine cont uneori de victimele acestui fenomen, de cei care suferă în fiecare zi 

consecinţele ample şi de lungă durată ale violenţei verbale sau fizice, în primul rând. În activitatea 

http://www.unicef.org/romania/ro/Violenta_in_scoala.pdf
http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/rev6/violenta.pdf
http://www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro/materiale-informative-proiect/77-violena-in-mediul-colar.html
http://www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro/materiale-informative-proiect/77-violena-in-mediul-colar.html
http://www.gandirefresh.ro/articole/la-scoala/violenta-scoli
http://www.academia.edu/5143868/Prevenirea_si_combaterea_violentei_in_scoala_-_ghid_pentru_cadre_didactice
http://www.academia.edu/5143868/Prevenirea_si_combaterea_violentei_in_scoala_-_ghid_pentru_cadre_didactice
http://www.ziare.com/scoala/elevi/cuvintele-dor-violenta-in-scoli-cazuri-reale-si-solutii-concrete-pentru-parinti-si-copii-1204013
http://www.ziare.com/scoala/elevi/cuvintele-dor-violenta-in-scoli-cazuri-reale-si-solutii-concrete-pentru-parinti-si-copii-1204013
http://www.ise.ro/cum-putem-preveni-violenta-scolara
http://wedu.ro/pg/proiecte/view/55253/combaterea-violentei-in-scoala-noastra


76 
 

şcolară, întâlnim elevi cu diferite trăsături de personalitate şi caracter. Unii dintre aceştia sunt veseli, 

politicoşi, atenţi, talentaţi, iar alţii trişti, retraşi, nefericiţi, nepoliticoşi, duşmănoşi, provocatori, mândri, 

nervoşi, teribilişti. Sunt elevi ce provin din familii armonioase, unele înstărite şi alţii ce provin din 

familii dezbinate, nevoiaşe. Unii elevi se bucură de căldura căminului părintesc, alţii sunt crescuţi de 

rude dezinteresate. Tuturor acestor copii noi, educatorii, trebuie să le oferim o educaţie prin care să 

prevenim şi să înlăturăm violenţa ca mijloc de comportament, găsind în loc soluţii cum ar fi cea a 

educaţiei multiculturale. 

Multiculturalitatea se manifestă prin diferenţe culturale, de identitate şi politice. Ideea de 

diversitatea conţine atât avantaje, cât şi dezavantaje. Multiculturalitatea urmăreşte valorificarea tuturor 

culturilor şi modurilor de viaţă într-o societate. 

De-a lungul timpului, în toate zonele geografice ale ţării noastre, au existat relaţii de convieţuire 

între românii autohtoni: moldoveni, munteni, transilvăneni, dobrogeni, pe de o parte şi diferitele 

populaţii stabilite aici: maghiari, germani, bulgari, sârbi, turci, tătari, ucrainieni, greci, italieni, 

polonezi, cehi, rromi etc. Multiculturalitatea se referă la coexistenţa armonioasă şi interacţiunea 

diferitelor culturi. Minorităţile naţionale au avut contribuţii importante în viaţa culturală, ştiinţifică şi 

economică a ţării, prin spiritul de toleranţă şi acceptarea reciprocă, aceasta reprezentând un avantaj şi o 

bogăţie pentru România.  

Din anul 2008, după participarea la un curs de perfecţionare, ca profesor de istorie, am înţeles 

importanţa realizării unei educaţii multiculturale prin prezentarea permanentă, în cadrul activităţilor 

extraşcolare şi extracurriculare a unui calendar intitulat “Apreciază diversitatea. Calendar 

multicultural” ce este împărţit pe luni. Acest calendar oferă posibilitatea cunoaşterii  unor evenimente 

şi personalităţi politice, culturale şi religioase române sau aparţinând minorităţilor entice, care au 

îmbogăţit orizontul cunoaşterii şi zestrea culturală pe pământul României. 

Calendarul oferă posibilitatea aflării din timp a unor evenimente care se pot aniversa sau comemora 

prin alte activităţi. Exemple de evenimente: 

 1 ianuarie-Aul Nou 

 24 februarie-Dragobetele 

 8 Martie-Ziua Internaţiuonală a Femeii 

 15 martie-Ziua Naţională a Ungariei 

 8 aprilie-Ziua Internaţională a Rromilor 

 9 octombrie-Ziua Naţională de Comemorare a Holocaustului în România. 

Exemple de personalităţi pot fi date prin: 
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 Români: Mihai Eminescu-poet, prozator, journalist,George Enescu-compozitor, Ion Creangă-

scriitor, Nicolae Titulescu-diplomat, Mircea Eliade-scriitor, Dumitru Prunariu-cosmonaut, Oana 

Pellea-actriţă; 

 Maghiari: Elek Benedek-scriitor, jurnalist, Geza Vida-sculptor, Emerich Jenei-antrenor de 

fotbal; 

 Germani: Herta Muller-scriitoare, Wilhelm Fabini-sculptor, regele Mihai al României; 

 Aromâni: Ion Caramitru-actor, Andrei Şaguna-mitroploit al Transilvaniei, A. D. Xenopol-

economist, filozof, istoric, pedagog, sociology, Lucian Blaga-filozof, poet, journalist; 

 Evrei: Felix Aderca-poet, Aurel Giroveanu-compozitor, Elie Wiesel-scriitor, ziarist, Aurel 

Vainer-economist, deputat, Laurenţiu Profeta-compozitor; 

 Greci: Demostene Russo-istoric şi filolog, Ion Luca CAragiale, dramaturg, nuvelist, pamfletar, 

poet, scriitor; 

 Italieni: Ileana-Stana Ionescu-actor;   

 Armeni: Anca Călugăreanu-actriţă, Varujan Pambuccian, politician, Garabet Ibrăileanu-scriitor, 

critic literar; 

 Macedoneni: Camil Ressu-pictor, Alexandru Macedonski-poet, dramaturg, publicist; 

 Albanezi: Victor Eftimiu-poet, dramaturg, traducător, academician. 

Elevii află multe informaţii din acest calendar, pot realiza corelaţii între evenimente şi personalităţi, 

adoptă o atitudine de consideraţie şi respect faţă de cultura altor populaţii, neromâne. 

Satisfacţia profesorului este cu atât mai mare, cu cât observă interesul elevilor faţă de aceste 

activităţi şi renunţă la un comportament violent, inadecvat. 

 

PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR                                                                                           

 

Inv. Alexe Rodica 

Scoala gimnaziala Frasinet, jud.Teleorman 

 

Scoala are un rol important in prevenirea violentei si asta nu numai in conditiile in care sursele 

agresivitatii  sunt din mediul scolar,ci si in situatia in care  sursele se afla in  exteriorul granitelor scolii. 

Voi enumera cateva din cauzele care pot determina comportamentul violent in randul scolarilor.                                                                                                                                                                                 

*Unii copii fiind martori ai violentei domestice ,fiind la varsta cand isi aleg si imita modelul de 
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comportament ,acestia isi pot insusi actele de violenta ale adultilor si le vor reproduce  la scoala,in 

grupul de prieteni,convinsi fiind ca aceste atitudini sunt corecte si firesti.                                 

 *In ciclul primar se formeaza /dezvolta dorinta copilului de a se evidentia ;nereusind performante la 

invatatura ,elevul va incerca sa devina lider prin orice metode apeland sau instigand la violenta.                                                                                                                                          

*Scolarii  au tendinta de a-i exclude pe cei minoritari ,provenind din medii sociale diferite,cauzand 

astfel forme de violenta.                                                                                                              

*Un alt factor de risc in devierea comportamentului copilului spre violenta il constituie Mass-Media 

care expune acte de violenta fara a sublinia caracterul imoral al agresiunilor.                                          

*O mare parte din vina o are familia care permite  contactul  copilului  cu televizorul,neexplicandu-I 

ceea ce este etic si ceea ce constituie abatere grava de la normele sociale si civice.Neimplicarea familiei 

in dezvoltarea capacitatii de a discerne moralul de imoral,legalul de ilegal,are ca urmare insusirea de 

catre copil a unor comportamente inadecvate varstei si deseori negative.                                                                                                                        

*Managementul defectuos al clasei,deficientele de comunicare intre cadrele didactice si elevi 

,neadaptarea practicilor educationalela o populatie scolara in  schimbare nu sunt de neglijat in aparitia 

fenomenului violentei.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sub eticheta violentei scolare se afla o diversitate de forme de conduita : confruntarea verbala 

,poreclirea,tachinarea,ironizarea,imitarea in scop denigrator,refuzul de a colabora si de a cere 

ajutor,bruscarea,lovirea cu diverse obiecte,palmuirea,impingerea,vatamarea corporala.Invatatorul 

trebuie sa observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni manifestarile violente ale acestora 

prin discutii atat cu elevii in cauza ,cat si cu familiile lor.O buna colaborare cu familia va reusi sa 

previna /sa indrepte /sa stopeze unele deviatii comportamentale.Rolul invatatorului este de a omogeniza 

colectivul,de a-i determina pe elevi sa-si respecte colegii,cadrele didactice.Lucrul acesta se poate 

realiza prin dezbateri colective ,prin intermediul povestioarelor,prin acordarea de sarcini pe 

echipe.Scolarii trebuie invatati ce inseamna a trai in societate:a te intelege reciproc ,a asculta opiniile 

celor din jur ,a exprima problemele in cuvinte nu in fapte,a lua decizii  colective si a te supune deciziei 

majoritatii,a-si controla pornirile violente. 

Trebuie sa existe un regulament intern la nivelul clasei,elevii fiind cei care negociaza regulile si 

stabilesc sanctiunile in cazul abaterilor (regulile sa fie simple,lesne de inteles si respectate),iar la 

nivelul scolii se elaboreaza ROI pe care parintii il semneaza la inscrierea copilului la scoala.E.J.Olmos 

arata ca “Educatia este un vaccin contra violentei.”In anul acesta voi derula proiectul 

educational”Copilarie fara violenta”care isi propune sa organizeze activitati educative cu elevii de la 
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clasa I,cat si cu parintii acestora in vederea prevenirii si diminuarii cazurilor de violenta in randul 

copiilor,sa consilieze atat copii,cat si familiile acestora si sa promoveze comportamente nonviolente. 

 In cadrul proiectului am desfasurat si sunt in desfasurare urmatoarele  activitati :       

*”Alfabetul nonviolentei  “prin care am urmarit cultivarea unui comportament model in randul elevilor 

clasei prin promovarea bunelor practice de prevenire a violentei.Activitatea se va desfasura pe ateliere 

de lucru constituite din parinti si elevi.Un atelier va realiza “Copacul sperantei”(Frunze galbene pentru 

trasaturi morale negative si frunze verzi pentru trasaturi morale pozitive),iar al doilea atelier va realize 

desene ilustrative ale calitatilor unor persoane.La final se va realiza o expozitie cu desenele obtinute.                                                                                      

*”Urmam un model ,suntem un model”-a avut ca obiectiv formarea unui stil pozitiv de relationare 

interpersonal.Aceasta activitate va avea ca subteme:aplicarea unor chestionare copiilor ,dar si 

parintilor(“Sunteti un model pentru copii?”),Asa da ,asa nu-joc de rol;concurs de desene(“Colegul meu 

,prietenul meu”);                                                                                                                  

*”Cuvinte care infloresc  inimi”-activitatea a urmarit consolidarea deprinderilor de comportare 

civilizata in grup si in afara grupului.Colectivul clasei  va fi impartit pe trei grupe.Vor fi identificate 

cuvintele care infloresc inimi:prietenie,adevar,punctualitate,respect,fapte bune,care vor fi aplicate sub 

forma unor jetoane pe un panou din clasa.Prin activitati variate precum 

concursurile,cantecele,lecturile,se va urmari formarea de comportamente adecvate pentru situatii 

diverse.                                                                                                                                                    

*”De la vorba la fapta”-are ca obiectivvalorificarea comportamentelor pozitive in relatia copil-

copil;copil-adult.Prin lecturi,desene,cantece,dramatizari elevii vor fi obisnuiti sa gestioneze situatiile 

conflictuale,sa-si controleze emotiile,sa manifeste toleranta si sa  utilizeze un limbaj adecvat in relatiile 

cu ceilalti.(“Cuvantul magic”,”Ziua complimentelor”,”Vorba dulce,mult aduce””Ce culori au 

cuvintele”)                                                                                                                                            

*”Nu numai la scoala”-contribuie la dezvoltarea capacitatii de rezolvare pasnica a conflictelor.Se va 

prezenta un film educativ,se vor purta discutii pe marginea lui,dupa care elevii vor realiza desene cu 

tema “Stop violentei”.Cele mai reusite  vor fi premiate.                                                       

 *Se va citi lectura “Veveritele Masa,Dasa si Sasa”de Virginia Waters pentru  reglarea emotiilor si a 

comportamentului in situatii problema. 

            Experienta de pana acum ne arata ca violenta  in randul celor mici este o realitate care poate fi 

redusa intr-o masura semnificativa .Energia elevilor poate fi canalizata pe teritoriul unor activitati cu 

incarcatura exclusiv educativa.Pentru a preintampina si dezarma un comportament violent in scoala ,si 

nu numai,trebuie sa clarificam si sa intelegem  conceptul de violenta ,sa aflam cauzele acestuia si in 
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final sa fie concepute masurile de prevenire si combatere.Activitatile  desfasurate in cadrul acestui 

proiect vor avea impact asupra intregii comunitati si vor avea in vedere formarea unui stil pozitiv de 

relationare interpersonala .Elevii si parintii vor intelege importanta pastrarii unui climat armonios 

,bazat pe incredere,toleranta,respect si corectitudine.A elabora strategii,proiecte de prevenire a violentei 

scolare implica a tine cont de toti factorii(temperamentali,sociali,familiali) care pot determina 

comportamentul violent al copilului. 

Bibliografie:Institutul de Stiinte ale Educatiei,UNICEF,”Violenta in scoala”,Bucuresti,2005(document 

PDF) 

 

VIOLENŢA ŞCOLARĂ 

 

Prof. Manase Elena-Diana, Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău  

Localitatea: Bereşti-Tazlău, jud. Bacău 

 

             Violenţa în şcoli este, din păcate, un adevăr al societăţii noastre. Se manifestă în diferite forme 

iar şcoala devine spaţiul în care conflictele dintre elevi sau dintre elevi şi adulţi evoluează. Acest tip de 

violenţă se poate manifesta verbal, psihic sau fizic. În mod „tradiţional”, ne-am obişnuit să consideram 

violenţa la şcoală - ca şi „bătăile” dintre elevi - normale, fiecare generaţie având bătăuşii” ei. Există 

totuşi diferenţe semnificative între trecut şi prezent, atât în ceea ce priveşte frecvenţa acestor situaţii cât 

şi percepţia asupra acestor manifestări: au devenit obişnuinţe, sunt tolerate, sunt motiv de glumă iar cei 

implicaţi, autorii, devin „mici eroi” ai claselor sau şcolilor respective. Un alt gen de violenţă este 

bullying-ul – agresiune sau intimidare - acte de-a lungul timpului prin care un copil sau un grup de 

copii se folosesc de avantajul puterii fizice şi a presiunii psihice asupra colegilor lor. Hărţuirea poate fi 

verbală şi psihică şi deseori agresorii sunt la rândul lor victime, provenind din familii cu probleme. 

Violenţa nu trebuie tolerată pentru că generează la rândul ei violenţă iar schimbarea ţine de noi toţi. 

Problematica violenţei şcolare reprezintă un interes constant al politicilor europene contemporane, 

devenind oficial o problemă pe agenda politicilor educaţionale în anul 1997, ca urmare a unei 

conferinţe a experţilor organizată de Comisia Europeană la Utrecht, cu privire la „dreptul la siguranţă” 

în relaţie cu mediul şcolar. Copiii sunt afectaţi de violenţa verbală în fiecare zi, la şcoala, pe stradă şi 

chiar acasă, într-o proporţie covârşitoare, studiile recente şi interpretările specialştilor arată că această 

formă de agresivitate tinde să devină o normă comportamentală. Majoritatea infracţiunilor comise în 

unităţile de învăţământ sau în apropierea acestora sunt loviri, furturi sau tâlhării. Violenţa creşte 
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pornind de la şcoala primară către cea gimnazială şi liceu. În ceea ce priveşte interiorul unităţilor de 

învăţământ, violenţele se produc mai ales în sala de curs, pe hol sau în curtea şcolii. Majoritatea celor 

implicaţi în incidente sunt elevi ai şcolii respective. În unele cazuri, persoane străine şcolii sau rude ale 

elevilor implicaţi în dispute pătrund în incinta unităţii, în ideea de a face dreptate. Acest lucru 

subliniază încă o dată rolul activ pe care ar trebui să-l joace, pe de o parte, cadrele didactice în 

siguranţă şcolară şi, pe de altă parte, paza şcolii. Continuarea unor conflicte din interiorul şcolii în 

proximitatea acesteia ar trebui să responsabilizeze, de asemenea, paza, care ar trebui să aibă atribuţii 

legate de siguranţa elevilor, inclusiv în perimetrul imediat al şcolii. 

În această perioadă atât de dificilă, dialogul părinţi-copii şi profesor-elev este absolut necesar. 

Adolescentul doreşte să fie înţeles, are nevoie de dragoste, de securitate afectivă dar, de cele mai multe 

ori, el nu recunoaşte şi nu exprima acest lucru. Nu întâmplător se afirmă ca violenţă şcolară pleacă, în 

primul rând, de la un deficit de comunicare. A lupta contra violenţelor şcolare înseamnă a ameliora 

calitatea relaţiilor şi a comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional. 

Şcoala însăşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă şcolară şi acest lucru trebuie luat 

în considerare în conceperea diferitelor programe de prevenire şi stăpânire a violenţei. Şcoala este un 

loc unde elevii se instruiesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se promovează modele, 

valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a copilului. Fenomenul 

violenţei şcolare trebuie analizat în contextul apariţiei lui.  Şcoala poate juca un rol important în 

prevenirea violenţei şcolare. Şi asta nu numai în condiţiile în care sursele violenţelor sunt în mediul 

şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul şcolii. 

 Pentru ca şcoala să îşi asume acest rol de prevenire şi de stăpânire a fenomenului violenţei, 

prima investiţie trebuie făcută în domeniul formării profesorilor. Trebuie să recunoaştem că, atât în 

cadrul formării iniţiale, cât ţi al formării continue, atenţia este concentrată asupra lucrului cu clasele de 

elevi “fără probleme”. Se discută mult prea puţin despre modalităţile de abordare a claselor dificile. 

Este nevoie de o formare specifică, în măsura să permită satisfacerea cerinţelor elevilor “cu probleme”. 

Nu putem aştepta pasivi ca problemele să se rezolve de la sine. De exemplu, în condţiile unui mediu 

familial instabil, tensionat, conflictual, şcoala poate reprezenta pentru elev o a doua şansă. Pentru a face 

faţă lucrului cu clase sau elevi dificili trebuie să se ţină seama de următoarele obiective: 

 observarea cu atenţie a comportamentului elevilor pentru o mai bună înţelegere a cauzelor actelor 

de violenţă; 

 dezvoltarea mijloacelor de comunicare cu elevii şi stabilirea unor relaţii de încredere; 

 dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie; 
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 colaborarea cu specialiştii din cadrul şcolii (psihologul şcolar, asistentul social). 

 Multe dintre comportamentele violente ale elevilor se manifestă ca o transgresiune a regulilor 

şcolare. Clasa este o microsocietate a cărei funcţionare necesită stabilirea unor reguli clare ce se cer 

respectate de toţi membrii grupului şcolar. Ansamblul regulilor dominante dintr-o clasă 

caracterizează comportamentele dezirabile ale elevului şi corelativul sau negativ, comportamentul 

indezirabil. Respectarea regulilor este o condiţie a socializării, care înseamnă a învăţa să trăiască 

împreună în relaţii de respect reciproc, excluzând violenţa. Regulile şcolare vizeaza ţinuta, 

efectuarea temelor, prezenţa la cursuri, dar sunt şi reguli de civilitate ce au în vedere limbajul 

folosit, modalităţile de adresare, respectul faţă de celălalt, păstrarea bunurilor şcolare, toleranţa, 

solidaritatea, într-un cuvânt maniera de a te comporta astfel încât viaţa în colectivitate să fie cât mai 

agreabilă. Regulile pot fi impuse de către profesor sau sunt negociate cu elevii. Aceştia acceptă mai 

uşor regulile al caror sens este transparent, iar dacă şcoala este un loc de învăţare a democraţiei, 

atunci aceasta presupune ca şi elevii să participe la eleborarea regulilor civilităţii şcolare: “într-o 

democraţie, cetăţeanul nu este numai cel care se supune legii, ci şi cel care o elaborează, alături de 

alţii”. Violenţa naşte violenţă. Astfel se creează un lanţ ce nu va mai fi la fel de trainic dacă va avea 

câteva verigi lipsă. Dacă vom reuşi să determinăm câţiva copii şă îşi modifice comportamentul 

violent vom face un pas mic, dar sigur, în lupta pentru diminuarea violenţei. Desigur că toţi ne 

dorim, atât ca dascăli cât şi ca părinţi, o lume fără violenţă pentru toţi copiii. Conştientizarea şi 

diminuarea fenomenului violenţei, ar trebui să fie unul din punctele importante la care ar trebui să 

medităm cu toţii şi să nu devină pentru noi doar un subiect pe marginea căruia să filozofăm. Avem 

nevoie de implicare activă şi conştientă pentru a ajunge la ceea ce ne propunem în realizarea acestui 

scop şi implicarea tuturor factorilor educaţionali şi decizionali la nivelul şcolii. 

 

VIOLENȚA MASS-MEDIEI ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI 

 

Prof. Constantinescu Monica-Gabriela 

Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște, Dâmbovița 

 

Violența mass-mediei sau așa-zisul „sindrom al lumii rele” a devenit tema centrală pentru 

diverse studii sau dezbateri de actualitate, mediatizate sau difuzate.  

Anumite studii și analize de ordin psihologic realizate în ultimele decenii au scos în evidență 

importanţa într-o măsură mai mică sau mai mare a anumitor factori care au apărut în viața noastră într-
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un mod surprinzător, precum: televiziunea, filmele, muzica, videoclipurile, pornografia, presa și care au 

modelat mentalitatea şi comportamentul copilului, adolescentului şi ulterior, a adultului. 

Din dorința de a ne simți cu adevărați liberi, am adoptat toate aceste influențe democratice, 

occidentale, însă fără discernământ, cu scopul de a fi în trend, de a ne adapta unei societăți în 

schimbare, permanent aflată într-o periodă de tranziție din cauza tumultoaselor evenimente pe plan 

politic, economic, social. Grav este faptul că acești factori au o influență nefastă asupra noastră și 

asupra mediului în care trăim și socializăm, în care ne desfășurăm activitatea cotidiană. 

Deși lumea este invadată din ce în ce mai mult de agresivitate fizică și verbală, în loc să 

respingem acest bombardament de acte de violență, noi le agreăm spre surprinderea tuturor, ba mai 

mult, le și promovăm prin filme, talk-show-uri, emisiuni televizate de proastă calitate, desene animate, 

mesaje muzicale, articole de revistă cu tentă sexuală, cancanuri, pentru o cauză financiară sau alta. 

Mulți dau vina pe anumite interese personale, alții susțin cu tărie interesele altora, în orice caz, nu 

pentru o cauză nobilă, ci pentru a câștiga bani din difuzarea materialelor sau din certuri familiale 

televizate. 

Trăim într-o epocă avidă de putere, atrasă de orice tip de informație, un consumism accentuat 

dus până la limita penibilului, cu puține șanse de supraviețuire morală. Este observabil degradată atât 

latura spirituală, a familiei, cât și cea materială, lipsa satisfacției locului de muncă obținut înainte vreme 

în urma unor eforturi proprii, cinstite. 

Dacă ne referim la scenele de violență din filme sau desene animate, criticii de televiziune 

susțin că atât copiii, cât și tinerii au tendința de a reproduce această agresivitate de pe micul ecran în 

viața reală într-un mod conștient sau nu, consecințele fiind de multe ori tragice. Putem găsi acuze și în 

jurnalul de actualități al diferitelor posturi de televiziune care nu se mai satură să bombardeze populația 

cu știri violente, irascibile sau emoționale, producându-ne un sentiment de insecuritate, de frică sau 

angoasă și determinându-ne să ne considerăm neprotejați sau chiar vulnerabili. Acest aspect vulgar și 

decrepit apare și în producțiile cinematografice care promovează răul, morbidul, scenele de groază, 

thrillerul, precum și actele de violență. 

În țara noastră, mass-media este considerată o putere și o mare sursă de manipulare a populației. 

Dacă pentru unii dintre noi, cu un IQ mai ridicat, aceste imagini sau știri agresive repetate obsesiv, ne 

obosesc constant și vor deveni banale în cele din urmă, pentru alții, ele devin o veritabilă „sursă de 

informare” care va da de gândit celor care agreează brutalitatea socială, abaterile comportamentale, 

săvârșirea răului. Aceștia vor împrumuta tehnici de luptă și mijloace pentru a face victime, dovedindu-

și, astfel, superioritatea, fiind predispuși să experimenteze în fapte cele văzute și auzite... 
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Copiii sunt și ei victimele abundenței programelor televizate de proastă calitate, petrecând 

foarte mult timp în fața ecranului, ajungând să abandoneze temele sau să devină dependenți de TV. De 

aici rezultă și lipsa de concentrare la școală sau neatenția, chiar dacă este vorba de emisiuni educative. 

Totuși, micuții nu au putere de discernământ și se lasă ușor influențați de imaginile violente care le 

afectează cu certitudine dezvolatrea fizică și psihică. Psihologii recomandă implicarea acestora în 

activități specifice vârstei care să le dezvolte capacitățile de relaționare, le stimulează inteligența și 

imaginația, care să nu îi traumatizeze, lăsând urme în copilărie  

În ceea ce privește muzica, mulți dintre noi o consideră o adevărată delectare, „un antidot al 

stressului zilnic”, alții o confundă cu un fond muzical unde se aude o înlănțuire de mesaje vulgare, 

antisociale, care încurajează violența familiară, abuzurile, ura față de semeni, precum și neputința de a 

rezolva problemele societății. Sunt comentate mai mult sau mai puțin nevoile tinerilor de astăzi, sunt 

evidențiate problemele societății și incapacitatea găsirii unor soluții salvatoare, altele decât apelarea la 

acte de violență și huliganism. 

Totuși, cea mai importantă invenţie a secolului trecut rămâne calculatorul şi o dată cu acesta 

internetul. La nivel mondial, există, desigur, multe beneficii datorită prezenței mijloacelor mass-media 

în viața oamenilor, dar se cunosc şi câteva efecte negative care cu greu mai pot fi stopate sau anihilate: 

dependenţa de calculator, accesul pe diferite platforme de socializare, dar şi multitudinea de site-uri 

pornografice pe care foarte mulţi copii sunt tentați să le viziteze. Influenţele acestor imagini sunt 

evidente, drept care accesul copiilor la mass-media trebuie controlat în permanenţă. Trebuie identificate 

măsurile cele mai eficiente de a limita violenţa în mijloacele de informare în masă. 

Oare n-ar trebui să facem o selecție a acestor conținuturi informaționale astfel încât să acordăm 

mai multă atenție familiei, călătoriilor, sănătății... 

„Violența este ultimul refugiu al incompetenței” ( Isaac Asimov)  
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VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ 

 

Duțu Gabriela și Ivănuș Carmen 

C.N.I. ”M. Basarab” – G.P.P. NORD 2, Rm. Vâlcea – Vâlcea 

 

Termenul agresivitate îşi găseşte originea etimologică în latinescul „adgradior”, care înseamnă 

„a merge către... cu un spirit belicos, cu tendinţa de a ataca.” În acest sens, noţiunea de agresivitate 

trimite la o potenţialitate individuală, la capacitatea de a înfrunta un obstacol, de a se confrunta cu altul 

şi a nu da înapoi în caz de dificultate. În acest sens, agresivitatea este deci necesară, uneori chiar utilă 

pentru desfăşurarea şi finalizarea unei activităţi. Ea reprezintă o instanţă profundă care permite 

individului să se afirme, să nu dea înapoi în faţa dificultăţilor. Treptat, însă, în literatura de specialitate, 

termenul de agresivitate dobândeşte un nou înţeles, acela de „comportament distructiv şi violent 

orientat spre persoane, obiecte sau spre sine” (Popescu Neveanu, 1978).  

O problemă discutată este dacă agresivitatea constituie o trăsătură înnăscută sau dobândită. 

Pentru S. Freud agresivitatea este o forţă endogenă, pulsională, înnăscută. Freud include agresivitatea 

în instinctul morţii, ce este responsabil de conduitele distructive ale individului. Pentru ca această 

presiune ereditară să nu aibă consecinţe nefaste asupra individului şi a celorlalţi trebuie găsite situaţii, 

modalităţi nedistructive care să canalizeze tendinţele agresive. O modalitate, în această direcţie, ar 

putea fi ceea ce Freud numea mecanismul sublimării, prin care impulsurile agresive sunt satisfăcute în 

activităţi sportive.  

John Dollard explică natura comportamentelor agresive prin ipoteza frustrare-agresiune. Astfel, 

agresivitatea este o consecinţă a frustrării şi orice frustrare antrenează o formă de agresivitate. 

Intensitatea răspunsului agresiv este proporţională cu cea a frustrării. Dacă răspunsul direct nu este 

posibil, reacţia poate îmbrăca trei forme: inhibiţia, redirecţionarea către o altă ţintă, catharsisul. Chiar 

dacă teoria lui Dollard a fost supusă unor critici serioase, insistându-se pe faptul că exagerează legătura 

frustrare-agresivitate, frustrarea rămâne una din cele mai importante surse ale agresivităţii.  

Teoreticienii învăţării sociale susţin că agresivitatea este dobândită fie prin învăţarea directă - 

acordarea de recompense sau pedepse unor comportamente - fie prin observarea şi imitarea unor 

modele de conduită ale altora. Agresivitatea face parte din diferitele comportamente sociale pe care 

individul le achiziţionează şi care sunt menţinute şi actualizate când condiţiile o impun. Experimentele 

psihologului Bandura au demonstrat rolul adultului ca model în însuşirea comportamentului agresiv la 

copii. Putem aşadar disocia două aspecte în analizele asupra agresivităţii. Pe de o parte, agresivitatea 
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este considerată o trăsătură internă, inaccesibilă care ţine mai mult de instinct, asupra căreia nu putem 

acţiona. Pe de altă parte, există o dimensiune externă a agresivităţii, care ţine de învăţare, se 

construieşte şi poate fi controlată. 

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

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

educaţie, context.  Rădăcina latină a termenului violenţă este „vis”, care înseamnă “forţă” şi trimite la 

ideea de putere, dominaţie, de utilizare a superiorităţii fizice asupra altuia. Eric Debarbieux (1996) 

defineşte violenţa ca fiind „dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau 

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

dezorganizare poate să se opereze prin agresiune, utilizarea forţei, conştient sau inconştient, însă poate 

exista şi violenţă doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenţia de a face 

rău”.  

Referindu-ne la mediul educaţional, credem că suntem îndreptăţiţi, în prezent, dar nu numai, să 

afirmăm că: violenţa este din punct de vedere statistic cea mai frecventă conduită de devianţă şcolară. 

Şcoala este în mod tradiţional locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, de formare a 

competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne înconjoară, de înţelegere a 

raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. În acest context, a vorbi despre violenţă acolo unde ne aşteptăm 

să găsim cele mai bune condiţii pentru formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii poate părea 

un fapt cel puţin neverosimil. Statisticile vin însă cu date certe care vizează diferite tipuri de infracţiuni 

comise de minori. De exemplu, din statisticile Ministerului de Interne, în anul 2000, la nivelul judeţului 

Iaşi au fost comise de către minori 499 de infracţiuni: un omor, o tentativă de omor, 9 vătămări 

corporale, o vătămare corporală gravă, 5 violuri, 458 de furturi, 19 tâlhării, 5 infracţiuni de prostituţie. 

Este drept că nu toate aceste acte au fost comise în interiorul şcolii, dar toate au fost comise de indivizii 

care au o vârstă şcolară, ceea ce poate explica şi amploarea violenţei din, strict, arealul educaţional. 

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

în ultimele trei decenii în mai multe ţări ale lumii. În Canada un studiu realizat de Consiliul Superior al 

Educaţiei din Quebec a găsit că 41% din elevii de şcoală primară au fost victime ale violenţei la şcoală 

(cf. Fattah, 1991). În Norvegia un studiu naţional asupra violenţei şcolare a arătat că 15% din elevi au 

fost implicaţi în acte de violenţă la şcoală (cf. Olweus, 1993). În Marea Britanie, o cercetare realizată 

de specialiştii de la Universitatea din Sheffield raportează că 27% din elevi au fost victime ale 

violenţelor în şcoală. Dintre aceştia 10% au fost agresaţi de mai multe ori pe săptămână (cf. National 

Children Bureau, 1998). 
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Efectele violenţei fizice vizează atât sănătatea corporală a victimei, cât şi evoluţia sa 

psihologică. În plan cognitiv, autopercepţie negativă, iar în plan emoţional teamă, depresie. Violenţele 

verbale, psihologice afectează în principal stima de sine; victimele se simt devalorizate, îşi pierd 

încrederea în posibilităţile proprii, devin anxioase. Un studiu britanic (cf. Action for Children, 1998) a 

ajuns la concluzia că în fiecare an 10 elevi au tentative de suicid determinate de actele de violenţă de la 

şcoală.  

Cauzele violenţei în şcoală sunt multiple. Mediul familial reprezintă cea mai importantă sursă 

de acest fel. Mulţi dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au 

experienţa divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Mediul social conţine numeroase 

surse de influenţă de natură să inducă violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor 

de control social, inegalităţile sociale, criza valorilor morale, mass-media, lipsa de cooperare a 

instituuţiilor implicate în educaţie.  

Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o corelaţie strânsă cu comportamentele 

violente. Banciu şi Rădulescu (1985) menţionează: trăsături de ordin egocentric, diminuarea 

sentimentului de responsabilitate şi culpabilitate, instabilitatea emoţională, slăbiciunea mecanismelor 

voluntare, de autocontrol. La aceste trăsături individuale se adaugă problemele specifice vârstei 

adolescenţei. 

Adolescenţa este o „boală cu durată limitată” (R. Campbell, 1994), ea are un caracter 

spectacular, oscilant, în care individul devine extrem de vulnerabil. 

Această perioadă este deosebit de permeabilă influenţei fenomenului Pygmalion, în sensul că o 

anume superdozare a aşteptărilor din partea dascălilor, precum şi practicarea unei uşoare supraevaluări 

a posibilităţilor elevilor de către profesori stimulează performanţele acestora. 

La această vârstă, adolescentul descoperă cu încântare tărâmul poeziei. În acelaşi timp, memorează cu 

aviditate versuri, aforisme, metafore. 

Cât priveşte muzica, se preferă cea modernă, iar audiţiile sunt debordante în decibeli. 

Preocuparea în direcţia viitoarei profesiuni evoluează firesc, odată cu scadenţa momentului opţiunii 

profesionale. Orientarea şcolară şi profesională se realizează prin efortul concertat al familiei, şcolii şi 

al individului în cauză. 

În adolescenţă, sunt frecvente conduitele predelincvente. În această perioadă, agresivitatea 

înregistrează un salt consistent. Comportamentul agresiv oscilează nu numai în funcţie de vârstă, dar şi 

de sex, raportul dintre băieţi şi fete fiind de 5 la 1, ceea ce înseamnă un supliment remarcabil de 

agresiune masculină. 
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Adesea, printre cauzele conduitelor impulsive sunt enumerate, de mulţi cercetători, şi anumite 

trăsături temperamentale. Se consideră că există anumite tipuri de temperament (coleric, nervos ) care 

ar sta la baza acestor atitudini agresive ale elevilor. 

Temperamentul este dimensiunea dinamico-energetică a personalităţii care se exprimă cel mai 

pregnant în conduită. 

Psihologul român Nicolae Mărgineanu a considerat că temperamentul caracterizează forma 

manifestărilor noastre şi, de aceea, l-a definit drept aspectul formal al afectivităţii şi reactivităţii motorii 

specifice unei persoane. 

Prima încercare de identificare şi explicare a tipurilor temperamentale o datorăm medicilor 

Antichitatii, Hippocrate şi Galenus. Ei au socotit că predominanţa în organism a uneia dintre cele patru 

„umori” (sânge, limfă, bila neagră şi bila galbenă) determină temperamentul. Pe această bază, ei 

stabilesc patru tipuri de temperament: sangvinic, flegmatic, melancolic si coleric.  

Colericul este energic, nelinistit, impetuos, uneori impulsiv şi îsi risipeşte energia. El este inegal 

în manifestări. Stările afective se succed cu rapiditate. Are tendinţa de dominare în grup şi se dăruieşte 

cu pasiune unei idei sau cauze. 

Sangvinicul este vioi, vesel, optimist şi se adaptează cu uşurinţă la orice situaţii. Fire activă, 

schimbă activităţile foarte des deoarece simte permanent nevoia de ceva nou. Trăirile afective sunt 

intense, dar sentimentele sunt superficiale şi instabile. Trece cu uşurintă peste eşecuri sau decepţii 

sentimentale şi stabileşte usor contacte cu alte persoane. 

Flegmaticul este linistit, calm, imperturbabil, cugetat în tot ceea ce face, pare a dispune de o 

răbdare fără margini. Are o putere de muncă deosebită şi este foarte tenace, meticulos în tot ceea ce 

face. Fire închisă, puţin comunicativă, preferă activităţile individuale. 

Melancolicul este puţin rezistent la eforturi îndelungate. Puţin comunicativ, închis în sine, 

melancolicul are dificultăţi de adaptare socială. Debitul verbal este scăzut, gesticulaţia redusă. 

Cercetând temperamentul, numeroşi psihologi (Heymans, Wiersma, Rene Le Senne) au pornit 

de la existenţa a trei proprietăţi fundamentale (emotivitatea, activismul şi rezonanţa reprezentărilor), pe 

care s-ar clădi opt tipuri temperamentale: nervos, sentimental, coleric, pasionat, sangvinic, flegmatic, 

amorf, apatic. Aceste tipuri le vom studia şi le vom aplica şi noi în acest proiect. 

O altă cauză foarte des invocată pentru conduitele impulsive ale elevilor este şi cea legată de 

stima de sine. Foarte mulţi cercetători consideră că persoanele care au tendinţe agresive, au în general o 

stimă de sine scăzută, nu au încredere în propriille forţe şi capacităţi. 

Apreciată drept „unitatea centrală a experientei noastre la care raportăm, în ultimă instanţă, totul”, 
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stima de sine reprezintă pentru Vera F. Birkenbihl suportul supravieţuirii noastre psihice, suport la fel 

de important pentru noi ca şi propria noastră sănătate trupească. 

Lawrence (1996) considera ca Eul reuneste trei aspecte: Eul real, Eul ideal si stima de sine. 

Stima de sine reprezintă „evaluarea personala a diferentelor dintre Eul real si cel ideal”, constituind 

dimensiunea afectiva a Eului. Termenul de stima de sine include elemente cognitive, afective si 

comportamentale. Elementul cognitiv e reprezentat de faptul ca orice persoana se gandeste la propriul 

eu, evaluand discrepanta intre eul ideal (ceea ce si-ar dori acea persoana sa fie) si eul real (ceea ce este 

ea in realitate). Elementul afectiv se refera la emotiile, sentimentele si atitudinile unei persoane cu 

privire la aceasta discrepanţă. Aspectul comportamental se manifestă prin: asertivitate, respect fata de 

sine şi ceilalti, pasivitate şi resemnare, competitivitate. Conceptul de stima de sine este corelat cu 

sentimentul de competenta si constientizare a propriei valori. Indivizii cu un grad scazut de stima de 

sine se concentreaza de obicei sa-i impresioneze pe altii, au o incredere scazuta in propria persoana, au 

dubii asupra valorii si acceptarii lor sociale, nu-si asuma riscuri si incearca sa evite eşecul. Caută 

confirmarea propriei valori, a propriilor decizii la altii si sunt usor influentabili. 

Existenţa şi creşterea stimei de sine presupun satisfacerea a două mari trebuinţe: 

a)sentimentul de a fi iubit (sau accesibilitatea socială); mai precis, situatia de a ne simti 

apreciati, simpatizati, doriti, populari; 

b)sentimentul de a fi competent (sau capacitatea de a actiona eficient); mai precis, situatia de a 

fi performanti, înzestraţi, abili, capabili de a rezolva problemele şi de a depăşi - constructiv şi autentic 

¬provocările vieţii. Cel mai profund şi cel mai intim constituent al stimei de sine este iubirea de sine. 

Se pare că nivelul ei depinde, în mare măsură, de "hrana afectivă", de dragostea pe care familia i-a 

împărtăşit-o individului pe când era copil. În cazul celui cu o stimă de sine (constant) scăzută, iubirea 

de sine este foarte slabă; concepția despre sine (întemeiată pe o autocunoaştere confuză) este neclară, 

precară. 
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SITUAŢII CONFLICTUALE – COMPORTAMENTE ADECVATE 

 

Stan Sabina Veronica, Şcoala Gimnazială „Coresi” Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

 

 Uneori, elevii cred că au trei căi (în varianta fericită) de rezolvare a conflictelor: apelul la 

autoritate, agresivitatea şi evitarea situaţiei. În multe conflicte, elevii adoptă poziţia câştig – pierdere, 

nedorind să renunţe la poziţia lor.   

 Activităţile incluse în programul de consiliere de grup Situaţii conflictuale – comportamente 

adecvate sunt:   

1. Relaţia conflict-violenţă (Principalele cauze ale conflictului şi violenţei; Formele violenţei); 

2. Efectele violenţei (Modelul de rezolvare a conflictelor bazat pe: cooperare, comunicare, toleranţă, 

expresie emoţională pozitivă, dezvoltarea abilităţilor de a rezolva creativ un conflict).  

 Competenţe generale:  

- responsabilizarea elevilor pentru adoptarea unei conduite civilizate în societate;  

- promovarea comportamentelor prosociale în relaţiile interumane. 

 Competenţe specifice:  

-  identificarea situaţiilor cu risc în producerea manifestărilor violente în mediul şcolar; 

- conştientizarea efectelor negative generate de manifestările violente;  

- optimizarea capacităţii de comunicare în grup prin utilizarea unor metode alternative de rezolvare a 

conflictului. 

 Metode, procedee de consiliere: studiul de caz, explicaţia, conversaţia, problematizarea, jocul 

 Forme de organizare a activităţii: individual, frontal, pe grupe 

 Metode de evaluare: observaţia sistematică, fişe de evaluare cognitiv- afectivă 

 Mijloace didactice: fişe de lucru, creioane 

 Durata: 100 min (50 min x 2) 

 Grup- ţintă: elevii claselor V-VIII, părinţii elevilor, cadrele didactice 

 

Activitatea 1 Relaţia conflict- violenţă  

 Spargerea gheţii: 
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 Elevii se aşază în cerc. Primul elev începe povestirea cu ,,Din fericire, când m-am trezit azi 

dimineaţă era ...”. Al doilea continuă cu ,,Din nefericire liniştea gândurilor mi-a fost tulburată de ...”. 

Aşa se procedează cu tot restul grupului. 

 Anunţarea temei: 

  Se iniţiază o discuţie cu elevii referitoare la mediatizarea violenţei în mediul şcolar prin             

mass-media. Se concluzionează faptul că este utilă o dezbatere la nivelul clasei despre această 

problemă şi pentru a identifica veridicitatea enunţului: Nu ne încredem în violenţă! Ea este arma celor 

slabi! Sunt enumerate şi principalele cauze ale conflictului în mediul şcolar (Anexa 1). Elevii îşi 

exprimă opiniile cu privire la această problemă. Se raportează critic la cele expuse cu privire la 

cauzalitatea conflictelor în şcoală. 

 Desfăşurarea activităţii: 

 Li se cere elevilor să realizeze, în grup, un desen care să înfăţişeze conceptul de conflict. Se 

subliniază faptul că nu talentul artistic interesează, ci mesajul transmis. Se distribuie fiecărui elev Fişa 

de lucru 1. Li se explică elevilor funcţiile conflictului, accentuându-se funcţia de dezvoltare. În 

percepţia comună asupra conflictului întâlnim, cel mai frecvent, semnificaţia negativă a acestuia, însă, 

conflictul are şi funcţii care pot fi considerate pozitive: funcţia de alarmă, de mobilizare, de selecţie, de 

valorificare, de dezvoltare. Li se cere elevilor să descrie un conflict real în care au fost implicaţi şi să 

arate ce lucruri folositoare au învăţat pe baza acestuia.  

 Obţinerea performanţei:  

 Statuia umană - trei elevi care se oferă voluntari vor realiză, în faţa clasei, o statuie umană 

reprezentând violenţa. Li se dă libertatea de a creea statuia, iar apoi au loc discuţii. Ceilalţi elevi pot 

interveni şi „sculpta” din nou, în funcţie de propriile opinii. Au loc discuţii care să faciliteze înţelegerea 

de către elevi a diferenţei dintre conceptele de „conflict” şi „violenţă”. 

 Evaluarea activităţii: 

 Elevii completează fişele de evaluare cognitiv-afectivă. 

Activitatea 2  Efectele violenţei 

 Spargerea gheţii: 

 Elevii se adresează unii altora în funcţie de numerele extrase dintr-un bol (1 îi corespunde lui 1,  

2 lui 2 etc.) cu fraze care încep cu ,,Aş vrea ca tu să îmi spui că...” respectiv ,,Nu aş vrea ca tu să îmi 

spui că...”. Aşa se procedează cu tot restul grupului. 

 Anunţarea temei: 
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 Profesorul scrie pe tablă: Un conflict este o situaţie în care te simţi..., elevilor revenindu-le 

sarcina de a completa propoziţia.   

 Desfăşurarea activităţii: 

 Li se cere elevilor să analizeze, în grup, utilizând Fişa de lucru 3, una dintre situaţiile cuprinse 

în Anexa 2. Li se cere elevilor să se gândească la cât mai multe enunţuri/ proverbe care se referă la cum 

să ne purtăm în situaţii conflictuale (Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; Cine scoate sabia de sabie va 

pieri etc.). Se reia Fişa de lucru 3. 

 Obţinerea performanţei:  

 Elevii primesc sarcina de a găsi alternative de rezolvare a unui conflict (cele pe care le-au lucrat 

anterior – Anexa 2) pe care să le înscrie în rubricile Aşa DA/ Aşa NU. Se concluzionează faptul că cel 

mai eficient este modelul de rezolvare a conflictelor bazat pe cooperare, comunicare, toleranţă, expresie 

emoţională pozitivă, dezvoltarea abilităţilor de a rezolva creativ un conflict. Se anunţă tema următoarei 

activităţi de consiliere de grup - ,,Comunic, deci exist”.  

 Evaluarea activităţii:  

 Elevii completează fişele de evaluare cognitiv-afectivă. 

Anexe: 

Anexa 1 

Principalele cauze ale conflictului în mediul şcolar: 

1). Atmosfera competitivă din clasă –   elevii au fost obişnuiţi să lucreze individual, pe bază de 

competiţie exclusivă, lipsindu-le deprinderea de a lucra în grup. 

2). Atmosfera de intoleranţă – în clasă se formează microgrupuri, iar lipsa sprijinului între colegi duce 

la singurătate şi izolare. Apar sentimente ostile faţă de capacităţile şi realizările celorlalţi, neîncredere şi 

lipsa prieteniei. 

3). Comunicarea slabă – aceasta reprezintă solul cel mai fertil pentru conflict. Cele mai multe conflicte 

pot fi atribuite neînţelegerii sau percepţiei greşite a intenţiilor, sentimentelor, nevoilor şi activităţilor 

celorlalţi.         

4). Exprimarea nepotrivită a emoţiilor – manifestată prin absenţa priceperilor de rezolvare a 

conflictelor.  

Anexa 2 

1. Un grup de elevi joacă handbal. Imediat după ce Margareta a înscris un gol, Sandu o loveşte în 

picior. 
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2. Emil şi Tudor nu se suferă deoarece amândurora le place de Sanda. Astăzi, profesorul de fizică i-a 

pus să lucreze împreună în cadrul unui proiect, obligându-i să petreacă mult timp împreună.  

3. Adeseori elevii mai mari îl tachinează pe Petre fără motiv. Uneori, chiar strigă la el. Petre nu poate 

să înţeleagă de ce se leagă cei mari, întotdeauna de el şi nu de alţii. 

4. Astăzi este ziua de naştere a Alinei. A primit cadou un stilou foarte frumos, doar că, în pauză, Ionuţ 

vrea să facă o glumă şi i-l ascunde la el în ghiozdan. Alina se supără foarte tare şi nu îi mai vorbeşte 

toată săptămâna. 

Fişa de lucru 1 

Când este vorba de un conflict, cei mai mulţi oameni: 

 se ceartă                 încearcă să se înţeleagă unii pe alţii                    se ajută unii pe alţii 

 strigă unii la alţii    colaborează    se înşală unii pe alţii              se ascultă cu atenţie unii pe alţii  

 sunt suspicioşi unii faţă de alţii           încearcă să câştige               se iartă unii pe alţii 

 încearcă să obţină câştiguri reciproce           au încredere unii în alţii                         îşi zâmbesc 

Fişa de lucru 2 

Răspundeţi la întrebări cu ajutorul fiecărui coleg din grupul vostru. 

Ce credeţi că este violenţa? 

Când cineva îmbrânceşte sau răneşte pe cineva, este vorba de violenţă? 

 Da  Nu                      De ce da sau de ce nu?           

Dacă îi strigăm pe alţii cu poreclele lor este vorba de violenţă? 

 Da  Nu                      De ce da sau de ce nu?           

4. Ce se întâmplă dacă sentimentele altor persoane sunt rănite? 

5.   Dacă cineva răneşte o altă persoană în mod accidental, este vorba de violenţă? De exemplu, dacă aţi 

călcat, din greşeală, pe piciorul cuiva şi i-aţi produs o fractură, aţi comis un act violent? 

 Da  Nu                      De ce da sau de ce nu?           

6. Numiţi cel puţin patru locuri în care violenţa poate fi văzută sau auzită.  

Fişa de lucru 3 

Despre  conflict este vorba? 

Cine sunt părţile implicate în conflict? 

Cum se simte fiecare dintre persoanele implicate? 

Ce vrea să obţină fiecare persoană de pe urma conflictului? 

5.   Ce soluţii ar mulţumi ambele părţi aflate în conflict 

 



94 
 

Bibliografie: 

 Manes, S. (2008). 83 de jocuri psihologice pentru animarea grupurilor. Manual pentru 

psihologi, consilieri şcolari, profesori, asistenţi sociali. Iaşi: Editura Polirom.  

 Shapiro, D. (1998). Conflictele si comunicarea- Un ghid prin labirintul artei de a face faţă 

conflictelor. Bucureşti: Editura ARC. 

 

 

VIOLENȚA ÎN SOCIETATE 

  

Săliște Mihaela & Dragomirescu Emilia 

C.N.I. ”M. Basarab” – G.P.P. NORD 2, Rm. Vâlcea – Vâlcea 

 

Dincolo de violenţa fizică, există abuzul psihologic sau emoţional – intimidari, ameninţări, 

injurii sau manifestari extreme de nervozitate: agresorul aruncă, trânteşte, sparge… Această formă 

însoţeşte toate celelalte forme de violenţă, direct sau la nivel de implicaţii pentru starea psihica a 

victimei; are impact pe termen lung şi necesită lucrul îndelungat în terapie şi consiliere. 

Important este că sunt şanse de reuşită: victimele pot depăşi starea în care se află, îşi pot 

continua viaţa şi pot, în viitor, să intre într-o relaţie lipsită de potenţial abuziv. 

Violenţa socială se referă la izolarea victimei de oricine ar oferi sprijin şi informaţii care să o 

ajute să iasă din această situaţie. Violenţa financiară desemnează situaţia în care resursele băneşti ale 

familiei sunt exclusiv în mâna agresorului, victima fiind în totalitate dependentă de acesta. 

Şi mai există o formă de violenţă, cea sexuală, care presupune, pe de o parte, acte sexuale 

forţate, iar pe de alta parte, injurii şi cuvinte vulgare cu tenta sexuală. Despre acest tip de abuz, femeile 

vorbesc cel mai greu în cadrul sedinţelor de consiliere. 

Cu cât nivelul de educaţie este mai ridicat, cu atât formele de manifestare a violenţei pot fi mai 

voalate şi mai rafinate. Predomină abuzul emoţional foarte puternic. În plus, la un nivel social mai 

ridicat, atât victima cât şi agresorul au de apărat o imagine – o imagine individuală şi una de cuplu – şi 

atunci este cu atât mai dificil de dezvaluit o asemenea situaţie conflictuală. 

Agresorul familial poate afisa în societate o imagine de persoană impecabilă, manifestându-şi 

comportamentul agresiv în mediul privat, ceea ce îl face greu de demascat. El nu-şi asumă 

responsabilitatea faptelor, ci dă vina pe un factor extern voinţei lui, de obicei, pe provocarea din partea 

victimei. 
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La acest lucru contribuie şi victimă, dar şi societatea. Victima, pentru că preia punctul de vedere 

al agresorului, considerându-se vinovată. Societatea, pentru că îi găseşte agresorului scuze şi justificari 

sau minimizează gravitatea situaţiei. Agresorul se poate schimba doar dacă acceptă că este ceva în 

neregulă în comportamentul lui şi îşi doreşte să-l schimbe. 

De cele mai multe ori, acesta nu recunoaşte că el are o problemă, deci nu-şi doreşte să schimbe 

ceva. Ceea ce funcţionează în societăţile dezvoltate este un cadru legislativ care obligă agresorul să 

participe la sedinţe de consiliere psihologică. 

Prezenţa la psiholog din proprie voinţă este mai puţin probabilă. Nu se recomanda consilierea 

de cuplu în cazurile cu violenţă domestică: victima nu va putea vorbi deschis în prezenţa agresorului. 

Cuvântul cheie este „control“: este vorba despre o persoană aflata în poziţie de putere şi o 

persoană submisivă (obedientă). În momentul în care simşi că ceva este în neregula în relaţie, probabil 

că aşa este: intuiţia nu minte. Dacă te pune în situaţii neplacute în public, dacă manifestă gelozie 

nejustificată, daca îţi cere sistematic bani, nu este recomandat să consolidezi o relaţie pe asemenea 

baze. 

Primele evenimente violente în cuplu apar în jurul vârstei de 16 ani. Cînd prietenul îţi caută în 

telefon sau îţi verifică e-mailurile, când te presează să ai relaţii sexuale, deşi tu simţi că nu e momentul 

său, în eventualitatea consumarii acestora, ameninţă că va spune familiei tale sau întregii şcoli în cazul 

în care te desparţi de el – în toate aceste situaţii relaţia nu se bazează pe respect şi nici dragoste 

adevarată nu este. 

Dacă, atunci când se enervează, izbeşte cu pumnul în pereţi, sparge şi aruncă obiecte, atunci te 

poţi astepta ca următoarea ţintă a furiei lui să fii tu. 

Violența asupra copiilor are parte de şi mai puţină atenţie, pentru că se ascunde sub masca 

educaţiei, a bunelor intenţii. Copiilor le este mult mai dificil să ceară ajutor. Nu numai pentru că le 

lipseşte autonomia de acţiune, dar aceasta poate să fie singura realitate la care ei se raportează. Cu atât 

mai mult cu cât observă în jurul lor multa violenţă – între parinţi, la şcoală, pe stradă, la televizor… 

Ei pot ajunge să considere că aceasta e singura modalitate de rezolvare a conflictelor. Munca 

noastră cu copiii agresaţi în familie e foarte diferită de cea raportată la adulţi, pentru că un copil nu va 

şti să pună în cuvinte drama pe care o trăieşte acasă. 

Tehnicile pe care le utilizăm în lucrul cu aceşti copii fac apel la joc. Ceea ce nu acceptă mulţi 

dintre noi este că enervarea şi starea conflictuală sunt normale, că ele nu trebuie să ducă neaparat la 

distrugerea relaţiei. 
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Dacă am accepta că asemenea situaţii sunt fireşti şi ca diferenţa o facem în momentul în care 

ştim cum anume să ne exprimăm emoţiile negative, cred că lucrurile s-ar aşeza. Dacă am vorbi despre 

starea noastră, dacă am explica ce simţim şi am fi ascultaţi, nu s-ar ajunge la violenţă. 

Victimele ajung în centre special constituite  aflând informaţii de pe internet, de la alte persoane 

care au beneficiat de serviciile noastre, de la poliţie, de la Institutul de Medicina Legală sau de la 

serviciile de urgenţă ale spitalelor. 

Într-o primă fază, victima va da un telefon aici pentru a-şi face o programare: evitand cozile 

lungi şi să beneficieze de  un interval de timp dedicat exclusiv unei persoane. Mai întâi, se întâlneşte cu 

un asistent social care face o evaluare iniţială a cazului. Sunt de interes o serie de date de identificare a 

victimei, o parte de istoric al abuzului, pentru că este posibil să existe victime colaterale: copii, alţi 

membri ai familiei aflaţi la acelaşi domiciliu. 

Se stabilește gradul de pericol în care se află şi se face un plan de siguranţă: pe cine poate să 

sune, cui poate să se adreseze, de ce este important să sune la 112, să scoată certificat medicolegal (pe 

care noi îl decontam) dacă este agresată, să depună o plângere la poliţie şi să ia un număr de 

înregistrare. 

Toate acestea se discută într-o prima sedinţă. Se respectă de fiecare data ritmul şi alegerile 

persoanei respective.  

După ce se asigură un plan de siguranţă a victimei, aceasta optează pentru unul sau mai multe 

servicii care îi sunt puse la dispoziţie în fundaţie: consilierea socială (inclusiv sprijin pentru găsirea 

unui loc de muncă), consiliere psihologică şi consiliere juridică (pentru obţinerea unui ordin de 

protecţie, pentru acţiunea de divorţ s.a.). În condiţiile în care ea solicită un serviciu, se face imediat o 

programare. Urmează întâlnirea cu fiecare dintre specialişti, în funcţie de solicitari, şi se va face cu 

fiecare un plan de lucru individualizat. 

Încă de la prima întâlnire cu asistentul social, victima poate solicita gazduirea în centrul de 

recuperare (adăpost). Aici, persoanele găzduite se autogospodăresc şi primesc un număr de tichete 

sociale în funcţie de numărul de copii care le însoţesc. Camera este individuală – ocupantul o poate 

încuia, are intimitate, îşi poate păstra bunurile acolo. Centrul de recuperare găzduieşte pe o perioadă 

cuprinsă de regulă între 3 şi 6 luni, dar, în caz de nevoie, aceasta perioadă se poate prelungi. Criteriul 

cel mai important la luarea acestei decizii este legat de gradul de pericol în care se află victima şi copiii 

ei. 

Locaţiile acestui gen de adăposturi sunt întotdeauna secrete. Este asigurată protecţia şi 

intervenţia rapidă a unor agenţi de pază, chiar la simpla acţionare a unui buton de panică pe care fiecare 
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îl are în cameră. Din 2003 până acum a fost un singur caz în care a fost descoperit adapostul şi a fost 

necesară o astfel de intervenţie. 

De câte ori mama intenţionează să plece de la domiciliu împreună cu copiii, ea este îndrumată 

să se adreseze Direcţiei de Protecţie a Copilului de pe raza domiciliului şi să expună situaţia în care se 

află şi intenţia de a se refugia într-un centru de recuperare. 

Pentru aceasta, i se poate elibera o adeverinţă care atestă faptul că mama s-a adresat şi este în 

evidenţă şi sub protecţia fundaţiei. 

Este bine ca mama să informeze şi poliţia, pentru cazul în care aceasta va fi sesizată de tatal 

agresor sau de persoane care nu cunosc situaţia reală. 

Nu se descurajează ca tatal să contacteze copiii, dar numai în măsura în care şi mama, şi copiii 

sunt de acord, într-un spaţiu public şi, dacă este nevoie, sub supravegherea unui reprezentant al 

Direcţiei de Protecţie a Copilului, autoritatea care patronează activităţile noastre în privinţa minorilor. 

Nici într-un caz nu i se va dezvălui adresa adăpostului. 

Ceea ce asigură succesul oricarui gest de ajutor este să nu controlezi victima şi să nu te substitui 

celui care i-a controlat viaţa până acum. Ea trebuie să ştie că aici poate să solicite informaţii şi servicii, 

că acestea sunt gratuite, că alegerile sunt ale ei şi nu o va obliga nimeni să facă nimic în afară de ceea 

ce doreşte ea şi în timpul pe care îl consideră ea potrivit. 
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VIOLENŢA  - ULTIMUL REFUGIU AL OMULUI INCOMPETENT! 

 

Nae Florentina Laura 

Liceul Voievodul Mircea 

Târgoviste, Dâmbovița  

 

            Trăim într-o lume în care se pare că legea pumnului e mai importantă decât orice altceva.... noi 

suntem cei care trebuie şi cei care putem schimba ceva. Oamenii 

folosesc violenţă pentru a se răzbuna sau pentru a arată că ei sunt mai 

presus de ceilalţi, că sunt mai puternici.  

            Educarea elevilor în spiritul adoptării de către aceştia a unui 

comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de cei din 

jur, prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, 

prevenirea violenţei, abuzului, traficului de persoane, exploatării prin 

muncă sunt obiective ale activităţii educative în şcoala noastră. În zilele noastre cuvântul „violenţă” a 

devenit o banalitate. 

             În jurul nostru la fiecare pas observăm violenţa, la televizor toate ştirile vorbesc despre 

violenţă, în magazine, bănci, benzinării, în intersecţii observăm violenţa sub toate formele ei: pasivă, 

agresivă, şireată. De aceea în lumea întreagă sunt atât de frecvente agresiunile, bătăile, conflictele, 

crimele şi războaiele. 

             Eu sunt de părere că întotdeauna un conflict se poate rezolva pe cale paşnică.  

             Pentru aceasta este nevoie de oameni conştienţi, educaţi, cu o atitudine sănătoasă.Pentru ca, noi 

copiii să fim pregătiţi pentru societate trebuie să avem cunoştinţe despre non-violenţă dar şi despre 

prevenirea violenţei, începând din şcoală.  

             Şcoala noastră îşi propune educarea non-violentă a copilului, astfel încât acesta să nu preia 

modelul comportamental violent al adulţilor, să nu înteleagă şi să accepte violenţa ca pe ceva firesc, să 

înveţe să îşi gestioneze propriile conflicte şi să asimileze metode de relaţionare non-violente, să 

dezvolte şi să adopte un comportament echilibrat în relaţiile cu ceilalţi.   

      Pentru a evita conflictele trebuie să învăţăm atitudinile necesare aprofundării non-violenţei precum:  



99 
 

 iubirea,  

 mulţumirea,  

 înţelegerea celorlalţi,    

 raţiunea,  

 calmul,  

 iertarea,  

 bunul-simţ ,  

 fericirea,  

 credinţa în Dumnezeu,  

 curajul,  

 cultivarea unor relaţii armonioase,  

 umilinţa,  

 veselia , 

 simţul umor 

Nu trebuie promovată atitudinea de a tolera violenţa, ci de a lua atitudine, după posibilităţi, 

împotriva violenţei.  

             Cum o poți face ?  

    Învață să comunici eficient: ascultă și spune-ți părerea, fără să jignești; 

    Fii creativ în tot ce faci, canalizează-ți energia spre lucruri pozitive; 

    Descoperă-ți talentele, abilitățile, dezvoltă-ți stima de sine; 

    Practică exerciții fizice, un sport ce ți se potrivește; 

    Bucură-te de natură, fii prietenul ei prin protecția și respectul tău .  

             Comunicarea este modalitatea prin care se face cunoscută o informaţie. O comunicare 

eficientă înseamnă să înveţi şi să asculţi, nu doar să transmiţi. Poate părea uşor să îl asculţi pe 

celălalt, însă lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Şi asta pentru că o ascultare eficientă 

presupune capacitatea de a înţelege şi de a empatiza cu ceea ce îţi transmite.  

             Evită să îl întrerupi atunci când simte nevoia să se descarce şi nu fii superficial!  

Învaţă să îi înţelegi nevoile celuilalt şi să faci compromisuri: chiar dacă vrei să te închizi în tine, 

gândeşte-te cum l-ar putea afecta pe cel de lângă tine un astfel de comportament.  

              Lipsa comunicării – generatoare de violenţă şcolară.  

   Să nu uităm că..... 
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1. Nu luăm cu noi decât binele pe care l-am făcut.  

2. Adevărul te ajută să-ţi recapeţi sănătatea.  

3. Nu te grăbi să arăţi cine eşti, ceilalţi vor vedea singuri. 

4. Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te... dacă vrei să fii fericit o viaţă, iartă!  

5.  Cel care este însoţit de gânduri nobile nu este niciodată singur.  

6. Toleranţa înseamnă acceptarea cu nerăbdare şi bucurie a felului în care ceilalţi caută 

adevărul.  

          „Atâta timp cât oamenii vor folosi violenţa pentru a combate violenţa, aceasta va 

exista întotdeauna printre noi.”  

(Michael Berg)  

 

             Violenţa nu e evoluţie ci involuţie. A fi elastic și tolerant îți dă posibilitatea de a fi mai 

puternic decât dacă ai fi dur și intransigent. Discordia este marele rău al speciei umane, iar 

toleranţa este singurul leac. 

Cel mai bun rezultat al educaţiei noastre este toleranţa! 
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SĂ NU LĂSĂM VIOLENȚA SĂ RUPĂ RELAȚIILE INTERUMANE!!! 

 

Profesor învățământ preșcolar, Mihai Mihaela-Raluca 

Grădinița P.N. Parpanița, Școala Gimnazială Nr.1, sat Parpanița 

Localitatea Parpanița, Județ Vaslui 

Profesor învățământ preșcolar, Muraru Florentina 

Grădinița P.N. nr.2,Negreni, Școala Gimnazială Nr.1, Știubieni 

Localitatea Negreni, Județ Botoșani 

 

      Încercăm să ne creştem copiii şi să-i educăm cât mai bine, încercăm să-i pregătim pentru 

viaţă şi să le oferim mai mult decât am avut noi norocul să avem. 
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Le ghidăm primii paşi, îi învăţăm să vorbească şi vrem să putem fi mândri de ei, iar mai apoi să 

ne mândrim şi cu noi "Îl vezi pe-al meu? Ce părinte destoinic am fost!". 

Îi trimitem la şcoală şi vrem să înveţe. Profesorii veghează, colegii şi prietenii corespund 

exigenţelor pe care noi le-am impus. Ne aşteptăm că la capătul eforturilor noastre să putem 

dormi liniştiţi. Apoi se întâmplă. 

        Ce este şi cum se manifestă.  Violenţă verbală ne înconjoară, din nefericire, ne urmăreşte 

la tot pasul. O cunoaştem cu toţii, în viaţă de zi cu zi, o recunoaştem şi o blamăm, dar nu ne 

putem abţine s-o folosim. Pe rând, ne transformăm în victime şi agresori, jucând nişte roluri ce 

nu ne onorează. 

Limita de sensibilitate la agresiune a crescut tot mai mult, iar flagelul nu iartă pe nimeni, 

indiferent de vârstă, sex, religie sau rasă. Copiii noştri sunt direct afectaţi, sunt primii care au de 

suferit, fiind - aşa cum de fapt este normal - mai sensibili. 

Violenţă verbală înseamnă transpunerea cuvintelor în arme ce traumatizează. Folosite împotriva 

copiilor sau chiar de către copii, agresiunile verbale pot lasă răni adânci în psihicul viitorilor 

adulţi. 

Violenţă prin intimidare sau ameninţare poate provoca traume în stare să compromită 

dezvoltarea indivizilor, a familiilor sau a întregii comunităţi - adică a copilului tău şi familiei 

tale, a societăţii în care trăieşti. 

        Tipuri de violenţă verbală.  Până a recurge la violenţă fizică, pentru că de multe ori acesta 

este pasul următor, agresorii ajung să devină experţi în diversele tipuri de abuz verbal, încă de la 

cele mai mici vârste. 

Cele mai frecvente şi cunoscute situaţii sunt cele în care victima este supusă ameninţărilor, 

venite de la cei de aceeaşi vârstă ori de la părinţi şi profesori. Ţipetele, jignirile şi înjurăturile fac 

parte şi ele din acest comportament agresiv, cu scopul vădit de a intimida sau a umili. 

Considerată de mulţi drept nevinovată şi acceptată social, folosirea poreclelor reprezintă o 

exprimare extrem de eficientă a violenţei verbale, cu efecte pe termen lung. Întrebăm adesea: "Tu 

ce porecla aveai în şcoală?". Rare sunt cazurile în care interlocutorul poate spune că n-a avut, iar 

şi mai rare sunt cele în care poate recunoaşte deschis că nu l-a deranjat sau afectat în vreun fel. 

Mai departe, abuzul merge până la a răspândi informaţii mincinoase despre victima, la a 

incrimina pe nedrept şi a denigra. "Minciuni nevinovate ale copilăriei", ai spune, dar efectele lor 
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pot fi dintre cele mai grave, mai ales când vorbim despre dezvoltarea unui copil şi modul în care 

sunt afectate pe termen lung relaţiile interumane. 

         Agresorul.  "Lasă-l, mama, că-i bătut în cap", i-ai spus copilului, indignat de un 

comportament sau un limbaj nepotrivit al altuia. Putem vorbi de violenţă verbală? Desigur, ba 

chiar de încurajarea ei, de cele mai multe ori involuntar. 

"Eşti bătut în cap", spune la rândul lui copilul, deranjat de limbajul sau comportamentul 

nepotrivit al altuia. A greşit cu ceva? Desigur, dar tu l-ai învăţat, iar el doar duce mai departe un 

mesaj. Şi rolurile se tot schimbă, zi de zi, iar violenţă se transformă în rutină, într-un mod de 

viaţă. Limita sensibilităţii scade tot mai mult, ne indignăm, apoi ne resemnăm, şi mergem liniştiţi 

mai departe. 

Uneori, problemele devin de nesuportat, nasc întrebări chinuitoare pentru orice părinte. "Am 

greşit eu cu ceva?", îţi spui. "Imposibil! L-a stricat anturajul. Şi, vai, cum se vorbeşte în şcoală". 

Da, ai greşit undeva. Primul agresor eşti chiar tu, de cele mai multe ori, probabil fără să-ţi dai 

seama. Ar fi şi greu, dacă ne gândim că lumea adulţilor musteşte de violenţă, pe care tu poate 

nici n-o mai sesizezi. 

Violenţă verbală nu provoacă durere fizică, nu lasă vânătăi, dar modelează comportamente şi 

creează obişnuinţă. Din victima de moment - căci, gata, i-a trecut - copilului tău i-a venit rândul 

să devină agresor. Cândva, în postura de victima vei ajunge şi tu. Probabil vei răspunde cu 

agresiune sau cu tardivă mirare. La ce te puteai aştepta? 

         Victima.  Victima violenţei verbale i-ai căzut şi tu şi probabil că nu ştii pe nimeni care să 

n-o fi păţit. Este ceva obişnuit. Este şi normal? Să dezbatem. 

Pornind de la vârstele mici, vom constată că vorbele dor mai mult decât palmele. Cuvintele se 

întipăresc adânc în memorie, pe o tablă goală, dar dornică de-a fi umplută cu informaţii. 

Cuvinte care peste câteva clipe vor părea uitate, iar peste ani poate că nu vor însemna nimic pot 

lasă cicatrici în sufletul şi mintea unui copil mic. Iar aici nici nu vorbim de cuvinte urâte, ci de 

cuvinte folosite urat. Un exemplu: "NU!". 

Cuvintele îi dor pe copii, pentru că vin de la primii oameni pe care i-au cunoscut, singurii în care 

au încredere şi primii care le pot influenţă dezvoltarea. "Doar n-am dat în el!", îţi spui. Încearcă 

doar să-ţi aminteşti cum te-ai simţit şi tu când ai trecut prin asta, pentru a înţelege cum se simte 

el. 
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Lucrurile se vor complică, evident, mai târziu. Copilul tău e la şcoală, unde tu vrei să înveţe, să 

socializeze şi să devină un om. Sondajele care spun că 70% dintre tineri recunosc violenţă 

verbală că făcând parte din viaţă lor nu-l ocolesc pe copilul tău - este vizat şi el, la fel că toţi 

ceilalţi. Toţi au părinţi, profesori şi colegi, toţi au primit o educaţie şi toţi fac parte din acelaşi 

univers. Şi toţi sunt victime. 

          Efectele violenţei verbale.  Violenţă verbală predomină în şcoli, reprezentând poate 

principala problema de comportament identificată de specialiştii în educaţie, de elevi, părinţi şi 

profesori. 

Violenţele între copii se pot produce oricând, iar până la violenţă fizică mai rămâne doar un mic 

pas. Efectele pot fi surprinzător de grave, când ne gândim la vârstele fragede ale copiilor. 

Abuzurile verbale repetate îi pot afecta pe copii chiar mai mult decât cele fizice, cauzând 

probleme psihice care se vor face simţite de-a lungul anilor. 

Nu în ultimul rând, chiar şi după o maturizare în care par să fi uitat efectele violenţei, ajungând la 

rândul lor în postura de părinţi, victimele abuzurilor verbale şi fizice din copilărie tind să-şi 

redescopere traumele şi să le transpună în relaţia cu copiii. 

         Soluţii.  Victima violenţei verbale şi fizice trebuie să ştie că nu este singură. Dacă eşti 

agresat, oricât de greu ar părea, trebuie să discuţi cu familia, cu prietenii ori cu profesorii, atunci 

când ai o problema. Lucrurile nu se vor îndrepta de la sine, problema nu va dispărea dacă tu nu 

vorbeşti despre ea, dacă o ignori. Te poţi face că nimic nu s-a întâmplat, până când se va 

întâmplă dată viitoare. 

Pare greu începutul, dar este foarte simplu să vorbeşti cu cineva. Este primul pas. Chiar dacă 

situaţia ţi se pare fără ieşire, mai cere o părere. Vei vedea că lucrurile nu stau chiar aşa. Se 

întâmplă frecvent astfel de lucruri? Ai ajuns să trăieşti înconjurat de ele? Nu eşti obligat să 

accepţi. Normalitatea nu este asta. 

Spune-i părintelui ce s-a întâmplat, vorbeşte cu profesorul, cu prietenii sau sună la Telefonul 

Copilului - 116 111, unde cineva te ascultă. În orice caz, nu ascunde ce se întâmplă. Rezolvarea 

este de cele mai multe ori extrem de simplă şi la îndemână, dar trebuie întâi să vorbeşti. 

Eşti tu cel agresiv? Atunci probabil ştii deja că nu rezolvi nimic şi că aşa nu te vei simţi deloc 

mai bine, ba din contra. Te poţi impune altfel, ai atâtea alte moduri de a impresiona. Este uşor să 

fii violent, să-i faci un rău altuia, să observi şi să scoţi în evidenţă defectele colegilor, dar astfel 
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vrei să fii mai special? Mult mai greu şi mai frumos este să fii prieten cu toţi, să fii plăcut şi 

admirat de toată lumea. Încearcă să faci asta şi vei fi cu adevărat special. 

Prevenire.  Comportamentul violent al copiilor noştri şi al tinerilor nu reprezintă o cauza, ci un 

efect al problemelor pe care fiecare dintre ei este nevoit să le înfrunte. Răspunsul violent, din 

nefericire, este cel mai facil şi ţine de o condiţionare milenară a naturii umane. Acesta poate fi 

ocolit doar prin educaţie, înlocuit prin înţelegere şi prevenit prin dialog. 

Învaţă să-l şi asculţi, atunci când vorbeşti cu el, pentru că discursul moralizator are efect de 

scurtă durata, iar problemele reale ale copilului nu trec cu una, cu două. 

Copilul trebuie încurajat şi susţinut. Nu ştii cum? Atunci învaţă măcar ce să nu faci. 

Recomandările specialiştilor nu fac decât să confirme propriile tale experienţe, dacă te gândeşti 

mai bine. 

Înainte să treci la sancţiuni, întreabă. Află de ce-a greşit, ce l-a determinat să aibă un anumit 

comportament. 

Învaţă să fii partenerul copilului tău, prietenul lui, dacă vrei să ţi se destăinuie că unui prieten, 

dacă vrei să se simtă în largul sau şi să poată vorbi cu ţine atunci când are o problema. Chiar 

dacă poate-ai uitat, cuvintele dor, iar cele nespuse dor şi mai tare. 

 

VIOLENȚA VERBALĂ ȘI EFECTELE EI ASUPRA PREȘCOLARILOR 

 

Educatoare: Prună Ioana 

Scărlătescu Ramona-Anelice 

G.P.P.  Nr. 6 Buzău 

 

Violența verbală este definită ca o formă de manifestare emoțională prin care cel ce 

abuzează dorește să controleze o persoana. Abuzul verbal sau violența verbală este o formă de 

comportament abuziv prin limbaj pe care îl manifestă copiii de vârstă preșcolară și școlară bazată 

în special pe un dezechilibru de putere, real sau nu.  

Violența verbală reprezintă un model de comportament care poate afecta serios 

dezvoltarea emoțională sănătoasă a unei persoane. S-a demonstrat că și o expunere singulară la 

un astfel de comportament poate fi suficientă pentru a afecta încrederea în sine și starea fizică și 

emoțională a unei persoane. 

http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/31/Violenta-domestica-sub-mai-multe-infatisari-.html
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Perioada preșcolară reprezintă, în cele mai multe cazuri, prima oportunitate a copiilor de 

a interacționa cu alți copii. Între 3 și 5 ani, micuții învață cum să relaționeze cu cei de vârsta lor, 

să coopereze, să împartă, să îi ajute, dar și să îi înțeleagă pe ceilalți. 

Fie că apare în familie, fie că apare la grădiniță sau în grupul de prieteni, violența verbală 

se manifestă prin:  amenințări sau intimidari, critică neconstructivă, porecle jignitoare, țipete, 

învinuiri și reproșuri repetate, manipulare emoțională, atitudini descurajatoare, farse repetate, 

diminuarea meritelor persoanei respective sau transmiterea ideii că victima nu valorează nimic 

fără agresor. 

Copiii care sunt martorii acestui tip de comportament și al abuzului emoțional sau fizic 

pot prezenta simptome precum: 

 depresie (sub aparența unei plictiseli cronice, manifestând dezinteres pentru activități care 

de obicei le plac copiilor) 

 anxietate (îngrijorare, în special pentru lucruri de care copii nu sunt conștienți) 

 agresivitate 

 lipsa de încredere în sine (nu crede că este la fel de bun ca ceilalți copii) 

 emoționalitate ridicată sau lipsa emoțiilor 

Copiii se pot simți neimportanți, nedemni de încredere, fără putere, inadecvați, o povară 

pentru părinți. Ca și adulți sunt expuși unor riscuri crescute de alcoolism, consum de droguri, 

criminalitate, probleme de sănătate mintală. 

Uneori un copil ajunge să fie violent verbal pentru că imită comportamentul părinților, 

fraților mai mari, prietenilor mai mari sau al educatorilor. Alteori își dă seama ca în acest mod 

atrage atenția asupra lui. Este vorba despre scopul comportamentului pe care îl are un copil.        

 Un copil care ajunge să fie agresiv poate să aibă ca scop atenția - vrea atenție din partea 

celorlalți, simte că nu e remarcat, că nu contează, că nu are un rol, și pentru că e descurajat și nu 

știe să obțină atenția în mod pozitiv, încearcă să o obțină într-un mod negativ și, atunci, fiind 

agresor, iese în evidență. 

Un alt scop ar putea să fie puterea. E un copil care se simte într-o poziție de inferioritate, 

simte că are astfel de relații acasă în care părinții sunt autoritari, nu îi cer părerea, iau decizii 

întotdeauna pentru el, și atunci își dorește și el să aibă putere și fiind agresiv cu alți copii se simte 

puternic.Cel mai ingrijorător caz este cel în care copilul se bucură atunci când insulta, umilește, 

face de rușine un alt copil, caz care trebuie tratat cu deosebită atenție. 
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        La această grupă de vârstă, părinții, cadrele didactice și ceilalți adulți din preajma copiilor 

trebuie să îi ajute pe micuți să își dezvolte aptitudinile de a se înțelege cu ceilalți după reguli 

clare. Trebuie să li se explice pe înțelesul lor care sunt consecințele unor fapte. 

Copiii trebuie încurajați și obișnuiți să își ceară iertare atunci când greșesc, chiar și neintenționat. 

De multe ori este benefic să li se solicite copiilor nu doar să își ceară scuze, ci și să repare, dacă 

este posibil, ce au stricat, cum ar fi, de exemplu, un castel din cuburi. 

Aceștia trebuie să încerce să înțeleagă motivațiile din spatele comportamentului nepotrivit cu 

copiii și să influențeze cauzele care îi fac să fie nervoși și irascibili. Apoi să nu folosească 

expresii jignitoare, având pretenția ca un copil să se comporte ca un om matur. Să înțeleagă că 

sunt nerezonabili dacă fac asta, un copil este un copil. Din moment ce viitorul unui copil se află 

în mâinile unui părinte, acesta e unul din cele mai provocatoare sarcini pentru părinți, de a-i ajuta 

pe copii să-și capete încrederea și siguranța de sine. De asemenea, copiii pot fi influențați de 

violența verbală, chiar dacă nu sunt victimele acesteia.  

      Violența afectează viața tuturor celor care sunt martori la ea. Pentru copii, violența are urmări 

psihologice, emoționale și de dezvoltare. Chiar și la copiii foarte mici, martori la violența, pot 

apare simptome de genul: anxietate, coșmaruri, regresie în limbaj sau în dezvoltarea motorie și 

stres post-traumatic.  

Nu întotdeauna educatoarea reușește să rezolve problemele de comportament ale copiilor, 

situațiile conflictuale din sala de grupă și atunci se impune lucrul în echipe pedagogice care să 

includă mai multe persoane: profesori ai grupei, părinți, psihologi și pedagogi. 
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FORME ŞI CAUZE ALE MANIFESTĂRILOR DE VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ – 

MODALITĂŢI DE PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIE 

 

Profesor Cucuteanu Doina 

Profesor Leca Adriana-Florentina 

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău 

 

Şcoala este un loc unde elevii se instruiesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc 

relaţii, se promovează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi 

morală a copilului. 

Şcoala are o misiune mult mai complexă, ea pregăteşte forţa de muncă, ea trebuie să profileze 

caractere, să-i educe tânărului plăcerea de a învăţa pentru a reuşi să facă faţă schimbărilor de pe 

piaţa muncii.  

Şcoala este o parte integrantă a comunităţii largi, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie 

şi mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate. 

Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane. Presa scrisă sau audiovizuală 

informează în permanenţă cu privire la manifestările diverse ale acestui fenomen. De la formele 

cele mai agresive, precum războaie, crime, bătăi, violuri, furturi, distrugeri de bunuri, şi până la 

cele mai puţin şocante cum, ar fi violenţele verbale, toate acestea susţinute de o abundenţă de 

imagini violente, se prezintă zilnic în faţa ochilor noştri. În acest context, apariţia diferitelor 

forme de violenţă în mediul şcolar, pare aproape o fatalitate şi devine, adesea un lucru obişnuit 

pentru semenii noştri. 

Atunci când vorbim de violenţa şcolară nu ne limităm la actele de violenţă care cad sub incidenţa 

legii. Violenţa şcolară este un fenomen mult mai larg, ce trebuie evaluat cu ajutorul altor indici. 

Există o mare diversitate a formelor de violenţă ce se manifestă în mediul şcolar: violenţa 

verbală (injurii, ameninţări, jigniri), violenţe fizice (lovituri, încăierări), degradări ale bunurilor 

(aparatură stricată, mobilier deteriorat), refuzul de a îndeplini sarcinile şcolare, refuzul de a 

frecventa cursurile, perturbarea orelor de curs, furturi, consum de droguri,etc. Cea mai răspândită 

formă de violenţă în şcoală este violenţa verbală. Violenţa verbală afectează în fiecare zi 

milioane de copii din întreaga lume, printre cele mai frecvente cauze fiind diferenţele care ţin de 

aspectul fizic şi de statutul social. Efectul? Copii agresaţi ajung să se teamă permanent. Nu mai 
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vor să meargă la şcoală, ca să nu mai râdă ceilalţi de ei. Îşi pierd încrederea în ei, dorinţa de a se 

evidenţia. În multe cazuri această formă de violenţă conduce la afecţiuni fizice. Studiile arată că, 

de foarte multe ori, se ajunge ca un copil agresat verbal să sufere mai târziu diverse probleme 

mentale, cum ar fi depresie sau anxietate. Firele mai sensibile ajung să se gândească chiar la 

sinucidere. 

Cauzele violenţei în mediul şcolar 

Atunci când se vorbeşte despre violenţa şcolară, se consideră drept surse favorizante factorii 

exteriori şcolii:  

Mediul familial: familii dezorganizate, violenţa în familie, lipsa de comunicare şi afecţiune, 

consum de alcool; 

Mediul social: situaţie economică precară, inegalităţi sociale, criza valorilor morale, mass-media, 

disfuncţionalităţi la nivelul factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a 

instituţiilor implicate în educaţie; 

Mediul contextual: gaşca de prieteni, schimbarea mediului; 

Mediul şcolar: menegimentul defectuos al clasei de elevi şi al situaţiei de criză, ignorarea sau 

tratarea preferenţială a elevilor, abuzul de măsuri disciplinare, programa supraîncărcată. 

Profesorul nu trebuie să introducă diferenţieri între elevi în funcţie de performanţa atinsă pentru 

că această atitudine a profesorului poate determina din partea elevilor sustragerea de la 

activităţile şcolare, absenteismul, refuzul de a-şi face temele, violenţă verbală faţă de colegi, 

personalul didactic şi nedidactic, comportament agresiv. Eşecul şcolar duce la un comportament 

agresiv al elevului. Elevul suferă că nu poate face faţă sarcinilor de învăţare, că şi-a dezamăgit 

părinţii şi profesorii şi că este dispreţuit de colegii de clasă. Astfel el devine indiferent faţă de 

viaţă în general. În acest context eşecul şcolar devine foarte repede sinonim cu eşecul de viaţă. 

Adolescenţa este o perioadă care aduce transformări mari pe toate planurile: fizic, psihic şi 

social. Adolescentul îşi impune personalitatea prin excese privind vestimentaţia, coafura, 

machiaj. Se observă la adolescenţi că prin aceste excese încearcă să se afirme dar şi o carapace 

sub care se ascund multe nelinişti şi temeri. Adolescentul oscilează între sentimentul de forţă, de 

putere şi sentimentul de îndoială, de descurajare, de scădere a stimei de sine. Pentru a se apăra de 

aceste emoţii, adolescenţii dezvoltă reacţii de provocare, de agresivitate, de opoziţie faţă de 

adulţi. În această perioadă dificilă este nevoie ca profesorii şi părinţii să poarte dialoguri cu 

adolescenţii pentru că ei doresc să fie înţeleşi, au nevoie de afectivitate şi dragoste. 
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Mediul individual: trăsăturile de personalitate, impulsivitate, teribilism, căutare de senzaţii, 

imaginea de sine scăzută, opoziţionism, instabilitate emoţională, probleme specifice 

adolescenţei. 

Prevenirea şi stăpânirea violenţei în mediul şcolar 

Pentru ca o clasă să funcţioneze ca un grup profesorul trebuie să creeze ocazii ca elevii să se 

cunoască mai bine, să se descopere, să vorbească despre aspiraţiile lor. Profesorul trebuie să 

antreneze elevii în activităţi de grup pentru a facilita comunicarea între ei. De asemenea 

profesorul trebuie să încurajeze elevii mai buni să-i ajute pe cei slabi. El trebuie să organizeze cu 

clasa activităţi extraşcolare precum excursii, tabere, muncă voluntară, concursuri şcolare 

oferindu-le ocazia elevilor săi să se cunoască mai bine şi să comunice eficient. Tot profesorul 

trebuie să stabilească regulile clasei antrenându-şi elevii în elaborarea regulilor, fiind ştiut faptul 

că ei acceptă mai uşor reguli al căror sens este transparent. Atunci când profesorul are în clasă 

elevi care manifestă un comportament de opoziţie faţă de îndeplinirea sarcinilor şcolare sau au 

atitudini provocatoare, el trebuie să le propună un dialog între patru ochi. Foarte importantă este 

şi atitudinea profesorului în discuţiile cu elevii. În acest sens psihologul american G.H. Porter 

identifică şase atitudini posibile în cadrul unui dialog cu elevii. Unele favorizează dialogul şi 

clarificarea problemelor, iar altele blochează dialogul şi nu permit un ajutor real pentru elev. 

Aceste atitudini sunt: 

1. atitudinea de evaluare, care implică o judecată a faptelor şi gesturilor elevului prin 

raportare la norme şi valori. 

2. atitudinea de interpretare, care apare atunci când profesorul propune o explicaţie ca ceea 

ce spune elevul, uneori această interpretare poate fi deformată sau tensionată. 

3. atitudinea de decizie, apare atunci când profesorul propune soluţii imediate şi decide în 

locul elevului, atitudine ce poate antrena din partea elevului un acord de principiu fără a 

obţine adeziunea elevului şi fără ai oferi ocazia de a găsi el soluţii. 

4.  atitudinea de anchetă, se manifestă atunci când profesorul bombardează elevul cu o serie 

de întrebări pentru a obţine informaţiile detaliate asupra problemei în cauză, atitudine ce 

este percepută ca un interogatoriu şi  nu dă posibilitatea elevului să răspundă. 

5. atitudinea de suport, de susţinere, urmăreşte încurajarea elevului pentru a depăşi situaţia 

dificilă pe care o traversează. 
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6. atitudinea de comprehensiune, reflectă efortul profesorului de a asculta elevul şi de a 

înţelege problema fără al judeca. Profesorul trebuie să fie atent nu numai la cuvinte, la 

faptele expuse ci mai ales la atitudini, la sentimentele exprimate, la persoana elevului în 

totalitatea sa.  

Nu întotdeauna profesorul reuşeşte să rezolve problemele de comportament ale elevilor, situaţiile 

conflictuale din sala de clasă prin intermediul mijloacelor prezentate şi atunci se impune lucrul în 

echipe pedagogice care să includă mai multe persoane: profesorul diriginte, profesori ai clasei, 

părinţi, medicul şcolar, psihologi şi pedagogi.  
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ ŞI EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ 
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„A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării 

între toate persoanele angrenate în actul educaţional.”  

                                                                                              Dardel Jaouad 

  Violența este una din marile probleme ale lumii contemporane. 

  Termenul de violență vine de la latinescul "vis" care înseamna "forță" și care trimite la 

ideea de putere, de dominație, de utilizare a superiorității fizice, adică a forței asupra altuia. 

    Eric Debarbieux , specialist în problema violenței în mediul școlar, oferă o definiție prin 

care este surprins ansamblul fenomenului violenței: "Violența este dezorganizarea brutală sau 

continua a unui sistem personal, colectiv sau social și care se traduce printr-o pierdere a 
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integrității, ce poate fi fizică, psihică sau materială. Această dezorganizare poate să opereze prin 

agresiune, prin utilizarea forței, conștient sau inconștient, însă poate exista și violența doar din 

punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenția de a face rău." 

Violența școlară este asociată în general cu  zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo 

unde sărăcia este la ea acasă. De aceea atunci când se vorbește despre violența în școală, se 

consideră drept surse favorizante factori exteriori școlii: mediul familial, mediul social, precum 

și factori ce țin de individ, de personalitatea lui. 

Mediul familial prezintă cea mai importantă sursă a agresivității elevilor. 

Mulți dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au 

experiența divorțului părinților și trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este 

perturbat și de criza locurilor de muncă, de somajul cu cere se confruntă foarte mulți părinți. 

Părinții sunt confruntați cu foarte multe dificultăți materiale dar și psihologice, pentru că au 

sentimentul devalorizării, al eșecului. În aceste condiții ei nu mai sunt sau sunt foarte puțin 

disponibili pentru copii lor. Pe acest fundal apar noi probleme familiale foarte grave care îi 

afectează profund pe copii: violența infantilă, consumul de alcool, abuzarea copilului, neglijența. 

Sunt și părinți care privilegiază în mod exagerat relația afectivă în detrimentul rolului 

educațional pe care trebuie să îl aibă în raporturile cu copii lor: nu le impun nici un fel de 

interdicții, de reguli, emit puține exigențe și cauță să evite conflictele. Fenomenul violenței 

școlare este extrem de complex, iar la originea lui se află o multitudine de factori. Școala însăși 

poate reprezenta o sursă a unor forme de violență și acest lucru trebuie luat în considerație în 

conceperea diferitelor programe de prevenire și stăpânire a violenței.Școala este un loc unde 

elevii se instruiesc, învață,dar este și un loc unde se stabilesc relații, se promovează modele, 

valori, se creează condiții pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă și morală a copilului.Clasa 

școlară constituie un grup ai cărui membrii depind unii de alții, fiind supuși unei mișcări de 

influențare reciprocă ce determină echilibrul funcțional al câmpului educațional. Fiecare grup 

cere de la membrii săi diferite forme de comportament. Comportamentele violente ale elevului 

își pot avea originea și într-un managemant defectuos al clasei școlare, mai exact într-o lipsă de 

apărare a practicilor educaționale la o populație școlară considerabil schimbată.Relația de 

autoritate influențează și tipul de comunicare, aceasta devenind unilaterală, adică profesorul e cel 
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care emite și monopolizează comunicarea, iar elevul rămâne doar un receptor pasiv. Și alte 

componente ale atitudinii profesorului față de elevi pot genera situații conflictuale ori 

copmportamente violente ale elevilor: atitudinea profesorului de ignorare disprețuitoare a 

elevilor, corelată cu tendința de evaluare a lor în termeni constant negativi și depresivi, atitudini 

care pot antrena un ansamblu de consecințe în plan comportamental:lipsa de comunicare,  

pasivitatea la lecție, indiferența sau, dimpotrivă, perturbarea lecțiilor, dezvoltarea unor atitudini 

ostile, provocatoare. 

Principalele  măsuri de prevenţie sunt: regulamentul şcolar; rolul consilierilor şcolari în 

prevenirea violenţei este foarte important; informarea la ore de dirigenţie despre consecinţele 

violenţei; implicare elevilor în prevenirea violenţei propriu-zisă: acţiuni de conştientizare de 

către elevi a efectelor negative ale violenţei organizate în şcoli, organizarea de întâlniri cu 

autorităţi din poliţie, întâlniri cu părinţii (consilierea specializată a acestora), programe de 

formare a cadrelor didactice (managementul clasei de elevi), asistenţa familiilor cu probleme, 

elaborarea de materiale informative pe tema violenţei şi prevenirii acesteia, evaluări psihologice. 

Cele mai utilizate măsuri de intervenţie sunt sancţiunile şi asistenţa. Aceste cazuri, de obicei sunt 

sancţionate prin: observaţii individuale; mustrare în faţa clasei/consiliului profesoral; mustrare 

scrisă; eliminare de la cursuri pentru o perioada; exmatriculare; amenzi, activităţi 

extracurriculare. Asistenţa celor implicaţi în astfel de situaţii se face prin: discuţii cu persoana în 

cauză, discuţii cu un consilier şcolar. Interacţiunea individ-mediu şcolar are o mare importanţă în 

demersul educativ, iar mediul şcolar trebuie să ofere toate condiţiile necesare bunei desfăşurări 

ale activităţii didactice, astfel încât ambianţa educaţională din cadrul şcolii să fie una propice 

dezvoltării elevilor. Unul dintre factorii care poate afecta comunicarea şi relaţiile ce se stabilesc 

în acest mediu este violenţa şcolară. Dardel Jaouadi spune: lupta împotriva violenţei şcolare are 

ca rezultat ameliorarea relaţiilor şi a comunicării între persoanele implicate în activitatea 

educaţională. Acest lucru este esenţial pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale, care au ca 

scop formarea de personalităţi armonioase, active şi creatoare, în concordanţă cu cerinţele 

individuale şi sociale. 
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ PE INTELESUL COPIILOR 
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Județul Buzău 

 

Problematica lumii contemporane a generat în sfera politicii, culturii și educației un 

număr de imperative cum sunt: apărarea păcii, salvarea mediului etc. Aceste imperative se 

regăsesc sub forma de recomandări și rezoluii adoptate de ONU, UNESCO, Consiliul Europei, 

diverse ONG-uri și guverne. 

Diversitatea culturală nu mai  este un prejudiciu, ci o realitate care trebuie fructificată în 

mediul școlar. Pluralitatea culturală   pune nu numai problema apărării diferentelor, ci a 

dialogului cultural, care recunoaște că fiecare trebuie să contribuie la îmbogățirea experienței 

umane și că fiecare dintre ele este un efort  de universalizare a unei experiențe particulare. 

Multiculturalitatea înseamnă înţelegerea, acceptarea şi recunoaşterea diferenţelor dintre 

indivizi din culturi diferite care interacţionează unii cu alţii şi în ultimă instanţă trăiesc în acelaşi 

spaţiu. Este vorba în primul rând despre cultura română şi cea maghiară şi, la o altă dimensiune, 

de cea romă, germană sau evreiască. Înseamnă diversitate, iar o diversitate bine trăită are efecte 

benefice prin faptul că ne expune. Ne expune altor culturi, altor mentalităţi, ne oferă reculul 

necesar faţă de cultura si identitatea noastră. În al doilea rând înseamnă maturitatea de a nu 

acţiona în detrimentul celuilalt conform reflexelor identitare, sau mai precis spus, a acelor reflexe 

identitare care ar atenta la libertăţile celuilalt de o altă cultură şi identitate decât a noastră. 

O definiţie atotcuprinzătoare asupra multiculturalităţii sau interculturalităţii ne oferă 

Micheline Ray: „Cine spune intercultural, spune în mod necesar, plecând de la sensul plenar al 

prefixului inter-: interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate obiectivă.” 

Importanţa prefixelor din noţiunile de multiculturalism, comunicare interculturală şi raporturi 

transnaţionale este analizată de Christian Giordano, care observă că ,,prefixele multi-, inter- şi 

trans- posedă între ele evidente afinităţi, dar şi subtile diferenţe de conotaţie” . Prefixul multi- 

accentuează diferenţa, chiar separarea dintre culturi, prefixul inter- presupune că întâlnirea 

dintre culturi este mai dinamică, indivizii au capacitatea de a defini, de a plasa şi negocia propria 

apartenenţă şi propria identitate culturală. Prefixul trans- indică capacitatea personală sau 
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colectivă de a transcede graniţele culturale şi frontierele naţionale şi de a trece de la o 

apartenenţă şi de la o identitate la alta cu uşurinţă. 

Educaţia interculturală constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice şi 

vizează  viitorii  cetăţeni să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextul schimbărilor 

intervenite în sistemele de valori. Ea trebuie să devină o constantă a pregătirii cadrelor didactice 

şi să-şi pună amprenta asupra programelor şcolare şi materiilor de învăţământ, asupra 

priorităţilor educative, asupra criteriilor de evaluare a competenţelor şi comportamentelor, asupra 

relaţiilor cu părinţii şi comunitatea, permiţând formarea  comportamentelor creative în 

comunicare, cooperare şi încredere în cadrul  grupului; respect reciproc, toleranţa faţă de opinii 

diferite. 

Delimitări conceptuale 

EDUCAŢIE - Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi 

dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale şi fizice a copiilor în special; 

INTER - element de compunere cu sensul,,între’’ 

CULTURAL - privitor la cultură, la totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de 

societatea omenească de-a lungul istoriei, totalitatea cunoştinţelor pe care le are cineva. 

Ideea dialogului intercultural trebuie să aiba ca punct de plecare recunoaşterea 

diferenţei şi a multiplelor perspective şi dimensiuni ale lumii în care trăim. Aceste diferenţe, de 

opinie, de puncte de vedere, şi chiar valori nu există doar în cadrul unei culturi, cu atât mai mult 

ele sunt vizibile în disputele dintre diferite culturi. Tocmai de aceea, dialogul, comunicarea sau 

medierea interculturală îşi propun să analizeze aceste perspective diverse cu un scop precis, şi 

anume acela de a înţelege şi a învăţa pe baza experienţelor interculturale diverse. Şi avem aici în 

vedere beneficiul pe care îl aduce schimbul de idei, opinii sau cunoştinţe în cadrul grupurilor 

heterogene din punct de vedere cultural. Este evident că în alte culturi, realitatea este percepută 

în mod diferit, modalitatea de relaţionare dintre oameni este diferită, viziunile sunt diverse. 

Trebuie să acceptăm diversitatea, să nu negăm existenţa unor puncte de vedere aparent sau în 

mod real diferite de ale noastre, mai mult trebuie să înţelegem şi să fim deschişi la perspectivele 

aduse în discuţie de cei care care nu văd lumea din aceeaşi perspectivă ca şi noi. 

In contexte interculturale, există posibilitatea apariţiei unor situaţii de tensiune şi de dispută în 

cadrul acestor procese. Desigur, conflictele nu sunt specifice doar contextelor interculturale, 

există astfel de manifestări în mod permanent şi în toate zonele socialului. Conflictele 
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interculturale au un specific anume, ele pun în mişcare sentimente şi atitudini negative faţă de 

anumite grupuri, culturi. Acestea pot fi însă diminuate sau chiar prevenite printr-o perspectivă 

interculturală de concepere a educaţiei care să impună eradicarea violenţei, atenuarea şi 

aplanarea conflictelor, transformarea lor în dispute pozitive. Dintre cerinţele unei educaţii 

interculturale care să formeze comportamente pozitive amintim: 

- formarea aptitudinii de a comunica asertiv (a vorbi dar şi a asculta); 

- cooperarea şi munca în grup; 

- respectul de sine şi de ceilalţi; 

- procesul decizional democratic; 

- asumarea responsabilităţii şi acceptarea responsabilităţii altora; 

- stăpânirea dar şi exteriorizarea emoţiilor, sentimentelor, trăirilor; 

- evitarea confruntărilor verbale şi fizice. 

Societatea  în care trăim ne ajută să avem un comportament dezirabil sau dimpotrivă 

intolerant? 

Analizând problematica din perspectiva socială, putem considera că orice persoană este, într-

o măsură mai mare sau mai mică, expusă unor conjuncturi sociale care îl / o determină să aibă 

prejudecăţi, să îşi formeze stereotipuri, să eticheteze anumite categorii sociale, culturi, etnii şi să 

acţioneze în consecinţă, menţinând astfel, sau transmiţând altora astfel de comportamente. De 

modul în care conştientizăm aceste lucruri, încercând să le controlăm atât în plan personal cât şi 

social depinde viitorul societăţii în care trăim. Tocmai de aceea, pentru formatori sunt extrem de 

importante influenţele educative pe care  le transmit şi modul în care acestea influenţează câmpul 

educaţional.  

Bibliografie: 

● Ciolan, Lucian, Paşi către şcoala interculturală, Colecţia Sanse Egale, Ed. Corint, 2000; 

● Cucoş, Constantin, Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Ed. Polirom, Iaşi, 2000; 

● Cucoş, Constantin, Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire, Ed. Polirom, Iaşi, 2008; 

● Hofstede, Geert, Managementul structurilor multiculturale, Bucureşti, Ed. Economică, 1996; 

● Maliţa, Mircea, Zece mii de culturi, o singură civilizaţie, Bucureşti, Editura Nemira, 1998; 

● *** O nouă provocare pentru educaţie – Interculturalitatea, Editura Polirom, 2001                

 



116 
 

PREVENIREA VIOLENŢEI ŞCOLARE ŞI FAMILIALE 

PRIN EDUCAŢIE 

 

  Prof.Cărăgui Ramona Lavinia 

 Liceul Tehnnologic Bîrseşti, Tîrgu-Jiu, Gorj     

 

         Violenţa afectează viețile a mii de copii și tineri în calitate de victime, agresori sau martori, 

scăzându-le șansele unei tranziții normale și sănătoase către perioada adultă. Ea este un fenomen 

din ce în ce mai răspândit atât acasă cât și în școală și comunitate. În acest context, a vorbi 

despre violență acolo unde ne așteptăm să găsim cele mai bune condiții pentru formarea și 

dezvoltarea armonioasă a personalității, poate părea un fapt cel puțin neverosimil.  

      Școala nu mai poate fi considerată o zona sigură ci se transformă în tot mai mare măsura în 

spațiu de manifestare a violenţei, intimidării și actelor ilegale. Şcolii îi revine o responsabilitate 

majoră în educarea şi formarea la elevi a atitudinilor şi comportamentelor non-violente, 

responsabilitate asumată cu multă seriozitate. Prevenirea şi combaterea violenţei este o prioritate 

naţională şi impune măsuri concrete, în parteneriat, fiind implicaţi următorii factori: şcoli, 

servicii de protecţie şi asistenţă, poliţia, mass-media, familia, societatea în ansamblul ei. 

Colaborarea cu familia se bazează pe o bună comunicare, derularea întâlnirilor cu părinţii având 

la bază metodele interactive, tehnicile de gândire critică sau laterală, fapt ce constituie prilejul 

abordării unor subiecte variate şi cu un impact emoţional puternic. Implicarea activă a unor 

părinţi care au profesii ce facilitează consilierea părinţilor pe probleme de interes general sau 

particular a condus la rezolvarea unor probleme dacă nu conflictuale, cel puţin stresante atât 

pentru copil, cât şi pentru familie. Problema comportamentelor violente în familie și școli poate 

şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în actul educaţional. Cu atât mai 

mult cu cât credem că noi, dascălii, dispunem de importante resurse pentru a concepe programe 

de prevenire a violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al violenţei în mediul educațional.Cheia 

eficientizării procesului instructiv-educativ stă în modalitatea optimă de realizare a relației dintre 

cele două verigi ale acestuia: pe de o parte, elevul, cu zestrea lui ereditară, cu capacitățile, 

aptitudinile și disponibilitățile lui, pe de altă parte, cadrul didactic, forța care provoacă, 

determină și dirijează schimbarea și dezvoltarea elevului. 
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Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, 

climatul și instrucția tuturor copiilor, în direcția fundamentării tuturor demersurilor didactice pe 

principii democratice, să introducă noi strategii instrucționale care să încurajeze colaborarea, 

toleranța, sporirea încrederii în forțele proprii și îmbunătățirea performanțelor școlare ale 

elevilor. Managementul clasei cuprinde trei componente esențiale: managementul conținutului, 

managementul problemelor disciplinare și managementul relațiilor interpersonale. 

Managementul conținuturilor nu se referă la deprinderile de a preda o disciplină specifică, ci mai 

degrabă la acele deprinderi aplicabile tuturor disciplinelor și activităților. În centrul deprinderilor 

de management al clasei se află managementul activităților suplimentare și rezolvarea 

problemelor specifice disciplinei. A disciplina înseamnă a sprijini elevii să învețe comportamente 

noi, dezirabile, a-i ajuta să-și dezvolte competențe și simțul responsabilității propriilor acțiuni. 

Elemente de management al clasei se constituie cu suficientă claritate și din perspectiva 

strategiilor didactice. Astfel, în plan curricular se pot deosebi cinci strategii bine delimitate: 

explicativ-reproductivă, explicativ-intuitivă, algoritmico-euristică, euristico-algoritmică și a 

metodelor participative. Alegerea strategiei optime ține de măiestria profesorului, susținută de 

diagnoza psihologică, fiind necesară colaborarea permanentă, directă între profesor și elev. 

Managementul clasei trebuie să includă și alte elemente definitorii și poate fi abordat din 

perspectivă ergonomică, psihologică, socială, normativă, operațională și inovatoare. 

a) Dimensiunea ergonomică – personalizarea sălii de clasă, pavoazarea, dispunerea mobilierului 

și vizibilitatea, în sensul poziționării în bănci, constituie pentru noi, cadrele didactice, preocupări 

în vederea reconsiderării structurilor dimensionale ale managementului clasei de elevi. 

b) Dimensiunea psihologică a managementului școlar conferă cadrului didactic rolul de a 

cunoaște, respecta și dezvolta capacitățile individuale ale elevilor. 

c) Dimensiunea socială vizează clasa ca grup social: structura, sintalitatea și problematica 

liderilor. Arta cadrului didactic constă în fixarea, pe lângă obiectivele școlare formale, și a unei 

serii de obiective social-afective pentru grupul de elevi, care vor determina consolidarea 

coeziunii acestuia. 

Comunicarea, raportul dintre informație, circulația acesteia și dinamica grupului, reprezintă cheia 

succesului în relația cu clasa. Dialogul permanent, adaptarea limbajului la nivelul de înțelegere al 

elevilor, selectarea celor mai bune căi de transmitere a mesajelor, folosirea limbajului verbal, cât 

si nonverbal. Îndrumarea, orientarea elevilor pe drumul cunoașterii prin intervenții punctuale, 
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adaptate situațiilor concrete, prin sfaturi și recomandări care să susțină comportamentele și 

reacțiile elevilor, reprezintă o sarcină foarte importantă a dascălului. 

d) Dimensiunea normativă vizează ansamblul de reguli care reglează desfășurarea unei activități 

educaționale. Tipologia normativă cu relevanță pentru clasa de elevi este următoarea: norme 

explicite  (prescriptive, cunoscute, clar exprimate) și norme implicite (ascunse, care se 

construiesc în cadrul grupului). 

Idealul urmărit de fiecare dintre noi prin intervențiile realizate este coeziunea grupului. Rolul de 

manager al cadrului didactic în situații care solicită un asemenea tip de intervenție poate fi 

elementul de care depinde echilibrul și sănătatea grupului-clasă. 

e) Dimensiunea operațională vizează strategiile de intervenție a cadrului didactic. La nivelul 

elevilor cultura implicită dezvoltă o serie de strategii de supraviețuire, care cuprind o multitudine 

de elemente de identificare, de descoperire și angajare cu ajutorul unor competențe sociale, în 

adaptarea la exigențele normativității explicite. Cadrul didactic nu trebuie să excludă cultura 

elevilor, ci să integreze elementele culturii lor normative implicite în procesul de favorizare și 

consolidare a culturii normative explicite. În instituțiile școlare contemporane și în sălile de 

clasă, cultura implicită antișcoală este un fenomen des întâlnit. Competențele manageriale ale 

cadrului didactic sunt primordiale, întrucât fenomenele și manifestările antișcoală, neidentificate 

și nediagnosticate la timp, pot degenera frecvent în situații de criză educațională. 

f) Dimensiunea inovatoare presupune cunoștințe de management al schimbării, este însăși esența 

dezvoltării unei organizații. Schimbarea în educație este o necesitate. Pentru noi reducerea 

rezistenței la schimbare se poate face prin implicarea copiilor în planificarea schimbării, găsirea 

surselor de disconfort pentru cei care au temeri, pregătirea momentului schimbării prin discuții 

cu cei implicați în acest proces, sprijinirea și încurajarea celor implicați în procesul schimbării 

prin participarea efectivă la acesta. 

      Managementul schimbării se poate defini prin analiza cauză-efect. Agentul schimbării este 

însuși cadrul didactic. Inovația la nivelul managementului clasei pornește de la: cunoașterea 

practicii educaționale într-un moment al activității; cunoașterea tendințelor și a tradițiilor 

activităților educaționale vizate; cunoașterea orizonturilor de așteptare ale elevilor.Un 

management defectuos al clasei poate genera un climat negativ și poate influența randamentul 

elevilor. Atât monotonia, cât și supraîncărcarea în activitate sunt cauzele oboselii.Un accent 

deosebit trebuie să punem pe dezvoltarea relațiilor școală-părinți-comunitate, având în vedere 
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criza pe care o traversează familia în societatea românească și ale cărei simptome constau tocmai 

în restructurarea valorilor familiale tradiționale, dezorientarea în privința mijloacelor 

educaționale folosite în relația cu copiii, diminuarea simultană a rolului și autorității 

școlii.Educația de calitate este centrată pe elev, oferită de instituții care știu să respecte 

autonomia individuală, asigură participarea tuturor actorilor educaționali, care abordează 

procesul educațional unitar, urmărind ca obiectiv central îmbunătățirea continuă a 

performanțelor. 
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ- PREVENIREA ŞI COMBATEREA EI 

 

Prof. Mihai Cornelia     

Şcoala Gimnaziala Bereşti –Tazlău, Loc.Enăcheşti, jud.Bacău 

 

Violenţa poate fi definită ca un fenomen care se manifestă prin acţiune fizică, cuvânt, 

stare emoţională şi sufletească, umilinţă, cu scopul de a controla, maltrata sau de a sugera 

senzaţia de frică. 

 Violenţa poate fi întâlnită : 

- în familie (violenţa domestică); 

- la şcoală (violenţa între elevi; violenţa profesori- elevi); 

- în grupul de prieteni; 

- în societate (violenţa ca şi comportament antisocial - violenţa în locuri publice; violenţa ca şi 

comportament infracţional - tâlhăria, tulburarea ordinii şi liniştii publice, loviri şi alte violenţe, 

vătămare corporală, omor).  

 Violenţa şcolară este, din punct de vedere statistic, cea mai frecventă conduită de 

devianţă şcolară. Mass-media, cercetările şi statisticile oficiale raportează o creştere 
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spectaculoasă a fenomenului în ultimele trei decenii în mai multe ţări ale lumii, astfel încât 

escaladarea violenţei în şcoală a devenit cea mai vizibilă evoluţie din câmpul educaţiei formale; 

performanţele şcolare sau progresul în democratizarea sistemelor educative sunt în prezent 

realităţi mai puţin vizibile, comparativ cu înmulţirea actelor de violenţă în şcoală. 

 Violenţa în şcoală este un fenomen extrem de complex, cu o diversitate de forme de 

manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate, rafinate; astfel, şcoala este spaţiul 

de manifestare a conflictelor între copii şi între adulţi–copii, iar raporturile de forţă sau planul în 

care se consumă conduitele ofensive ( verbal, acţional, simbolic) sunt  variabile importante în 

înţelegerea fenomenului. De aceea, când vom folosi noţiunea mai generală de „violenţă” vom 

desemna orice comportament al cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimei (cf. 

Neculau, 1996, 433). În orice atac agresiv vom regăsi apelul la forţă pentru transformarea unui 

individ în instrument în folosul personal, precum şi apelul la violenţă pentru înlăturarea / 

devalorizarea semenului perceput ca adversar. 

 În funcţie de planul de manifestare al atacului, corelat cu tipul de prejudiciu adus 

victimei, se poate discerne între violenţa fizică şi violenţa psihologică, verbală. Efectele violenţei 

fizice vizează atât sănătatea şi integritatea corporală a victimei, cât şi evoluţia sa psihologică: în 

plan cognitiv, autopercepţie negativă, iar în plan emoţional, teamă, depresie. Violenţele verbale, 

psihologice afectează în principal stima de sine: victemele se simt devalorizate, îşi pierd 

încrederea în posibilităţile proprii, devin anxioase. Un studiu britanic (cf. Action for Children, 

1998, 6) a ajuns la concluzia că în fiecare an 10 elevi au tentative de suicid determinate de actele 

de violenţă de la şcoală; acelaşi studiu mai arată că 80% dintre victimele violenţelor consideră 

violenţa verbală mai stresantă decât atacurile fizice ( cu o distribuţie interesantă a răspunsurilor 

după variabila „sex”: fetele consideră atacurile fizice mai stresante, în timp ce băieţii se tem mai 

mult de violenţele verbale), iar 30% din victime afirmă că agresiunile le afectează capacitatea de 

a se concentra asupra sarcinilor şcolare. 

 O altă tipologie a conduitelor de violenţă în şcoală , care combină mai multe criterii - 

planul agresiunii, verbal/fizic, gradul de deschidere, directă/indirectă şi tipul de implicare a 

agresorului, activă/pasivă, a fost realizată de J. Hebert (1991, 49) şi include: 

 1) agresiuni active fizice directe: lovirea unui coleg 

 2) agresiuni active fizice indirecte: lovirea unui substitut al victimei 

 3) agresiuni active verbale directe: injuria, ameninţarea 
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 4) agresiuni active verbale indirecte: calomnia 

 5) agresiuni pasive fizice directe: împiedicarea producerii unui comportament al victimei 

 6) agresiuni pasive fizice indirecte: refuzul de a realiza o sarcină, activitate, de a da curs 

unei rugăminţi 

 7) agresiuni pasive verbale directe: refuzul de a vorbi 

 8) agresiuni pasive verbale indirecte: negativism. 

 Se poate observa că toate tipurile de violenţe prezentate nu sunt propriu-zis „şcolare”, ele 

putând fi observate cu uşurinţă şi în alte contexte non-şcolare: profesionale, familiale etc. 

 Violenţa în şcoală este un fenomen dramatic şi prin consecinţele pe care le antrenează.. 

Extrem de grave, pe termen scurt şi lung, ele explică abundenţa cercetărilor şi a programelor de 

intervenţie. În situaţiile în care victimele supravieţuiesc agresiunii şi îşi conservă capacitatea 

funcţională, consecinţele în plan psihologic afectează victima uneori toată viaţa; rămân 

sentimentele de ruşine, davalorizare, culpabilitate, se diminuează încrederea în sine şi în alţii, se 

diminuează autonomia, concomitent cu deteriorarea autocontrolului. Referitor la violenţele 

şcolare, programele iniţiate până în prezent în vederea diminuării lor nu au condus la rezultate 

satisfăcătoare datorită, se pare, faptului că mediul social, saturat de violenţă, nu susţine eficienţa 

acestor programe(Glover, Cartwright, Gough, Johnston, 1998, 89-105). Diminuarea violenţei 

şcolare presupune abordarea concomitentă a unor aspecte legate de: 

            a) Comportament şi disciplină, respectiv: codul de reguli de conduită în clasă şi în şcoală, 

relaţiile elevi-profesori şi elevi-elevi, înregistrarea şi evaluarea incidentelor de violenţă etc. 

 b) Dezvoltarea spirituală, morală, socială şi culturală a comunităţii în care se integrează 

şcoala: valori promovate, oportunităţi şi implicarea în activităţi extracurriculare etc. 

 c) Şcoala ar trebui să ofere şanse egale pentru toţi la exprimare şi succes, ceea ce 

presupune regândirea raportului dintre cooperare-competiţie şi recompensele puse în joc. 

 d) satisfacerea nevoilor speciale, pentru elevii vulnerabili fiind necesară satisfacerea unui 

climat de securitate. 

 Strategiile de combatere a violenţei şcolare au abordat diferit fenomenul, în funcţie de 

specificul cultural, de tipul de violenţe şi de resursele existente. Majoritatea strategiilor aplicate 

în scopul reducerii conduitelor violente în şcoală au în comun măsuri precum: 

 • Promovarea unui cod normativ coerent şi clar în privinţa conduitelor de violenţă. De 

exemplu, în Norvegia un astfel de cod includea reguli precum: „Nu vom agresa alţi copii”, „Vom 
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încercasă-i ajutăm pe copii care au fost agresaţi”, „Îi vom învăţa şi pe ceilalţi să se comporte în 

acelaşi mod” etc . 

 • O importanţă mai mare acordată educării părinţilor( cum să intervină în cazul în care 

copilul lor este fie agresor, fie victimă a agresiunii), de exemplul programul „Şcoala părinţilor” 

ce s-a derulat şi se derulează în multe şcoli din ţară, profesorilor (cum să încurajeze copii să 

comunice incidentele de violenţă şi cum să intervină în cazul violenţelor între elevi) şi elevilor 

(cum să evite violenţele şi cum să se implice ei înşişi în acţiuni împotriva violenţei). 

 • Crearea unor facilităţi pentru descărcarea sentimentelor de frustrare sau mânie astfel 

încât să se evite exprimarea lor prin agresiuni asupra colegilor sau profesorilor. De exemplul, 

când se acumulează astfel de sentimente negative, elevii pot recurge la una din alternativele: 

trântesc cu putere o minge, lovesc o pernă, merg într-o sală goală şi ţipă, fac un tur în jurul şcolii 

etc. 

 • Se acordă profesorilor mai multă libertate de acţiune pentru a interveni prompt şi 

eficient în situaţiile de violenţă. Astfel, legea britanică permite şcolilor să-i reţină pe elevii 

violenţi într-un fel de detenţie, chiar dacă părinţii nu sunt de acord, cu condiţia ca şcoala să-i 

înştiinţeze şi să le raporteze genul de demers educativ pe care îl întreprinde. Aceeaşi lege permite 

profesorilor să-şi folosească forţa pentru a-i controla pe elevii violenţi sau/şi distructivi. 

 • În Anglia s-a generalizat şi procedura contractelor între şcoală şi familie, pentru a-i 

obliga pe părinţi să coopereze la disciplinarea propriilor copii. 

 Alături de aceste măsuri specifice, s-au dovedit eficiente în diminuarea conduitelor 

agresive din şcoală şi programele educative destinate prevenirii victimizării sau formării 

abilităţilor de rezolvare a conflictelor prin negociere . Astfel, baza intervenţiei în cazul 

conduitelor agresive o reprezintă democratizarea educaţiei, cu toate schimbările pe care le 

presupune un astfel de proces. 
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UNIŢI ȊMPOTRIVA VIOLENŢEI! 

 

Prof. înv. primar, Oprea Florentina,  

Şc. Gimn. ,, C-tin Ivănescu” Poşta Cîlnău, Buzău 

 

     Violenţa este o problemă actuală a societăţii noastre, având impact asupra actului educaţional 

desfăşurat într-un cadru instituţionalizat. Violenţa în şcoli nu este un fenomen social nou, astăzi 

fiind mai vizibil datorită mediei. În vechea Europă, în şcoli domnea brutalitatea, tolerată pentru 

disciplinarea elevilor. Însă, o dată cu evoluţia societăţii umane, în cursul istoriei, a apărut un nou 

tip de personalitate, caracterizat prin creşterea controlului afectelor şi descreşterea impulsivităţii 

– forme superioare de control de sine. 

În ziua de azi e important să avem o nouă imagine asupra copilăriei şi, bineînteles, asupra 

metodelor de educare a copiilor. Violenţa împotriva copilului nu mai este tolerată. Trebuie apărat 

interesul copilului pentru a-i asigura dezvoltarea în cele mai bune condiţii, iar răul tratament al 

copilului este interzis prin lege (ameninţarea, indiferenţa, neglijenţa, derâderea, umilirea, 

pedepse corporale etc.). 

     Definirea violenţei şcolare este un proces continuu. Astfel, una dintre definiţiile mai 

cuprinzătoare este cea a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, după care violenţa înseamnă 

„ameninţarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei persoane, 

contra altuia sau contra unui grup, unei comunităţi care antrenează sau riscă puternic să 

antreneze un traumatism, un deces sau daune psihologice, o dezvoltare improprie sau 

privaţiuni.” 

     Chiar dacă violenţa între elevi a fost recunoscută ca fenomen general prezent în aproape 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 etc. Există o mare diversitate a formelor de violenţă  ce se manifestă în mediul 

şcolar: de la violenţa verbală (injurii, ameninţări, jigniri) la violenţele fizice (lovituri, încăierări), 

degradări ale bunurilor (scris pe pereţi, geamuri sparte, mobilier deteriorat), refuzul de a lucra, 

absenteism, perturbarea cursurilor şi până la furturi, agresiuni cu arme, violenţe sexuale, consum 
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de droguri. Este firesc ca în astfel de condiţii unii elevi să se simtă ameninţaţi şi chiar terorizaţi 

de ideea de a merge la şcoală. 

     Cele mai frecvente forme de violenţă întâlnite în majoritatea unităţilor de învăţământ ţin de 

domeniul violenţei verbale (certuri, conflicte, injurii) şi sunt incluse în categoria manifestărilor 

„obişnuite”, a „violenţei ascunse”, tolerate în mediul şcolar. În general, actorii investigaţi 

identifică în afara şcolii determinanţii unor astfel de comportamente, îi deculpabilizează pe elevi 

considerându-i victime ale limbajului violent utilizat în diferite medii: familie, stradă, mass-

media etc. Puţini profesori aduc în discuţie rolul şi importanţa şcolii în prevenirea şi corectarea 

violenţei verbale a elevilor şi în dezvoltarea competenţelor de comunicare ale acestora. 

     Cauzele care duc la astfel de manifestări sunt caracteristici individuale, determinanţi socio-

familiali şi de mediu şcolar: violenţa în familie, condiţii economice, mediul instabil familial, 

lipsa stimei de sine, mass-media,  sistemul legal permisiv (în unele ţări), alienarea (îndepărtarea 

faţă de societate), discriminări de orice natură. 

     În altă ordine de idei, putem vorbi despre:  

 factori individuali - hiperactivitate, atitudini antisociale, tutun, alcool, droguri, nivel 

 redus de dezvoltare intelectuală, lipsa autocontrolului; 

 factori de relaţionare: autoritate/indiferenţă în familie, anturaj (prieteni cu obiceiuri 

 rele);  

 factori comunitari (periferii);  

 factori societali: social, cultural, dominaţia bărbaţilor, cultura redusă.  

     Principalele măsuri de prevenţie sunt: regulamentul şcolar, rolul consilierilor şcolari în 

prevenirea violenţei fiind deosebit de important, informarea la orele de dirigenţie despre 

consecinţele violenţei, implicarea propriu-zisă a elevilor în prevenirea violenţei, acţiuni 

organizate în şcoli de conştientizare de către elevi a efectelor negative ale violenţei, organizarea 

de întâlniri cu autorităţi din poliţie, întâlniri cu părinţii (consilierea specializată a acestora), 

programe de formare a cadrelor didactice (managementul clasei de elevi), asistenţa familiilor cu 

probleme, elaborarea de materiale informative pe tema violenţei şi prevenirii acesteia, evaluări 

psihologice. 

     Cele mai utilizate măsuri de intervenţie sunt sancţiunile şi asistenţa. Aceste cazuri, de obicei 

sunt sancţionate prin: observaţii individuale; mustrare în faţa clasei/consiliului profesoral; 
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mustrare scrisă; eliminare de la cursuri pentru o perioadă; exmatriculare; amenzi; activităţi 

extracurriculare. 

     Asistenţa celor implicaţi în astfel de situaţii se face prin discuţii cu persoana în cauză sau 

discuţii cu un consilier şcolar. Interacţiunea individ-mediu şcolar are o mare importanţă în 

demersul educativ, iar mediul şcolar trebuie să ofere toate condiţiile necesare bunei desfăşurări 

ale activităţii didactice, astfel încât ambianţa educaţională din cadrul şcolii să fie una propice 

dezvoltării elevilor. 

     Unul dintre factorii care poate afecta comunicarea şi relaţiile ce se stabilesc în acest mediu 

este violenţa şcolară. Dardel Jaouadi spune:,, lupta împotriva violenţei şcolare are ca rezultat 

ameliorarea relaţiilor şi a comunicării între persoanele implicate în activitatea educaţională.” 

Acest lucru este esenţial pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale, care au ca scop formarea 

de personalităţi armonioase, active şi creatoare, în concordanţă cu cerinţele individuale şi sociale. 

     Formele şi cauzele violenţei scolare 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 întelege 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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VIOLENŢA ŞI AGRESIVITATEA LA COPII 

 

Prof.înv.preşc.Băluţă Mihaela 

Liceul Sanitar Antim Ivireanu,Rm.Vâlcea,jud.Vâlcea 

 

 Primii ani din viaţă ai copilului sunt importanţi pentru dezvoltarea lor emoţională. 

Comportamentul agresiv apare în prima copilărie (1-3 ani) şi reprezintă încercarea copilului de a 

se impune, a testa limitele sau de a atrage atenţia. De regulă, copiii nu vorbesc despre emoţiile 

lor, însă acţiunile acestora exprimă mai mult decât cuvintele. Este ştiut că fiecare dintre noi avem 

astfel de sentimente şi că a le ignora sau reprima nu înseamnă că nu există. De aceea este sănătos 

să vorbim despre ceea ce simţim deoarece acest lucru permite eliberarea de ostilitate. 

Toţi copiii se manifestă uneori agresiv şi, fiecare copil trece prin perioade când comportamentul 

negativ tinde să domine. Comportamentul agresiv este o etapă în copilărie şi face parte din 

dezvoltarea copiilor. Acesta se află sub acţiunea impulsului, iar pe măsură ce copiii cresc au 

nevoie ca motivele care stau la baza acestor comportamente să fie înţelese pentru a putea fi 

ajutaţi, iar aceste comportamente impulsive să dispară. Trebuie făcută însă o distincţie între 

sentimentele de tip negativ şi manifestările de tip negativ, acestea din urmă având nevoie de 

impunerea limitelor. 

Reprimarea sentimentelor negative nu face decât să frustreze şi să mărească tensiunea interioară 

cu repercursiuni asupra echilibrului emoţional. Din această cauză este bine să vorbim cu copiii 

noştri despre ceea ce simt, astfel dându-le posibilitatea să vorbească despre ce simt şi, în acelaşi 

timp,să îşi elibereze tensiunea emoţională negativă. 

Copiii sunt oglinzi ale mediului în care se dezvoltă. Ei învaţă prin imitare şi identificare. Şi în 

domeniul emoţional, copilul învaţă privind la părinţi sau la alţi adulţi importanţi pentru el, chiar 

şi la copiii mai mari. Atunci când văd că persoanele din mediul familial sau persoanele 

importante pentru ei îşi exteriorizează emoţiile de nemulţumire sau manie într-un mod dur, 

impulsiv, prin comportamente agresive asociate, învaţă că o astfel de manifestare este cea 

normală, că acesta este singurul mod valid de a se manifesta şi rezolva conflictele. 

 Atunci când un copil devine nemulţumit, indiferent de motivul care a dus la acest lucru , 

ca părinţi, trebuie să fim pregătiţi să îl ajutăm  să îşi trateze mania într-un mod constructiv şi nu 

unul distructiv. 
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Cauzele agresivităţii pot fi multiple, plecând de la factori fizici de tip oboseală, foame, până la 

dorinţa de a atrage atenţia sau a demonstra superioritatea.  Dacă un copil se simte neînţeles, 

respins şi manipulat, poate cu uşurinţă să dezvolte trăsături negative şi, deseori, rezultatul va fi 

acela de tristeţe, conflict şi răzvrătire. Astfel că cel mai bine este să ne uităm cu înţelegere şi 

atenţie la el,  la ce încearcă să ne spună prin mijloacele pe care le are la îndemână în acel 

moment  şi să putem veni în întâmpinarea nevoilor lui.  Impunerea unor limite de la primele 

manifestări de violenţă fizică ajutăcopilul să interiorizeze aceste limite şi să îşi controleze 

impulsurile. 

Este vital pentru un copil să interiorizeze limite definite împotriva violenţei fizice. Limitele şi 

impunerea lor nu înseamnă  nicidecum administrarea unei bătăi, deoarece nu facem decât să 

întărim şi mai mult comportamentul. Dar un mod autoritar în care să îi precizăm că este normal 

să se simtă furios, însă nu trebuie să lovească, este binevenit astfel că, el va învăţa să nu îşi 

reprime sentimentele, se va mai detensiona şi va interioriza şi limita faptului că violenţa nu este 

niciodată un mijloc de rezolvare. Impunerea acestora într-un mod neagresiv, comunicarea 

faptului că nu trebuie să îşi facă rău, lui sau altora şi nici să strice lucrurile din jur, sunt elemente 

esenţiale în ceea ce priveşte controlul impulsurilor. Importantă în acest proces este şi 

comunicarea şi, de aceea, este bine să comunicaţi cu micuţul pentru a descoperi care este sursa 

reacţiilor sale agresive. Bineînţeles că impunerea acestor limite se completează cu exemplul 

familial sau al  mediului în care se dezvoltă, adică un mediu în care există un climat  relaţional-

afectiv pozitiv, lipsit de  acte de violenţă, asigură o dezvoltare armonioasă a copilui. 

Climatul relaţional afectiv pozitiv  din familie reduce mult impactul asupra copilului a unor alte 

surse de violenţă din afara mediului familial. 

Toţi copiii se comportă agresiv în anumite momente, unii mai rar, alţii mai des, unii mai intens, 

alţii mai discret. Agresivitatea lor se datorează furiei şi frustrării, dar poate fi folosită în mod 

constructiv, dacă ştim cum să răspundem acestor tipuri de manifestări ale copilului: unii lovesc, 

muşcă, trag, împing şi aruncă diverse lucruri – deoarece sunt frustraţi de lipsa controlului, a 

puterii sau a abilităţii de a spune ce doresc. Ce este de făcut oare când copilul începe să urle că 

vrea un anumit lucru? Copilul trebuie ajutat să înveţe cum să se confrunte cu propriile emoţii. 

Părinţilor li se reproşează că sunt prea toleranţi, că-şi răsfaţă prea mult copiii, că nu le-au interzis 

adesea ceea ce trebuia interzis....Neştiind ce-i acel "nu este voie, nu trebuie etc. adică marele 

"NU", copiii cresc cu impresia că toată lumea e a lor şi orice se poate, numai să zică "vreau". 
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Nerefuzându-le nimic unii părinţi nu realizează ce impact va avea primul refuz din afară asupra 

unui copil care nu ştie ce înseamnă un banal "NU". Aceşti copii vor avea dificultăţi de integrare 

în societate, începând cu prima intrare în colectivitate şi continuând cu viaţa zilnică. A permite 

sau a disciplina este ceva absolut normal şi poate da unui copil stabilitatea de care are atâta 

nevoie. El va şti la ce să se aştepte de la societate şi de la părinţii săi. A permite sau nu ceva, nu 

înseamnă a-ţi stresa copilul, ci doar înseamnă că el va învăţa că există şi lucruri care nu se pot 

obţine şi că societatea are reguli după care se conduce, că există limite în toate. La fel de 

importantă este o atitudine liniară în comportamentul părinţilor, inconsecvenţa nefăcând decât să 

deruteze copilul şi să-l facă să-şi piardă încrederea în părinţi. De exemplu, dacă un copil face o 

criză în plină stradă, nu este bine să fie certat şi mai tare sau să se ţipe la el. Mai bine este să-i 

distragem atenţia sau să-i promitem o răsplată în cazul în care este cuminte, iar când ajungem 

acasă să stăm de vorbă cu el şi să-i explicăm de ce am procedat aşa. El nu-şi dă oricum seama ce 

senzaţie stârneşte în jur prin comportamentul lui, emoţiile pe care le încearcă sunt înfricoşătoare 

pentru el şi mai ales nu înţelege ce se întâmplă cu el...de aceea este foarte important să-i 

explicăm întotdeauna cum stau lucrurile...şi cel mai important lucru este să nu i se răspundă cu 

agresivitate, să ne stăpânim, chiar dacă nu este un lucru uşor. 

Părinţii şi cadrele didactice trebuie din ce în ce mai mult să dezvolte o atitudine proactivă în 

evitarea manifestărilor de violenţă ale copiilor. Este mai eficient a preveni decât a “trata”, aşadar 

este de preferat o atitudine proactivă faţă de actul violent, decât una reactivă, când de multe ori 

poate fi prea târziu a se mai face ceva constructiv în sensul evitării manifestărilor agresive ale 

copilului. 

 

NOI DIMENSIUNI ALE EDUCAŢIEI : 

EDUCAŢIA INTER ŞI MULTICULTURALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 

                   

 Prof. Glonț Ramona, Liceul Antim Ivireanu, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

             Educaţia inter şi multiculturală se constituie în noi dimensiuni ale educaţiei, destinate 

formării la copii a unei conştiinţe europene, cultivării respectului şi solidarităţii faţă de cultura 

altor popoare. Vizeaza, in acelasi timp, formarea si dezvoltarea unor comportamente şi atitudini 

inter şi multiculturale, implicând simultan afirmarea fiecărei culturi cu normele sale specifice, 
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dar şi deschiderea către alte culturi, în perspectiva constituirii unei noi civilizaţii comune (cf. C. 

CUCOŞ, 1996). Educația inter și multiculturală reprezintă acea formă a educaţiei care are ca 

scop sensibilizarea elevilor la respectarea diversităţii, la toleranţă şi solidaritate, vizând 

pregătirea cetăţeanului pentru a trăi într-o societate multiculturală.  

            Competenţa interculturală presupune atât din partea cadrului didactic, cât şi a copiilor, 

părinţilor un ansamblu de elemente interiorizate şi încadrate funcţional personalităţii, care să 

permită şi să susţină reacţii fireşti, adecvate în diferite contexte educaţionale, percepţii ale 

diversităţii culturale şi etnice fără etichetări categoriale nefondate, de tipul prejudecăţilor şi 

stereotipurilor sau tensionărilor. 

Dobândirea acestei capacităţi se realizează prin suprapunerea mai multor tipuri de influenţe 

grupate în trei dimensiuni: 

 cognitivă - care cuprinde elemente simple, fundamentale din domeniul psihologiei sociale, 

antropologiei culturale, sociologiei etc. reînterpretate, adaptate şi armonizate în funcţie de 

necesităţile proprii; 

 instrumental – metodologică - pedagogia interculturală apelează la acelaşi ansamblu de 

metode activ-participative, la aceleaşi strategii de învăţare prin cooperare,prin descoperire pe 

care le   utilizează orice formă de pregătire modernă şi eficientă. 

              Nu există o metodologie anume pentru a asigura o educaţie interculturală, ci doar 

mijloace care sunt    capabile de a dezvolta o dinamică interculturală şi o înţelegere 

interculturală. Nu trebuie să înlăturăm tot ceea ce a fost până acum, ci trebuie să acordăm 

prioritate şi să dezvoltăm acele dimensiuni capabile să  promoveze drepturile omului şi trebuie, 

totodată, să lărgim perspectivele solidarităţii, făcându-le mai concrete şi mai puţin limitate. 

           Formarea noastră pentru interculturalitate ne va ajuta: să răspundem nevoilor fiecărui 

copil, să le recunoaştem aptitudinile, să le asigurăm medierea de care aceştia au nevoie şi să 

veghem ca fiecare să fie recunoscut în cadrul grupului; să descoperim, să apreciem şi să ajutăm 

la valorificarea aptitudinilor copiilor născuţi în medii defavorizate.Este evident că 

interculturalismul devine o experienţă umană normală şi mai ales inevitabilă. 

    In învățământul preșcolar si primar, principiul educatiei interculturale este promovat prin 

activitățile extracurriculare (vizite, excursii, spectacole la teatru de păpuși, circ, dramatizări, 

concursuri sportive), dar și prin activități opționale. 
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         Educația interculturală poate fi, si este, apropiată dintr-o multitudine de perspective, astfel: 

Ctin Cucos precizează, la nivel global, că educatia interculturala vizeaza o abordare pedagogica a 

diferentelor culturale, strategie prin care se iau in considerare specificitatile spirituale sau de gen, 

evitandu-se, pe cat posibil, riscurile ce decurt din schimbarile inegale  dintre culture sau, si mai 

grav, tendinta de atomizare a culturilor.  De aceea, educatia interculturala urmareste dezvoltarea 

unei educatii pentru toti in spiritual recunoasterii diferentelor ce exista in interiorul aceleiasi 

societati. In opinia lui C. Bennett, educatia interculturala este o abordare a procesului de 

predare- invatare bazata pe valori si credinte democratice, care incearca sa promoveze 

pluralismul cultural in contextual unei societati diverse si al unei lumi interdependente.  Analiza 

acestui tip de educatie include o abordare din patru unghiuri complementare: miscare 

interculturala; curriculum intercultural; procesul de educatie interculturala si angajamentul 

intercultural. Potrivit conceptiei lui J. Banks, educatia interculturala presupune cel putin trei 

unghiuride abordare: o idee - aceea ca toti elevii, fara deosebire de apartenenta etnica si 

culturala, trebuie sa beneficieze de oportunitati egale de a invata; o miscare de reforma 

educationala, menita sa produca schimbari majore in scoala si in cadrul altor institutii 

educationale; un proces în permanentă derulare, care include idei ca echitatea și preocuparea 

culturala continua pentru stimularea realizării școlare. 
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SENSIBILIZAREA FAŢĂ DE FENOMENUL VIOLENŢEI 

 

Prof. Ciocmărean  Ioan  

Prof. Faragău  Voichiţa 

Şc: C.S.E.I. Şimleu Silvaniei  

Loc: Şimleu Silvaniei 

Jud: Sălaj 

 

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

toate persoanele angrenate în actul educaţional.” Dardel Jaouadi 

 

Violenţa   este   una  din marile   probleme   ale   lumii  contemporane.   Presa   scrisă   sau 

audiovizuală   informează   în   permanenţă   cu   privire   la   manifestările   diverse   ale acestui 

fenomen. De la formele cele mai agresive, precum războaie ori crime terifiante, bătăi, violuri, 

furturi, distrugeri de bunuri, şi până la cele mai puţin şocante cum ar fi violenţele verbale, toate 

acestea susţinute de o abundenţă de imagini violente, se prezintă zilnic în faţa ochilor noştri. În 

acest context, apariţia diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar pare aproape o fatalitate şi 

devine, adesea un lucru obişnuit, cu care semenii coexistă fără măcar a se mai sesiza asupra 

pericolului. 

Termenul de violenţă vine de la latinescul "vis" care înseamnă "forţă" şi care trimite la ideea de 

putere, de dominaţie, de utilizare a superiorităţii fizice, adică a forţei asupra altuia.   

Definirea violenţei s-a dovedit a fi o încercare extrem de dificilă, datorită complexităţii 

fenomenului, a diversităţii formelor sale de manifestare dar şi din cauza asocierii şi, uneori, chiar 

a confundării violenţei cu agresivitatea. Specialiştii domeniului au încercat să facă o delimitare 

între cele două concepte. Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu cea de agresivitate, însă 

majoritatea analizelor evidenţiază faptul că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp ce 

violenţă ţine mai mult de cultură, de educaţie, de context. 

Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru 

nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii 

şi combaterii acestui fenomen social. Şcoala ca mediu instituţional nu se sustrage acestei 

afirmaţii. Ba chiar mai mult, aceasta, nemaifiind considerată „nici o fortăreaţă şi nici un 
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sanctuar” , ci un forum al socializării, un spaţiu deschis lumii exterioare, asimilându-i tensiunile, 

trebuie văzută şi ca spaţiu de manifestare a violenţei. 

Ne punem întrebarea: Cu ce forme de violenţă ne întâlnim în şcoli, care sunt cauzele care 

determină violenţa şcolară, de ce unii copii adoptă modalităţi de comportament violent în relaţiile 

lor cu colegii, cu prietenii, cu profesorii, cu părinţii, de ce unii profesori instituie relaţii de putere, 

exprimate prin violenţă la adresa elevilor, sunt doar unele dintre întrebările la care trebuie să 

găsim răspunsuri pentru a asigura în şcoli un climat pozitiv şi pentru a ţine sub control violenţa 

interpersonală. 

 Sensibilizarea faţă de fenomenul violenţei şcolare ar trebui, firesc, să ducă la creşterea 

eforturilor depuse pentru ameliorarea situaţiei prezente. În acest sens, ţara noastră trebuie să se 

implice în prevenirea şi combaterea violenţei, în general, şi a celei şcolare, în special, şi să 

dispună de o cunoaştere la nivel naţional a fenomenului violenţei şcolare. 

Violenţa şcolară nu este un fenomen nou, dar, în trecut, ea s-a manifestat mai degrabă în spaţiul 

relativ autonom al şcolii; actualmente, lumea şcolii a căpătat permeabilitate crescută, ca şi 

transparenţă instituţională, asimilând tensiunile şi dificultăţile cu care se confruntă societăţile 

contemporane. În contextul cultural şi politic european se acceptă şi se promovează ideea că 

şcoala trebuie să fie un spaţiu privilegiat, al securităţii, liber de conflicte şi de manifestări ale 

violenţei societale. 

Violenţa şcolară în ţara noastră este o temă încă puţin reprezentată în preocupările decidenţilor, 

atât la nivelul celor implicaţi în procesul educaţional, cât şi la nivelul societăţii în general. 

Societatea contemporană se vede nevoită a regândi şcoala şi rolul ei social. Contextul violenţei şi 

felul în care noi o percepem în prezent s-au schimbat radical în cursul ultimilor ani, mai ales 

datorită dezvoltării globalizării, criminalităţii şi terorismului fără frontiere. Imaginile prezentate 

în media şi mai ales în domeniul audiovizual au contribuit substanţial la conturarea unei noi 

forme de frică, a unui sentiment de insecuritate, generat de impresia conform căreia violenţa 

poate izbucni oriunde, în familie, pe stradă, în spaţiul public, pe stadioane şi chiar în şcoli. 

Violenţa în şcoli este o problemă în mod special delicată. Altă dată şcoala, definită ca instituţie 

de educaţie publică, era considerată ca un spaţiu sacru al învăţării, relativ autonom faţă de 

societatea adulţilor, cu problematica ei complexă legată de viaţă. Astăzi, lumea şcolii a căpătat o 

permeabilitate crescută, asimilând tensiunile şi disfuncţionalităţile societăţii. Şcoala a devenit un 

spaţiu în care se confruntă valorile şi practicile tradiţionale, care structurează procesul învăţării 
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academice, cu sisteme de valori mai ample, mai dificil supuse unei structurări riguroase şi 

controlului social, generate de învăţarea socială, în care media intervine ca agent formator cu un 

potenţial de fascinaţie şi atractivitate net superior. 

Unii autori clasifică violenţa în funcţie de gravitatea formelor de manifestare, referindu-se la 

manifestări paroxistice (crimă, viol ş.a.) şi forme „obişnuite” (provocări, „grosolănii”, conflicte, 

insulte). Alţi autori cataloghează violenţa şcolară în funcţie de trei criterii: delictele (racket, 

furturi, lovituri, rasism, insulte); climatul şcolar (relaţiile dintre elevi, dintre adulţii din şcoală, 

precum şi cele dintre elevi şi adulţi); insecuritatea (violenţe resimţite şi de unii şi de ceilalţi).  

Pornind de la aceşti indicatori, se face distincţie între mai multe forme ale violenţei: violenţele 

din afara şcolii, care provin din mediul înconjurător; violenţele din şcoală, care se referă la 

conduitele elevilor care nu s-au integrat în normele şcolare (abateri în timpul orelor de curs – 

discuţii în timpul orelor, neatenţie etc.); violenţele antişcolare determinate chiar de situaţia 

şcolară (eşec şcolar, orientări inadecvate, răspunsuri la violenţele instituţionale). 

 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. 
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ ŞI EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic: Mirică Maria 

Şcoala: Liceul Tehnologic „Constantin Brȃncoveanu” 

Localitatea: Tîrgovişte,  Dîmboviţa 

 

Violenţa în şcoală este o realitate pe care n-o putem nega şi nici neglija. Lucrul cel 

mai  important este să găsim metode eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar fi ea, 

pentru că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în contextul societăţii 

actuale. Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate, 

iar de câţiva ani şi în şcoală. Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului 

că elevii sunt la o vârstă la care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate 

duce la un comportament violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de 

violenţă şi indisciplină pot influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite 

acţiunile văzute la televizor. Societatea românească trece printr-o criză din punctul de vedere al 

valorilor sociale. Violenţa este din păcate pentru mijloacele de informare în masă o afacere 

rentabilă, iar formele dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită, rating-ul. În mass-

media se pune accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă 

şi că succesul se măsoară în primul rând prin bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în familie, şi 

pe stradă, iar şcoala are puţine şanse de a schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate 

celelalte surse de informare spun contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest 

sunt acasă, pe stradă, se uită la televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se 

poarte – este contrazis de ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient.  

Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, 

vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu 

agresiuni fizice. Altă problemă este aceea a taxelor de protecţie cerute de elevii mai mari sau de 

persoane din afara şcolii. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri 

conflictele ce apar între ei, fără implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să 

discute despre problema conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre 

consecinţele comportamentului violent.  
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Există consens în părerea că cea mai mare parte a potenţialului de agresiune şi 

violenţă care apare în şcoală este „importat”. Dar este sigur că există şi factori şcolari care duc la 

violenţă, începând cu relaţia profesor-elev şi climatul social până la metodele de predare, 

evaluare, eşec, izolare. Atitudinea violentă a unor elevi are cauze atât externe cât şi interne. 

Cauzele externe ocupă un loc uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din familie, alăturarea la 

grupuri agresive şi consumul regulat de filme cu violenţă. Elevii care trăiesc în astfel de mediu se 

comportă agresiv la şcoală. 

Se mai poate preveni violenţa şi prin întărirea curajului civil. În şcoală şi în afara şcolii este 

vorba de două obiective: clarificarea noţiunii de curaj civil şi antrenarea, exersarea  acestui curaj. 

Orice situaţie conflictuală este determinată de factori concreţi şi de situaţie. Ea este, în ciuda unui 

model de bază asemănător, unică în felul ei. Curajul civil se bazează pe hotărârile personale şi nu 

pot fi prescrise. Curajul nu poate fi despărţit, de exemplu, de dreptate. Asta trebuie să înţeleagă 

copiii prin curaj civil: să intervină pentru cineva, chiar dacă ar fi mai simplu să treacă cu vederea 

şi să plece; să fie pregătiţi să ia în considerare şi eventuale dezavantaje legate de intervenţie; să 

nu se lase intimidaţi; să ajute la nevoie; să-şi exprime părerea, chiar dacă aproape toţi din grup au 

alte opinii; să ceară ajutor, să dea anunţuri, să descrie făptaşul. Lecţie foarte importantă pentru 

curajul civil este exersarea. Jocul de rol, prin care devenim conştienţi de temerile şi limitele 

noastre de acţiune. Deseori subapreciem diversitatea posibilităţilor noastre de acţiune. În jocurile 

de rol şi exersările concrete cu situaţii de violenţă directă putem descoperi noi răspunsuri creative 

la situaţii de conflict. Antrenamentul atitudinii ne oferă şansa să încercăm, să exersăm şi să 

reflectăm la atitudini neprobate. Curajul civil al copiilor este cerut des în situaţii de toate zilele. 

Astfel de situaţii ar putea fi: unui elev i se cer bani pentru a fi protejat împotriva altor agresori, 

sau o gaşcă pretinde un furt din magazin ca ritual de intrare. Astfel de situaţii trebuie explicate 

detaliat. Se va cere elevilor să spună cum s-ar comporta ei în astfel de situaţii. Se vor proba mai 

multe modalităţi de acţiune şi se vor observa reacţiile de fiecare dată. O astfel de scenă se discută 

mai întâi şi se interpretează de mai multe ori de către elevi, dezbătându-se de fiecare dată. Astfel 

se vor analiza dificultăţile şi obstacolele precum şi reacţiile lipsă sau potrivite situaţiei. Rolul 

profesorului este acela de sfătuitor. 

Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al educatorilor 

pentru apărarea demnităţii umane şi a democraţiei. Cerinţe pentru profesori: capacitatea de a 

gândi în variante, iar în polemici să fie apărătorii alternativelor, chiar dacă nu sunt ale lor proprii; 
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capacitatea de a planifica procese de învăţare şi de a le conduce fără a fi autoritar; (acest lucru 

implică respectul pentru opiniile elevului) fidelitatea pentru legile de bază fără a fi înclinat spre 

dogmatism şi îndoctrinare. 

Sportul are un rol deosebit de mare în prevenirea violenţei şi a intoleranţei. El poate 

canaliza şi îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate promova 

integrarea socială, îndeosebi prin jocurile de echipă. Sportul promovează recunoaşterea regulilor, 

respectarea adversarului. 

           Şi religia joacă un rol important în acest sens. Renunţarea la dimensiunile religioase nu ar 

fi un procedeu favorabil, nici pentru membrii aceleiaşi confesiuni, dar nici pentru înţelegerea 

interculturală, atât de importantă. În centrul învăţării despre rezistenţa fără violenţă trebuie să se 

afle iubirea. A plăti ura cu aceeaşi monedă nu înseamnă decât să contribui la creşterea urii. 

Fiecare trebuie să aibă suficientă morală şi înţelegere pentru a distruge lanţul urii. Aceste poziţii 

sunt alternative la violenţă şi ură. Comparaţiile dintre religii pot încuraja înţelegerea şi toleranţa. 

Acţiunea, intervenţia curajoasă pentru demnitatea umană şi pentru o convieţuire paşnică, 

tolerantă presupune găsirea unui punct de vedere, a unei hotărâri personale.  

Acest lucru se poate întâmpla cu ajutorul mijloacelor argumentative ale învăţării. 

Prelucrarea, câştigarea unei poziţii poate fi încurajată şi de reprezentarea artistică prin care îşi 

poate găsi exprimarea. În procesul de prelucrare grafică se face schimb de idei cu elevii şi astfel 

educatorul participă cu sfaturi. Arta se dovedeşte astfel în tematica violenţei o formă potrivită de 

exprimare pentru că ea face loc nu numai argumentelor, ci şi a sentimentelor de apropiere de 

semeni. În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii personale. Nu trebuie 

promovată atitudinea de a tolera violenţa (în cazul bătăilor din curtea şcolii, sau în clasă), ci de a 

lua atitudine, după posibilităţi, împotriva violenţei. 

  Educaţia interculturală tinde să întărească relaţia şcoală-comunitate care ar presupune 

respect, toleranţă şi “vizibilitate” culturilor minoritare şi şcolilor multietnice. Reprezentanţii 

şcolii trebuie să fie învăţaţi să depună efort în găsirea soluţiilor supervizării practice a 

diferenţelor culturale în clase şi utilitatea pedagogică pentru depăşirea obstacolelor posibile în 

dialogul intercultural. Aceste competente interculturale sunt destinate a fi integrate în activităţile 

zilnice ale şcolii şi comunităţii, astfel încât copii rromi şi familiile lor să-şi poată găsi locul în 

“fotografia şcolii”, să fie acceptaţi dincolo de orice atitudini discriminatorii şi concepţii greşite şi 

să beneficieze de posibilităţi de dezvoltare. Toţi copiii trebuie educaţi pentru a participa deplin şi 
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a contribui la societatea democratică. Aceasta înseamnă că trebuie să le fie transmise principiile 

democratice de bază. Astfel ei se angajează în apărarea valorilor democratice dobândind 

cunoştinţele, deprinderile, atitudinile şi abilităţile necesare.Acestea includ un angajament faţă de 

o ordine socială dreaptă şi umană, încredere mutuală, respect pentru drepturile şi identităţile 

celorlalti, deschidere, abilităţi analitice, abilităţi interpersonale. 

Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar 

acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special 

prevenirii şi combaterii acestui fenomen social, iar şcoala, ca mediu instituţional, nu se poate 

sustrage acestui rol. Violenţa în şcoli nu este un fenomen social cu totul nou. Ȋn şcoli a existat 

dintotdeauna violenţă. Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil, în cea mai mare parte 

datorită mass-mediei, aşa cum susţine, pe buna dreptate, Alain Mouchoux, delegatul francez la 

Consiliul Europei. Celor care consideră că violenţa şcolară este un fenomen recent trebuie să li se 

amintească faptul că, în perspectivă istorică, şcoala a fost întotdeauna asociată cu violenţa. Istoria 

educatiei, a praxisului educaţional – indiferent că vorbim despre spaţiul privat al familiei sau de 

cel instituţionalizat, al şcolilor şi internatelor – evidenţiază acest lucru. 

 

MANAGEMENTUl     DISFUNCŢIILOR      COMPORTAMENTALE 

(VIOLENŢA   FIZICĂ ŞI VERBALĂ A COPIILOR) 

 

   Prof. Inv. Primar STOICA  MARIANA 

   Scoala  Gimnaziala « Ioan Slavici »Sibiu Jud SIBIU 

VIS DE COPIL 

De pe-o margine de lume 

Golit de gânduri şi retras, 

Mugur de aur fără nume 

Priveşte-n jur la ce-a rămas. 

 

Învăluit în aura copilăriei 

Speranţa înfloririi-n viitor, 

Pâlpâie slab în seva caldă-a gliei 

Şi-n zâmbetul –aurit al stelelor. 

Cu suflet ne-ntinat, cerul îl atinge 

Nemărginirea vie de azur curat, 

Pleoapa străvezie se-nchide şi se stinge 

Peste universul întunecat şi mat. 

 

Cu mâinile întinse cere doar un zâmbet, 

Cu inima deschisă, un fir de dăruire, 

Cu inocenţa-i caldă, tandreţe şi un cântec 

Cu-ntreaga lui fiinţă-o fărâmă de IUBIRE. 
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VIOLENŢA -dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal care se traduce printr-o 

pierdere a integrităţii, ce poate fi  de ordin fizic, psihic sau material. Era noastră, este una 

violentă pentru că suntem martorii unei izbucniri a comportamentului agresiv, oamenii uitând ce 

este bunătatea , violenţa lăsându-i  pasivi. Aceasta provoacă senzaţii puternice, este acceptată şi 

adesea dorită mass-media oferă neîncetat informaţii despre agresivitate, în loc sa lupte pentru a fi 

stârpită. Părinţii sunt cei care oferă modele de conduită pentru  copii model ce este completat de 

dascălii scolii.Un factor principal care determină un comportament violent este climatul familial 

necorespunzător, latent: 

Părinţii exagerat de protectori sau plecaţi în străinătate; 

Părinţi indiferenţi sau familii dezorganizate. 

În mediul şcolar, violenţa fizică se manifestă prin dovezi clare ce o atestă: lovirea persoanelor, 

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

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

bunurilor altor persoane, uitându-se de codul protocolar.  

Violenţa psihică  are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana agresată  şi se 

manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere dorind să rămână izolată. 

Profesioniştii în domeniu au stabilit 10 reguli educative în familie, bune de-amintit: 

- să-ţi iubeşti copilul, să-l accepţi aşa cum este;  

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

te bucuri să-l vezi cum creşte. 

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

interese atât cât trăieşti.; 

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

tot ce-i rău. 

- să te joci cu copilul tău mereu şi să lucrezi cu el şi să-l ajuţi la greu. 

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

poate să se descurce, să „trăiască”. 

- copilului, limitele libertăţii umane să-i arăţi; 

- să fie ascultător... să-l înveţi; 

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

maturizare şi experienţei sale în concordanţă cu inima. 
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- să-i oferi copilului tău trăiri cu valoare de amintiri, serbări în familii, excursii, călătorii, 

vacanţe, deoarece copilul se hrăneşte ca şi adultul, din trăiri. 

Agresivitatea şi violenţa sunt două stări ale sistemului psihofizic ce stau  

la baza comportamentelor adaptative, a celor de dominare, sunt ostile şi «  dau » moduri de 

comunicare primară si primitivă, ignorând-o pe cea afectivă. Mai mult ca altadată, se observă la 

copiii preşcolari şi totodată şi la cei mai mari o creştere în intensitate a manifestărilor de violenţă 

şi agresivitate, prin acţiuni fizice (lovirea copiilor), verbale (jigniri, injurii, expresii neplăcute 

copiilor  adresate , prin refuzul cu colegii de a colabora, prin distrugerea unor obiecte sau 

încăpăţânarea totală de a coopera. Experienţa didactică ne demonstrează că la copii, teama, 

neliniştea, frustrarea, gelozia, umilirea,  sunt o formă de manifestare a violenţei emoţionale, în 

funcţie de copil, cum îi este firea. Dacă însă sentimentele enunţate mai sus le putem defini ca 

fiind stări emoţionale,atunci agresivitatea şi violenţa, sunt mai degrabă forme de manifestare a 

copiilor, reale. 

Forme majore ale agresivităţii: 

1)-agresivitatea non-distructivă 

Scopul acestei agresivităţii non-distructive este acela de a reuşi să domine atât mediul 

înconjurător cât şi pe sine însuşi într-un mod îmbucurător. Acest tip de agresivitate este o forţă 

care motivează puternic eforturile copilului de a se dezvolta, de a deveni competent şi încrederea  

în sine, crează. 

2)-Ostilitatea distructivă o putem observa în cazul comportamentelor de supărare, menite să 

rănească: ură, furie, violenţă, tortură, răzbunare. 

 3) Curajul, sub anumite aspecte, este considerat o formă de agresivitate care poate să ne fie 

foarte utilă în atingerea scopurilor noastre (bine conturate). 

 Lipsa de atenţie din partea părinţilor. 

Părinţii sunt prea ocupaţi pentru a se mai juca cu el, copilul loveşte, trage, împinge, aruncă, 

muşcă , face lucruri fel de fel…Faptul că un astfel de gest este urmat aproape întotdeauna de o 

reacţie (fără teamă) îl determin pe cel mic să-l folosească ori de câte ori vrea să fie băgat în 

seamă. 

5) Frustrarea 

Frecvent, adulţii le pot provoca frustrări celor mici prin limitarea independenţei. Prea multă 

frustrare poate diminua încrederea în sine a copilului DECI: ATENŢIE! 
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6) Certurile în familie şi agresivitatea de la TV. 

Cel mic va reţine şi va imita acest "mod" de a rezolva problemele. Jocurile care conţin scene 

violente şi de la TV. Desenele accentuează problemele. 

7) Frica. 

Copiii care nu se bucură de faptul că sunt ocrotiţi de părinţi se simt abandonaţi, chiar şi în situaţii 

în care nu există vreun pericol,se simt”lăsaţi”.Ei sunt mereu în defensivă, tot felul de pericole îşi 

imaginează şi se obişnuiesc cu ideea că atacul este cel mai eficient mod de apărare,siguranţa 

asfel  şi-o crează. 

STUDIU DE CAZ : 

VÎLCEANU LUCIA (9ani) manifesta un agresiv comportament faţă de copiii din clasă şi la ore 

era neatentă. Acest copil provenea dintr-o familie de intelectuali, permanent ocupaţi, care îşi 

găseau foarte puţin timp pentru el şi erau mereu plecaţi. Responsabilitatea creşterii şi educării ei, 

reveneau mătuşii în cea mai mare măsură.  Tolerând  orice copilului, fata având întotdeauna 

ultimul cuvânt (fiind bună de gură).  Lucia petrecea foarte mult timp în faţa calculatorului, 

jucând jocuri şi vizionând desene animate violente pe ecranul televizorului. Conţinutul acestora 

nefiind de adulţi verificat, îşi însuşea un limbaj agresiv şi-şi dezvolta un comportament violent, 

nerestricţionat.. Acelaşi mod de comportare agresiv (verbal şi fizic) a încercat să-l adopte cu 

colegii din clasă,  am intervenit şi am încercat s-o determin să aibă o purtare frumoasă. Pentru 

moment, promitea că pe copii nu-i  va mai agresa, nu le va mai lua cu forţa diferite obiecte şi ce 

au lucrat ceilalţi nu va mai strica . Simţindu-se supravegheată  îndeaproape, această fetiţă a lăsat 

impresia că s-a schimbat. Dar .... se pare că pe toţi ne-a înşelat. Am surprins-o  însă în deosebite 

momente:  

Având reacţii negative, dovezi elocvente. 

Se purta corect cu colegii ei, nu îi mai agresa, însă, dacă venea în contact cu copiii din alte clase, 

în pauze, îşi manifesta agresivitatea asupra acestora.  

Era vorba depre acel transfer al agresivitatii asupra altor persoane în funcţie de dispoziţie, de 

toane. Mi-am impus atunci schimbarea atitudinii faţă de acest copil, (Altfel totul ar fi fost inutil). 

Am adoptat o atitudine de calm şi linişte, atribuindu-i  în clasă precise responsabilităţi, 

canalizându-i energia antrenând-o în diferite activităţi. 

Acestea o determinau să-şi stapânească impulsul agresiv, (distrăgându-i atenţia de la tot ce era 

nociv). 



141 
 

Am discutat cu mama şi cu mătuşa şi le-am rugat să-i limiteze timpul petrecut de copil în faţa 

calculatorului şi a televizorului, sugerându-le să “acţioneze”: 

Să efectueze plimbări în oraş, să-l dirijeze spre o activitate sportivă care să îi solicite din plin 

consumul de energie , să-i ţină mintea “activă”.  

Efectul colaborării şi unitatea de cerinţe au fost benefice pentru copil, iar eu am înţeles ca nimic 

nu-i imposibil. 

Aceasta în comportarea cu alţi copii a înregistrat progrese considerabile dobândind deprinderi 

comportamentale pozitive şi durabile. 

Se spune că dragostea este cel mai bun educator.  

Acţiunile care, exercitate asupra copilului pe parcursul multor zile, vor conduce, în timp, la 

combaterea agresivităţii şi violenţei juvenile : 

-să spunem clar copilului ce are voie să facă şi să îi explicăm  

de ce nu are voie să facă anumite lucruri şi  exemple să îi dăm 

 -să apreciem şi să lăudăm orice faptă bună pe care copilul o face(să-l  încurajăm când e 

timid, nesigur şi tace); 

 -de câte ori face un lucru neacceptat, să fie pus în situaţia de a explica această conduită, 

cu tact, treptat. 

 -să-i ajutăm să înţeleagă urmările faptelor lor, şi necesitatea executării pedepselor. 

 -să oferim permanent copilului modelul unui comportament corect, acesta fiind mai 

receptiv şi mai sensibil la ceea ce vede şi trăieşte efectiv, decât la explicaţii , să-i arătăm 

« drumul drept ». 

-să nu răspundem cu violenţă la manifestările similare ale lui (să nu ne pierdem cumpătul în faţa 

copilului). 

             -să nu pedepsim cu duritate comportamentul agresiv al copiilor deoarece, sub imperiul 

fricii şi al spaimei, copilul îşi va înăbuşi sentimentele, (devenind un « şoarece ») va creşte 

interiorizat, neincrezător în acţiunile sale şi în sine, şi niciodată nu va fi sigur că ce face e bine. 

-lipsa de diplomaţie din partea adulţilor va conduce la acutizarea crizei prin care trece  

iar sentimentele de ură ale acestuia se vor “coace “ la rece; 

-să asigurăm copilului un climat de afectivitate, siguranţă şi iubire astfel încât acesta să nu 

cunoască sentimentele de ură, violenţă, neîncredere, spaimă , ce-i vor schimba întreaga fire; 
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-să creem adulţilor (părinţi, bunici) oportunităţi pentru propria lor educaţie (de exemplu prin 

programul ,,Educăm aşa !’’), oferindu-le prilejul  (prin inovaţie), de a  învăţa cum să-si trateze 

propriul copil în situaţii diferite(aşa ca cele mai sus amintite). 

Bibliografie : 

Revista ,,Psihologia’’, nr.5/2001, pag.5 – 8 

Revista ,,Pipo’’, Supliment pentru parinti’, nr.4/2005 

      3  ,, O carte despre…Cine este dulce…’’- Fundatia ,,Copiii nostri’’ 

Revista ,,Invatamantul prescolar’’ nr.3-4/2004, pag.34-37 

 

FENOMENUL ,,BULLYING” POATE FI PREVENIT! 

 

Codreanu Florina 

Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău 

Enăcheşti  

Bacău 

 PROIECT 

 

Activitatea nr.1 

      

  „Fenomenul bullying poate fi prevenit!” 

 

       Bullying  înseamnă folosirea unei forţe superioare pentru a 

influenţa sau intimida pe cineva. Este un comportament repetat  

şi intenţionat prin care agresorul îşi persecută, răneşte, 

intimidează victima verbal, relaţional şi/sau  fizic. 

Comportamentul poate fi învăţat în familie  s- au în alte medii şi 

este favorizat de diferenţe sociale, de etnie, gen, comportament, 

putere, caracteristici fizice etc. 

 

      Activitatea  vizează organizarea unui concurs pe tema  

prevenirii şi combaterii fenomenului bullying, numit ,, 

Fenomenul bullying poate fi prevenit ! ",    concurs la nivelul 

celor şase structuri ale Şcolii Gimnaziale Bereşti-Tazlău, având 
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ca scop conştientizarea fenomenului în cauză  în rândul elevilor  

şi prevenirea acestuia. 

      Obiectivele activităţii: 

 

-înţelegerea fenomenului  bullying; 

 

-conştientizarea comportamentului agresiv; 

 

-combaterea acestui fenomen;  

 

-determinarea schimbării comportamentului prin prevenirea 

fenomenului bullyng în şcoală; 

 

-diminuarea  numărului de incidente de tip,,bullyng”; 

 

-formarea abilităţii de exprimare în faţa unui auditoriu 

(dezvoltarea încrederii în sine); 

 

-acceptarea diferenţelor şi manifestarea toleranţei între oameni 

(relaţii interpersonale pozitive); 

 

-dezvoltarea abilităţii de rezolvare a problemelor prin 

comunicare non-agresivă; 

 

Elevii grupului ţintă vor beneficia de activităţi de consiliere din 

partea consilierului şcolar pentru a-şi îmbunătăţi relaţiile 

interpersonale. 

Premierea va fi făcută la sfîrşitul activităţii când  se vor acorda 

diplome pentru clasele desemnate câştigătoare) 

Categorii şi număr de 

participanţi 

 - 462 de elevi din şcoală din care 45 din grupul ţintă; 

 - cadrele didactice din şcoală ; 
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Instituţii participante 

(şcoală, alte instituţii de la 

nivelul comunităţii, dacă 

este cazul) şi rolurile 

acestora 

-toate clasele scolii din care 45 de elevi din grupul ţintă, şi un 

reprezentant al bisericii (preot paroh Cernat Nicolae) 

    Reprezentantul bisericii le va vorbi elevilor despre concepte 

moral – creştineşti, despre dragoste şi toleranţă  şi respectul faţă 

de cei din jur şi va purta dialoguri cu elevii referitoare la aceste 

aspecte. 

Școala: 

- va organiza sesiuni de consiliere pe tema prevenirii și 

combaterii fenomenului de bullying ; 

- va invita specialiști în vederea informării elevilor/jurizării 

concursului; 

- va organiza spațiul în care se va derula concursul ; 

- va pune la indemîna elevilor resursele necesare  derulării 

concursului ; 

- va organiza premierea în cadrul căreia vor primi diplome 

clasele câştigătoare ; 

 

Locul desfăşurării 

 

Scoala Gimnazială Enăcheşti- sala de festivităţi,  pentru 

derularea concursului şi toate celelalte  structuri din şcoală; 

 

Perioada / data 18-22 aprilie 2016  

 

Resurse necesare / solicitate 

prin programul de 

microgranturi 

 

- câte un set de table albe de perete, laminate, rulabile,   pe care 

să - şi susţină probele de concurs  fiecare  structură - 2 x 6=12buc 

; 

 - câte două seturi markere pentru tabla - 2 x 6 =12 seturi; 

- burete de sters  marker- 1x6 = 6 bucati ; 

- hârie xerox -3 topuri; 

- mini-pianină  portabilă - 1 buc.; 

- set post-it-uri - 1 buc; 
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Modalitatea de implicare 

directă a elevilor aflaţi în 

grupul ţintă al proiectului  în 

activitatea susținută prin 

microgrant 

-Toţi elevii participă pe echipe  la proiect, dezvoltând abilităţi de 

lucru în echipă şi spiritual de fair-play, facilitându-se dezvoltarea 

stimei de sine şi a motivaţiei. 

Elevii_ din grupul ţintă : 

- vor împărţi fluturaşi în care îşi vor informa colegii cu privire la 

fenomenul bullying şi efectele violenţei care decurg din el ; 

 

-  vor pregăti împreună  cu cadrele didactice implicate în proiect 

şi cu consilierul educativ o prezentare PPT referitoare la acest 

fenomen, o vor urmări impreună cu ceilalţi elevi şi apoi vor purta 

discuţii libere ; 

 

-vor realiza împreună cu elevii din fiecare structură câte un 

panou, în urma vizionării PPT, în care vor prezenta informaţii 

esenţiale  legate de violenţă şi bullying ; 

- vor realiza desene în care vor scoate în evidenţă diferite tipuri 

de violenţă şi forme ale fenomenului de tip ,,bullying", pe care le 

vor discuta cu ceilalti elevi ;  

 

Rezultate așteptate 

(produse ale activităţii, 

parteneriate dezvoltate, alte 

aspecte măsurabile ale 

activităţii) 

 

-realizarea de fluturaşi în care îşi vor informa colegii cu privire la 

fenomenul bullying şi efectele violenţei care decurg din el ; 

 

- pregătirea, alături de consilierul şcolar şi celelalte cadre 

didactice implicate în proiect, a unei prezentări PPT referitoare la 

acest fenomen ; 

 

-construirea unui panou în fiecare structură cu informaţii 

esenţiale  legate de violenţă şi bullying ; 

 

-discuţii libere – ,,Formele de bullying reprezintă un 

comportament învăţat” ( copiii  vor  purta  discuţii pe  suportul 
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unei scene difuzate in prezentarea PPT, în care este prezentat  un 

comportament agresiv pe care l-au urmărit, sau chiar pe suportul 

unei scene  vizionate la televizor sau trăite acasă. Conştientizarea 

comportamentului agresiv, şi găsirea celor mai bune metode de 

prevenire şi combatere chiar şi de către copii, duce la dezvoltarea 

unor caractere armonioase); 

 

- expoziţie cu desene care prezintă diferite tipuri de manifestare 

ale fenomenului bullying; 

 

Impact așteptat (asupra 

fiecărei categorii de 

participanţi, asupra 

instituţiei şcolare) 

Elevii: 

- învaţă că pot să-şi transforme adversarii în prieteni; 

 

- vor accepta diferenţele între oameni şi işi vor manifesta 

toleranţa (vor dezvolta relaţii interpersonal-pozitive); 

 

- învaţă că pot să-şi trateze adversarii aşa cum şi-ar dori să fie ei 

înşişi trataţi; 

 

- vor dezvolta abilităţi pentru a-şi  rezolva problemele prin 

comunicare non-agresivă; 

Şcoala: 

 - se va observa  scăderea numărului de fenomene tip bullying în 

cadrul instituţiei şcolare. 

 

Persoane responsabile Prof. înv. primar Codreanu Florina  
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CUVINTELE DOR 

 

Consilier şcolar Gheaţă Adriana 

Şcoala Gimnazială Nr 3 Oţelul - Roşu 

 

O definiţie generală a violenţei  este formulată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, este 

utilizarea voită a forţei fizice, asupra propriei persoane, asupra altcuiva sau asupra unui grup 

sau comunităţi, rezultând în traume fizice sau psihologice. 

Caracterizarea cuprinde mai multe tipuri de violenţă, precum cea interpersonală, 

comportamentul suicidal sau chiar războaiele. De asemenea, sunt considerate drept violenţa şi 

actele de ameninţare sau intimidare. Pe lângă traumele fizice pe care violenţa le poate genera, 

aceasta poate avea multe alte consecinţe mai puţin evidente, însă la fel de grave pentru victime: 

traume psihologice care compromit dezvoltarea armonioasă a oamenilor, familiilor şi, în ultima 

instanţă, a întregilor comunităţi. 

Evoluţia societăţii umane a poziţionat violenţa ca un comportament nedorit şi descurajat. 

Dar cazurile de violenţă rămân o constanţă în societate, fiind, în final, o formă de exprimare care 

semnalează anumite disfuncţii. 

Violenţa care implică copiii sau adolescenţii ocupă zilnic spaţiu în media din întreaga 

lume, prin cazuri surprinzătoare dacă sunt raportate la vârsta celor implicaţi. Violenţa juvenilă nu 

poate fi disociată de alte comportamente problematice.  

Tinerii violenţi sunt predispuşi şi la alte probleme precum: absenteism sau renunţarea la 

şcoală, consumul de alcool sau droguri sau o rată ridicată a bolilor transmise sexual, printre alte 

astfel de probleme.  

Există o legătură strânsă între violenţa juvenilă şi alte tipuri de violenţă.  

Exemplu: atunci când un copil asistă la acte de violenţă în familie sau este el însuşi maltratat, 

acesta poate consideră violenţa ca o modalitate pe care o consideră normală pentru a-şi 

exprima şi rezolva problemele. 

Unii tineri afişează, încă din frageda copilărie probleme comportamentale ce denaturează 

în forme severe de agresiune până la vârsta adolescenţei. Comportamentul părinţilor şi întregul 

mediu de acasă reprezintă factori esenţiali în dezvoltarea comportamentului violent în rândul 

tinerilor. Deficitul de comunicare, lipsa supravegherii şi a atenţiei acordate copiilor de către 
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părinţi, precum şi folosirea pedepselor dure ca metode de disciplinare sunt factori favorizanţi ai 

comportamentului violent la vârsta adolescenţei. 

Trăsăturile de personalitate ale copilului sau adolescentului sunt într-o corelaţie strânsă 

cu comportamentele violente:   

 trăsături  de ordin egocentric; 

  diminuarea sentimentului de responsabilitate şi culpabilitate; 

  instabilitatea emoţională; 

  slăbiciunea mecanismelor voluntare, de autocontrol.  

Din acest motiv, comunicarea eficientă cu părinţii este cu atât mai importantă, deoarece, 

odată identificate astfel de trăsături, ele trebuie avute sub atenţie şi corectate.  

Referindu-ne la mediul educaţional, se poate afirma că  violenţa este, din punct de vedere 

statistic, cea mai frecventă conduită de devianţă şcolară, care capătă proporţii şi mai mari, tocmai 

pentru că nu se manifesta doar în perimetrul şcolii. Violenţele între copii se pot produce oriunde 

şi oricând. 

Între toate formele de violenţă, cea verbală rămâne predominantă, fără ca impactul său să 

fie de neglijat în comparaţie cu violenţa fizică şi semnalează, de obicei, un potenţial de 

escaladare către alte tipuri de violenţă, în special cea fizică. 

Violenţa verbală reprezintă folosirea unui limbaj ofensator cu intenţia de a-l răni pe 

celălalt: agresorul ţipă la celălalt, îl jigneşte sau înjură sau intimidează, răspândeşte informaţii 

mincinoase despre acesta, îl pune în ipostaze de inferioritate, îl ameninţă sau îl porecleşte, 

producându-i traume pe termen mai scurt sau mai lung. 

 

TRAFICUL DE FIINŢE UMANE – OMUL CU DOUĂ FEŢE 

PROIECT EDUCAŢIONAL  

Consilier şcolar Murariu Cristina 

Colegiul Naţional CD Loga Caransebeş 

 

Argument 

Traficul de fiinţe umane a fost şi este o problemă de actualitate. Sub masca unor promisiuni se 

ascund, de cele mai multe ori, reţele bine organizate de proxenetism. Astfel, speranţele unor 
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persoane credule se transform, peste noapte, în adevarate coşmaruri. Deşi poliţia este într-o 

permanentă luptă contra criminalităţii şi, implicit, împotriva traficanţilor de carne vie, situaţiile 

de acest gen nu pot fi eliminate în totalitate. 

Pentru că preadolescenele sunt o categorie predispusă şi vizată deseori de traficanţi, am 

considerat oportună ideea de a se derula un proiect de prevenţie a traficului de fiinţe umane 

realizat în cadrul activităţilor de violenţă şi prevenirea traficului. De aceea, consider oportun 

acest proiect.  

Scopul activităţii: 

Identificarea principalelor cauze generatoare de violenţă;  

Prevenirea şi combaterea fenomenului şi comportamentelor indezirabile în mediul familial, 

şcolar şi comunitar.    

Competenţe: 

să conştientizeze amploarea fenomenului şi faptul că poate fi prevenit; 

să identifice cel puţin trei conotaţii ale fenomenului, pe baza cunoştinţelor dobândite anterior; 

să analizeze corect textele propuse de profesor, din perspectiva traficului de fiinţe umane; 

 să manifeste compasiune sinceră faţă de victimele traficului de fiinţe umane. 

Obiective operaţionale: 

La   sfârşitul   activităţii,   elevii   vor  fi capabili: 

să definească în mod corect noţiunile: trafic de fiinţe umane, recrutor, victimă, prostituţie; 

să descrie corect etapele traficului de fiinţe umane, în ordine cronologică, pe baza informaţiilor 

primite; 

să compare traficul de fiinţe umane şi prostituţia, sub aspectul asemănărilor şi deosebirilor, în 

urma vizionării casetei; 

să descopere, din mărturiile victimelor, cel puţin patru dintre indiciile care pot anticipa 

expunerea la pericolul de a deveni victimă a traficului. 

Activităţi propriu – zise:  

Introducerea elevilor în problematica traficului de fiinţe umane, prin prezentarea şi discutarea 

mesajului posterului campaniei locale, Omul cu două feţe, privind prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane. 

Prezentarea fenomenului în ansamblu, urmărind: 

definiţia; 
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scopul; 

etapele: 

recrutarea; 

transportul; 

vânzarea; 

sechestrarea şi exploatarea; 

revânzarea; 

evadarea; 

repatrierea; 

reintegrarea victimelor. 

Enumerarea persoanelor implicate în trafic, în urma vizionării unor fragmente din caseta video, 

special alese de profesor: recrutori, călăuze, complici la graniţă, gazde, traficanţi, victime, clienţi. 

Resurse: 

Resurse umane: elevii claselor a VII a – a VIII a din cadrul Colegiului Naţional CD Loga 

Caransebeş 

Resurse materiale: broşuri informative, fluturaşi, pliante, postere – lucrări executate de elevi 

Resurse temporale: octombrie – aprilie 2016  

Rezultate scontate:  

Sensibilizarea elevilor în problematica a traficului de fiinţe;  

Implicarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în activităţi de prevenire şi combatere a  

traficului. 

 

VIOLENŢA ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ 

                                     

Prof. Bănuţescu Ramona Florina 

Colegiul Tehnic “Dimitrie Dima” Piteşti, Judeţul Argeş 

                                                                        

Violenţa este considerată violarea generală a drepturilor fiinţei umane: dreptul la viaţă, la 

demnitate, la securitate şi la integritate fizică şi mentală. 

Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu agresivitatea. Rădădcina latină a 

termenului violenţă este vis, care înseamnă ,,forţă’’ şi trimite la ideea de putere, de dominaţie, de 
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utilizare a superiorităţii fizice împotriva altuia. Există numeroase definiţii ale violenţei. Eric 

Debarbieux (1996, pp. 45-46), specialist în problematica violenţei în mediul şcolar, oferă o 

definiţie prin care surprinde ansamblul fenomenului violenţei: ,,violenţa este dezorganizarea 

brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau social, şi care se traduce printr-o 

pierdere a integrităţii, ce poate fi fizică, psihică sau materială. 

           Fenomenul violenţei şcolare este extrem de complex, iar la originea lui se află o 

multitudine de factori. Chiar şcoala poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă, ea 

reprezentâmd un loc unde elevii se instruesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se 

promovează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă si morală a 

copilului. Clasa şcolară constituie un grup ai carei membrii depind unii de alţii, fiind supuşi unei 

mişcari de influenţare reciprocă de a determina echilibrul funcţional al câmpului educaţional. 

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

Schimbările fizice care încep la pubertate sunt adesea foarte brutale şi adolescenţii le trăiesc ca 

pe o veritabilă metamorfoză. O caracteristică importantă este relaţia pe care adolescentul o 

stabileşte cu propriul corp. Corpul este suportul privilegiat al exprimării personalităţii şi, în 

aceste condiţii, asistăm la excese în privinţa vestimentaţiei, coafurii, machiajului.  

 În această perioadă atât de dificilă, dialogul părinţi-copii şi profesori-elevi este absolut 

necesar. Adolescentul doreşte să fie înţeles, are nevoie de dragoste, de securitate afectivă, dar, el 

nu recunoaşte şi nu exprimă acest lucru. Se poate spune că, violenţa în şcoală pleacă în primul 

rând de la un deficit de comunicare. 

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

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

consideră drept surse defavorizante anumiţi factori exteriori ai şcolii: mediul familial, mediul 

social, ca şi unii factori ce ţin de individ, de personalitatea lui. 

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

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

populaţie şcolară considerabil schimbată. În grupurile conduse autoritar, se acumulează tensiuni, 

frustrări ce determină comportamente agresive, ostilităţi între membrii grupului. 

Fenomenul violenţei şcolare trebuie analizat în contextul apariţiei lui. A gândi strategii, 

proiecte de prevenire a violenţei şcolare înseamnă a lua în consideraţie toţi factorii (sociali, 

familiali, şcolari, de pesonalitate) ce pot determina comportamentul violent al elevilor.  
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Şcoala poate juca un rol important în prevenirea violenţei şcolare. Pierre-Andre Doudin şi 

M. Erkohen-Markus (2000, pp. 11-12) vorbesc de trei tipuri de prevenţie pe care le poate asigura 

şcoala şi care se completează reciproc: 

- o prevenţie primară, care se poate realiza foarte uşor de către fiecare profesor şi se referă la 

dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de fiecare elev, exprimarea încrederii în capacitatea lui de 

a reuşi;  

- o prevenţie secundară, ce pleacă de la faptul că şcoala reprezintă un post de observaţie 

privilegiat al dezvoltării intelectuale şi afective a elevului, iar profesorul, printr-o observare 

atentă a acestuia, poate repera efectele unor violenţe la care elevul a fost supus în afara mediului 

şcolar; 

- o prevenţie terţiară, ce are în vedere sprijinul direct adus elevilor care manifestă 

comportamente violente; acesta urmăreşte prevenirea recidivei şi presupune adoptarea unor 

măsuri după producerea comporatmentului violent. 

Pentru ca şcola să îşi asume acest rol de prevenire şi de stăpânire a fenomenului violenţei, 

prima investiţie trebuie făcută în domeniul formării profesorilor. Este nevoie de o formare 

specifică, în măsură să permită satisfacerea cerinţelor elevilor ,, cu probleme’’. Din experienţa 

şcolii în prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă, desprindem faptul că strategiile 

antiviolenţă care implică elevii dau rezultate. 

Principalele măsuri de prevenţie sunt: regulamentul şcolar; rolul consilierilor şcolari în 

prevenirea violenţei este foarte important; informarea la ore de dirigenţie despre consecinţele 

violenţei; implicare elevilor în prevenirea violenţei propriu-zisă: acţiuni de conştientizare de 

către elevi a efectelor negative ale violenţei organizate în şcoli, organizarea de întâlniri cu 

autorităţi din poliţie, întâlniri cu părinţii (consilierea specializată a acestora), programe de 

formare a cadrelor didactice (managementul clasei de elevi), asistenţa familiilor cu probleme, 

elaborarea de materiale 

informative pe tema violenţei şi prevenirii acesteia, evaluări psihologice. 

Cele mai utilizate măsuri de intervenţie sunt sancţiunile şi asistenţa. Aceste cazuri, de 

obicei sunt sancţionate prin: observaţii individuale; mustrare în faţa clasei/consiliului profesoral; 

mustrare scrisă; eliminare de la cursuri pentru o perioada; exmatriculare; amenzi, activităţi 

extracurriculare. Asistenţa celor implicaţi în astfel de situaţii se face prin: discuţii cu persoana în 

cauză, discuţii cu un consilier şcolar. 
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Interacţiunea individ-mediu şcolar are o mare importanţă în demersul educativ, iar mediul 

şcolar trebuie să ofere toate condiţiile necesare bunei desfăşurări ale activităţii didactice, astfel 

încât ambianţa educaţională din cadrul şcolii să fie una propice dezvoltării elevilor. Un rol 

important în combaterea violenţei şcolare îl reprezintă educaţia interculturală. Educaţia 

interculturală se referă la teme ca “acceptare şi participare” “învăţarea convieţuirii – a învăţa să 

trăieşti împreună”, evitarea “stereotipiilor şi a prejudecăţilor” şi propune soluţii pentru 

promovarea valorilor democraţiei şi interculturalităţii /multiculturalităţii. Dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare interculturală presupune învăţarea acestora atât în cadrul organizat (educaţia 

formală), cât şi în şi prin activităţi de educaţie non-formală. 

 Interculturalismul implică înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care se 

adaugă respectul bazat pe o informare autentică şi pe construirea curiozităţii faţă de cultura 

etnică a celuilalt. Interculturalitatea este un proces ce se produce la intersecţia dintre culturi, 

nefiind un scop în sine, dar care poate deveni o finalitate atunci când sunt sesizate transformările 

nefireşti sau comportamentele nefaste la acest nivel de intersectare a culturilor. 

Unul dintre aspectele pozitive ale educaţiei interculturale se simt în comunităţile 

pluriculturale, cu etnii eterogene, unde se manifestă tensiuni interetnice, demersul intercultural  

centrându-se pe scopuri terapeutice, prin care sa se stingă unele conflicte şi să se prevină altele. 

Trebuie implicate în acest scop instituţii precum şcoala, biserica, diferitele organizaţii şi fundaţii 

culturale, eventual prin colaborare si complementaritate a acţiunilor. 

În comunităţile locale monoculturale şi omogene etnic, avansăm ideea necesităţii unei 

pregătiri prealabile pentru dialog intercultural, în vederea facilitării contactelor şi interacţiunilor 

viitoare posibile. Pe aceasta bază se va clădi societatea mondială de mâine. În acest sens, 

colaborarea tuturor factorilor de decizie la nivel central şi local se impune cu necesitate. 
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ ŞI EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ 

 

Prof. înv. preṣc. Marinescu Mădălina-Angela 

Şcoala Profesionala Daneţi, Daneţi, Jud. Dolj 

 

De cele mai multe ori, violenta verbala precede violenta fizica. Intre ele exista o granita 

carem o data trecuta, determina o relatie foarte periculoasa pe viitor. 

Este important sa se intervina rapid si sa fie sanctionate ferm aceste comportamente violente, 

pentru ca ele sa nu devina o obisnuinta.           

In acest caz, copilul violent ar trebui inclus intr-un program de consiliere psihologica. 

Dirigintele ar putea stimula interventia in astfel de cazuri a elevilor, ca si grup compact, unde 

puterea grupului este mai mare decat puterea unui individ, iar membrii grupului se sustin 

reciproc. 

Violenta este una din marile probleme ale lumii contemporane. Presa scrisa sau 

audiovizuala informeaza în permanenta cu privire la manifestarile diverse ale acestui fenomen. 

De la formele cale mai agresive, precum razboaie ori crime terifiante, batai, violuri, furturi, 

distrugeri de bunuri, si pâna la cele mai putin socante cum ar fi violentele verbale, toate acestea 

sustinute de o abundenta de imagini violente, se prezinta zilnic în fata ochilor nostri. În acest 

context, aparitia diferitelor forme de violenta în mediul scolar pare aproape o fatalitate. 

Y. A. Michaud încearca o definire mai subtila a violentei pornind de la trei categorii de 

factori: "Exista violenta, într-o situatie de interactiune, unul sau mai multi actori actioneaza de o 

maniera directa sau indirecta, masata sau distribuita, aducând prejudicii altora în grade variabile, 

fie în integritatea lor fizica, fie în integritatea lor morala, fie în posesiunile lor, fie în participarile 

lor simbolice si culturale." Sunt identificate trei elemente care surprind întelesul acestui concept:  

Ø     violenta este o situatie de interactiune (implicând unul sau mai multi actori), 

Ø     este o actiune prin care se aduc prejudicii altora (corporale, morale), 

Ø     aceste prejudicii se manifesta prin diferite modalitati (directe sau indirecte). 

Exista o mare diversitate a formelor de violenta  ce se manifesta în mediul scolar: de la 

violenta verbala (injurii, amenintari, jigniri) la violentele fizice (lovituri, încaierari), degradari ale 
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bunurilor (scris pe pereti, geamuri sparte, mobilier deteriorat), refuzul de a lucra, absenteism, 

perturbarea cursurilor si pâna la furturi, agresiuni cu arme, violente sexuale, consum de droguri. 

Este feresc ca în astfel de conditii unii elevi sa se simta amenintati si chiar terorizati de ideea de a 

merge la scoala.Pentru a surprinde aceste dimensiuni ale violentei scolare Eric Debarbieux a 

procedat la masurarea ambiantei scolare.  

El analizeaza violenta scolara nu din perspectiva faptelor violente, ci din perspectiva 

climatului general al scolii, a relatiilor elevi-profesori, elev-elev, a sentimentelor pe care elevii le 

nutresc fata de propria scoala, a imaginii elevilor privind prestigiul scolii, dar si al catrierului în 

care este plasata scoala.  

Astfel scoala nu este lumea delictelor ci mai ales a incivilitatilor, a dezorganizarii lumii 

scolare, incivilitati care explica dificultatile scolare actuale mai mult decât violentele delictuale. 

De asemenea ele releva o criza interna a institutiilor scolare si un veritabil conflict, o ruptura 

între lumea elevilor si cea a profesorilor. 

Învăţământul românesc cunoaşte o continuă transformare şi deschidere în mod deosebit sub 

aspectul conţinutului, metodologiei și al strategiei de lucru. Interdisciplinaritatea se impune ca 

una din direcţiile principale ale activiăţii din învăţământ în ansamblul său, şi  în mod deosebit în 

conţinutul acesteia şi a strategiilor de lucru aplicative. 

Necesitatea interdisciplinarităţii în învăţământul românesc este motivată de urmatoarele 

aspecte : 

 volumul mare de cunoştinţe, informaţii pe care copiii le primesc pe diferite căi şi 

diferite forme de activitate; 

 tratarea interdisciplinara favorizează identificarea «unicităţii» copilului, cultivarea 

aptitudinilor lui creative 

 flexibilitatea, fluiditatea, originalitatea, etc; 

 corelarea dintre discipline stimulează interesul copiilor pentru cunoaştere. 

Aşadar interdisciplinaritatea va deveni din ce în ce mai mult  nu doar un mod de 

restructurare a conţinutului, ci şi un mod nou de organizare a învăţării. 

Pornind de la aceste considerente interdisciplinaritatea se impune ca o necesitate şi în 

învăţământul preşcolar, pentru realizarea sarcinilor majore ce-i stau în faţă şi anume în pregătirea 

copilului pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară. 
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În viziunea unui învăţământ interdisciplinar, copiii ar putea să dobândească o privire de 

ansamblu asupra vieţii, conţinutul programei instructiv-educative din grădiniţă fiind prezentat 

printr-o concepţie unitară, cuprinzând obiective, conţinuturi şi mijloace de realizare pentru toate 

categoriile de activitate. 

În realizarea corelării dintre mai multe activităţi am plecat de la ipoteza, că punerea în 

evidenţă în cadrul procesului instructiv-educativ a premizelor pregătitoare mai multor activităţi şi 

a conexiunilor dintre aceste activităţi va conduce la o sporire a eficienţei învăţării, la creşterea 

capacităţii de aplicare a cunoştinţelor şi la o amplificare a transferurilor de idei şi de metode de 

învăţare, de la o activitate la alta. 

În învăţământul preşcolar se acordă o atenţie deosebită dezvoltării limbajului şi a 

comunicării, încât începând de la grupa mică se folosesc mijloace variate pentru a determina la 

copilul preşcolar acumulări cantitative şi calitative în domeniul vorbirii. Stimularea limbajului se 

realizează prin toate activităţile din grădiniţă, dar nu prin toate se pot face conexiuni 

interdisciplinare. 

La grupa mare, procesul învăţării şi asimilării se schimbă ,se complică, deoarece se 

măreşte capacitatea de înţelegere a copiilor,capacitatea de asimilare de exprimare a cunoştinţelor 

pe care ei şi le însuşesc. La acest stadiu, dezvoltarea vorbirii presupune activităţi de 

intercomunicare. De aceea la grupa  mare am desfăşurat activităţi ce implică realizarea de 

conexiuni interdisciplinare în special în privinţa educării limbajului.  

Bibliografie 

Manolescu M. - Curriculum pentru învatamântul Primar si prescolar, Editura Credis, 

Bucuresti,2004; 

M.E.N. - Curriculum National. Cadru de referinta, Bucuresti, 1999; 

Neacsu I. - Instruire si Învatare, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999; 

Nicolae Ioan - Pedagogie scolara, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980; 

Radu I.T. - Evaluarea În procesul didactic, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2000; 

Piaget Jean - Psihologie si pedagogie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972. 

  

 

 



157 
 

ABANDONUL SCOLAR  

 

Prof. Ardelean Alina 

Colegiul Naţional Cd Loga Caransebeş 

 

Argument  

Foarte mulţi tineri renunţă anual la studii, viitorul lor devenind sumbru: şomaj, sărăcie sau 

marginalizare socială. Tinerii care renunţă prematur la studii sunt consideraţi a fi cei care au 

terminat cel mult învăţământul gimnazial la data la care abandonează şcoala. 

Pentru eliminarea factorilor care determină abandonul şcolar, noi, cadrele didactice, 

trebuie să rezolvăm, din timp, problemele care apar şi să oferim o a doua şansă acelor tineri  care 

regretă deciziile luate la un moment dat. 

Astfel, există trei direcţii de acţiune: 

 Prevenirea se referă la îmbunătăţirea accesului egal la educaţie, indiferent de rasă, etnie, 

vârstă ori sex; 

 Intervenţia, prin meditaţii pentru elevi, strânsa legătură cu părinţii, atunci cand apar 

semen, precum absenţele nemotivate sau note tot mai slabe. 

Ce se poate face pentru prevenirea abandonului şcolar? 

Printre acţiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon se are în vedere: 

 integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora în sistemul 

şcolar; 

 cresterea responsabilizării cadrelor didactice în combaterea abandonului; 

 identificarea modificărilor în ceea ce priveşte factorii de abandon şcolar; 

 activităţi extraşcolare (de exemplu acţiuni / concursuri de creaţie artistică) pentru a 

preveni scăderea încrederii în sine 

Obiective / comopetenţe specifice: 

să definească conceptul de abandon școlar  

să analizeze cauzele psihologice abandonului școlar  

să explice cauzele sociologice abandonului școlar  

să descrie limitele prevenției abandonului școlar  

http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/197/Saracia-loveste-20-de-milioane-de-copii-din-UE.html
http://www.imparte.ro/Ajutor/Protectia-copilului/Prevenirea-abandonului-scolar-761.html


158 
 

să definească modalități concrete de implicare a cadrelor didactice în prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar  

Activităţi:  

1. exerciţii de autocunoaştere privind creşterea stimei de sine; 

2. colaborarea dintre consilierul şcolar şi diriginte privind acordarea  sprijinului educativ 

3. activităţi de informare - formare pe teme variate (de exemplu relaţia şcoală - familie; 

rolul familiei în asigurarea succesului şcolar al copilului) 

Resurse: 

1. umane: elevii cu risc ridicat de abandon şcolar 

2. materiale: chestionare, prezentări power point, fişe de lucru  

3. temporale: anul şcolar 2015 – 2016  

Rezultate preconizate:  

 reducerea numărului de elevi care abandonează, prea devreme, şcoala;  

 examinarea oportunităţilor de carieră prin raportatea acestora la nivelul de educaţie, 

aptitudinile şi abilităţile elevilor, cat şi la stilul de viaţă pe care elevii îl doresc 

 

Bibliografie:  

1. Albert-Lorincz, E, Carcea, I.M. (1998), Prevenirea dezadaptării şcolare, Iaşi, Ed. 

Cermi 
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VIOLENŢA ÎN FAMILE 

 

Profesor Fănică Daniel, Şcoala Gimnazială Cândeşti, loc. Câdeşti, jud. Buzău 

 

O caricatură de JJ Grandville care ilustrează două cazuri de violență domestică: un om care își 

pălmuiește copilul și alt om care își lovește nevasta. Caricatura a 

fost publicată în lucrarea Les cent proverbes, având subtitlul "Qui 

aime bien châtie bien" (cine iubește bine, pedepsește bine). 

Violența în familie cunoscută și sub numele de violența 

domestică (abreviat VD), abuz domestic, abuz familial, abuz 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=JJ_Grandville&action=edit&redlink=1
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marital/conjugal sau violență intimă (abreviat VI), poate fi definită pe larg ca fiind un model 

comportamental abuziv al unuia sau al ambilor parteneri dintr-o relație intimă precum mariajul, 

concubinajul, familia, prietenia sau conviețuirea. Violența domestică are mai multe forme 

precum agresiunea fizică (efectivă sau sub formă de amenințare), abuzurile sexuale, abuzurile 

emoționale, controlul excesiv, dominarea, intimidarea, urmărirea, abuzurile pasive/ascunse (de 

exemplu, neglijența) și privarea economică.  

Conștientizarea, percepția, definirea și documentarea violenței domestice diferă substanțial, în 

funcție de țară și epocă. În anul 2009 înRomânia, numărul victimelor violenței domestice era de 

12.161 de persoane. Conform Organizației Mondiale a Sănătății aproximativ 38% dintre femeile 

ucise la nivel mondial sunt ucise de către partenerii lor.  

În România există o lege - Legea 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 

pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. Lege nr. 25/2012 - care se adresează acestei 

probleme. Definiția legală a violenței in familie din articolul 2 al acestei legi este: 

"In sensul prezentei legi, violenta in familie reprezinta orice actiune sau inactiune 

intentionata, cu exceptia actiunilor de autoaparare ori de aparare, manifestata fizic sau 

verbal, savarsita de catre un membru de familie impotriva altui membru al aceleiasi 

familii, care provoaca ori poate cauza un prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, sexuale, 

emotionale ori psihologice, inclusiv amenintarea cu asemenea acte, constrangerea sau 

privarea arbitrara de libertate." 

Legea recunoaste urmatoarele tipuri de violenta in familie: violenta verbala, violenta 

psihologica, violenta fizica, violenta sexuala, violenta economica, violenta sociala, violenta 

spirituala.  

Convenția de la Istanbul 

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor 

și a violenței domestice (denumită și Convenția de la Istanbul) are următoarea definiție:[5] 

“violența domestică” va însemna toate acțiunile de violentă fizică, sexuală, psihologică 

sau economică, care survin în familie sau în unitatea domestică sau între foștii sau 

actualii soți sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărțit același 

domiciliu cu victima. 

Violența domestică include toate actele de violență apărute într-o relație de tip familial 

între rude de sânge, rude prin alianță, soți sau concubini. Indiferent de factori ca etnia, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Abuz
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83s%C4%83torie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Familie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2009
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_S%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Violen%C8%9B%C4%83_%C3%AEn_familie#cite_note-5
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mediul cultural de proveniență, educația, culoarea pielii, starea economică, femeile sunt 

victime predilecte ale violenței domestice, sintagma folosindu-se în vorbirea curentă 

pentru a desemna, de obicei, violența bărbatului împotriva partenerei sale. 

Violența domestică se poate manifesta prin: 

 abuz fizic, de orice formă, de la bătaie la omucidere, de la mutilarea genitală 

feminină la uciderea soției după moartea soțului sau infanticidul feminin; 

 abuz sexual – viol marital, obligarea partenerei să se prostitueze; 

 abuz psihic și emoțional – intimidări, amenințări (inclusiv la adresa copiilor sau altor 

rude apropiate), agresiune verbală, umilire constantă, folosirea poreclelor, 

distrugerea demonstrativă a unor obiecte, lovirea animalelor domestice, confiscarea 

obiectelor personale, afișarea ostentativă a armelor, șantajul, izolarea de familie, 

prieteni; 

 abuz economic – lipsirea de mijloace de subzistență (hrană, medicamente), refuzul 

de a contribui la susținerea familiei, împiedicarea femeii să meargă la slujbă sau să 

lucreze, luarea cu forța de către partener a banilor câștigați de femeie, lipsirea femeii 

de orice control asupra bugetului comun. 

Deși violența domestică are o istorie veche, fenomenul a fost prezentat public în Statele Unite și 

în Europa Occidentală drept o problemă generală gravă a societății abia în ultimele trei decenii 

ale secolului al XX-lea. Anii ’90 au adus recunoașterea violenței domestice drept o încălcare a 

drepturilor omului. (Sewall et alii, 1996). 

În domeniul sociologiei, cercetătorii lipsiți de perspectiva de gen și-au limitat studiile la 

identificarea și explicarea cauzelor individuale ale fenomenului violenței domestice (consum de 

alcool sau droguri, probleme de sănătate mintală) și a cauzelor generale de natură socială și 

economică (sărăcie, lipsa educației, șomaj, apartenență la grupuri sociale defavorizate etc.) Unele 

studii de specialitate leagă violența domestică de zona pauperă a societății, ignorând cu 

desăvârșire faptul că ea se produce și în familiile cu un nivel de trai decent sau în cele foarte 

bogate. Numeroase studii nu au făcut altceva decât să investigheze relațiile de familie, 

considerând violența domestică o problemă a cuplului (Jones, 1994: 5). 

Teoriile feministe văd însă acest tip de violență ca fiind reflectarea unei structuri patriarhale, care 

are drept scop subordonarea femeilor. Violența domestică este o formă de control social care are 

la bază mituri și prejudecăți legate de modul în care trebuie să se poarte o femeie cu rudele sale 
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de sex masculin. Feministele consideră, de asemenea, că instituțiile importante ale societății 

(justiția, poliția, Biserica, sistemul sanitar etc.) încurajează și mențin violența domestică, 

trivializând sau ignorând actele de violență suferite de femei. (Marin; Russo, 1999: 20). 

Răspunsul societății se manifestă deseori prin blamarea victimei, care este considerată a fi 

vinovată pentru că a încălcat diferite norme de comportament. 

Violența domestică este perpetuată de o serie de factori, evidențiați de numeroase studii 

feministe: 

 culturali – socializarea de gen (care presupune atribuirea de roluri precise femeilor și 

bărbaților), considerarea bărbaților ca superiori a priori femeilor, considerarea 

familiei ca sferă privată, controlată de bărbat, “capul familiei” 

 economici – dependența economică a femeilor de partenerii lor; accesul limitat al 

femeilor la resurse finaciare; accesul limitat la slujbe și la educație; 

 legali – lipsa unor reglementări legislative adecvate, care să sancționeze violența în 

interiorul cuplului și discriminarea femeii în societate; proceduri legale greoaie și 

defavorizante în cazul divorțului și solicitării custodiei copiilor; neimplicarea poliției 

în cazurile de violență domestică; 

 politici – subreprezentarea femeilor în parlamente, instituții publice; considerarea 

violenței domestice, în particular, și a problemelor femeilor, în general, ca fiind 

subiecte de minim interes politic; valorizarea excesivă a familiei, prin limitarea 

intervenției statului în viața acesteia; neimplicarea femeilor în viața politică. 

Pedepsirea actelor de violență domestică a însemnat însă depășirea dihotomiei 

public/privat, care justifica în mod tradițional neintervenția autorităților statului în 

conflictele din familie. Discutând celebra sintagmă “ceea ce este personal, e politic”, 

Susan Moller Okin (1989: 125-129) a constatat faptul că la fel ca sfera publică, cea 

privată (domestică) este controlată tot de relații de putere; în ambele cazuri, dominația 

masculină este considerată a fi naturală. De aceea, oamenii tind să fie mai toleranți atunci 

când bărbatul își bate partenera, pentru că violența este considerată o modalitate de 

manifestare a dominației masculine în cadrul familiei patriarhale. În aceste condiții, 

dreptul la viață privată a fost mult timp înțeles ca fiind libertatea taților și soților de a-și 

disciplina copiii și soțiile. 
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Violența domestică are efecte devastatoare asupra femeii. Îi afectează sănătatea fizică, îi 

pericliteaza sănătatea mentală, îi scade încrederea în sine și în ceilalți. Efectele pe termen 

lung se circumscriu tulburărilor post-traumatice de stres, întâlnite, de obicei, la victimele 

războaielor sau ale dezastrelor naturale. Extrem de afectați sunt și copiii cuplului care 

asistă la actele de violență sau devin la rândul lor victime (Marin, Russo, 1999: 24). Ca 

orice fenomen social de mare amploare, violența domestică implică niște costuri 

importante pentru societate: 

 costuri directe – valoarea serviciilor destinate tratării victimelor violenței (spitalizare, 

consiliere, procese juridice) 

 costuri sociale – creșterea mortalității, scăderea nivelului de sănătate, scăderea 

calității vieții 

 costuri economice – scăderea productivității muncii, scăderea numărului adulților 

activi pe piața muncii, creșterea numărului concediilor medicale etc. 

În România de dinainte de 1989 nu a existat nicio statistică oficială sau cercetare 

științifică privind violența domestică. Deși cazurile de violență domestică erau destul de 

răspândite, fenomenul a fost ignorat din motive pur ideologice. După 1990, au fost 

realizate studii de mică întindere, care nu oferă însă o viziune de ansamblu asupra acestui 

tip de violență. În raportul organizației americane Minnesotta Advocates for Human 

Rights, “Lifting the Last Curtain” (1995), se constată faptul că violența domestică este o 

problemă frecventă în România; statul român apare ca neîndeplinindu-și obligațiile 

privind protejarea femeilor de violențele comise în familie sau sancționarea adecvată a 

soților violenți și dezvoltarea unor programe juridice, politice, administrative și culturale, 

cu scopul de a preveni violența împotriva femeilor. Deși au fost propuse numeroase 

modificări ale Codului Penal, nici până în acest moment violența domestică nu este 

distinct reglementată penal, ea putând fi sancționată doar prin dispozițiile generale care 

incriminează actele de violență. Cu toate acestea, noul cod penal, care a intrat în vigoare 

în 2014, prevede la Art. 199 că "Daca faptele prevazute in art. 188, art. 189 si art. 193-

195 sunt savarsite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei 

prevazute de lege se majoreaza cu o patrime." (aceste infracțiuni se refera la Art. 188 

Omorul, Art. 189 Omorul calificat, Art. 193 Lovirea sau alte violente, Art. 194 

Vatamarea corporala și Art. 195 Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte). Un alt 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Violen%C8%9Ba_%C3%AEmpotriva_femeilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_penal_al_Rom%C3%A2niei#Codul_din_2014
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articol de lege important este Art. 197 Relele tratamente aplicate minorului. În anul 

2000, legea 197/2000 a modificat codul penal, prevăzând agravante pentru anumite 

infracțiuni atunci când acestea sunt săvârșite împotriva membrilor familiei; marcând 

astfel începutul schimbărilor legislative din acest domeniu. Legea 25/2012 privind 

modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 

în familie oferă o definiție și abordare extrapenală a violenței în familie; victima poate 

deasemenea să ceară un ordin de protecție. 

 Cu toate acestea, în general, Poliția intervine doar pentru a aplana conflictul și pentru a 

aplica amenzi contravenționale agresorului. În aceste condiții, în România, femeile 

preferă să continue să locuiască împreună cu soțul violent, decât să ceară ajutor 

instituțiilor statului. La nivelul societății românești, se observă faptul că actele de 

violență domestică sunt considerate “probleme ale cuplului” și privite drept 

comportamente tolerabile. Un exemplu concludent este dat de compararea rezultatelor a 

două sondaje de opinie: unul realizat în România – Barometrul de Gen (2000) – și unul 

în țările Uniunii Europene – Eurobarometrul 51.0 (1999). La întrebarea cu răspuns 

multiplu “Ce instituții/organizații ar trebui să ajute femeile care devin victime ale 

violenței domestice?”, românii au răspuns astfel: cuplul trebuie lăsat să-și rezolve singur 

problemele (35%), ar trebui să intervină rudele (28%), Poliția (28%), vecinii (13%), etc.; 

la aceeași întrebare, europenii au dat următoarele variante de răspuns: familia și prietenii 

(96%), serviciile sociale (93%), serviciile medicale (93%), Poliția (90%). 

În anul 2012, statisticile arătau că 75%-80% dintre femei sunt abuzate în spațiul 

domestic (verbal, psihologic, fizic, sexual).  
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METODE DE COMBATERE A VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ  

 

Prof. Tudor Ana, prof. Rădulescu Mariana, 

Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni, judeţul Argeş 

           

Violenţa este dezorganizarea unui sistem personal sau social care se traduce printr-o 

pierdere a integrităţii (fizice, materiale, psihice). Dacă, de pildă, în fazele de început ale educaţiei 

şcolare (când părinţii noştri erau elevi), predomina violenţa profesorului asupra elevilor, 

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

spre profesori. 

          Se afirmă adesea că violenţa fizică şi cea verbală sunt două dintre cele mai des întâlnite 

tipuri de violenţă în şcolile din Europa. Cultura adolescenţilor pare a fi centrată pe violenţă, 

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

          Tipurile de violenţă la care sunt expuşi elevii sunt: violenţa emoţională, vulgaritatea de 

limbaj (dinspre elevii cu comportament indezirabil), violenţa fizică din partea colegilor lor mai 

mari sau mai puternici, agresiunea părinţilor sau a altor membri ai familiei (ca metodă de 

rezolvare a nemulţumirii faţă de copil), stress provocat de părinţii cicălitori (de cerinţele prea 

mari faţă de copii în legătură cu performanţele lor), critica şi sancţiunile exagerate ce vin dinspre 

profesori (care nu-şi cunosc suficient de bine elevii), violenţa stradală (escrocherii, şantaj din 

partea unor tineri fără ocupaţie, a găştilor de cartier), frustrarea datorată unor probleme de natură 

socio-economică, violuri, perversiuni sexuale, pornografie - între elevi sau provocate de persoane 

dinafara şcolii. 

          Tipurile de violenţă la care sunt expuşi profesorii sunt: atitudini şi limbaj trivial 

(vulgaritate din partea elevilor), agresivitate nonverbală (atitudini sfidătoare din partea elevilor 

sau persoanelor dinafara şcolii), vestimentaţie provocatoare (etalarea opulenţei familiei, violenţa 

emoţională), ostilitate în atitudini sau/şi agresivitate fizică, impoliteţe, insulte, obrăznicie, 

nesupunere, ameninţări, reproşuri din partea elevilor, comentarii impertinente la observaţiile 

profesorilor, părăsirea clasei în timpul activităţilor, gesturi care generează disconfort în 

interacţiunea acestora cu elevii şi părinţii, violenţă verbală, ameninţări şi chiar violenţă fizică din 

partea unor părinţi, suspiciuni, contestarea autorităţii, corectitudinii şi competenţei profesionale a 
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unor cadre didactice de către elevi şi părinţi, existenţa unor grupuri organizate care terorizează 

şcoala, pe unii profesori, violuri, perversiuni sexuale, lovire şi chiar tâlharire. 

          Cauzele violenţei la elevi sunt: 

1. cauze de ordin genetic: devieri comportamentale explicabile pe bază de date genetice, 

timiditatea, labilitatea emoţională, nivelul scăzut de rezistenţă la conflicte, tulburări emoţionale 

grave ce determină structura dizarmonică a personalităţii unora dintre elevii noştri, diverse 

carenţe afective de stimulare cognitivă, eşecuri personale de adaptare şi integrare şcolară; 

2. cauze ce ţin de specificul vârstei şcolare: modificările hormonale, după cum se ştie, 

caracteristice vârstei şcolare, determinând şi modificări comportamentale, uneori nedorite, 

teribilismul adolescentin, contactul elevilor în orele de instruire practică organizate deficitar, 

sentimentul acut al singurătăţii în condiţiile când părinţii aleargă obsedaţi de câştiguri băneşti, 

neacordând timp şi răbdare framântărilor copiilor/tinerilor în formare; 

3. carenţe de ordin legislativ, la nivelul sistemului social în general, dar şi al celui şcolar în 

special: incoerenţa legislativă, instabilitatea sistemului legislativ (această instabilitate 

determinând, în general, sfidarea legilor, regulamentelor sau normelor de convieţuire socială fără 

riscul sancţionării faptelor); 

4. cauze de ordin moral, criza generală a sistemului de valori: lipsa unor motive înalte în 

pregătirea şcolara şi profesională, ce generează dezinteresul elevilor şi părinţilor faţă de şcoală, 

potenţialul financiar al unor părinţi, ce determină atitudini parazitare din partea fiilor/ fiicelor 

acestora, dispariţia/ deprecierea vizibilă a modelului familiei tradiţionale, precum şi conceptul de 

democraţie, preluat într-o manieră deformată pe toate palierele socialului; 

5. cauze de natură pedagogică, la nivelul şcolii şi al familiilor: volumul excesiv al informaţiei, 

care nu lasă locul şi timpul necesar preocupărilor pentru educaţie, tonul uneori cam agresiv al 

educatorilor, bruscarea elevilor, aprecierea nedreaptă cu note sau calificative, greşeli atitudinale, 

de relaţionare şi câştigarea autorităţii moral-profesionale, abuzul emoţional şi fizic din partea 

cadrelor didactice sau a părinţilor, nesupravegherea atentă a elevilor în unele activităţi sau chiar 

în pauze, lipsa de autoritate a unor profesori, abordarea greşita a elevilor la unele ore, de către 

unii profesori, ceea ce generează frustrare şi agresivitate, indulgenţa şi superficialitatea cu care 

sunt tratate unele probleme grave de comportament ale elevilor ce genereaza sfidare şi dispreş 

pentru regulamente şi norme şcolare, nivelul scăzut de educaţie şi carenţele culturale ale 

părinţilor, incapacitatea părinţilor de a-şi educa şi stăpâni copiii, conflicte între familiile elevilor, 
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incoerenţa în sancţionarea abaterilor, ineficienţa programelor educative formale, inclusiv pentru 

părinţi, absenţa psihologilor din majoritatea şcolilor şi localităţilor rurale, diminuarea legăturilor 

tradiţionale între şcoală şi familie, cadrele didactice părând astfel tot mai dezarmate în încercarea 

lor de a face din părinţi partenerul principal în educaţie; 

6. situaţia socio-morală şi economică în unele familii: sărăcia şi promiscuitatea din numeroase 

familii, comportamentul agresiv în familie, pe fondul neajunsurilor de ordin material, al 

consumului de alcool sau al crizei generale a valorilor morale, numărul mare de familii 

dezorganizate, cu părinţi divorţaţi, configurate consensual, atipic; 

7. aspecte născute de criza societăţii în tranziţie: existenţa unui număr mult prea mare de 

discoteci cu program non-stop, baruri şi alte locuri de distracţie în localităţi, inclusiv la sate, lipsa 

de comunicare între copii şi părinţi, fie din cauza plecării celor din urmă în străinătate, fie din 

cauza diferenţelor de mentalitate, abandonarea de către părinţi a funcţiei educative, pe fondul 

preocupării exagerate pentru acumularea de bani şi bunuri materiale, accesul nelimitat al elevilor 

la informaţii neadecvate vârstei sau particularităţilor individuale, prin televizor, internet, ş.a., 

ascultarea necontrolată de către elevi a unei muzici neselectate, accesul la alcool şi droguri; 

8. cauze generate şi/sau alimentate de mass-media: agresivitatea, violenţa şi sexualitatea, 

reprezentând principalul conţinut al unor emisiuni TV, lipsa/raritatea modelelor pozitive în 

massmedia; 

9. cauze ce ţin de managementul şcolii, la nivel micro şi macro-social: lipsa unor spaţii şi 

preocupări ale şcolii şi comunităţii pentru desfăşurarea unor activităţi recreative, educative, 

reconfortante, precum şi distractive (cluburi ale tinerilor, terenuri de sport, parcuri de distracţie), 

deprecierea imaginii şcolii în urma prezentării la TV a unor evenimente izolate din şcoli. 

          Cele mai importante măsuri ce pot fi luate pentru combaterea violenţei şcolare sunt: 

1. respectarea cu stricteţe a Regulamentului Şcolar, precum şi al Regulamentului de Ordine 

Interioară (prin cunoaşterea conţinutului acestor regulamente de către fiecare elev în parte şi 

părinte, aplicarea strictă, promptă şi corectă a prevederilor acestor regulamente şcolare, în toate 

cazurile, în mod gradual, şi cu comunicarea acestor măsuri către cei în cauză, popularizarea 

actelor şi sancţiunilor administrate, în rândul elevilor şi părinţilor, ca mijloc de descurajare a 

acestor acte); 

2. întărirea pazei şi ordinii în şcoală (prin contracte cu instituţii de pază şi protecţie locale, 

asigurarea de fonduri băneşti pentru plata angajaţilor permanenţi în asigurarea pazei şi protecţiei 
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elevilor şcolii şi cadrelor didactice pe timpul programului, întărirea pazei şi ordinii prin 

personalul propriu angajat, pe întreaga perioadă a cursurilor, supravegherea permanentă a 

incintei şcolii prin intermediul unor camere video, acolo unde e posibil, accesul în şcoală asigurat 

pe o singură intrare, îmbunătăţirea serviciului pe şcoală al cadrelor didactice pentru 

supravegherea atentă a elevilor şi pentru evitarea oricăror accidente sau evenimente nedorite, 

sesizarea promptă către organele de ordine ale statului a oricăror evenimente sau acte de violenţă 

ce s-au manifestat sau riscă să se producă în unităţile şcolare, colaborarea strânsă cu poliţia 

locală sau de proximitate şi cu jandarmeria, acordarea unei atenţii speciale elevilor sau chiar 

grupurilor potenţial-agresive, desfăşurand activităţi de prevenţie a faptelor negative); 

3. îmbunătăţirea activităţii educative (prin lecţii de dirigenţie lunare sau semestriale, pe tema 

devianţei comportamentale, delincvenţei juvenile, violenţei de orice fel, infracţionalităţii, la toate 

clasele, dar cu un conţinut adaptat vârstei şi caracteristicilor clasei, prezentarea unor cazuri noi, 

apărute în presă, şi analizarea acestora cu elevii, consilierea psihologică a elevilor cu probleme 

comportamentale precum şi a celor care sunt victime ale violenţei sau unor forme de abuz, 

programe de prevenţie cu accent pe dezvoltarea personală, psiho-emoţională a elevilor şi 

dezvoltarea reţelei de medicină şcolară, medicul şcolar putând, împreună cu psihologul să 

desfăşoare o bună activitate de prevenţie, privind îndeosebi comportamentele de risc, consilierea 

diriginţilor, profesorilor, părinţilor pe problemele comunicării şi relaţionării cu copiii, 

desfăşurarea unor programe şi proiecte educaţionale, în parteneriat cu instituţiile furnizoare de 

servicii în combaterea infracţionalităţii, organizarea unor acţiuni educative atractive, atât cu 

elevii, cât şi cu părinţii, inclusiv concursuri pe această temă, revederea tematicii lectoratelor cu 

părinţii şi a tematicii şedintelor pe clase, în sensul cuprinderii unor dezbateri orientate pe 

problematica violenţei, instaurarea în fiecare şcoala a unei atmosfere de seriozitate şi respect 

pentru valorile reale, combaterea promptă a oricăror acte de violenţă, sub orice formă s-ar 

manifesta aceasta, examinarea psihologică a elevilor cu probleme comportamentale, 

monitorizarea elevilor şi faptelor lor reprobabile, activităţi lunare cu elevii-problemă, analiza 

periodică, în consiliul profesorilor şi chiar în careul şcolii, a evenimentelor din perioada 

respectivă şi comunicarea măsurilor care au fost stabilite de conducerea unităţii, instituirea unei 

comisii de disciplină la nivelul şcolii cu atribuţii specifice, recuperarea, prin fapte exemplare, a 

prestigiului şcolii în faţa comunităţii, un deziderat ce trebuie avut în vedere şi la nivelul 

instituţiilor centrale sau judeţene, responsabile de destinul şcolii româneşti); 
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4. întărirea legăturii şcolii cu familia şi comunitatea locală (printr-o mult mai strânsă colaborare 

cu familiile elevilor, biserica, primăria, poliţia, justiţia, instituţiile sanitare, vizitarea periodică a 

elevilor la domiciliul acestora, sau comunicarea prin mijloacele moderne cu părinţii, acţiuni în 

echipe mixte de profesori-elevi-părinţi-psihologi-cadre medicale-poliţişti-jandarmi pentru 

activităţi de informare, dar şi de prevenţie a unor fapte sociale reprobabile; 

5. alte măsuri: introducerea uniformelor şcolare (convenită cu părinţii elevilor în şedinţa pe 

şcoală şi consemnată în R.O.I.), a unor însemne propuse de conducerea şcolii şi aprobate de 

părinţi pentru elevii din fiecare şcoală gimnazială/liceală, a legitimaţiilor de elev, interzicerea 

utilizării telefoanelor mobile în şcoală, etc. 

          Am militat pentru combaterea violenţei în şcoală atât prin activităţile desfăşurate cu elevii 

Şcolii Gimnaziale “Liviu Rebreanu” Mioveni în cele două proiecte Comenius implementate, cât 

şi prin multe alte proiecte eTwinning tematice, participări la simpozioane şi mese rotunde, 

realizarea unor blog-uri ale claselor a VII-a A şi a V-a A, pe care le administrăm în calitate de 

diriginte, dar şi a unor grupuri ale claselor pe Facebook, precum şi pe portalul 

http://www.părinţi.ro, unde au acces atât elevii, cât şi părinţii, precum şi prin multe alte acţiuni 

propuse de noi sau la chemarea şcolii. 
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II. CREAŢII LITERARE LICEU  

BUNĂTATEA ÎNVINGE VIOLENŢA 

 

Mihu Laura, clasa  X-a, Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău 

Coordonator: prof. Cucuteanu Doina 

 

Într-o şcoală de la periferia oraşului era un profesor care era respectat şi iubit de elevii 

lui. Acest profesor avea grijă de toţi elevii, încercând să-i înveţe cât mai multe despre cum să se 

comporte în viaţă. Domnul profesor era un om blând din fire şi întotdeauna se mâhnea când 

observa acte de violenţă la elevii din şcoală. Unul dintre elevii lui de la clasă îi întrecea pe toţi 

din şcoală prin firea lui violentă. În acest elev se întâlneau toate formele de violenţă, de la 

violenţa verbală şi până la violenţa corporală. Toţi colegii erau terorizaţi de acest copil violent. 

Dar unul din colegi, mai îndrăzneţ la pârât domnului profesor. Acesta însă nu l-a pedepsit pe 

făptaş. După acte repetate de violenţă săvârşite de acest elev, colegii din clasă s-au revoltat şi 

câţiva dintre ei s-au dus la profesor să se plângă şi i-au zis: 

- Acest coleg al nostru ne înjură, ne bate şi ne vorbeşte urât mereu. Nu este bine ceea ce se 

întâmplă şi vă rugăm să-l daţi afară din şcoală imediat, altfel plecăm noi. 

- N-am să-l dau afară. Dacă vreţi, puteţi pleca toţi ceilalţi dar el rămâne. 

- Domnule profesor, dar cum este posibil să renunţaţi la noi atât de uşor, care v-am ascultat 

mereu şi nu v-am supărat niciodată? 

Privindu-i cu blândeţe şi cu tristeţe în acelaşi timp, profesorul le-a explicat elevilor săi, atât de 

miraţi de această situaţie neaşteptată: 

- Voi ştiţi cum să vă comportaţi, ştiţi ce este bine şi ce este rău. Dacă aţi pleca în lume cu 

siguranţă aţi şti cum să vă purtaţi, nici nu mă îndoiesc! Dacă însă, el ar pleca de aici, dintre voi, 

ce ar face? Asta de ce nu vă întrebaţi? De ce vă gândiţi doar la voi? Credeţi că dacă o să-l dau 

afară, va fi mai bun? Dacă aici între voi, el nu ştie cum este bine să se poarte, ce va face în lume? 

Aşa că, indiferent dacă voi rămâneţi sau plecaţi, el va sta în continuare aici, iar eu voi avea grijă 

să se schimbe şi să devină un om mai bun. Iar atunci când va dori şi el acest lucru, cu siguranţă 

că dintr-un copil violent ocolit de colegi, va deveni un copil apreciat şi iubit de toţi cei din jurul 

lui. 
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Elevul problemă când a aflat de cele petrecute, impresionat de bunătatea profesorului, copilul 

care până atunci îi bătuse şi le pricinuise atâtea necazuri celor din jurul său şi-a promis că nu o să 

mai supere pe nimeni. Şi s-a ţinut de cuvânt, fiindcă, aşa cum a spus domnul profesor, de data 

aceasta, el era care dorea din tot sufletul să fie mai bun. 

 

UNDE DUCE LIPSA DE COMUNICARE 

 

Avram George, clasa a X-a, Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău 

Profesor coordonator Cucuteanu Doina 

 

In primul rând ce este comunicarea? Şi în al doilea rând unde poate duce lipsa comunicării? Să 

vă răspund la prima întrebare: comunicarea este puntea de legătură între oameni, este felul prin 

care ne exprimam gândurile, ideile, sentimentele şi impresiile faţă  de tot ce ne înconjoară. 

Comunicarea ne ajută sa ne uşurăm mintea, sufletul şi să fim mai relaxati. Prin comunicare 

putem să evităm conflictele şi  să rezolvăm problemele care se ivesc. 

Acum să trecem la a doua întrebare şi anume unde duce lipsa de comunicare? La această 

întrebare am să vă răspund printr-o istorioară despre un elev  pe nume Raducu: 

Raducu era un tânăr  de 14 ani, inteligent, respectos cu cei din jurul său. El se trăgea dintr-o 

familie dezorganizată şi cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Răducu a rămas doar cu 

bunica lui care îl neglija total. Părinţii îi trimiteau bani regulat crezând că banii acoperă toate 

nevoile tânărului. Vârsta băiatului implica o atenţie deosebită din partea părinţilor. El avea 

nevoie de dragoste părintească, de afecţiune şi de o comunicare cu ei despre problemele cu care 

se confruntă un adolescent. Când a împlinit 15 ani  parinţii lui l-au sunat să-i ureze la mulţi ani. 

Răducu a încercat să le spună părinţilor săi despre problemele cu care se confruntă la această 

vârstă, despre aspiraţiile  şi visele sale,  dar aceştia i-au spus că o să-l sune cu altă ocazie pentru 

că atunci nu aveau timp. O altă ocazie nu a mai existat pentru că toate convorbirile telefonice cu 

ei  se rezumau la întrebări banale precum “Ce mai faci?”, “ Ţi-au ajuns banii? “. Raducu a suferit 

o mare dezamăgire, simţindu-se foarte singur. În timp el a devenit frustrat, nemulţumit, lipsit de 

încredere în sine. A început să lipsească de la ore, să devină agresiv atât verbal cât şi fizic cu 

colegii şi chiar cu profesorii.  Credea că toată lumea este împotriva lui reacţionând violent la 

orice vorbă adresată.  Acumulând multe absenţe şi abateri disciplinare a ajuns în pragul 
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exmatriculării. Părinţii au fost anunţaţi de situaţia lui Răducu şi au realizat că ei sunt principalii 

vinovaţi de situaţia creeată. Părinţii au realizat destul de târziu că banul nu rezolvă problemele de 

suflet ale oamenilor. Şi-au dat seama că ei nu şi-au făcut timp să poarte discuţii cu copilul său 

despre problemele vârstei. Acum încearcă să recupereze timpul pierdut şi să găsească soluţii 

pentru reabilitarea copilului.  

Ca elev vă dau un sfat vouă părinţilor, profesorilor şi adulţilor în general: Când un copil doreşte 

să poarte o discuţie cu voi, aveţi răbdare cu ei şi ascultaţi până la capăt chiar dacă nu vi se pare 

interesant ceea ce spun.  Dragi părinţi  copiii au nevoie  de voi pe termen lung. Comunicarea cu 

copiii voştri să nu se limiteze la întrebări banale de genul „Ce ai făcut la test?”, „ Ce  a mai zis 

profesorul X?” sau „Ce teme ai de pregătit?”. Noi nu ne simţim în mijlocul unui dialog, ci al unui 

chestionar la care ne simţim obligaţi să răspundem. De aici apare frustrarea  şi ne exprimăm 

nemulţumirea prin violenţă faţă de colegii de clasă.  Noi trebuie să simţim că purtăm un dialog 

constructiv să ne spunem ofurile, trăirile şi sentimentele. Vrem să vă percepem ca pe nişte 

prieteni. Nu vorbiţi cu noi pe fugă. Nu este mai important un serviciu, un serial sau un telefon 

decât propriul copil. Noi tinerii de azi avem un strigăt al disperării. NU MAI COMUNICĂM!  

Acolo greşim!  

 

INDIFERENŢA SUSŢINE VIOLENŢA! 

 

Petrea Bianca Nicoleta 

Clasa a XII-a D 

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia 

Mangalia, jud. Constanţa 

Profesor coordonator: Cuseac Silvia 

 

Prima naştere a oricui este naşterea biologică. Devenim dintr-o dată copiii părinţilor 

noştri, aceasta nefiind alegerea noastră. Creştem, şi la un moment dat ne desprindem de familie, 

ne luăm zborul, mai înalt sau mai coborât, în funcţie de modelele pe care ni le-am ales. 

Eliberarea de sub tutela părinţilor, desprinderea de ei este naşterea noastră conştienta, deliberată, 

naşterea adevărată. Părinţii nu ni-i alegem, modelele da. 
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 Copiii de astăzi, devenim tinerii şi adulţii de mâine. Dar oamenii de mâine trebuie să fie 

învăţaţi încă din fragedă vârstă, încă de azi, cum să se comporte atunci cand îşi încrucişează 

vieţile cu ceilalţi. Nimeni nu s-a născut învăţat şi, după cum omul nu poate să trăiască singur, tot 

aşa el nu se poate forma singur. Este adevărat că omul se formează în familie şi în societate, dar 

este la fel de adevărat că omul matur este, în egală măsură, rodul propriilor eforturi al 

construcţiei de sine. 

Zilnic sălile de clasă, holurile şcolilor, străzile, parcurile, spaţiile publice în general, sunt 

martorele multor drame. Protagoniştii sunt, de multe ori, “băieţii veseli” cu figuri triste, pe lângă 

care trecem cu teamă. Îi vedem violenţi, cu porniri cocoşeşti, agresând fete, colegi sau copii. De  

cele mai multe ori trecem pe lângă ei, le evităm privirile, ne aşezăm pe faţă masca indiferenţei şi 

ne vedem de treabă, suntem  prudenţi “nu ştiu, n-am văzut”. De foarte puţine ori luăm atitudine 

în faţa actelor lor agresive, poate de teamă, poate pentru că nu-i răspunderea noastră directă, 

poate pentru că suntem zgârciţi cu timpul nostru, poate pentru că-i considerăm doar nişte 

anonimi într-o mare de oameni necunoscuţi. Prin indiferenţa noastră, prin lipsa unor reacţii 

civice, nu facem decât să le încurajam agresivitatea, faptele antisociale mărunte azi, dar care pot 

genera probabilitatea unor fapte grave. Niciodată nu suntem curioşi să îi cunoaştem, sau nu 

putem să îi cunoaştem în viaţa lor privată, de familie. Poate atunci i-am înţelege mai bine. 

Studiile arată că cele mai multe manifestări negative de la vârsta adultă îşi au explicaţia în 

copilarie. Modelele familiale au devenit pentru copii molipsitoare. Din brutalitatea tatălui faţa de 

mamă sau faţa de ei înşişi, copiii descoperă un mijloc al puterii asupra semenilor lor, violenţa 

generatoare de teamă.  

Copiii agresaţi devin la rândul lor părinţi violenţi, pentru că au fost receptorii unui 

asemenea comportament în familia lor. Indiferent de vârstă, au fost învaţăţi că violenţa este o 

metoda eficientă de a controla alţi oameni, că este acceptabil ca un bărbat să lovească o femeie, 

că violenţa este modul de a obţine ceea ce vor, că exprimarea sentimentelor înseamnă slăbiciune. 

Aceşti copii sunt învăţaţi indirect să nu vorbească despre violenţă, să nu aibă încredere în alţi 

oameni şi... să nu simtă. Martori şi victime ai ameninţărilor verbale, aruncării obiectelor, bătăilor, 

crimelor, aceşti copii devin agresivi cu colegii, prietenii şi profesorii.  Tind să fie iritabili şi uşor 

de înfuriat pentru că există o tensiune internă acumulată, pentru că nu găsesc moduri de rezolvare 

a unor probleme,  sau nu pot căuta ajutor. Binele si răul , înţelegerea şi neînţelegerea sunt încă 

incerte în mintea lor. 
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 Părinţi, cum îi ajutaţi pe copii să se împlinească? Discuţiile, tensiunile dintre voi îi 

privează de ambianţa caldă a căminului şi de siguranţă. Fiţi pregătiţi să-i ajutaţi, şi nu uitaţi, 

soluţia cea mai simplă şi mai potrivită o puteţi găsi voi, pentru că este chiar exemplul vostru. 

 Să nu te mai miri de nimic, să fii indiferent faţă de orice este astăzi o concepţie foarte 

răspândită. Acuta stare de indiferenţă poate apărea chiar ca o stare de superioritate, care te aşează 

întotdeauna în boxa acuzării sau pe scaunul rezervat părţii care ţinteşte cu degetul. “Eu nu sunt 

implicat” spune spectatorul unor fapte necivilizate, de ce să iau atitudine?  Pentru că indiferenţa 

susţine violenţa ! Dacă vom renunţa la programul nostru de viaţă indiferent şi la filozofia 

condamnabilei prudenţe, dacă vom face din respectul faţă de semeni o stare permanentă, vom 

creşte şi atitudinea responsabilă a celor care nu au primit niciodată nota 10 la purtare. 

 

  IMPLICAREA, RUPE CERCUL VIOLENŢEI 

 

Pletea Alina Georgiana, Clasa a XII-a,  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Mangalia, jud. Constanţa 

Profesor coordonator: Cuseac Silvia 

 

Trăim într-un mediu care ne abuzează prin violenţă. Presa scrisă sau audiovizuală ne 

informează în permanenţă cu privire la manifestările diverse ale fenomenului violenţei. De la 

formele cele mai agresive, războaiele, bătăile, violenţele în trafic, distrugerile de bunuri, filmele 

care propagă violenţa şi până la cele mai puţin şocante cum ar fi violenţele verbale, toate acestea 

susţinute de o abundenţă de imagini, se prezintă  zilnic în faţa ochilor noştri. În acest context, 

apariţia diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar pare aproape o fatalitate şi devine adesea 

un lucru obişnuit.  

Violenţa în şcoală a luat amploare. Fenomenul violenţei a existat dintotdeauna, însă acum 

e mult mai prezent. Poate până acum era bine mascat,  sau se întâmpla, dar victimele nu 

povesteau, deoarece, se gândeau cum vor reacţiona ceilalţi şi nu făceau nimic. Nici agresorii nu 

erau atât de «narcisişti», încât să-şi filmeze agresiunile şi să le posteze pe Internet.  

Învăţ într-un liceu în care climatul general este antiviolent. Sentimentele pe care le nutresc 

elevii faţă de şcoală, relaţiile profesor-elev, elev-elev sunt pozitive. Şcoala în care studiez nu este 

nicidecum o lume a delictelor sau a necivilizaţilor, dar mărturisesc că am fost martoră la cazuri 
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de violenţă mai subtilă, ridicarea tonului, jigniri, mici încăierări, „din joacă”, vulgarităţi, 

pasivitate la ore, absenţe. Conflictele aveau de cele mai multe ori o justificare minoră, dar şi aşa 

trebuiau stopate, deoarece oricând o îmbrânceală putea  culmina cu o agresiune fizică. Nivelul de 

toleranţă faţă de violenţa şcolară ar trebui să fie zero, chiar şi faţă de violenţa aşa zis "în joacă"!   

O combinaţie mortală: elevi bătăuşi care terorizează, copii care se tem să spună, adulţi 

care văd incidentele ca o parte normală a copilăriei. 

Eşti o victimă a agresiunilor celorlalţi? Cred că te simţi groaznic, dar trebui să ştii că nu 

eşti singur. Acesta-i adevărul. Sunt o mulţime de copii în această lume care se confruntă cu 

această situaţie; şi, chiar dacă uneori te simţi singur, sunt o mulţime de feluri prin care tu şi 

ceilalţi puteţi opri genul acesta de violenţă. Ai curajul de a vorbi şi de a nu te ascunde! Nu te 

vom judeca, te vom ajuta! 

Eşti agresiv cu alţii?  Trebuie să-ţi spunem un lucru. Rănirea altora nu are nimic cool. 

Însă pentru a recunoaşte că eşti un agresor, ai nevoie de curaj. Dar nu este suficient. Trebuie şi să 

încetezi să-i mai răneşti pe ceilalţi. Aceasta este direcţia corectă.  Aşadar, atunci când ai tendinţa 

să faci rău cuiva încearcă să te pui în pielea lui, să te gândeşti la cum se simte şi, pur şi simplu, să 

nu faci ceea ce ai dorit; să te opreşti... 

 Putem face din şcoala un mediu în care elevii înţeleg, din momentul în care încep şcoala, 

că agresiunea şi violenţa nu sunt acceptate. Putem să învăţam să comunicam asertiv, să 

deprindem abilităţi de a răspunde la un comportament agresiv sau de intimidare. Elevii care au 

sentimentul non-apartenenţei ar putea învăţa cum să suplinească lipsa acestei nevoi. Cum să-şi 

împlinească nevoia de apartenenţă (lucrând în cooperare cu colegii), nevoia de putere (prin 

recunoaşterea meritelor şi respect), nevoia de libertate (prin respectarea alegerilor făcute), nevoia 

de distracţie (prin râs, sport, joc). 

Reducerea agresiunii în şcoală este foarte dificilă. Dar dacă nu vom învăţa că drepturile 

omului  se practică în locuri mici, acasă, la şcoală, în cartier, la locul de muncă, locuri care nu se 

văd pe hartă, vom privi în zadar la progres, demnitate şi respect în lume. 
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VIOLENȚA ÎNSEAMNĂ SLĂBICIUNE 

 

Autor: eleva, Baroian Gh. Adina Elena 

Cls a X a E, Colegiul Agricol Dr.C-tin Angelescu, Buzău 

Prof. coordonator, Stroie Filofteia 

         Poate cineva să spună cu mâna pe inimă că nu cunoaște nici un caz de violență domestică? 

Greu de crezut în ziua de azi. Se raportează aceste cazuri? Mai degrabă, nu. Majoritatea 

românilor se declară împotriva unui astfel de comportament. Dar nicio persoană publică, chiar 

dacă cunoaște un astfel de comportament, nu are curajul de a-l raporta. 

         Să fii iubit, înțeles, ajutat, îndrumat, ocrotit.Cam asta își dorește un copil încă din primii ani 

de viață. Să trăiești într-o familie care îți oferă sprijin la tot pasul, să te învețe ce este bine și ce 

nu este bine, fără țipete, jigniri, violență. 

         Adeseori, întâlnim copii abuzați de părinți, copii care odată ieșiți în societate nu știu cum să 

se comporte. Decurg la violență, jigniri asupra persoanelor, cu care aceștia intră în contact, ei 

neștiind cum altfel de comportament să abordeze. Atunci când trăiești într-um mediu violent, 

devii violent. Nu ții cont că îi rănești pe ceilalți pentru că și tu ai fost rănit de foarte multe ori și 

nimănui nu i-a păsat.Te închizi în tine și nu știi cum să procedezi, să evadezi din acea lume unde 

nu te simți deloc în siguranță. Cu regret ne gândim că printre noi există acele tipuri de persoane 

care nu se pot numi părinți, care își abuzează copii, neîncercând să le ofere o educație. Acești 

copii ies în lume, își fac grupuri de prieteni și se prind în diferite anturajuri nu tocmai potrivite. 

Fiecare școală sau liceu, are unul sau mai multe astfel de grupuri. Ei fac în așa fel încât să atragă 

cât mai multe persoane și oricât de educat și ocrotit ai fi fost de familie, cedezi. Te prinzi în 

aceste grupuri, anturajuri și cu greu mai ieși de acolo sau nu mai ieși deloc. 

         De ce recurge o persoană la violență? Pentru că este prea slabă să se confrunte cu realitatea. 

Violența înseamnă slăbiciunea de a sta față în față cu problema care te macină. De ce să lăsăm 

violența să intre în viața noastră? De ce să dărâmăm zidurile viselor unei persoane când putem să 

o ajutăm cu încă o cărămidă? De noi depinde cât de fericiți putem fi. De noi depinde viața și 

viitorul nostru.  

        Fiecare familie, fiecare persoană întâmpină probleme, unele fiind mai mici altele mai mari. 

Doar de noi depinde să le depășim, să luptăm cu ele și să nu ne lăsăm învinși. Trebuie să 

abordăm problemele cu capul ci nu cu pumnul. Nu trebuie să lovim în stânga și-n dreapta în 
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persoane nevinovate, deoarece nu așa vom reuși să ajungem la destinație sau să ne depășim 

limitele, ci să ne luăm de mână și să mergem împreună.  

        Să spunem nu violenței! 

 

VIOLENŢA ADUCE NEFERICIREA 

 

Iacob Damian Cristian, clasa a X-a B 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, loc. Iaşi, jud. Iaşi 

Coordonator: prof.dr. Donea Ludmila 

 

 În prezent, violenţa a devenit un lucru destul de des întâlnit în societate, aşa că nu ne mai 

surprinde atât de puternic. Ea este prezentă peste tot în jurul nostru, atât în diferite medii sociale, 

cât şi prezentată în diferite emisiuni la televizor sau în articole din presă.  

 Violenţa nu ţine cont de vârstă, ea poate apărea oricând există condiţii pentru 

manifestarea ei, există în inimile multor oameni, se extinde din ce în ce mai mult şi nu duce la 

nimic bun în viaţă, fiindcă dacă suntem violenţi nu vom putea avea prieteni de nădejde, educaţi, 

ci doar de cei care ne vor atrage în acţiuni negative care pot avea consecinţe grave, inclusiv 

încălcarea legii şi pedeapsa cu închisoarea. De la prietenii cu un comportament violent nu vom 

avea de învăţat nimic bun, ci doar să ripostăm violent la situaţiile create sau să agresăm fără 

niciun motiv oamenii, doar pentru amuzament. 

 Eu consider că întotdeauna un conflict se poate rezolva pe cale paşnică, fără dificultate, 

chiar dacă în mintea unora violenţa pare singura cale de a-şi face dreptate, iar pentru aceasta este 

nevoie de multă răbdare, de sfaturi utile şi constructive şi de o gândire sănătoasă. Răspunzând cu 

violenţă nu vom face decât să ne izolăm de membrii societăţii, să fim nedoriţi în niciun grup 

normal cu educaţie potrivită vârstei, vom rămâne într-o lume întunecoasă în care răul stăpâneşte 

şi duce la frustrări şi dezechilibru psihic. 

 Violenţa nu-şi are locul în sufletele noastre, deoarece ea ne poate distruge pe dinăuntru, 

determinându-ne să facem lucruri pe care le vom regreta mai târziu, prin supunerea în faţa legii 

sau chiar punându-ne viaţa în pericol. Din păcate, în prezent există acţiuni care cultivă caracterul 

agresiv al copiilor, deoarece ei rămân nesupravegheaţi de părinţii plecaţi la muncă, au acces la 

filmele cu caracter violent, intră pe diferite site-uri în care se promovează violenţa şi nu sunt 
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capabili să facă deosebirea între bine şi rău. Curiozitatea îi face să încerce ceea ce văd, pentru că 

li se pare interesant şi cred că este o dovadă de curaj, de putere şi o mândrie să domini pe alţii. 

 Cu toate acestea, violenţa nu este bine văzută în societatea formată din oameni cu un 

comportament potrivit; oamenii agresivi nu sunt dorţi ca prieteni şi rămân mai mult singuri sau 

cu cei ca şi ei. Pentru a evita conflictele, acţiunile pline de agresivitate, oamenii ar trebui să pună 

accent pe dezvoltarea unor trăsături precum: bunătatea, iubirea, liniştea, răbdarea, gândirea 

raţională, fericirea, educaţia, credinţa ş.a care să-i îndepărteze de greşelile pe care le-ar putea 

regreta mai târziu şi care îi vor face să nu aibă o dezvoltare psihică şi intelectuală 

corespunzătoare vârstei lor.  

 

VIOLENŢA ŞCOLARĂ CA FORMĂ A VIOLENŢEI COTIDIENE: O PROBLEMĂ 

GLOBALĂ 

 

Numele şi prenumele elevului: ZAMFIR ANA MARIA 

Clasa: a IX-a M 

Şcoala: LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRȂNCOVEANU” 

Localitatea: TÎRGOVIŞTE,  DÎMBOVIŢA 

Numele cadrului didactic coordonator: MIRICĂ MARIA 

 

Violenţa umană este un fenomen complex, având determinări psihologice, sociale, 

culturale şi economice. Acest lucru este evident dacă luăm în consideraţie amploarea formelor ei 

de manifestare şi interrelaţiile pe care le presupune. Dincolo de diversitatea fenomenului 

violenţei umane, încercări de a contura, la nivel naţional şi global, dimensiunile ei impun, ca 

prim pas, cunoaşterea acesteia, stabilirea unor categorii conceptuale, tematice şi operaţionale, 

indispensabile unei abordări integrate. Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările 

violenţei cotidiene. Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii 

umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui 

rol special prevenirii şi combaterii acestui fenomen social. Şcoala ca mediu instituţional nu se 

sustrage acestei afirmaţii. Ba chiar mai mult, aceasta, nemaifiind considerată „nici o fortăreaţă şi 

nici un sanctuary”, ci un forum al socializării, un spaţiu deschis lumii exterioare, asimilându-i 

tensiunile, trebuie văzută şi ca spaţiu de manifestare a violenţei. 
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Cu ce forme de violenţă ne întâlnim în şcoli, care sunt cauzele care determină violenţa 

şcolară, de ce unii copii adoptă modalităţi de comportament violent în relaţiile lor cu colegii, cu 

prietenii, cu profesorii, cu părinţii, de ce unii profesori instituie relaţii de putere, exprimate prin 

violenţă la adresa elevilor, sunt doar unele dintre întrebările la care trebuie să găsim răspunsuri 

pentru a asigura în şcoli un climat pozitiv şi pentru a ţine sub control violenţa interpersonală. 

Violenţa şcolară nu este un fenomen nou, dar, în trecut, ea s-a manifestat mai degrabă în spaţiul 

relativ autonom al şcolii. Faptul că multe şcoli se confruntă cu problema violenţei este bine 

cunoscut la nivel global şi naţional. . Celor care consideră că violenţa şcolară este un fenomen 

recent trebuie să li se amintească faptul că, în perspectivă istorică, şcoala a fost întotdeauna 

asociată cu violenţa. 

O nouă viziune asupra copilăriei a mers mână în mână cu o nouă viziune asupra 

metodelor de educaţie a copiilor, indiferent de spaţiul în care avea loc proiectul educaţional. 

Recentul interes pentru violenţa şcolară are loc în contextul în care o schimbare profundă şi 

continuă a avut loc în teoria şi practica educaţională. Violenţa împotriva copiilor nu mai este 

tolerată, iar faptul că ea a existat în trecut nu justifică utilizarea ei în prezent. 

Din statisticile din SUA reiese că 14% dintre profesori au raportat că au fost ameninţaţi 

cu arma de către elevi în 1997, iar, între 1992-1996, 4 profesori la o mie de locuitori au fost 

victime ale crimelor cu violenţă. Între 1996-1997, 10% din totalul şcolilor publice au raportat cel 

puţin o crimă violentă în incinta lor .  

 

 

MANIFEST 

         

        Elev: Selea Liliana, Clasa a XII-a  

        Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Alexandria 

        Prof. îndrumător: Bozeanu Mariana 

 

Cred că am tot curajul şi toată puterea din lume să lupt. Şi în plus, bunătatea şi toleranţa mă, 

definesc pe mine, ca personalitate. O completare importantă: la fel sunt părinţii, fraţii, prietenii, 

colegii, profesorii, vecinii mei. Oameni buni şi capabili să cureţe lumea de rău. Deci, forţe există!  
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Uite, acum aş vrea  să visez: o vorbă bună, un zâmbet venit din partea orişicui, nu  contează cine, 

glasul calm şi cald al părinţilor, care nu mai sunt stresaţi de ziua de mâine... strada mea înflorită şi 

uimitor de curată, un trandafir de la colegul meu de clasă, pe care, de ceva vreme, îl privesc cu mai 

multa atenţie şi …tandreţe. 

Vreau să visezi şi tu alături de mine, să înţelegi în continuare cum văd şi înţeleg eu lumea de azi, 

sigur vom găsi că semănăm, că avem lucruri şi ideluri comune, că în fond şi la urma urmei am fost  

plămădiţi din Adam şi Eva şi suntem, firesc, urmaşii binelui, nu ai răului.Eşti de acord?  

Trebuie să mă  crezi , nu există altă cale mai potrivită, trebuie să mi te alături pentru ca lumea 

ideală, din vis,  să se transpună în cea reală . Să mă urmezi. Să ne urmeze şi ceilalţi: copiii, tinerii, 

adulţii şi bătrânii. Până la capăt, cu multă convingere că, uniţi fiind, vom fi sigur şi foarte buni. E 

nevoie de perseverenţă când vrei să realizezi, să obţii ceva ce-ţi doreşti cel mai mult. În sfârşit, faţa ţi 

s-a luminat, ai înţeles tot efortul meu de a-mi căuta cuvintele în cel mai firesc mod cu putinţă, pentru 

a lansa  mesajul către tine sau către ceilalţi:  

O LUME FĂRĂ VIOLENŢĂ! Iată visul…De fapt, iată lumea pe care o vom clădi împreună ! 

Numai ÎMPREUNĂ! 

 

COMPORTAMENTUL ESTE OGLINDA CE NE REFLECTĂ SUFLETUL 

 

Baciu Ana Maria, clasa a XI-a B 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, loc. Iaşi, jud. Iaşi 

Coordonator: prof.dr. Donea Ludmila 

 

 Violenţa ia amploare, din păcate, în societatea noastră tot mai mult şi mai mult sub toate 

formele ei cunoscute. Uneori această acţiune nu beneficiază de atenţia cuvenită şi oamenii trec 

pe lângă situaţiile care implică violenţa fără să ia măsuri sau prefăcându-se că nu văd nimic. 

 Perioada modernă este în continuă transformare, anii trec în grabă şi abia le mai ţinem 

pasul, iar graba aceasta de a nu rămâne în afara evenimentelor creează adesea dificultatea de a 

face diferenţa dintre ceea ce este bine şi ceea ce ne influenţează negativ. Mulţi oameni aleg 

metoda cea mai simplă pentru a riposta: prin violenţă la violenţă. Cu toate acestea, soluţia nu se 

află într-un astfel de comportament. Noi ar trebui să fim mai calculaţi şi să gândim limpede 

înainte de a acţiona, deoarece violenţa va duce, în general, la violenţă. Atunci când ne aflăm într-
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o situaţie critică, care poate duce la manifestarea violentă, trebuie să ne păstrăm calmul şi să 

găsim o modalitate de a tempera starea de furie a celui care intenţionează să ne atace. 

 Există dintotdeauna reguli de comportare civilizată în societatea noastră, dar pe care 

mulţi nu le respectă, dorind ca prin legea „pumnului” să se impună într-un grup social, crezând 

că vor impresiona pozitiv membrii grupului prin forţa pe care o au. 

 Eu cred că un comportament violent se formează ca o consecinţă a mai multor factori: 

educaţia din familie unde există părinţi violenţi şi care oferă un model parental de comportament 

negativ; anturajul care impune nişte reguli pentru a fi considerat ca egal, societatea care ne 

forţează adesea să ne descurcăm în situaţii dificile etc. 

 Comportamentul este oglinda ce ne reflectă imaginea şi nimeni nu ar trebui să ni-l 

influenţeze într-un mod care ne afectează personalitatea. Noi ar trebui să ne cultivăm respectul 

de sine, să avem mai multă încredere în ceea ce facem, să ne informăm din surse sigure în 

privinţa diferenţei dintre bine şi rău şi să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să-şi schimbe obiceiurile 

nefavorabile. 

 Dacă vom avea o fire violentă, vom fi marginalizaţi de oameni şi nu ne vom putea integra 

niciodată într-un mediu social pozitiv, vom fi singuri şi nefericiţi, iar dacă vom acţiona raţional, 

lăsând la o parte lucrurile rele şi comportamentul impulsiv ce pot dăuna viitorului nostru ne vom 

bucura de prietenie şi de sprijin permanent. 

 Aşadar, violenţa nu este un atu al nostru şi trebuie înlăturată de pe lista activităţilor 

noastre zilnice, iar ceea ce trebuie să facem este să tindem spre o viaţă frumoasă, productivă, în 

care să existe armonia şi liniştea, înţelegerea şi bunăvoinţa, lucruri care vor duce la construirea 

unui viitor sigur şi bun pentru dezvoltarea personalităţii noastre.  
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ȘCOALA ȘI EDUCAŢIA ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI 

 

ȘERBAN MIHAELA ELENA, clasa a IX-a E,  

Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” Târgoviște, județ Dâmbovița 

Coordonator,  profesor DUROI ALICE ISABELA 

 

Violenţa nu ţine cond de vârsta, de om, de suflet, ci mai ales de de puterea noastră de 

acţionare. Violența se hrăneşte din vicii, slăbiciune, răni. Din păcate, violenţa reuşeşte să spargă 

şi pereţii groşi ai şcolilor, unde copiii ar trebui să fie în siguranţă. Școala trebuie să fie un spaţiu 

în care să se proiecteze doar lucrurile bune. Din păcate, violenţa poate distruge instant o lume, 

poate lăsa răni permanente. 

Şcoala trebuie să fie o călăuză ce te lasă să îţi alegi propriul drum, să aduni noi cunoştinţe 

pe care să le pui în sacul desăvârşirii tale. 

De ce oare apare violenţa în şcoli ? Unii elevi cred că prin actele de violență ies mai ușor 

în evidență, că devin lideri, explicaţia lor fiind "Am vrut doar sa ies în evidenţă, să-mi scot la 

iveală statutul, nu am dorit să se ajungă așa de departe".  Adeseori devine un război între acești 

elevi, colegii lor, profesori, poliție. De multe ori violenţa la unii tineri nu este decât o manifestare 

în exterior a unor dezechilibre interioare, sau poate fi o simplă imitaţie a unor idei violente 

preluate din jocuri video sau din filme.  

În semn de manifest şi al educaţiei împotriva violenţei, în școli  se ţin ore de dirigenţie 

sau se organizează activități extracurriculare în care se promovează idei nobile ca toleranţa și 

respectul. 

Pentru a preveni violenţa în școală trebuie încurajată comunicarea, elevii trebuie ajutați să se 

autocunoască mai bine, să-și deschidă sufletul în fața părinților, profesorilor, adevăraților 

prieteni, față de toate peresoanele care le doresc binele. Elevii trebuie ajutați să descopere ce este 

bine și ce nu,  să fie ajutați să-și poată controla furia atunci când consideră că li se face o 

nedreptate. Violența poate fi combătută prin gesturi și cuvinte calde, prietenoase, împăciuitoare, 

venite din suflet. Toți trebuie să învățăm să refuzăm violența.  

Dintre cauzele ce pot provoca acțiuni de violență în școală pot fi menționate: mediul 

familial, lipsa stimei de sine, comportamentul agresiv al altor persoane, influenţa mass-media, 
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presiunea grupului de elevi, autocontrolul scăzut, iubirea neîmplinită, neacceptarea de către 

colectivul clasei, comportamentul unor profesori.  

  Ca forme de violență des întâlnite în școală se pot enumera: violenţa între elevi, 

manifestări violente ale elevilor faţă de profesori, manifestări violente ale profesorilor faţă de 

elevi, violenţa în proximitatea şcolii, violența unor părinți.   

Consiliul Europei a recomandat câteva principii pentru combaterea fenomenului violenţei 

şcolare: educaţie în spiritul civismului, toleranţă, egalitate între sexe, respectarea drepturilor 

omului, gestionarea pacifistă a conflictelor, valorizarea persoanei, considerarea tinerilor ca actori 

şi parteneri-cheie în acțiunile dedicate prevenirii și combaterii violenței, promovarea dialogului 

la toate nivelurile în cadrul comunităţii școlare.   

În liceul nostru s-au desfășurat numeroase activități educative extrașcolare,  de informare, 

sensibilizare şi prevenire a violenţei, care au avut drept scop implicarea activă a elevilor, a 

părinţilor și a comunității locale, în rezolvarea actelor de violenţă din şcoală, dar şi pentru 

diminuarea sau eliminarea cauzelor care le declanşează.  

Astfel a fost promovată educația pentru toleranță, a fost oferită  elevilor posibilitatea să 

vorbească, să se asculte unii pe alții, să caute ei înșiși soluții alternative. Comunicarea 

interpersonală  a stat la baza negocierii și soluționării  situatiilor conflictuale, pentru întreținerea  

relațiilor pozitive dintre elevi, dar și dintre aceștia și cadrele didactice din școală.  

Dintre rezultatele consemnate ca urmare a desfășurării acestor activități pot fi enumerate 

cele mai importante: crearea unor alternative pozitive pentru rezolvarea conflictelor; 

îmbunătățirea relațiilor dintre elevi, dintre elevi și profesori; reducerea numarului de note scazute 

la purtare si de exmatriculari.  
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ ŞI EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ 

 

Petreuș Ioana, Cls.A Ix-A, Liceul Tehnologic ” Marmaţia”, Judeţul Maramureş 

Prof. Coordonator : Vlașin Daniela Camelia 

 

Violenţa este fără îndoială, una din temele recurente ale societăţilor contemporane, 

violenţa şcolară fiind doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Dezbaterile privind relaţia 

între conceptul de ”drept la siguranţă” şi mediul şcolar au căpătat în Europa o dezvoltare 

continuă şi constantă, cu diferenţe de la ţară la ţară, devenind oficial o problemă politică. 

Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă este inerentă naturii umane, dar 

acest lucru nu înseamnă, că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special 

prevenirii şi combaterii acestui fenomen social. Acest fenomen social trebuie anihilat din faşă, 

dacă putem spune aşa, iar acest lucru se poate realiza  printr-o bună colaborare între şcoală şi 

familie, profesorul reprezentând de multe ori, puntea de legătură dintre părinţi şi copii, având 

uneori rolul de mediator. 

       Şcoala ca mediu instituţional trebuie să fie un loc în care fiecare copil să poată să se 

exprime liber, nefiind îngrădit în nici un fel, aceasta nemaifiind considerată ”nici o fortăreaţă şi 

nici un sanctuar”, ci un forum al socializării, un spaţiu deschis lumii exterioare, dar trebuie 

văzută din păcate, și ca spaţiu de manifestare a violenţei, atât a violenţei verbale, cât şi a celei 

fizice. 

        Violenţa este tot ce desfigurează condiţia umană, ultimul refugiu al incompetenţei, pacea 

nu este absenţa conflictului, ci prezenţa alternativelor creative pentru a răspunde la conflict, 

alternative la reacţii pasive sau agresive, alternative la violenţă. Violenţa este omniprezentă în 

societatea noastră din cauza stresului la seviciu, a conflictelor din sânul familiei şi a altor factori, 

în societatea contemporană  ne confruntăm din păcate, din ce în ce mai des, cu agresivitatea 

verbală la vârste din ce în ce mai fragede. Violenţa verbală apare de obicei din nevoia unei 

persoane de a da afară prin cuvinte toată furia pe care o resimte, agresivitatea verbală 

reprezentând expresia unor stări de neputinţă interioară. Când ne simţim neputincioşi, când 

simţim că furia, supărarea, dezamăgirea pun stăpânire pe noi, începem să fim agresivi, în 

încercarea de a ne elibera. Aceasta acţionează ca un fel de supapă prin care evacuăm ,,răutăţile” 

pe care nu le putem ţine înăuntru. ,,Când violenţa verbală îşi face loc între colegi sau prieteni, 
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avem de-a face cu o situaţie dificilă. Fie că persoanele implicate se exprimă lacunar, fie că 

utilizează termeni inadecvaţi, mesajul transmis este de cele mai multe ori deformat şi capătă un 

alt înţeles pentru cel căruia îi este adresat. Bineînţeles, cea mai potrivită atitudine la ceea ce 

percepem ca fiind agresivitate ar fi iniţierea unei discuţii de clarificare a mesajului.” (jurnalul.ro). 

    Educaţia interculturală a devenit o temă de actualitate în şcoala şi societatea românească, 

aceasta  promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească, susţine    

recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de 

egalitate între oameni şi nu prin aplicarea polarităţii superior-inferior. Această educaţie 

presupune promovarea unor politici şcolare care să permită egalizarea şanselor în educaţie şi a 

unor strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru a le transforma în resurse pedagogice. 

Se referă la teme ca „acceptarea”, ,,convieţuirea cu ceilalţi”, ,,participarea”, evitarea 

prejudecăţilor şi promovarea unei educaţii democratice interculturală –multiculturală. Când 

vorbim de educaţia interculturală ne referim la un element cheie şi anume interculturismul. 

                        Fără educaţie, ce este omul? 

    Un simplu sclav, un sălbatic al raţiunii, prin educaţie, individul se deosebeşte de animale.    

Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce ai învăţat a fost uitat, o educaţie bună fiind 

izvorul întregului bine în lume, cea mai puternică armă pe care  o putem folosi pentru a schimba 

lumea. Este a cea parte a unei persoane care influenţează gândirea şi întreaga activitate pe care 

acesta o desfăşoară, ea influenţând deciziile pe care le luăm, acţiunile noastre, felul în care 

privim o anumită situaţie, modul în care ne comportăm în societate. O persoană educată ştie că în 

fiecare zi are ceva de învăţat, învăţăm pe tot parcursul vieţii, pentru că nu putem spune niciodată 

că ştim totul, iar violenţa trebuie studiată ca să poată fi combătută, pentru a putea rezolva o 

situaţie de criză în şcoală sau în afara ei, trebuie să fim informaţi, educaţi în aşa fel, încât să nu 

creăm mai multă panică în jurul nostru.   

    Până şi explicaţia cuvântului educaţie din dex implică toate generaţiile, facilitând 

integrarea în societate : - fenomen social fundamental de transmitere a experienţei de viaţă a 

generaţiilor adulte şi a culturii către generaţiile de copii şi tineri, abilităţi pentru integrarea lor în 

societate, cunoaşterea bunelor maniere şi comportarea în societate conform acestora, ansamblu 

de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, 

morale sau fizice ale copiilor şi ale tineretului. Cuvântul educaţie derivă din substantivul 

,,educaţio” care înseamnă creştere, hrănire, cultivare. 
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    Ea are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieţii sociale, fiind  un tip particular 

de acţiune umană, o intervenţie sau direcţionare, o categorie fundamentală a pedagogiei. Cei care  

educă  copiii sunt demni de mai multă onoare, decât cei care le dau viaţă, dăruiţi copiilor arta de 

a trăi bine, educându-i. Un om educat se deosebeşte de un om needucat, aşa cum un om viu se 

deosebeşte de un om mort. Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce, educaţia este 

îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas, astfel cum natura  ne aseamănă educaţia ne 

deosebeşte. 

  Scopul educaţiei este acela de a dezvolta minţi critice, pentru a forma adulţi capabili să 

creeze, să inventeze şi să facă descoperiri utile societăţii în viitor, educaţia și nu violenţa, de 

orice natură ar fi ea,  trebuie să fie preocuparea majoră a fiecărui adolescent, autoeducaţia  ar 

putea reprezenta  realizarea supremă a vieţii fiecărui adolescent . 

 

 

VIOLENȚA… O ADICȚIE!? 

 

Fulga Mihai, clasa a IX-a,  

Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timișoara, Timiș, 

Prof. coord. Lascu Cerasela Cătălina 

 

Violența nu-i de vis; 

Nu-i nici vreun paradis,  

Nici vreo cale de-a rezolva 

Problemele din viața ta! 

Violența-i o adicție, 

O problemă la cuvinte; 

Totul se poate rezolva 

Folosind doar… vorba ta! 

Ceea ce încerc să-ți spun 

 

Nu-i făcut doar din săpun. 

Versul meu din poezie,  
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Are-un rol de case mari, 

Cu un înțeles pus pe hârtie, 

Menit să vă facă tari. 

Fără violență 

Nu se poate trăi? 

Vei fi mai fericit, 

Viață bună vei avea,  

Vei afla ce-i dragostea! 

 

 

NU VIOLENȚEI! 

 

Elev: Matei Livia, Clasa a XI-a 

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria 

Prof. îndrumător: Bozeanu Mariana 

 

Noi suntem împotriva violenței, 

Uniţi vom fi sigur mai puternici . 

 

Visăm la o lume  mult mai bună, 

Integră, corectă, unită, curată! 

O mare de oameni, 

Lumină din lumină, 

Energie albă și pură, 

Născută din adevăr și dreptate, 

Ținută cu speranță în inimă, 

E vremea  schimbării în bine, 

Iar singurul drum e acesta… 
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VIS 

Voicu Georgiana, clasa a IX-a A, 

Col. Tehnic „TomaN.Socolescu”  Ploiești, Prahova; 

  Coord .prof.Alina BĂLAN 

                  Când luna hibernală îşi aşterne sclipirile de argint,în       

                   pauze prelungite de Scrabble, 

citesc pe tabla de joc VIS DE EDEN. 

Deasupra norilor,deasupra crestelor de munte, 

cresc în mine două inimi și multe generații trăind în pură 

armonie. 

Îmbrățișez copiii îmbrăcați în șorțulețe ecosez : 

„O lume fără violență și războaie este tot ceea  ce  

visez!!”. 

Îmi culc capul pe  piatra de hotar a pernei- android, 

Îmi înaripez sufletul cu fluturi cibernetici  și flori albastre 

pictate pe desktopuri văratice 

Și … încep să trăiesc aievea, 

Strigând un răsunător „NU” neiubirii de oameni și 

hărțuirilor decadente , 

cântând un alt fel de DOR. 

Revin  părelnic  în zori ,cu noi soluții lingvistice pentru 

PACE, 

cântând o nouă partitură a „Odei bucuriei” ,în lumină 

văluroasă și lină de dulce Românie, 

în nădejde de perpetuă bună înțelegere și iubire matură, 

cu un  nou tempo,adagio appasionato în ritmurile mele de 

viață diurnă. 
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DISCRIMINAREA – FORMĂ A VIOLENŢEI ŞCOLARE 

 

Elev: Ilie Luiza, Clasa: a XII-a 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, judeţul Buzău 

Coordonator: prof. Andrei Doina  

 

Violenţa şcolară este, din punct de vedere statistic, cea mai frecventă conduită de 

devianţă şcolară. Mass-media, cercetările şi statisticile oficiale informează o creştere 

spectaculoasă a acestui fenomen sub diferite manifestări. Performanţele şcolare sau progresul în 

sistemele de educaţie sunt în prezent realităţi mai puţin vizibile, comparativ cu înmulţirea actelor 

de violenţă în şcoală. 

Fenomen mult mai larg şi extrem de complex, cu o diversitate de forme de manifestare, 

violenţa şcolară trebuie evaluată şi cu ajutorul unor indicatori. Astfel, Jacques Pain reperează 

două tipuri de violenţă în mediul şcolar: violenţele obiective, care sunt de ordinul penalului 

(crime şi delicte) şi asupra cărora se poate interveni frontal, iar poliţia şi justiţia sunt obligate să 

colaboreze direct cu instituţiile şcolare şi violenţele subiective, mai subtile, de atitudine care 

decurg din funcţionarea şcolii şi afectează climatul şcolar. Este vorba despre atitudini ostile, 

ironice, etichetările, discriminarea, dispreţul, umilirea, jignirea, lipsa de politeţe etc. 

În şcoli fenomenul discriminării poate să apară pe diferite motive: etnie, aspectul fizic, 

boală, gen sau orientare religioasă. Discriminarea este definită ca un „comportament manifestat 

în public care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii umane ori crearea unei atmosfere de 

intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau 

a unui grup de persoane. Ea este determinată de lipsa de cunoştinţe, intoleranţă, prejudecăţi şi 

este strâns legată de stigmatizarea şi etichetarea persoanelor. Sunt situaţii când discriminarea 

apare sub forma violenţei verbale, iar formele pe care le poate lua sunt poreclire, tachinare, 

imitare în scop denigrator, insulte, ridiculizarea aspectului fizic. O elevă este hărţuită verbal în 

fiecare zi de colegi, pentru că este supraponderală sau un elev este strigat sub diferite porecle şi i 

se fac farse de către colegi, din cauza înfăţişării sale. În multe cazuri, violenţa verbală 

declanşează fenomene de violenţă fizică. Iată şi alte exemple de discriminare şcolară: 
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Copii cu handicap fizic sever dar fără probleme psihice nu sunt înscrişi în şcoli obişnuite 

din cauza unor directori sau profesori, nedispuşi să-şi asume responsabilităţi suplimentare. Copii 

infectaţi cu HIV/SIDA nu sunt primiţi în şcoală să înveţe din acest motiv. 

Copii de etnie diferită care învaţă în clase separate de clasele copiilor români sau copii 

rromi care sunt refuzaţi la înscrierea la grădiniţă sau şcoală. 

Elevi aparţinând unor minorităţi religioase care sunt obligaţi să participe la orele de 

religie ale cultelor care întrunesc numărul necesar de elevi pentru predarea la şcoală. 

Unele cadre didactice tratează în mod diferenţiat fetele şi băieţii în ceea ce priveşte 

procesul de evaluare şi rezultatele şcolare. Fetele pot fi favorizate din cauza faptului că sunt 

considerate mai cuminţi, ascultătoare sau liniştite spre deosebire de băieţi, percepuţi mai 

neastâmpăraţi sau rebeli. 

Violenţa sub orice formă perturbă grav mediul şcolar. Ea conduce la o deteriorare a 

climatului în şcoală, afectează raporturile elev-elev şi elev-cadru didactic şi generează sentimente 

de insecuritate, de teamă, de angoasă, care influenţează negativ dezvoltarea normală a elevului. 

Cadrul didactic reprezintă figura centrală în interacţiunea elevilor cu şcoala. Sistemul său de 

valori va influenţa puternic sistemele de valori în formare ale elevilor. 

Cadrele didactice trebuie să arate disponibilităţi de a comunica, de a recunoaşte şi a 

accepta diferenţele, de a învăţa să relaţioneze constructiv şi nu distructiv, de a rezolva conflictele 

într-o manieră non violentă şi a-i învăţa pe elevi cum s-o facă. De asemenea, trebuie să transmită 

cunoştinţele şi competenţele necesare, care le vor permite să reacţioneze la aceste atitudini când 

se vor confrunta cu ele în societate. Între atitudinea de apropiere a cadrului didactic şi afecţiunea 

elevului se stabileşte o legătură strânsă. Cadrul didactic nu trebuie să se impună, el trebuie să se 

apropie de elevi, să-i susţină şi să empatizeze cu ei. 

Un rol important îl au valorile privind cultivarea unor relaţii armonioase bazate pe iubire 

şi solidaritate, toleranţă, libertate de opinie, pace, compasiune, dar şi atitudini de auto-respect, 

respect pentru ceilalţi, interes pentru problemele globale, abordare critică, implicare şi acţiune 

constructivă, responsabilitate socială. Psihanaliştii susţin că dragostea, opusul agresivităţii este 

un antidot al celei din urmă. Freud susţine că „agresivitatea nu poate fi eliminată, dar poate fi 

neutralizată prin activarea tuturor forţelor ce creează legături emoţionale între oameni”. 

Cadrele didactice trebuie să ofere un exemplu pozitiv, de urmat, deoarece copiii învaţă 

cum să se comporte urmărindu-i pe adulţi, pe cei din jurul lor. Faptele au întotdeauna întâietate 
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în faţa vorbelor, deci copiii reţin ceea ce se face şi nu neapărat ceea ce spune. Un copil care vede 

şi experimentează experienţe pozitive se simte împlinit, nu va fi predispus la comportamente 

agresive, şi nu va prelua din mediu influenţele negative. 

Valorile şi atitudinile non-violente pot fi promovate prin sport si artă. Talentele artistice şi 

cele sportive în cadrul unor activităţi de echipă şi de grup pun în valoare unicitatea fiecărui elev 

şi facilitează comunicarea între elevi, respectiv elevi şi profesori, apartenenţa la acelaşi grup, 

solidaritatea şi competiţia principială. 

Violenţa în mediul şcolar poate fi redusă prin programe specifice care încurajeată 

dezvoltarea de atitudini şi comportamente non violente şi nondiscriminatorii, cum sunt abordările 

nonviolente ale rezolvării conflictelor, implementarea unor politici care să prevină abuzul şi să 

promoveze respectul pentru toţi membrii comunităţii şcolare. Prin exercitarea unor fapte 

pozitive, cu caracter civic, se vor estompa pornirile agresive, egoiste, nevoia de a se 

autoevidenţia prin acţiuni antisociale, violente, intolerante şi de neacceptare a diversităţii. 

Puterea de menţinere a unei atitudini pozitive, de a face doar bine celorlalţi, este susţinută şi de o 

cunoaştere şi înţelegere autentică a propriei fiinţe, a valorilor colegilor, a experienţelor trăite. 

Deşi expunerea la violenţă poate avea consecinţe serioase asupra copiilor, ei pot trece 

peste efecte mai uşor dacă anumiţi factori sunt prezenţi în viaţa lor. Un copil care creşte 

înconjurat de un mediu propice din punct de vedere emoţional-afectiv din partea unor adulţi care 

cunosc efectele violenţei şi ştiu să ofere stabilitate şi linişte, are şanse mari să crească frumos şi 

să devină un adult fericit. 

 

Bibliografie: 

Şoitu, Laurenţiu, Hăvărneanu, Cornel, Agresivitatea în şcoală, Editura Institutul 

European, Iaşi, 2001; 

Ferreol, Gilles, Neculau, Adrian, Violenţa. Aspecte psihosociale, Editura Polirom, Iaşi, 

2003. 
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ. STUDIU DE CAZ 

 

Elev: Bucur Marian-Laurenţiu, Clasa: a XI-a 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, judeţul Buzău 

Coordonator: prof. Andrei Doina 

 

Influenţarea indivizilor prin intermediul grupului presupune şi porneşte de la cunoaşterea 

profilului psihosocial al grupului. 

La începutul clasei a IX-a, exista în clasă un subgrup informal închis cu tendinţe deviante 

alcătuit din C I., P M., C.C. şi R.T. Cei patru prieteni veneau de la aceeaşi şcoală generală şi din 

aceeaşi clasă. 

La primul test sociometric, la toate criteriile (coleg de bancă, partener de distracţie, 

tovarăş de muncă) nici unul dintre ei nu exprimă vreo preferinţă în afară de grup şi, singur, C.C. 

primeşte din afara grupului două preferinţe, una la criteriul „coleg de bancă” şi alta la „partener 

de distracţie”. 

Toţi membrii grupului se preferau reciproc. C.I. s-a dovedit a fi lider, un lider deosebit de 

influent, care în fapt dicta comportamentul şi atitudinile celorlalţi trei. 

Conduita generală a grupului era negativă şi negativistă. Grupul era refractar la orice 

cerinţă exprimată autoritar de către profesor, dur şi violent în relaţiile cu colegii, necuviincios cu 

profesorii. C.I. conducea din umbră. Profita de impulsivitatea lui P.M., pe care îl stârnea 

împotriva profesorilor, de docilitatea lui R.T., pe care îl mânuia după bunul său plac. Ceva mai 

independent în raport cu grupul se dovedea a fi C.C. 

C.I., liderul, se manifesta cel mai puţin indisciplinat şi avea, dintre membrii grupului, cele 

mai bune rezultate la învăţătură. Puterea de disimulare, pe care o avea, făcea ca C.I. să treacă în 

ochii profesorilor drept un elev fără probleme şi, în orice caz, „inofensiv”. Cu atât mai dificilă 

avea să fie acţiunea de reeducare a lui. Calităţile lui reale de lider impuneau atragerea lui în 

conducerea clasei, dar clasa nu-l accepta. De aceea ne-am concentrat atenţia şi eforturile în 

sensul diminuării influenţei lui în grup. 

Cel mai „vulnerabil” părea a fi P.M., boxer de performanţă. Trebuia să-i trezim ambiţia 

de a se descurca fără permanenta dirijare din partea lui C.I. În acelaşi timp am încurajat 



192 
 

consolidarea relaţiei C.C. – M.C. (M.C. fiind unul din cei doi elevi care şi-au exprimat preferinţa 

pentru C.C.). 

Treptat şi din ce în ce mai mult, P.M. şi C.C. ies de sub tutela şi autoritatea lui C.I. şi 

devin mai receptivi la cerinţele şcolare. R.T. continuă să fie cel mai ascultător dintre prieteni 

până la sfârşitul clasei a X-a, dar abaterile lui de la disciplină nu au fost niciodată cele mai grave 

din grup, poate şi pentru că era un tip fricos. 

Nevoia de autoritate a lui C.I. şi-a găsit câmp de acţiune în anumite sarcini ocazionale. 

Acordarea însă de asemenea sarcini nu era niciodată lipsită de risc. Astfel, la un moment dat am 

cerut ajutorul clasei pentru a-l împiedica pe elevul L.M. să mai fugă de la ore. C.I. s-a oferit să se 

ocupe el de această problemă, iar când L.M. a încercat din nou să fugă de la şcoală, C.I. l-a bătut 

pur şi simplu şi l-a reţinut. Aşa că la problema chiulului de la ore s-a mai adăugat una: folosirea 

violenţei în relaţiile dintre colegi. C.I. nu a ajuns nici model de comportare şi nici fruntaş la 

învăţătură, dar conduita lui s-a îmbunătăţit mult şi elevul a fost deseori de folos clasei. 

La sfârşitul clasei a XI-a grupul era relativ integrat în clasă, iar abaterile de la disciplină, 

deşi mai existau, erau minore şi mai mult ale indivizilor decât ale grupului. Poziţia subgrupului 

în structura sociometrică a clasei s-a îmbunătăţit mult. 

 

 

ÎMPREUNĂ 

 

Elev : Zamfir Florenţa, Clasa a XI-a 

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria 

Prof. îndrumător: Bozeanu Mariana 

 

Împreună suntem mai buni, 

Împreună suntem mai puternici,  

Împreună să spunem „NU VIOLENŢEI !” 

 

Împreună să  privim dincolo de ziduri 

şi  să deschidem cu încredere porţile binelui! 

Împreună s-avem curajul de-a-ntinde mâna celui căzut! 
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Împreună să învăţăm să-l apărăm pe cel rănit! 

 

Împreună să învăţăm din zborul păsărilor 

Aşa cum ele înving norii şi ies la lumină, 

Împreună să facem o lume mai bună! 

 

Împreună suntem mai buni, 

Împreună suntem mai puternici,  

Împreună să spunem „NU VIOLENŢEI !” 

 

 

OPRIREA VIOLENŢEI 

 

Paparete Marian, Clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială Morteni 

Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ilie Ion 

 

Violenţa trebuie oprită deoaece poţi pierde prieteni dragi ţie. Violenţa nu poate rezolva 

nimic în viaţă, de aceea trebuie să mergem la şcoală unde, să învăţăm să ne comportăm civilizat, 

nu să ne batem. 

De la aceste motive, trebuie să ne dăm seama că, este bine să nu mai fie violenţă în şcoli. 

Dar, nu doar în şcoli, ci şi pe stradă, chiar şi la locul de muncă trebuie să existe înţelegere şi 

cooperare şi nu violenţă. 

Violenţa nu este cheia lucrurilor, dimpotrivă, comunicarea duce la prietenii de succes şi 

la cooperare. 

Dacă ne punem toţi mintea la contribuţie, putem să stopăm violenţa, deoarece lumea ar fi 

mai bună fără aceasta. 
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VIOLENŢA DIN DESENELE ANIMATE 

 

Andrei Denisa, Clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială Morteni 

Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ene Doina  

  

Animaţia pentru copii s-a transformat mult, în ultimii ani. Ceea ce era nevinovat şi 

fermecător pe vremuri, acum a devenit violent. Vampiri, fantome, zombi, monştri, extratereştri 

sunt vizionaţi de copii pe micile ecrane, apoi intră în conştiinţa lor. Abundenţa violenţei, a 

bătăilor, a sângelui, influenţează negativ copiii. 

 Industria desenelor animate le induce copiilor idei periculoase. Noi suntem prea mici 

pentru a distinge între artificial şi realitate. Copiii învaţă prin desenul animat că problemele se 

rezolvă prin violenţă. 

Desenele animate pentru copii sunt mai violente decât unele filme pentru adulţi, iar 

personajele principale riscă să fie ucise.  Anumite personaje sunt ucise prin împuşcare în „Bambi 

” şi „Peter Pan”, cu arme în „Mica sirenă” şi „Frumoasa din pădurea adormită” sau mor în urma 

atacurilor unor animale în „Tarzan”  şi „În căutarea lui Nemo”. Mulţi copiii au crescut cu „Tom 

şi Jerry”, desene privite cu drag în copilărie. Dar, aceste desene conţin scene violente, 

comportament inadecvat şi remarci rasiste. 

 Părinţii nu trebuie să aleagă niciodată comoditatea, să lase copilul la televizor şi să-şi 

rezolve alte treburi. Acest act de neglijenţă, se va întoarce într-o zi împotriva lor, sub diverse 

forme. 

Psihologii trag un semnal de alarmă, spunând că, desenele animate influenţează mult 

comportamentul copiilor, după ce au întâlnit probleme grave, în rândul celor mici. De la bătăi 

inspirate de desene, până la depresie, din cauza morţii personajului îndrăgit. 

În urma celor menţionate, consider că, este necesar ca adulţii să-şi supravegheze copiii, să 

fie aproape de ei, pentru a nu plăti mai târziu costurile violenţei. 
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JOCURILE VIDEO VIOLENTE 

 

Găinuşă Răzvan, Clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială Morteni 

Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ilie Ion 

 

 Sunt unii copii, care, din păcate, agreează ideea că, jocurile video violente sunt potrivite 

pentru ei. Aceste jocuri , de fapt, se adresează adulţilor.  

 Personajele principale din respectivele jocuri violente reuşesc întotdeauna, cu propriile 

puteri să-i învingă pe ceilalţi, în unele cazuri, chiar să-i ucidă pe adversari. Aceste fapte 

influenţează personalitatea tinerilor din lumea reală şi constitue factori de incitare a acestora. Din 

această cauză, tinerii pot adopta un comportament violent, fiind atraşi să consume tutun şi alcool.  

 Petrecând mult timp în faţa calculatorului cu astfel de jocuri, adolescenţii riscă să se 

identifice cu protagoniştii, să capete deprinderi antisociale. La şcoală, fiind obosiţi, nu se pot 

concentra, nu înţeleg explicaţiile profesorilor, obţin note scăzute la  teste. Faţă de colegi şi 

profesori manifestă un  comportament agresiv, fie prin limbaj, fie prin fapte.  

 De aceea, eu le recomand acestor tineri, de vârste apropiate cu mine, să înceteze să mai 

urmărească astfel de filme, să socializeze mai mult cu colegii lor, pentru realizarea unor proiecte 

comune care să-i ajute în viaţă (concursuri, expoziţii, reuniuni). 

 

VIOLENŢA 

 

Anghel Natalia, cls a VI-a, Şc. Gimnazială  Verneşti,  Buzău,                     

Prof. Coord. Lorena Gheorghe 

 

Violența are loc atunci când cineva, în mod intenționat, spune, face sau amenință că va 

face lucruri care rănesc fizic sau emoțional,  provoacă durere si suferință altor persoane. Dar 

există multe tipuri de violență: 

           - Violența emoţională: are loc atunci când se bate cineva sau se execută munci grele  care 

sunt peste capacitățile omului. 
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            - Violenţa emoțională: are loc atunci când o persoană nevinovată      este jignită, 

provocată   sau amenințată. 

          - Violența în literatură: are loc într-o carte, o poveste, un basm,  unde apar   scene cu 

limbaj   neadecvat pentru cititori sau  scene      de traumă și de groază. 

         - Violența in familie:se numește violență în familie  orice act de             vătămare fizică 

sau emoțională care are loc între membrii unei familii. Poate lua mai multe  forme: abuzul 

verbal, abuzul accesului la   resursele financiare,  izolarea de prieteni sau contactul cu lumea,   

 amenințări sau atacuri care pot duce la rănirea unui membru al    familiei. 

Deşi până de curând s-a presupus că femeia este cel mai adesea victima violentei in 

familie, în urma unor cercetări s-a descoperit că de fapt numărul bărbaților agresați este destul de 

mare. Experții care cercetează aceste probleme sunt de acord că violența este un fenomen larg 

răspândit, mult mai răspândit decât arată sondajele, pentru că unele fapte nu sunt raportate 

poliției sau spitalelor. 

           Dreptul de a fi protejat de violenţă 

  Sunt multe cazuri in care părinții și-au bătut copiii pentru că nu au ascultat sau le-au 

întors vorba. Bătaia nu este o metodă bună în educaţia familiei. Când sunt bătuți, copiii nu se 

gândesc la fapta făcută, ci la cum să scape mai repede, dar din cauza bătăii copiii prind ură pe 

părinții lor. 

   La vârsta adolescenţei, mulţi copii încearcă să-si rezolve problemele cu pumnii. Alții 

inventează porecle, tachinându-și colegii. De multe ori, un grup mai mare de copii, având un 

lider, își aleg victima care devine ținta atacatorilor. Dar orice conflict poate fi rezolvat fără 

bătaie, fără violență. De aceea, există mai multe legi care oferă copiilor dreptul de a fi protejaţi 

de violență. 
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ÎNDEMN 

 

Limbutu Florin, clasa aVI-a  

Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău 

Prof. îndrumător Vlad Rodica 

 

 Copile, nu fi violent! 

 Fii, mai degrabă, atent. 

 Ajută-i pe cei din jur. 

 Arată-le cât ești de bun! 

 

 Violența nu e bună, 

 Nu te-ajută la nimic. 

 Dă și altora o șansă, 

 Iubește-ți semenii de mic! 

 

 Dacă faci o faptă bună, 

 Ai răsplată pe măsură. 

             Dumnezeu te va iubi 

             Și mereu  cu El vei fi. 

 

STOP VIOLENŢEI! 

 

Badea Ana Maria, Clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale 

Structura Băduleşti, Comuna Crângurile 

Profesor Ene Doina 

 

 “Violenţa” este un cuvânt pe care îl rostesc  multe persoane şi pe care îl auzim de mai 

multe ori pe zi. Acesta este cuvântul care îi caracterizează pe mulţi oameni sau copii, care, din 

lipsă de educaţie sau alte motive cum ar fi mândria, nu pot sau refuză să se poarte civilizat.  
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În lumea mare în care trăim, observăm că nu suntem toţi la fel. Oamenii diferă fizic, 

psihic şi prin nivelul de cultură. Ar fi prea monoton să fim identici. Nimeni nu poate afirma 

despre sine că este modelul perfect în societate. Evident că, din cauza mulţimii de probleme care 

ne apasă, pe noi şi pe adulţi, apar şi conflicte. Unii ştiu să le rezolve cu calm, cu înţelegere, dar 

alţii apelează la violenţă. Pentru unii, vocabularul lor limitat conţine vorbe urâte, injurii. Alţii 

ridică nivelul violenţei la ameninţări, bruscări şi loviri, crezând că, în acest fel îşi arătă 

superioritatea.   

 Nu rezolvăm nimic cu violenţa. Ne umilim, ne rănim şi ne pierdem prestigiul în societate. 

Ca elevi, este păcat să nu învăţăm lucruri bune unii de la alţii, ci cuvinte vulgare şi scene de 

luptă. Este bine să avem nota 10 la purtare, să nu ne certe părinţii sau profesorii, ci să ne 

aprecieze. Sperăm într-o lume a înţelegerii, a păcii şi a toleranţei în care, cu toţii, să fim prieteni. 

 

 

COPII FĂRĂ COPILĂRIE 

 

Panait Andreea Larisa, Clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială Cândești, Jud. Buzău 

Prof. Coordonator: Fănică Daniel 

 

Într-un sat apropiat oraşului Kabul, capitala Afganistanului,îşi are locuinţa un băiat în 

vârstă de 15 ani, pe numele său Ziraque. 

 Ca orice adolescent de vârsta lui Ziraque urmează cursurile unei şcoli aflate la periferia 

oraşului Kabul. Slab, cu ochii întristaţi şi aproape fără de culoare, Ziraque străbate în fiecare zi 

un drum plin de praf, patrulat de către blindatele americane pentru a ajunge la şcoală. Îmbrăcând 

de multe ori aceaşi ţinută, tuns aproape zero, Ziraque nu dă impresia unui adolescent cu mult 

diferit faţă de ceilalţi, însă o face prin talentul său în ceea ce priveşte desenul şi artele plastice.  

Pasiunea pentru desen îl distinge faţă de ceilalţi elevi, iar talentul pe care îl posedă îl face 

să reprezinte un mic pictor în devenire. Însă, deşi această pasiune este mare, Ziraque nu se poate 

bucura de susţinere, fiind orfan de mamă şi de tată încă de acum 6 ani. Războiul a fost cel care i-

a smuls pe cei dragi de langă el, şi tot războiul a fost cel care a provocat întreruperea studiilor şi 

tuturor activităţilor şcolare. Singura persoană în viaţă pe care Ziraque se poate baza este bunica 
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acestuia, o persoană blajină, suferindă de boli numeroase şi greu de îndurat. În timpul liber, 

Ziraque se autointitulează Picasso vânzând schiţe şi portrete pentru mărunţiş.  

 Când şcoala se reia, băiatul îşi strânge sârguincios puţinele cărţi pe care le are împreună 

cu singurul, dar preţiosul său creion şi porneşte optimist spre şcoală. Pe străzile şi drumurile 

adeseori înguste, Ziraque se expune conştient la numeroasele focuri de armă ce nu încetează în 

Afganistan de mai bine de 10 ani. Dar s-a obişnuit. Părinţii săi au fost ucişi în urma unor 

schimburi de focuri dintre armata americană şi rebelii din Kabul. Au fost nişte simple victime 

colaterale, însă Ziraque nu poate face nimic, justiţia poate face prea puţin, ţara e în razboi de ani 

de zile. 

 Într-o zi de vineri, întorcându-se de la şcoală împreună cu doi dintre prietenii săi, un 

autoturism Humvee camuflat s-a oprit în faţa lor după care nişte împuşcături s-au declanşat 

instantaneu. Ambii prieteni fuseseră împuşcaţi mortal, unul dintre ei decedând chiar la picioarele 

sale. Ulterior s-a aflat că americanii le-au confundat ţinuta cu însemnele talibanilor şi că puţini ar 

mai fi rămas, până când şi el ar fi fost omorât dacă nu striga singurul cuvânt în limba engleză pe 

care-l ştia: „Help!!”.  

 Nesiguranţa produsă de acest eveniment şocant la determinat pe Zirque să nu mai 

frecventeze şcoala de frica razboiului şi a morţii. Iar acesta este într-adevăr un lucru foarte trist. 

Deşi, de ceva timp, Ziraque nu îndrazneşte să păşească în afara casei prea mult, acesta se 

mulţumeşte cu bomboanele soldaţilor armatelor N.A.T.O. care îl răsplătesc pentru portretele 

realizate cu atâta exactitate. 

 

CUM AM PUTEA EVITA UN CONFLICT? 

 

Elev: Theodor Mărculescu, Clasa: a VIII-a 

Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște, Dâmbovița 

Profesor coordonator, Monica Constantinescu 

 

Cu siguranță mulți dintre noi au fost martorii unui conflict la școală sau pe stradă ori au 

văzut la televizor un reportaj care să le trezească un sentiment de revoltă față de agresor și să 

empatizeze cu victima. Din păcate, consider că trăim niște timpuri dure, facem parte dintr-o 

societate cu atâtea probleme, auzim pretutindeni țipete, vorbe vulgare, certuri, bătăi, acuze, 
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excese de violență, diverse situații tensionate încât este imposibil să nu reacționăm la toate 

acestea.  

Și totuși, unde este acea stăpânire de sine de care ne vorbea doamna dirigintă la orele de 

dirigenție sau așa-zisa „transformare non-violentă a conflictelor”? Școala ne pregătește pentru 

viață, ne instruiește, ne formează, oferindu-ne spațiul necesar în care să studiem pentru a deveni 

oameni de nădejde, dar ne învață și cum să facem față unor situații-limită, să evităm pe cât 

posibil conflictele și să conviețuim armonios cu ceilalți în școală și în afara școlii. 

În fiecare zi, noi, elevii avem parte de conflicte mai mult sau mai puțin cunoscute, cu noi 

înșine, în familie sau la școală. A evita un conflict, nu este altceva decât a demonstra 

superioritatea noastră față de celălalt, față de un comportament necooperant, tot timpul în situația 

de a stărni reacții violente, de a-și atinge scopul fără a se gândi la consecințe, pentru a i se face 

dreptate. 

Desigur, dacă privim din alt unghi, am gândi altfel. Am aflat că mulți psihologi sunt de 

acord cu ideea că, dincolo de latura sa negativă, conflictul poate fi și un pas către maturitate, 

învățare și adaptare la noi probleme. Nu este văzut ca un obstacol, însă maniera de gestionare a 

conflictului spune foarte multe despre intelectul oamenilor. De exemplu, atunci când ne certăm, 

ne descărcăm furia, frustrarea, nemulțumirea, încercăm să ne eliberăm de o energie negativă, 

însă suntem atât de bine hotărâți să facem rău încât nu ne dăm seama că ne facem rău singuri, că 

ne dezechilibrăm și ne pierdem controlul în cele din urmă. Totodată, un om conflictual devine 

irascibil, țipă, îl jignește pe celălalt și dorește să lovească. Oare toate aceste reacții nu ascund un 

caracter slab, vulnerabil, nesigur? 

Am cunoscut o astfel de persoană și mi-a fost teamă să mă apropii de cel cu care se certa. 

Cred că este dificil să comunici cu o persoană nervoasă. Probabil, pentru că nu va putea exista un 

dialog normal, ci doar o impunere de forță. Am considerat întotdeauna că un om echilibrat nu se 

ceartă, e calm, nu dă vina pe nimeni, din contră, caută soluții de a înceta un conflict, bazându-se 

pe încrederea în sine și pe competențele de comunicare. 

Tot la ora de consiliere am aflat că, în cazul în care aș fi implicat într-o situație de acest 

tip, trebuie să-mi păstrez autocontrolul și să am o atitudine pozitivă, să-l las pe celălalt să se 

descarce fără să alimentez conflictul, poate chiar să-i dau dreptate, demonstrându-i că-i respect 

opiniile. Cred că este greu, dar, astfel, ies din încurcătură, deoarece nu vreau să răspund cu 

aceeași monedă, nu știu să atac, să vorbesc urât, să mă bat, nici nu mai vorbesc...! Sunt în 
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asentimentul marelui Confucius: „Când vezi un om bun, încearcă să-l imiți, când vezi un om 

rău, analizează-te” 

 

DA, DA, TRECI MAI DEPARTE! ŞTIU ŞI EU ASTA ! 

 

Elev: Guţă Andreea, Clasa a VI-a C  

Şcoala Gimnazială nr 7 ,Buzău  

Prof. coordonator Ivan Iuliana 

  

 Poate că ai să spui “Da, da, treci mai departe! Ştiu şi eu asta !” Dar trebuie să mă asculţi 

cu atenţie. Aşa poate îţi vei putea alege şi prietenii, în funcţie de ce zic aceştia. Desigur că ai 

auzit în grupuri de copii mai mari, în şcoală, cuvinte chiar şi expresii urâte. Tu te gândeşti că aşa 

o să fii şi tu când vei fi mare, pentru că o să ai dreptul . Haideţi să schimbăm ideea aceasta, chiar 

acum! 

 Să fii mare nu înseamnă că poţi înjura şi face ce vrei. Dimpotrivă , pe măsură ce creşti, 

aşteptările oamenilor din jurul tău privind manierele cresc. Cu alte cuvinte, vor să fii un îngeraş. 

Vei spune că nu se poate. Stai liniştit, încă nu ţi am cerut nimic! Desigur că te poţi purta ca un 

îngeraş, dar nici să fii obraznic nu poţi. Învaţă să te controlezi, ca să zic aşa, atunci când vorbeşti. 

Ai grijă că majorităţii colegilor nu le place să fie înjuraţi sau să se vorbească urât în jurul lor. 

Profesorilor sau altor adulţi nu trebuie nicidecum să le fie ruşine cu noi, ceilalţi oameni spunând 

că părinţii nu ne-au educat , iar ei ne-au lăsat needucaţi.  

 Când este într-un grup în care copii au început să se ameninţe între ei, tu pleacă din el şi 

lasă-i pe ei să continue, pentru a evita o eventuală bătaie.  

 Dacă părinţii tăi nu vorbesc frumos, tu nu le urma exemplu. Nu spune că, dacă mama sau 

tata vorbesc urât, nu te gândi că aşa ajungi şi tu. Străduieşte-te să surprinzi pe toată lumea cu 

ambiţia şi cu manierele tale, să întreci toate aşteptările. 
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EROUL DIN NOI 

 

Belu Florentina 

Clasa a VIII-a D 

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” , Giurgiu 

Prof. Coordonator: Nidelea Irina Veronica 

 

...- M-am săturat! În ultima vreme îi văd peste tot. Ei sunt cei care aduc umbra asupra 

privirilor și cei care îngreunează vorbele și faptele. Acum mă urmăresc și pe mine. Mergi mai 

repede, mergi mai repede! Dacă nu scap de ei se vor strânge în jurul meu, o să mă sufoce și se 

vor dezvolta din gândurile mele.  

Încolăcite strâns, sau mai puțin strâns, în jurul membrelor sau a gâturilor oamenilor se pot 

vedea așa-zisele accesorii solzoase – mecanisme de încătușare din punctul meu de vedere – la 

modă în timpurile noastre – șerpii. 

Sâsâitul lor este muzică pe care dansează acordurile răutăților și violenței. 

Doar câteva persoane nu se conformează acestei mode, fiind agresate de maionetele 

conduse de aceste reptile. O altă parte sunt urmăriți de monștrii cu sânge rece, printre care și 

personajul nostru mic. 

- Lasssă-mă ssă te îndrum! 

- Nu!, copilul încearcă să nu asculte graiul, fugind. 

- Totul o ssă fie mai ușșor, îngână șarpele cu un tremur ciudat în voce. 

- Poftim?, spuse copilul încetinind pasul. 

- Vei obține multe lucruri, toată lumea te va respecta, vei avea bani, putere. 

- Da? 

Șarpele încearcă să-i acapareze voința, încercuindu-l. 

- Doar asscultă-mi vocea! Lovește, fii furios și agresiv! Sssă nu ai milă, micuțul cap al 

ființei cu ochii exoftalmii ajunge în dreptul feței băiatului. 

Copilul clipește mirat și zâmbește larg, ignorant. 

- Sigur! – cel puțin așa și-a imaginat creatura. 

- Mila pe care ai amintit-o mai sus este ceea ce ne diferențiază de creaturile ca tine, 

oemnia – șarpele alunecă încet de pe sufletul băiatului, micșorându-se. Nu vreau avere, am 
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bucuria lucrurilor simple! Cu cât ai mai mult, cu atât ești mai trist... Nu vreau politețe din frică, 

dacă am respect din egalitate și prietenie... 

Băiatul se aplecă, îl prinse în palmă și-l ridică de la sol. 

- Și n-am nevoie de accesorii ce mă încadrează în tipare, atâta timp cât am gândire și 

voință independentă!!! 

Micuțul șarpe devine un simplu ciob aruncat pe stradă, baza unei grămezi mari de sticlă. 

Aceasta va fi topită, transformată, întrebuințarea ei primară fiind dată uitării. Ființele viclene vor 

deveni – spre disperarea lor – unelte pentru meșteșugirea binelui, bucuriei, liniștii și păcii. 

 

 

SUFLET DE COPIL 

 

Numele şi prenumele elevului: Lupaşcu Gabriel 

Clasa: a VI-a B 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Buzău 

Numele cadrului didactic coordonator: Grozea Elena Monica 

 

• Un copil este ca o sămânţă de floare... 

Cât de frumos va creste, cât de frumos va rodi, 

Depinde de grădinarul care o va îngriji, 

De ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, 

De cât e de ferită de frig, de furtună ţi de soare prea tare. 

E atât de plăpândă... 

Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare 

Când e tot ce va mai rămâne în urma ta. 

                 (Irina Petrea)  

Este o zi ploioasă de primăvara. Soarele vrea să pătrundă, dar norii groşi nu-I dau voie. 

Sufletul meu e la fel de trist ca vremea şi nu simte căldura şi iubirea.  

De când mama s-a îmbolnăvit am uitat să zâmbesc, iar tata a început să bea. Am învăţat 

să-mi port de grijă, dar şi s-o ajut pe mama să-şi revină. Tata a uitat că suntem o familie, mă  

ceartă şi mă loveşte din orice. 
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Într-o seară, când îmi făceam temele, tata, fiind ameţit de alcool, şi-a vărsat toţi nervii pe 

mine şi am adormit plângând. Am avut un coşmar din care m-am trezit, dar mama era lângă mine 

şi visul ciudat a dispărut. 

Am povestit într-o compunere viaţa mea nefericită şi printr-o minune, tata a găsit-o. Din 

acel moment acesta s-a schimbat, iar eu îmi aduc aminte că l-am găsit la biroul meu, lecturând. 

Avea ochii în lacrimi şi m-a strâns în braţe. 

Acum afară este soare, iar în sufletul meu este cald. 

 

 

EU SPUN: NU VIOLENŢĂ! TU? 

 

Numele şi prenumele elevului: Vlase Andrei Sebastian 

Clasa: a VI-a B 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Buzău 

Numele cadrului didactic coordonator: Grozea Elena Monica 

 

Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate, 

iar de câţiva ani şi în şcoală. Mi-am propus sa va aduc la cunostinta cateva informatii in ceea ce 

priveste violenta in scoala, deoarece sunt elev al Scolii Gimnaziale Nr.7 Buzau. 

Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, 

vulgarităţile.Toate aceste se intalnesc tot mai des in perioada adolescentei unde cei mai multi 

incearca sa se faca remarcati, sa se impuna in fata celorlalti. Elevii sunt la o vârstă la care sunt 

tentaţi să treacă peste anumite reguli, iar această indisciplină poate duce la un comportament 

violent.  Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu agresiuni 

fizice. 

Eu consider ca acest lucru se poate preveni cu ajutorul asa zisei echipe ”Scoala –Parinte”. 

Elevii nu discută cu profesorii ci preferă să-şi rezolve singuri conflictele ce apar între ei, fără 

implicarea cadrelor didactice, lucru gresit din punctul meu de vedere. Este necesară prezenţa în 

fiecare şcoală a unui psiholog care să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face 

simţită şi necesitatea educatiei primita de la parinti. Chiar daca este dura exprimarea mea, 

consider ca unii parinti nu au informatii suficiente despre aceasta problema si de aceea intalnirile 
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organizate intre Scoala- Parinte sunt foarte necesare .Scoala singura nu poate reusi fara ei, cum 

nici ei nu pot reusi in totalitate fara sprijinul scolii. Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală, 

trebuie să-l convingem că el este valoros pentru societate şi pentru noi. 

Se mai poate preveni violenţa şi prin întărirea curajului civil. Curajul nu poate fi despărţit, 

de exemplu, de dreptate. Asta trebuie să înţeleagă copiii prin curaj civil: să intervină pentru 

cineva, chiar dacă ar fi mai simplu să treacă cu vederea şi să plece; să nu se lase intimidaţi; să 

ajute la nevoie; să-şi exprime părerea, chiar dacă aproape toţi din grup au alte opinii; să ceară 

ajutor, să dea anunţuri, să descrie făptaşul etc. 

Sportul are un rol deosebit de mare în prevenirea violenţei şi a intoleranţei. El poate 

canaliza şi îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate promova 

integrarea socială, îndeosebi prin jocurile de echipă. Sportul promovează recunoaşterea regulilor, 

respectarea adversarului. 

Şi religia joacă un rol important în acest sens. În centrul învăţării despre rezistenţa fără 

violenţă trebuie să se afle iubirea. A plăti ura cu aceeaşi monedă nu înseamnă decât să contribui 

la creşterea urii. 

Fiecare trebuie să aibă suficientă morală şi înţelegere pentru a distruge lanţul urii. Aceste 

poziţii sunt alternative la violenţă şi ură. 

In concluzie, violenţa, atat in scoala cat si in viata de zi cu zi, este o realitate pe care n-o 

putem nega şi nici neglija. Lucrul cel mai  important este să găsim metode eficiente de 

combatere a violenţei, de orice fel ar fi ea, pentru că altfel acest fenomen va lua amploare şi va 

fi greu de stăpânit în contextul societăţii actuale. 

 

 Eu spun: NU VIOLENTA! Tu? 
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CEI TREI PRIETENI 

 

Numele şi prenumele elevului: Nica Roxana 

Clasa: a V-a B 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Buzău 

Numele cadrului didactic coordonator: Grozea Elena Monica 

 

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

comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional.” Dardel Jaouadi 

George, un elev de clasa a V-a, era mereu bătut de un coleg mai mare, pe care îl chema 

Ciprian. Acesta îi cerea mâncarea lui George, iar el i-o dădea mereu, de frică. Bătăuşul nu se 

mulţumea cu ce îi dădea şi îl lovea.  

Într-o seară, băiatul, a venit acasă cu ochiul vânat. 

 -Ce ai păţit, dragul meu? Îl întreabă mama. 

 -Nimic! I-a spus copilul. 

El nu-i spunea mamei adevărul. George a venit acasă, de mai multe ori cu ochiul vânat. 

Părinţii îl întrebau de ce este lovit, dar copilul nu le spunea. Într-o zi, George s-a aşezat pe o 

banca şi a început să plângă. De el s-au apropiat Irinel şi Marius, doi colegi. 

 -Ce ai păţit? De ce plângi? l-a întrebat Irinel.  

-Nu am păţit nimic…am luat o notă mică. 

  -Nouă poţi să ne spui ce ai păţit, a zis Marius, îţi suntem prieteni. 

 -M-a lovit Ciprian. Mi-a cerut mâncare, iar eu nu avem decât un măr. Când l-a văzut, l-a 

aruncat pe jos şi mi-a dat un pumn în ochi.  

-De ce nu i-ai spus doamnei dirigintă? Ea ar fi luat măsuri, a spus Irinel.  

-Ciprian m-a ameninţat. Mi-a zis să nu spun nimănui, altfel mă loveşte. La revedere 

băieţi, trebuie să plec! 

 Irinel şi Marius, le-au spus părinţilor despre George. Aceştia au vorbit cu doamna 

dirigintă. A două zi, părinţii lui George au fost chemaţi la şcoală. Au aflat de ce copilul nu le 

spunea nimic despre ochii loviţi. Ciprian a fost exmatriculat din şcoală. George le-a mulţumit lui 

Irinel şi lui Marius. Cei trei au rămas cei mai buni prieteni. 
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VIOLENŢA  ŞCOLARĂ - MODALITĂŢI  DE  PREVENIRE  

                              

Mihai Andreea Ramona 

Şcoala Gimnazială Bereşti – Tazlău, Loc.Enăcheşti,jud.Bacău  

Prof.coordonator Mihai Cornelia 

                                                             

                                                                        MOTTO:  

                                    „Omu-i precum copacul: când de mic se strîmbă,  

                                                                             anevoie se mai îndreaptă! 

 

Violenţa a devenit o problemă gravă şi îngrijorătoare. Întâlnim violenţă acolo unde ar 

trebui să fie armonie şi înţelegere, adică în familie, în şcoală, pe stradă şi în societate.  

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

valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a copilului. 

Violenţa în şcoală este o realitate pe care n-o putem nega şi nici neglija. Lucrul cel mai  

important este să găsim metode eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar fi ea, pentru că 

altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de înlăturat în contextul societăţii actuale. 

Violenţa tulbură grav mediul şcolar. Ea conduce la o deteriorare a climatului din şcoală, 

afectează raporturile elev-elev şi elev-profesor şi generează sentimente de insecuritate, de teamă, 

care influenţează negativ dezvoltarea normală a elevului. 

Violenţa e opusul fericirii descrise de Nietzsche - un da, un nu, o linie dreaptă, un ţel. 

Violenţa poate distruge instant o lume, te poate măcina cu desăvârşire lăsând răni permanente . 

Spinul violenţei se înfige adânc, nu ţine de superficial, poate distruge acel „tot” la care aspirăm 

întreaga copilărie, poate distruge aspiraţia spre infinit, aspiraţia oricărui copil  visător în esenţă 

spre mai mult. 

Şcoala privită în ansamblul ei, este o călăuză ce te ajută să iţi alegi propriul drum, să 

aduni noi cunoştinţe pe care să le pui în sacul desăvârşirii tale, dar ce se întâmplă atunci când în 

calea ta apare un necunoscut şi te loveşte, iar sacul iţi cade? Anii se risipesc pe treptele drumului 

tău, se metamorfozează în umbre şi o iau pe calea fiinţelor de hârtie parcurgând labirintul lui 

Dedal . Această violenţă estompează pozitivismul pe care orice tânăr elev îl are. 
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Cu ce îi putem ajuta noi pe tinerii aceştia, a căror viaţă poate deveni o veritabilă operă 

dramatică? 

De ce oare apare violenţa în şcoli? 

De la această premisă trebuie să plecăm. Deşi pare o problemă care face apel la 

adâncime, uneori e ceva de suprafaţă şi o simplă notă a educaţiei sau a lipsei ei. Explicaţia unor 

elevi care au fost violenţi nu doar prin limbaj, ci şi prin comportament poate fi: "am vrut doar sa 

ies în evidenţă , să-mi scot la iveală statutul ". 

Pentru prevenirea violenţei se ţin ore  de dirigenţie sau de consiliere unde se promovează 

idei precum toleranţa. Dacă ne gândim mai bine, spunem mereu că binele învinge totdeauna răul, 

dar oare în basmele copilăriei lupul cel rău care a comis „fapte de violenţă” la adresa iezilor nu a 

fost pedepsit tot violent? Cum putem învăţa să fim toleranţi? Se spune: bine faci, bine găseşti! 

Dar de multe ori „binele” îl găseşti nu la cel căruia i-ai făcut bine, ci la cine nu te aştepţi! În acest 

sens cel mai corect ar fi ca elevul să fie pus cât mai des în situaţia de a expune propria soluţie de 

rezolvare a situaţiilor de violenţă, de a conştientiza urmările unui astfel de comportament. 

Am putea opri aceşti copii violenţi îndepărtându-i de  grupurile violente , ajutându-i să îşi 

stăpânească revolta, mânia şi să reacţioneze cu calm la diverse situaţii tensionate,                                         

punându-i să facă ceva constructiv , îndemnându-i către lucrurile mici întâi cum ar fi ”a-şi cere 

scuze”, ţinându-i departe de tot ce înseamnă conţinut violent şi încurajându-i să se implice în 

activităţi plăcute, desfăşurate în special în aer liber. Putem afla ce sport le face plăcere, să-i 

ajutăm să îşi facă prieteni noi şi să  participe la activităţi interesante, să-i îndreptăm către medii 

sociale echilibrate din care pot învăţa ceva, să le acordăm atenţie deplină pentru ca ei să se simta 

iubiţi, respectaţi, valoroşi. Atâta timp cât elevii sunt implicaţi în diferite activităţi şi timpul trece 

în mod plăcut, nu va mai fi loc de frustrări, nemulţumiri sau tensiuni în ceea ce îi priveşte pe cei 

din jur.   

Pentru a preveni violenţa trebuie încurajată comunicarea, renunţarea sau limitarea 

accesului la maşinării de tot felul şi în acelaşi timp controlul furiei ce stăpâneşte elevii. Omul 

este aşa cum considera Lucian Blaga "fiinţă culturală" ce are capacitatea de a da un înţeles 

cuvântului, astfel cu mult efort violenţa poate fi combătută prin cuvânt. 

Prin comunicare şi educarea prin "dialogul cu sine", putem să combatem violenţa căci 

promovăm dorinţa de frumos, de estetic, dorinţa de a asimila lumea în totalitatea ei. Se impune 

asigurarea unui climat social mai bun în şcoli prin formarea unor comportamente nonconflictuale 
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şi dezvoltarea de abilităţi sociale care să evite generarea situaţiilor de violenţă. Elevii trebuie 

implicaţi activ în soluţionarea conflictelor, iar părinţii acestora să cunoască activităţile 

desfăşurate de copiii lor şi să le fie alături permanent. 

Pentru a combate violenţa trebuie să o refuzăm, nu să o negăm, căci ea nu se reduce la o 

simplă armă, la o simplă lovitură ca proiecţie a unui alter-ego zbuciumat. 

Violenţa în şcoli plafonează şi ucide interesul acestei noi generaţii. Nu ar fi oare mai bine 

să reuşim să combatem totul şi in final binoclul să nu fie spart decât să se spargă şi să ne 

reflectăm doar în cioburi? 

Nolte spunea: „Faptul că le oferim copiilor noştri o lume plină de încurajare, toleranţă şi 

preţuire, o lume în care să aibă parte de acceptarea, aprobarea şi recunoaşterea noastră, o lume în 

care să dăruiască din tot sufletul şi să se aştepte în schimb la corectitudine, bunăvoinţă şi 

consideraţie, le poate transforma viaţa şi poate transforma calitatea vieţii tuturor celor care le 

sunt în preajmă”. 

NU VIOLENTA! 

TU CE ALEGI ? 

 

DISCRIMINAREA 

 

Numele şi prenumele elevului: Putinică Ana-Maria 

Clasa: a V-a B 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Buzău 

Numele cadrului didactic coordonator: Grozea Elena Monica 

Motto: 

           “VIOLENŢA ESTE IMORALĂ PENTRU CĂ EA PRIEŞTE MAI DEGRABA URII DECÂT 

DRAGOSTEI. EA DISTRUGE COMUNITATEA ŞI FACE FRATERNITATEA  IMPOSIBILĂ. 

VECHEA LEGE OCHI PENTRU OCHI ÎI LASĂ PE TOŢI ORBI.”  

Martin Luther King Jr. 

 

Într-o zi Bogdan mergea la şcoală. Pe drum i-a ieşit în cale un om sărac. I-a dat 

pacheţelul lui şi şi-a văzut drumul sau spre şcoală .Când s-a întors a vrut să-i dea cornul şi laptele 
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primit de la şcoală, dar sărmanul nu mai era acolo. A două zi la fel, săracul nu era acolo. Când s-

a întors de la şcoală a intrat în mazinul în faţă căruia stătea omul sărman şi a zis: 

 -Bună ziua!Va deranjez? 

 -Sigur că nu. Vrei să cumperi ceva ?spuse vânzătorul.  

-Nu...dar  

-Niciun dar.Dacă vrei să cumperi ceva spune ,dacă nu poţi să pleci! zise vânzătorul 

înroşindu-se aproape explodând de furie.  

Următoarea zi a venit cu bani la magazin :  

-Bună ziua!  

-Sper că de dată asta vei cumpără ceva..  

-Da!Aş vrea şi eu o prăjiturică.Dar aş mai vrea să ştiu ceva ....  

-Ce anume?  

-Unde este omul care stătea în faţă magazinului dumneavoastră ?  

-L-am gonit pentru că îmi speria clienţii.Să aveţi o zi bună!spuse vânzătorul nepăsător.  

Bogdan l-a rugat pe tatăl sau care lucra la o firma de pază să-i facă o copie după filmările 

camerelor de vederi pentru a vedea s-a întâmplat. A fost surprins. În filmare se vedea cum 

sărmanul se bătea cu nişte hoţi care încercau să jefuiască magazinul,astfel fiind rănit, dar tot ce a 

contat pentru el a fost că a salvat magazinul .În filmarea din dimineaţă următoare, proprietarul 

magazinului a început să se bucure, crezând că sărmanul murise de frig, neştiind ce erou a fost. 

 

DE VORBĂ CU MINE, DE VORBĂ CU TINE... 

  

Noşlăcan Ioana, Clasa a V-a A 

Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” 

Predeal, jud. Braşov 

Profesor coordonator: Noşlăcan Crina-Dorotheea 

 

M-am născut  într-o lume violentă. Toată lumea e grăbită, ţipă, se agită, se enervează şi îi 

stresează pe ceilalţi. Parcă au uitat toţi oamenii ce înseamnă să comunice. 

Adesea o rog pe mama să mă lase să stau acasă, să nu mai merg la şcoală deoarece nu 

mai pot suporta gălăgia pe care o fac colegii mei. Ei sunt violenţi cu toţi cei din jurul lor dar şi cu 



211 
 

ei înşişi. Cred că asta înseamnă că nu se iubesc pe ei înşişi. Şi, dacă nu te mai iubeşti pe tine, 

cum poţi să-i iubeşti pe ceilalţi?  

Astăzi mi-am propus să stau de vorbă cu tine, drag cititor al rândurilor mele, oricine ai fi 

tu. Imi doresc ca tu să fii de acord cu mine că putem schimba lumea în care trăim prin vorbe, prin 

comunicarea cu noi înşine dar şi cu ceilalţi, prin folosirea unor cuvinte care vindecă şi care nu 

rănesc. 

Cred că mama m-a născut într-o lume bolnavă, agresivă şi gălăgioasă. După spusele alor 

mei am fost un copil cuminte, calm şi pacifist. De mică m-am opus violenţei de orice fel ar fi fost 

ea şi, dacă ai mei vorbeau mai tare, credeam că se ceartă. Când am mai crescut, am înţeles că am 

parte de o familie echilibrată, din care lipsesc certurile. Dar apoi am mers la grădiniţă, la şcoală... 

Sunt un copil care doreşte să trăiască într-o lume frumoasă-eventual cu personaje din 

desenele animate sau din basme- într-o lume în care există politeţe, zâmbete şi înţelegere între 

oameni.Eu nu am lăsat violenţa să intre în viaţa mea! Şi vreau să rămân aşa, să fiu mereu copil, 

să nu am griji şi să nu mă supăr pe nimeni şi pe nimic. Vreau să vorbesc cu tine , oricine ai fi, să-

ţi spun ce simt sau ce trăiesc fără să urlu sau să lovesc, sau să jignesc. Vorbele urâte nu mă fac 

om!( Asta m-a învăţat mama de când eram mică). 

Cred că singura modalitate de a îndepărta violenţa din vieţile noastre este schimbarea 

fiecăruia dintre noi. Dar oare vrem? Adulţii trăiesc într-o lume mult prea grăbită, prea agitată. Ei 

ne învaţă ce înseamnă violenţa, ei sunt modelele noastre, adesea negative.  

Astăzi am stat de vorbă cu tine dar şi cu mine. Pentru prima dată am găsit curajul să-ţi 

spun ce simt, pentru că am făcut asta în scris, pe o foaie de hârtie. Şi am nevoie de sprijinul tău 

pentru a reuşi să îndepărtez violenţa din viaţa mea, pentru a nu ţipa, a nu lovi, a nu arunca 

vorbele spre ceilalţi, pentru a reuşi să rămân acelaşi copil vesel, poznaş, uneori timid dar atent la 

ceea ce simt ceilaţi.  

Mulţumesc! 
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ANTIVIOLENŢA SAU ÎNCEPUTUL IUBIRII 

 

Maria Pop 

Clasa a VIII-a A 

Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” Predeal, jud. Braşov 

Profesor coordonator: Noşlăcan Crina-Dorotheea 

 

Violenţa reprezintă un conflict între două sau mai multe persoane, putând fi de natură 

fizică, verbală sau psihică. O observăm peste tot în jurul nostru, ne perturbă, ne deranjează, ne 

intimidează ,dar suntem, adesea, neputincioşi în faţa ei. 

            Consider că violenţa este atributul celor slabi. Ea nu ne aduce benficii, ci,dimpotrivă, ne 

îndepărtează de Dumnezeu şi de semeni.  

            In primul rând,violenţa, atât cea fizică cât şi cea verbală ne îndepărtează de Dumnezeu. O 

neînţelegere poate fi încheiată prin iubire şi prietenie, nu prin violenţă. Decât să rămânem cu răni 

în suflet sau pe corp, putem rămâne cu o pace exterioară şi interioară. 

             Am şi eu momente în care consider că violenţa m-ar putea salva , dar am înţeles că 

salvarea aceasta ar fi doar pentru un timp scurt.Aşa că, încerc să mă port în aşa fel încât să evit 

violenţa. 

În al doilea rând , prin violenţă ne îndepărtăm de societate, fie la şcoală, fie acasă. 

Oamenilor nu le plac persoanele periculoase, care le inspiră teamă, disconfort sau  nesiguranţă. 

Decât sa fii izolat, să nu ai pe cineva alături la un moment dat, mai bine eviţi conflictul, încerci 

sa fii prietenos sau nepăsător, tolerant. Astfel vei fi aproape de familie, de cei dragi şi nu vei fi 

izolat în societate. 

Pentru a evita conflictele trebuie să învăţăm atitudinile necesare aprofundării non-

violenţei precum: iubirea, mulţumirea, înţelegerea celorlalţi, raţiunea, calmul, iertarea, bunul-

simţ , fericirea, credinţa în Dumnezeu, curajul, cultivarea unor relaţii armonioase, veselia şi 

simţul umorului. 

În concluzie,  violenţa nu ne poate ajuta, căci ea distruge prietenii, familii, vieţi sociale, 

pe noi. 

Violenţa nu e evoluţie, ci involuţie.Iar noi, oamenii, darul lui Dumnezeu pe pământ, ar 

trebui să evoluăm, să cultivăm iubirea... 
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IUBIREA VINDECĂ ORICE 

 

Vinţeanu Bogdan 

Clasa a VIII-a A 

Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” Predeal, jud. Braşov 

Profesor coordonator: Noşlăcan Crina-Dorotheea 

 

             Iubirea este cel mai mare dar pe care l-a primit omenirea de la Creeator. Pe lângă acesta 

a primit şi porunca de a nu face rău. Dar omenirea s-a schimbat, a uitat ce trebuie să facă şi 

lucrurile au evoluat din rău în mai rău.  

             Iubirea este medicamentul care vindecă violenţa din familie, din şcoală, din societate. 

Dacă am invăţa de mici ce înseamnă toleranţa, empatia, am deveni nişte adulţi mult mai 

responsabili. 

             Cei agresivi îşi manifestă superioritatea în faţa unor fiinţe mai slabe, mai delicate şi 

astfel începe relaţia victimă- călău. Nimeni nu este câştigător, dimpotrivă, toată lumea pierde. 

             Societatea în care trăim ne încurajează să ne impunem, să fim primii, să concurăm unii 

cu alţii, să îi întrecem pe toţi.Cu ce preţ? Cuvinte care rănesc, vorbe spuse aiurea, răni care se 

vindecă greu, în timp, agresivitate, violenţă. De ce? 

             Iubirea a fost uitată. E mai uşor să răneşti.  

             La şcoală violenţa există şi între elevi dar şi între unii profesori şi unii elevi. O întâlnim 

şi în societate, pe stradă, la restaurant, la muzeu, la teatru, oriunde mergem. E trist că o putem 

întâlni şi acasă, între părinţi sau între aceştia şi copii. Unii se nasc victime... 

             Întâlnirea mea cu Dumnezeu mi-a arătat drumul, a îndepărtat violenţa din viaţa mea şi 

m-a convins, deşi nu mai era nevoie, că numai asfel, prin blândeţe, prin respect, prin bunăvoinţă 

pot fi un om diferit de ceilalţi. Eu am ales şi consider că am făcut alegerea potrivită. 

              Părinţii şi profesorii joacă un rol hotărâtor în educarea noastră , a tinerilor, şi prin 

modelele pe care ni le oferă. Cred, de asemenea, că violenţa se învaţă şi că nu ne naştem violenţi. 

             Tehnologia de ultimă generaţie, utilizarea în mod excesiv a calculatoarelor, a tabletelor 

şi a telefoanelor contribuie la agresivitatea copiilor care, adesea, sunt incapabili să discearnă 

lumea reală de cea virtuală. Şi totuşi, se vor confrunta în lumea reală cu violenţa, cu agresivitatea 

care nu iartă nimic ,dar care poate fi învinsă de iubire. 
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NU LĂSA VIOLENȚA SA INTRE ÎN VIAȚA TA 

 

Rusu Andrei,  Clasa a VII-a A,  

Liceul Teoretic Mihail Săulescu, loc Predeal, Jud. Braşov  

Prof . coordonator Vieriu Ramona 

 

Ce este violența? 

în viața, suntem intâmpinați de circumstanțe neașteptate și de momente nedorite. Corpul 

nostru poate răspunde prin reacții agresive mediului inconjurător, afectând, de aceea, 

desfășurarea activităților sale normale, precum si a celor din jur. Este important sa menținem o 

atitudine calmă si civilizată, nelasând violența si prejudecățile față de cei ce ne înconjoară să ne 

manipuleze sau să ne schimbe.  

Pentru început, este necesară o definiție a violenței: Dicționarele ne aduc la cunoștiință 

existența violenței ca fiind utilizarea forței în scopuri proprii asupra unei persoane sau unui grup 

de persoane. Este necesar sa utilizam aceste informații pentru a oferi o mai largă întelegere a 

acestui fapt și a ne învață aproapele despre importanța  nonviolenței  în viața de zi cu zi. 

Încă de la începutul timpurilor, anumite comunități au fost mai expuse  și afectate de 

catre violenâa, până în prezent, cand cotele agresivității au atins un prag alarmant în cadrul 

civilizației umane. Copiii, mai ales, sunt predispuși la astfel de activități, si la randul lor, învață 

să se acomodeze cu normele unei societăți guvernate de acțouni „barbare” asupra celorlalți. 

Deși ne aflăm în secolul XXI, conceptul de evitare a violenței nu este prezentat maselor, 

si, prin urmare nu va împinge oamenii să ia masuri împotriva utilizării forței fizice sau agresiunii 

verbale. Din păcate, aceasta este tristă realitate in care trăim, însă, trebuie sa conștientizăm că 

putem face o schimbare si putem influența oamenii. 

Există doua tipuri de violență : Cea fizică, și cea verbală. Dintre acestea doua, violența 

verbală s-a raspândit mai ales in rândul tinerilor, fapt care a dus la destramarea relațiilor de 

prietenie / amiciție dintre copii și la manifestarea unui nou curent, care implică, se pare, 

nepăsarea față de ceilalți, si asumarea unor poziții agresive a copiilor față de colegii lor. 

De la simpla agresiune verbală, se poate ajunge la conflicte, și la consecințele ulterioare. 

Tineretul nu este educat suficient cu privire la gravitatea faptelor comise, și de aceea, continuă să 

le ducă la bun sfarșit în necunoștiința de cauză. 
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De ce să evităm violența? 

Raspunsul este simplu: din respectul pe care ar trebui să-l avem fața de colegi, de 

prieteni, de vârstnici, vecini, și așa mai departe. Personal, aleg să fiu nonviolent datorită 

pericolelor la care mă expun pe mine și pe cei din jur prin fapte inacceptabile. Putem înțelege, 

printr-o explicație simplă că nu este normal să avem un comportament antisocial față de oricine, 

indiferent de naționalitate, vârstă sau alți factori. 

Evitând violența, comunitatea este mai unită, prosperă și înțelegătoare față de ceilalți. 

Astfel, nivelul de trai se îmbunătățește, iar oamenii din jur contribuie cu zâmbetul pe buze la 

bunastarea grupurilor. Rata criminalității o sa fie redusă iar lumea va fi mai bună. 

Nu fi violent, pentru că: 

- Esti capabil sa gandești 

- Oamenii sunt ființe sociale, raționale și mult evoluate 

- Nu trebuie să te lași manipulat de cei din jur 

- Societatea funcționează datorită comunităților prospere 

- Poți evita conflictele 

- îi poți face fericiți pe ceilalți 

- O să fii un om mai bun 

Alege bunatatea, nu rautatea. Fii inteligent si nu lasa violenta sa intre in viata ta! 

 

                                NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA 

 

Pantilimon Emanuel Gabriel  

Liceul Teoretic Mihail Săulescu Predeal, jud Braşov 

Coordonator : prof. Vieru Ramona  şi  Bolog Isabela 

      

     Acceptăm sau nu,violența a făcut,face și o să facă parte din viața oamenilor.Indiferent cu ce ai 

propti ușa,ea se va strecura cumva inăuntru,in viața ta,pentru ca nu poți trece nepăsător pe lângă 

cotidian:pe lângă cel ce trântește ușa,strange mâna pumn ca să lovească,pe lângă cel ce critică 

excesiv sau fără motiv. 

     Poți să urăși răul,întunericul noaptea.Poți să urăști minciuna,inșelătoria,corupția,dar dacă 

începi să urăști oamenii,îi vei face victime ale violenței tale,pentru că în mintea ta,tu vrei să-i 
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pedepsești,să-i lovești și astfel să te răzbuni,să vadă și ei suferința pe care au provocat-o celor 

mai slabi ca ei. 

    Și atunci o sa imi fac acei oameni dușmani:nu mai pot să vorbesc cu ei,să conviețuiesc cu 

ei,vreau doar sa lupt împotriva lor. 

    Întotdeauna motivele pentru care se învrășbesc oamenii sunt mai mici decât urmările 

dușmăniei. 

    Și atunci? Oamenii să fie prieteni! Prietenia îi face pe oameni fașcinanți, toleranți, fericiți. 

Prietenii sunt acei oameni care-și strâng mâinile,într-un gest care alungă cu răbdare norii urii și 

dușmăniei,care înseamnă ,,NU  violenței in viața mea!” 

    Vorbele sunt frumoase și mult mai ușoare decât faptele.Toți putem citi cărți și viziona filme cu 

eroi fantastici și cu un final fericit,dar realitatea este cu totul alta,deoarece nu citim și nici nu 

vizionăm toți aceleași lucruri.Însă comunicarea între oameni și ,,podurile’’ ,care se pot construi 

între ei vor face întotdeauna minuni.Minuni care ar trebui să dureze mai mult de trei zile. 

     Căci: 

-nu este niciodată prea târziu pentru împăcare; 

-nu este niciodată prea târziu pentru a iubi; 

-nu este niciodată prea târziu pentru a fi fericit,iar cel ce este fericit nu va fi niciodată violent 

 

FERICE DE CEI  BLÂNZI 

 

Drăgușin Ștefania, clasa aVI-a  

Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău 

Prof. îndrumător Vlad Rodica 

 

     De ce există bodygarzi şi poliţişti mereu? Această întrebare are un răspuns trist: pentru că 

există bătăi, crime şi multe, multe alte lucruri îngrozitoare. De ce nu pot oamenii să-şi vadă 

caracterul , să se ordoneze ? Nu pot pentru că filmele de groază şi  altele multe emisiuni pline de 

violenţă îi influenţează şi aceasta  devine un reflex. 

     De ce nu poţi să stai calm când cineva te-a jignit sau ţi-a tras o palmă ? 

     Care este hrana spirituală în viaţa fiecărui om ? Biblia sau televizorul ? 
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     Dacă oamenii ar avea în adâncul inimii frica de Dumnezeu, ar păzi poruncile, mai ales pe 

aceasta : “ iubiţi-vă unii pe alţii cum v-am iubit Eu”  sau  “nu-i întoarce nimănui răul, ci iubiţi pe 

vrăşmaşii voştri ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în Ceruri “.  

      Dacă în centrul vieţii noastre este Dumnezeu, n-am putea să mai fim violenţi, și cuvântul 

Lui ne va fi un îndrumător în întreaga viaţă. 

        Trebuie să fim blânzi, milostivi, “ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă“   

şi  “ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul“  . 

        De aceea, îndemnul meu pentru fiecare om care vrea să trăiască în pace, departe de 

violenţă este  să se apropie de Dumnezeu şi  cuvântul Lui să-i fie hrana zilnică.  

 

JOCURILE VIDEO VIOLENTE 

 

Găinuşă Răzvan, Clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ilie Ion 

 

 Sunt unii copii, care, din păcate, agreează ideea că, jocurile video violente sunt potrivite 

pentru ei. Aceste jocuri , de fapt, se adresează adulţilor.  

 Personajele principale din respectivele jocuri violente reuşesc întotdeauna, cu propriile 

puteri să-i învingă pe ceilalţi, în unele cazuri, chiar să-i ucidă pe adversari. Aceste fapte 

influenţează personalitatea tinerilor din lumea reală şi constitue factori de incitare a acestora. Din 

această cauză, tinerii pot adopta un comportament violent, fiind atraşi să consume tutun şi alcool.  

 Petrecând mult timp în faţa calculatorului cu astfel de jocuri, adolescenţii riscă să se 

identifice cu protagoniştii, să capete deprinderi antisociale. La şcoală, fiind obosiţi, nu se pot 

concentra, nu înţeleg explicaţiile profesorilor, obţin note scăzute la  teste. Faţă de colegi şi 

profesori manifestă un  comportament agresiv, fie prin limbaj, fie prin fapte.  

 De aceea, eu le recomand acestor tineri, de vârste apropiate cu mine, să înceteze să mai 

urmărească astfel de filme, să socializeze mai mult cu colegii lor, pentru realizarea unor proiecte 

comune care să-i ajute în viaţă (concursuri, expoziţii, reuniuni). 
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VIOLENŢA 

 

Marghioala Monica, Cls A Vi-A,   

Şc. Gimnazială Verneşti, Buzău,  

Prof. Coord. Lorena Gheorghe 

   Violența înseamnă utilizarea forţei de către un individ, un grup, în scopul impunerii 

voinţei asupra  altora. 

   Există multe feluri de violență, ca de exemplu: 

a. Violența fizică . 

                  b. Violența psihică . 

  Violența există peste tot în lume: în case, în scoli, în literatură, pretutindeni. 

     Violența afectează un număr mare de copii neajutorați, prin diferite forme, astfel mă 

refer la părinții sau la persoanele care au grija de ei, încât le produc acestora răni fizice sau 

emoționale. 

Categoria copiilor abuzați fizic îi includ pe cei care au fost răniți în mod intenționat. 

   Unii dintre aceşti copii sunt abuzaţi  încă de mici, iar  când vor creşte  vor crede ca aşa a 

fost corect şi la fel  procedează si el. 

   Copilul învață să se perceapă ca un „copil rău” care nu merită dragoste, obişnuindu-se să 

fie respins și să se apere de stârnirea furiei celor mari. 

    De la o zi la alta, copilul se obişnuiește cu faptul  că adultul îl abuzează si îl 

neglijează.                             

    2. Dintre toate formele de violență, violența psihică este cel mai greu de definit şi poate 

să apară în forme foarte diferite de viață. 

   Violența emoţională implică un model de comportament continuu şi stabilit față de copil 

,  comportament ce dovedeşte o trăsătură dominantă a vieţii acestuia. 

   Violența emoțională include terorizarea copilului prin amenințări cu pedeapsă, cu 

părăsire sau chiar cu alungare. 

   Amenințările îi creează o stare de temere, căreia copilului îi va fi greu să-i facă față . 

   La televizor sunt multe cazuri de violență față de copii, iar lumea îi ajută, dar mai rămân 

si copii care nu apar la televizor şi nimeni nu știe de existența si de suferința lor, aşa că nimeni 

nu îi va putea ajuta si nimeni nu le va putea opri suferința. 
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O LUME FĂRĂ VIOLENŢĂ 

 

Mărunţelu Cosmin, clasa a V-a 

Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale 

Structura Băduleşti, Comuna Crângurile 

Profesor Ene Doina 

 Nici acasă, nici la şcoală, noi nu trebuie să fim violenţi. Acasă, părinţii ne sfătuiesc să ne 

comportăm ca nişte copii educaţi, să nu jignim, să nu înjurăm şi să nu ne lovim. La şcoală, 

profesorii ne îndrumă, la fel. Nu trebuie să ne certăm sau să ne batem cu nimeni. Putem astfel să 

avem prieteni şi să scăpăm de duşmani, obţinem note bune la purtare, avem un renume bun în 

lume. Violenţa nu ne face bine, ne înapoiază şi ne degradează. 

Aceste reguli, de a fi cuviincioşi, respectuoşi, toleranţi, este bine să le respectăm nu doar 

în anumite zile şi în celelalte să le uităm, ci întotdeauna. Numai aşa, şcoala noastră va fi una 

remarcabilă, prin lucruri bune. 

De aceea, de 30 ianuarie, Ziua Nonviolenţei în şcoală, le amintesc tuturor colegilor mei, 

că este mai bine să renunţe la violenţă şi să avem împreună o viaţă frumoasă, să trăim cu pace şi 

cu înţelegere. 

 

MESAJUL MEU ANTIVIOLENȚĂ 

 

Bădăluță Gabriel Beniamin 

Clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială Cândești, jud. Buzău 

Prof.coordonator: Fănică Daniel 

 

La ce vă gândiţi atunci când auziţi cuvântul „violenţă” ? La ştirile de la ora cinci, la vecinul 

agitat de la etajul următor ? În mod sigur şcoala e printre ultimele locuri pe care creierul 

dumneavoastră le-ar asocia cu violenţa. Şi totuşi această conexiune există. 

În engleză îi spunem bullying, iar în italiană bullismo. În română nu-i spunem nicicum, pentru că 

agresiunile(de cele mai multe ori psihologice) din şcoli, practicate între elevi, sunt încă un 

subiect tabu în ţara noastră. Am specificat caracterul psihologic al acestui tip de violenţă, pentru 
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a sublinia faptul că nefiind fizic, este mai greu de identificat şi combătut. O vânătaie sau un 

membru rupt sunt observate imediat de către cei din jur. O rană psihică aproape niciodată. 

Mai întâi consider că ar trebui să oferim o definiţie acestui tip de violenţă care nu beneficiază 

nici măcar de o denumire concretă în vocabularul românesc. Precizez că în continuare voi adapta 

denumirile din italiană şi engleză la limba română, deşi în mod oficial, termenul „bulism” nu 

există în dicţionarul limbii române. Bulismul este acţiunea (fizică sau mentală) întreprinsă de o 

persoană violentă şi arogantă, cu scopul de a înjosi, a umili şi a intimida un individ perceput 

drept inferior într-un anumit domeniu. 

Cauzele bulismului sunt de obicei insecurităţile psihologice ale agresorului. Laşitatea acestuia îl 

determină să se autoperceapă mai puternic atunci când înjoseşte o persoană mai slabă decât el. 

Frustrările refulate pot fi şi ele cauze ale acestui comportament denaturat. Observăm că agresorul 

nu doreşte niciodată o „luptă” egală, ci caută doar adversari inferiori, faţă de care îşi poate 

demonstra aparenta superioritate. 

În puţinele ore de psihologie pe care programa ni le alocă în timpul liceului suntem învăţaţi că 

stima de sine e un element esenţial în vieţile noastre, cu un efect direct asupra viitoarei noastre 

vieţi profesionale, familiale şi sociale. În asemenea condiţii, nu consider acceptabilă vătămarea 

stimei de sine a niciunui elev. 

Primul efect(observabil) al bulismului este scăderea randamentului şcolar al victimei. În secolul 

XX, psihologul american Abraham Maslow a elaborat o piramidă a nevoilor umane(pe care o voi 

reproduce doar parţial). Pe primul loc a situat nevoile biologice(aer, apă, hrană, adăpost şi aşa 

mai departe). În continuare a adăugat nevoia de securitate(a sănătăţii, a resurselor, a moralităţii 

etc). A treia categorie o constituie nevoia de apartenenţă la un grup; nevoia de respect şi 

recunoaştere socială. Bulismul încalcă flagrant această nevoie umană înnăscută. Concentrarea şi 

învăţarea devin dificile, pentru că victima se află în permanenţă în defensivă, într-o stare de 

tensiune psihologică ce face imposibilă focusarea atenţiei într-un alt domeniu. Un alt efect este 

dezvoltarea unui sentiment de inferioritate la persoana agresată. „Nu sunt suficient de bun, nu 

merit nimic, sunt o nulitate socială, de asta se iau toţi de mine.” Acest sentiment poate 

supravieţui peste ani şi în multe cazuri se răsfrânge asupra vieţii viitorului adult. Acesta se va 

mulţumi cu o viaţă mediocră pentru că în timpul şcolii i-a fost inoculată ideea că nu merită mai 

mult. În Statele Unite ale Americii bulismul din şcoli a cauzat numeroase sinucideri. În ţara 
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noastră nu se cunosc astfel de cazuri, dar după părerea mea, un fenomen care poate determina 

sinuciderea cuiva(cu atât mai mult a unui copil) merită toată atenţia noastră. 

Cum putem combate acest fenomen ? În primul rând, victimele ar trebui să raporteze profesorilor 

acest tip de evenimente, fără teamă. În al doilea rând, măsurile luate împotriva agresorilor să fie 

suficient de severe încât să „taie cheful” oricui ar dori să mai adopte astfel de comportamente 

antisociale pe viitor. 

Ar trebui să ne preocupe subiecte mari precum pacea mondială ? Bineînţeles. Înainte, însă, 

consider că ar fi natural să ne preocupe mai mult obţinerea unui mediu social optim în şcolile 

noastre, unde factorii de stres să fie reduşi la minimum, dacă nu eradicaţi. Importanţa majoră a 

şcolilor este dată de faptul că medicii, profesorii, preoţii, agricultorii generaţiei următoare se află 

acum în băncile lor, în plin proces de formare. Calitatea viitoarei generaţii nu este un element 

neglijabil ( sau nu ar trebui sa fie un element neglijabil). 

În concluzie, mesajul meu antiviolenţă este că bulismul trebuie eradicat din şcoli. Nu este normal 

să existe un asemenea tip de comportament între elevi. Nu într-o societate care se pretinde 

civilizată. Mesajul meu este că ar trebui să încetăm să închidem ochii în faţa evenimentelor de 

acest tip, fie ele şi izolate, şi ar trebui să încetăm cu toţii să fim complici prin tăcerea noastră. Nu 

în ultimul rând, ar trebui să avem în sfârşit şi un termen oficial pentru această manifestare. Cel pe 

care l-am folosit în acest eseu este împrumutat şi adaptat din limbile engleză şi italiană, unde 

acest fenomen beneficiază de mai multă atenţie din partea societăţii.  

 

MONOLOG 

 

Bănică Daria 

Clasa a VII-a D 

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu 

Prof. Coordonator: Nidelea Irina Veronica 

 

Violența dă la rădăcinile existenței umane. Emanăm răutate, uneori fără a conștientiza 

consecințele pe care le poate crea. 

Și, credeți-mă, sunt dezastruoase! 

Nu lăsa violența să lase amprente asupra vieții tale! 
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Un om violent este ca un animal scos de sub control. Un om violent este un om pe care 

suferința semenului îi oferă satisfacție, îl face să se simtă puternic, dominant, stăpân asupra 

sinelui și asupra vieții celuilalt. 

Intenționezi să tinzi către instinctele animalice, odioase, pentru a-ți dovedi valoarea, 

pentru a te simți sigur pe tine? 

Valoarea spirituală poate fi dovedită prin miliarde de gesturi, prin miliarde de fapte, iar 

tu, țintă grotescă, alegi răutatea. 

De ce nu te simți prost? Eu m-aș simți oribil în locul tău. Asta fiindcă mentalitatea ta este 

mărginită de prejudecăți. Ești închis într-o peșteră de întuneric, cu nicio cale de întoarcere. 

„- Mamă, ce i-aș da una lu aia!!! Prea mult vorbește!, spuse bolnavul. 

- Scuză-mă?, spuse o voce misterioasă. 

- Taci!!! Vrei să cazi lată aici? 

Bolnavul încercă să dea cu pumnul, lovind aerul. 

- Destul!! Lasă-mă-n pace! E un ordin! 

- Cumva te impui în fața mea? Îți încalc cumva autoritatea? Te simți ... slab? 

- Am zis să mă lași!!, urlă bolnavul. Maxilarele lui se încleștară.”  

În aceste condiții, omul se metamorfozează într-o bestie, desprins de orice lege, ori 

divină, ori a societății. Individul devine absolut incompatibil cu orice. 

Intenționezi să ajungi în aceeași situație? Hai, continuă! Încleștează pumnul, provoacă 

suferință, alterează reguli fundamentale ale societății! ... 

 

POVESTEA UNUI OM VIOLENT 

 

Niţă Lucian, Clasa a VI-a 

Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti, Comuna Crângurile 

Profesor Ene Doina 

 A fost odată un om rău, nemilos şi groaznic, care, oriunde mergea, răspândea teroare şi 

tortura oamenii. Mult timp, toţi îl ocoleau, pentru că, autorităţile nu au luat nicio măsură cu el. 

 În fiecare an, trecea prin sate, luând câţiva ostatici. Pe aceştia, îi bătea, îi tortura şi îi 

biciuia până când oamenii respectivi nu mai erau buni de nimic. Cu timpul, îi lua şi pe cei 

puternici şi vrednici, pe care însă nu i-a putut doborî. După o vreme, trecându-i tinereţea, rănile 
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provocate în timpul luptelor şi bătrâneţea, l-au îngenuncheat. Atunci, bătăuşul, a apelat la o 

vrăjitoare rea, care, să-i redea puterile de altădată. 

 Revenindu-i puterile, bătrânul a continuat să se lupte, până când, a întâlnit, într-o zi, un 

bărbat puternic şi înţelept. Cel din urmă a refuzat să lupte, repetând întruna „Cu violenţa nu 

rezolvi nimic!”. 

 Bătrânul atacator n-a renunţat, ci l-a luat la luptă pe celălalt, dar a fost învins. Bătrânul 

fiind rănit, era în pericol să-şi piardă viaţa. A fost ajutat să se vindece şi să trăiască mai departe. 

Deşi târziu, bătrânul a înţeles câte răni, suferinţă şi durere a provocat celor din jurul lui. De 

atunci, el le-a cerut iertare tuturor, trăind apoi, în pace, cu toţii.  

 

O POVESTE ADEVĂRATĂ 

 

 Pietraru Ela, clasa aVI-a  

 Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău 

 Prof. îndrumător Vlad Rodica 

             Era una din zilele acelea în care simţeam că drumul spre casă nu se mai sfârşeşte. Norii tocmai 

începuseră să scuture stropi mici de ploaie caldă. Eram obosită, dar mă simţeam bine. Trăiam povestea 

mea în care eu eram personajul principal. Aici nu exista violenţă... Ploaia începu mai tare, dar nu mă 

deranja.  

             Visul meu continuă... oare era doar un vis? În acea zi, nu mă certasem cu nimeni, n-am ţipat, 

nici n-am plâns şi nimeni nu mi-a adresat vreo vorbă urată. Mă simţeam în armonie cu întreaga lume.  

              Am mers mai departe de-a lungul străzii goale ce răsuna lovită de ploaie. Doi tineri au apărut 

în faţa mea. Se ţineau de mână. Povesea lor era, cu siguranţă, una plină de iubire şi de fericire, puteai 

să-ţi dai seama numai uitându-te în ochii ei. Zâmbea. Să iubeşti este ceva atât de frumos. 

              Dar la un pas, o confuntare fără rost dintre doi băieţi, ce pornise de la un nimic, atrăsese 

revolta unei bătrâne care a încercat să intervină, însă nu a făcut decât să se aleagă şi ea cu un val de 

cuvinte urâte. 

              ”De ce?” Asta e întrebarea pe care  ne-o punem neîncetat. “De ce?” şi răspunsul nu vine 

niciodată... pentru că suntem oameni. Unii sunt lacomi, geloşi şi egoişti. De ce nu pot să vadă dincolo 

de mânia care îi invadează, de ce sunt atât de violenți?  
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              Mi-am continuat drumul. Însă ce pot eu să fac?! Nu se face primăvară cu o floare. Nu  voi 

putea schimba niciodată lumea întreagă... 

               Dintr-o dată, un val de speranţă, ca un şuvoi tumultos îmi inundă întreaga făptură “ Ba da, 

voi izbuti”. Încetul cu încetul, îi voi  face pe cei din jurul meu să zâmbească,  să ierte, să iubească. 

      Promit, voi schimba lumea în care trăiesc!  

 

O  RADIOGRAFIE A VIOLENȚEI 

 

Gorgoteanu Mihai 

Clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială Cândești, jud.Buzău 

Prof.coordonator: Fănică Daniel 

 

Violenţa este o manifestare agresivă a unor sentimente reprimate (ură, invidie, rebeliune). În ziua 

de azi o întâlnim peste tot, poate şi pentru că omul modern are parte de multe frustrări şi trăieşte 

într-un stres permanent. Şi atunci ne punem o întrebare firească : Este oare violenţa o boală? 

Pentru a putea răspunde trebuie să ne aplecăm asupra unor aspecte pe care le întâlnim în 

cotidian. Modelele pe care cei mici şi cei mari le au în mijloacele de comunicare în masă şi în 

familie promovează un limbaj agresiv şi comportamente deviante. Din păcate, aceste modele pe 

care le vedem zilnic îi pot aduce pe unii tineri în situaţia de a încălca legea, fiindcă nu au învăţat 

ce e permis şi ce nu, iar uneori, din păcate, tinerii ajung infractori fiindcă nu pot să-şi dea seama 

de gravitatea faptelor lor şi nu se gândesc destul înainte de a acţiona. 

În viaţa de zi cu zi (uneori chiar şi la şcoală, în pauze, de exemplu) putem observa cum copiii 

înjură, îi jignesc pe ceilalţi şi au întotdeauna ceva de comentat, fie că trebuie, fie că nu, urmând 

astfel exemplul părinţilor sau al unor personaje de la televizor şi crezând că astfel îşi exprimă 

personalitatea. Această manifestare pare să fi caracterizat dintotdeauna fiinţa umană. Se spune că 

violenţa este înrădăcinată în fiecare dintre noi, dar totuşi cred că aceasta este doar o explicaţie de 

suprafaţă pentru a ascunde lipsuri grave în educaţie şi influenţa unui mediu familial nociv. 

Fiindcă fiecare dintre noi suntem produsul mentalităţii şi obiceiurilor pe care le vedem şi ni le 

însuşim din familie. Prin definiţie, un om civilizat ştie cum să se poarte în diversele grupuri în 

care se întâmplă să se afle (în familie, între vecini, rude, colegi sau pur şi simplu pe stradă, în 
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tramvai, într-un magazin, etc.) şi nu va uita niciodată proverbul românesc: „Ce ţie nu-ţi place, 

altuia nu-i face!”. „Că poţi ajunge în închisoare”, ar fi continuarea pe care copiii ar trebui să o 

înveţe de mici. 

Încercăm să ne ascundem de noi înșine, să ne creăm o imagine falsă a lumii care ne face să 

spunem: “nu contează nimic în afară de noi înşine”. Dar nu este deloc aşa. Un om educat se va 

purta mereu “cum trebuie” şi îşi va măsura cuvintele, gândindu-se înainte de a acţiona chiar şi 

când se află în situaţii tensionate. El va şti că acţiunile necugetate pot să-i aducă necazuri cu 

legea. Din păcate, în viaţa de zi cu zi ajunge să ni se pară normală folosirea injuriilor spuse la 

nervi sau acţiunile violente, fără să ne gândim mereu la consecinţele acestora. 

Violenţa este de fapt un indicator al nesiguranței generalizate. Ea devine o armă atunci când o 

persoană se simte amenințată, atunci când sentimentul de insecuritate atinge un anumit nivel. 

Ceea ce, după părerea mea, este în totalitate adevărat. Poate că, trăind în “jungla urbană” ni se 

pare că trebuie să ne apărăm în viaţa de zi cu zi cu un anumit fenomen de autoapărare prin replici 

dure cu potențial nu neapărat rău voitor, ci spuse mai degrabă inconștient, ca un reflex creat prin 

contactul zilnic cu expresii şi cuvinte jignitoare, care ne ajută să ne eliberăm de presiune 

aruncând-o asupra altor oameni. Iar oamenii ajung sa comită aproape fără să-şi dea seama acte de 

violenţă care produc suferință nu doar celor care sunt victimele ei, dar şi celor care le produc, 

fiindcă aceştia pot ajunge infractori dacă încalcă limitele legii. 

Consider că şi modelele greşite de limbaj sau comportament chiar de la unele desene animate, 

filme sau emisiuni (chiar cele pentru copii) au o influenţă extrem de mare asupra modului violent 

în care se comportă adolescenţii cu ceilalţi. Mass-media ne informează despre acest fenomen 

care afectează multe persoane. Mulți oameni importanți sprijină mai multe asociații de protejare 

a copiilor abuzați în şcoală sau în familie. În ultimul timp, multe instituţii şi asociaţii 

nonguvernamentale au început să analizeze comportamentul copiilor şi tinerilor în şcoli şi să 

caute remedii pentru aceste manifestări violente care se întâlnesc atât de frecvent, încât mulţi 

dintre noi nici nu le mai iau în seamă şi poate consideră că nu pot face nimic împotriva acestui 

fenomen. Termenul de “bullying” începe să fie din ce în ce mai des folosit atunci când vorbim 

despre comportamentul elevilor în pauze şi în afara şcolii. Acesta denumeşte acte de violenţă 

psihică şi fizică dintre care jignirile referitoare la aspectul fizic, excluderea unor copii din 

grupurile informale din colectivele de elevi. Înjurăturile sau chiar ameninţările sunt printre cele 
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mai des întâlnite. Dar observaţia stării de fapt este doar primul pas, care trebuie urmat de multe 

acţiuni care să remedieze această situaţie. 

Faptul că se încearcă găsirea de soluţii este îmbucurător şi ar trebui să ne aducă speranţa că în 

viitor şi în societatea românească lucrurile se vor schimba în bine. Totuşi, dacă violenţa este într-

adevăr o boală a societăţii noastre (care îşi are originile şi în familie, dar şi în mediul în care 

trăim), atunci sigur doar educaţia este remediul sigur împotriva ei. Şi informarea asupra 

consecinţelor unor fapte violente este de asemenea esenţială pentru a-i ajuta pe tineri să se 

comporte civilizat în societate şi să nu ajungă infractori. 

O persoană educată va fi întotdeauna mai înţeleaptă în alegerea cuvintelor folosite şi în cântărirea 

situaţiilor în care se află, iar manifestările violente care uneori duc la comiterea de infracţiuni vor 

rămâne caracteristici ale persoanelor mai puţin educate. 

 

PACE ȘI NON-VIOLENȚĂ PENTRU COPIII LUMII 

 

Popescu Mihaela, Clasa a VIII-a,  

Școala Gimnazială Cândești, Jud. Buzău 

Prof. Coordonator : Fănică Daniel 

 

        De-a lungul vietii omul poate sa piarda multe : avere, reputatie ,bucurie ,liniste, 

sanatate,prieteni,pe care le poate totusi recupera cu multa rabdare ,cu mai mult sau mai putin 

efort.Un singur lucru nu mai poate fi recastigat,oricat de mult ne-am dori,timpul.El este 

ireversibil si face fiecare zi unica,de aceea trebuie sa-i dam o valoare extraordinara,incat sa nu 

reducem viata la a manca,a bea,a ne distra. 

    Adolescenti fiind,desi moderni nu ar trebui sa ne implicam in conflicte majore,lasand 

urme adanci in sufletele celor de langa noi,deoarece ” ura este iubirea lipsita de 

continut “. ”Adolescenta este o varsta a candoarei,a curajului si a devotamentului deseori 

irational,dar mereu sincer si spontan « . 

    Inca din frageda copilarie,parintele trebuie sa-si invete pruncul sa respinga insasi ideea de 

violenta si sa constientizeze ca binele obtinut prin mijlocirea acesteia nu este de durata ca raul 

provocat de ea.Sa i se explice ca violenta este arma celor slabi si nu a celor puternici,ultimul 

refugiu al omului ajuns pe ultima treapta a dezumanizarii. 
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    Non-violenta conduce la cea mai inalta moralitate,care reprezinta tinta evolutiei,sa ne 

oprim din ranirea tuturor fiintelor vii,pentru ca nu mai suntem salbatici.Marile valori morale se 

cultiva inca din copilarie,iar parintii sunt obligati sa creeze un mediu familiar propice in acest 

sens.Daca atmosfera din familie nu va fi cea “adevarata” copilul va deveni 

depresiv,fricos,ajungand la gesturi extreme. 

   Facand trimitere la basmul “ Sarea in bucate”, ne putem imagina ca cele doua fete ar putea 

fi vitrege,iar cea mai mica rroma.Oare basmul ar mai fi fost acelasi,ar fi avut un final fericit in 

mintea noastra?Sa ne intrebam unde gresim si de ce privim cu alti ochi pe semenii nostrii de alte 

nationalitati.Sa incercam sa le intelegem obiceiurile,sa le acceptam si sa alegem cea mai usoara 

cale spre convietuire,gandindu-ne ca nu putem schimba realitatea .Agresiunea fizica si verbala sa 

un aiba loc,iar drepturile lor sa devina realitati bazate pe respect mutual asa cum este normal intr-

o societate democratica.La urma urmei toti suntem oameni si suntem egali indiferent de origine. 

    Din pacate marile puteri ale lumii nu tin cont de acest lucru si manate de orgolii fara 

margini provoaca razboaie,exploatari,haos economic,terorism si suferinta unor copii 

nevinovati,care uneori sfarsesc prin morti violente. 

    Sa ne imaginam viata unui copil dintr-o zona de razboi care a uitat sa mai deseneze 

porumbelul pacii,sa se joace si sa rada.Adoarme adesea in zgomotul infernal produs de armele de 

razboi si sufocat de praful de pusca,fara sa se mai gandeasca la o lume a binelui si simtind doar 

prezenta mortii,purtand in suflet speranta ca intr-o zi mila si adevarul se vor intalni iar justetea si 

pacea se vor saruta.Candva isi vor invata copiii ca misiunea lor pe acest pamant este calea 

luminata,pe care trebuie sa o urmeze oricat de adanca este “noaptea dimprejurul lor”. 

   E necesar ca oamenii sa stie ca a indura o scurta vreme asemenea orori,fara de care un 

poti schimba o societate este un pret ce merita platit atunci cand ai castigat vesnicia.Numai prin 

curaj si credinta invingem toate greutatile si obtinem libertatea.Noi ar trebui sa ii invatam si pe 

urmasi ca acel ce lupta pentru libertate,lupta pentru Dumnezeu,de aceea Biserica pledeaza pentru 

curatirea mintii,blandetea sufletului,dulceata inimii,odihna vietii,lungimea prieteniei si sotia 

dragostei,adica pacea. 

    Nu exista “infernuri” concepute de razboi si nici “paradisuri”,ci lumi nesfarsite pe care 

fiecare le creeaza,pana in momentul cand vor gasi solutia suprema,pacea,o comoara pe care nu o 

putem plati indeajuns si pe care ar trebui sa o oferim unul altuia. 

    Sa intelegeti ca toti sunteti copii luminii si ca in sufletul vostru se afla puritatea pe care 
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ar trebui sa o pastrati si la maturitate,sa treceti prin viata senini,chiar daca in jurul vostru sunt 

oameni indiferenti si cruzi,ce vor incerca sa stearga stralucirea voastra interioara. 

    Adultilor, fiti vigilenti,oferiti-le copiilor vostri o copilarie fericita,cum merita,deoarece ea 

este cel mai frumos boboc de floare,care,odata cu trecerea anilor incearca sa-si desfaca pe rand 

petalele sub grija parintilor si educatorilor.Ea este suvoiul de apa ce izvoraste limpede si curat 

din adancul fiintei,la care omenirea alearga fara incetare sa-si potoleasca setea de 

dragoste,bunatatea,perfectiunea.Ea nu trebuie sa fie uimire si spaima,ci frumusete si 

toleranta.Voi sunteti cei ce le ziditi vietile asemea paianjenilor ce isi tes panza,dar cateodata e 

nevoie de mai multe incercari pentru a aseza un singur fir. 

      Tineti minte ca la sfarsitul “sejurului” pe acest pamant conteaza doar cat de frumos ai 

iubit tot ceea ce te-a inconjurat si care a fost calitatea iubirii tale. 

     In viata e important in primul rand sa-ti gasesti pacea interioara,podul de aur ce ne leaga 

de Univers,pentru a te cunoaste pe tine insuti si astfel si lumea inconjuratoare.Legatura ce ne va 

ajuta sa descoperim bucuria calma,libertatea fara griji si prezenta justitiei in rostul nostru. 

     Desi multitudinea de griji apasa din ce in ce mai greu pe umerii parintilor,sa inteleaga 

faptul ca viata unui copil trebuie sa fie lipsita de griji,de responsabilitati multiple si ca ea se 

masoara in putine clipe,zburand atat de repede.Sa-i faca sa inteleaga ca in viata esti “maestru in 

ceea ce ai trait,artizan in ceea ce traiesti si amator in ceea ce vei trai”. 

 

OPRIREA VIOLENŢEI 

Paparete Marian, Clasa a VIII-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Comuna Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ilie Ion 

Violenţa trebuie oprită deoaece poţi pierde prieteni dragi ţie. Violenţa nu poate rezolva 

nimic în viaţă, de aceea trebuie să mergem la şcoală unde, să învăţăm să ne comportăm civilizat, 

nu să ne batem. 

De la aceste motive, trebuie să ne dăm seama că, este bine să nu mai fie violenţă în şcoli. 

Dar, nu doar în şcoli, ci şi pe stradă, chiar şi la locul de muncă trebuie să existe înţelegere şi 

cooperare şi nu violenţă. 
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Violenţa nu este cheia lucrurilor, dimpotrivă, comunicarea duce la prietenii de succes şi 

la cooperare. 

Dacă ne punem toţi mintea la contribuţie, putem să stopăm violenţa, deoarece lumea ar fi 

mai bună fără aceasta. 

 

 PAȘI CĂTRE O ȘCOALĂ NONVIOLENTĂ 

 

Prof. Toader Bianca 

Școala Gimnazială Costești, Jud. Buzău 

 

Crearea unui mediu sigur în şcoală pentru învăţare/predare, cu efecte pozitive asupra 

rezultatelor nu este o sarcină care să aparţină exclusiv cadrelor didactice şi personalului ce-şi 

desfăşoară activitatea în şcoală. Pentru ca acest climat sigur să existe în şcoală, este necesară 

depunerea unor eforturi susţinute de către elevi şi părinţi împreună cu cadrele didactice, dar şi de 

către partenerii din mediul extern, cum ar fi poliţia de proximitate, serviciile de asistenţă socială 

şi medicală, precum şi toţi ceilalţi parteneri pe care şcoala şi comunitatea i-au identificat ca 

putând contribui la asigurarea acestui climat de siguranţă şcolară. 

De exemplu, personalul şcolii este responsabil pentru siguranţa elevilor, pentru asigurarea 

unor condiţii bune de lucru şi învăţare/predare pentru elevi şi profesori, pentru încheierea unor 

acorduri cu poliţia de proximitate şi alţi parteneri identificaţi în mediul extern. Mai mult, 

profesorilor le revine răspunderea pentru propria lor expertiză în predare, în crearea unui climat 

pedagogic optim în clasă şi pentru modul în care răspund şi se adaptează pentru a contracara 

comportamentele necorespunzătoare ori violente ale elevilor. La rândul lor, elevii răspund de 

modul în care-şi valorifică orele pe care le petrec în şcoală pentru a beneficia pe deplin de oferta 

educaţională a şcolii, de comportamentul pe care-l adoptă în timpul orelor şi în pauze, dar şi pe 

drumul spre şi dinspre şcoală. Elevii se reprezintă pe ei înşişi prin adoptarea unui comportament 

corect şi nonviolent, în concordanţă cu normele sociale şi comportamentale general recunoscute, 

în relaţiile pe care le stabilesc cu profesorii şi colegii lor, precum şi cu cei care vizitează 

ocazional şcoala. În sfârşit, părinţii trebuie să-şi asume pe deplin responsabilităţile ce le revin în 

privinţa copiilor lor, să se asigure că aceştia frecventează şcoala şi să nu încurajeze tendinţele de 

absenteism, să-i stimuleze şi să le cultive comportamentele pozitive, nonviolente faţă de ceilalţi 
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colegi, faţă de profesori şi chiar faţă de ei, ca părinţi, să-i urmărească devenirea şi să-i asigure 

confortul psihic şi emotional necesar.  

De asemenea, părinţii trebuie să fie implicaţi şi să devină adevăraţi parteneri ai şcolii, 

aceasta ajutându-i să-şi înţeleagă mai bine copilul, frământările lui, dar şi demersurile pe care 

şcoala le întreprinde pentru ca oferta educaţională să corespundă nu numai curricular, ci şi 

comportamental şi social, ei – părinţii – fiind cei care continuă procesul în orele de după şcoală, 

în vacanţe, în toate acele momente de timp liber în familie.  

Absenteismul este identificat drept unul dintre semnalele timpurii de avertizare pentru 

elevii care mai târziu vor înregistra eşec educaţional ca urmare a exmatriculărilor, eliminării, 

abandonului şcolar, ori chiar a implicării în activităţi de natură infracţională. În acelaşi timp, 

implicarea şcolii în combaterea absenteismului nu este suficientă, aceasta trebuind să fie 

sprijinită în demersul de combatere a absenteismului şi de alţi parteneri din interiorul şi din afara 

şcolii (psihologul şcolar, serviciile de asistenţă socială, poliţia de proximitate) în strânsă 

cooperare cu părinţii, ori tutorii legali ai copiilor respectivi.  

Numeroase studii au demonstrat că absenteismul (chiulul) este unul dintre factorii de risc în 

apariţia şi manifestarea celor cinci comportamente problemă: (1) consumul de alcool şi/sau 

droguri; (2) delincvenţă; (3) violenţă; (4) sarcină în adolescenţă şi (5) abandon şcolar. 

Combaterea absenteismului este dificilă deoarece profesorii se confruntă cu diverse motive care 

duc la absenţele motivate/nemotivate, uneori chiar absenţe care sunt cu acordul părinţilor, de la 

plecarea în vacanţă cu o săptămână-două înainte de încheierea anului şcolar, la absenţele apărute 

pentru că părinţii doresc ajutorul copiilor în casă (fraţi mai mici, curăţenie, ori chiar muncă la 

ţară), ori absenţe fără ştiinţa părinţilor, dar pe care, atunci când află de ele, aceştia încearcă să le 

acopere şi să le scuze (sub o formă sau alta).  

De aceea, în privinţa acestui subiect, şcoala trebuie să dispună de strategii, planuri de 

acţiune şi tactici prin care: (a) să se asigure de cooperarea părinţilor; (b) să se acopere de 

cooperarea partenerilor interni şi externi (profesori voluntari care să se ocupe de elevii care au o 

tendinţă vizibilă de a absenta (”chiulul tradiţional”), psihologul şcolar, asistenţa socială, chiar de 

cooperarea organizaţiilor patronale şi sindicale, a societăţilor publice şi private care, în mesajele 

transmise către angajaţi ar putea include un mesaj în care să-i îndemne să-şi trimită copilul la 

şcoală şi să fie atent la prezenţa acestuia. 
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Activitatea zilnică a şcolii este în permanenţă influenţată de factori interni şi externi. La 

şcoală elevii nu învaţă numai disciplinele predate de profesori, ci urmează şi ”şcoala vieţii”, 

învaţă să-şi dezvolte competenţele sociale, spiritul de echipă sau, dimpotrivă, dacă apar 

manifestări şi comportamente indezirabile, riscă fie să şi le însuşească, fie să se simtă izolat şi 

neînţeles, în absenţa intervenţiilor pozitive, de susţinere corespunzătoare. Toţi cei care participă 

la viaţa şcolii, profesori, elevi, părinţi, personal auxiliar, alţi vizitatori frecvenţi sau ocazionali se 

întâlnesc cu persoane cu caractere, mentalităţi şi viziuni diferite, observă, sunt ţinta, sau se 

implică în diverse acţiuni şi manifestări caracterizate de diverse tipuri de comportamente şi 

atitudini, se confruntă cu persoane amabile, dar uneori şi cu respingere sau ostilitate. 

Drumul spre şcoală este plin de tentaţii, dar şi de incidente la care sunt martori 

involuntari, ori în cazuri nefericite, incidente pe care chiar ei le-au provocat sau cărora le cad 

victimă. Inclusiv în şcoală există momente în care lucrurile se precipită şi apar manifestări 

nedorite de violenţă, ori se întâlnesc cu colegi care au cedat tentaţiei alcoolului, drogurilor, ori 

care practică diversele tipuri de hărţuire şi intimidare a celorlalţi colegi din clasă ori din anii mai 

mici. 

Profesorii, părinţii şi comunitatea trebuie să acorde atenţie şi acestor aspecte, deoarece 

facilitarea procesului educaţional depinde şi de întrunirea condiţiilor necesare din perspectiva 

siguranţei fizice şi a confortului psihic, pe scurt de instaurarea acelor acţiuni şi măsuri care pot 

contribui la crearea unui climat şcolar optim şi la întreţinerea unui sistem de încurajare a 

comportamentelor pozitive. 

Pentru întrunirea condiţiilor optime de predare, dincolo de dotarea materială şi suportul 

didactic necesar, profesorii trebuie să încurajeze participarea părinţilor şi elevilor la bunul 

management al clasei, menţinerea disciplinei şi a unui climat de confort psihic pentru toţi 

participanţii. Dincolo de stabilirea unei viziuni la nivelul şcolii şi al clasei şi de stabilirea unei 

relaţii de cooperare în managementul clasei între diriginte/profesori şi elevi, trebuie să se acorde 

atenţie cultivării susţinute a atitudinilor, acţiunilor şi comportamentelor pozitive, care reduc şi 

împiedică apariţia incidentelor violente în interiorul şcolii. 

Prevenirea hărţuirii/intimidării, prin crearea suportului pentru comportamente pozitive 

reprezintă un răspuns în trei paşi la comportamentele nedorite, inclusiv semnalizarea unor acţiuni 

recomandabile pentru evitarea incidentelor, cum ar fi ,,Stop”, respectiv încetează, opreşte la 

sursă/ întrerupe/ nu contribui şi nu alimenta discuţiile ori atitudinile care pot avea impact negativ 
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asupra colegilor/mediului din şcoală, ,,Ia distanţă”, respectiv îndepărtează-te de situaţiile şi 

circumstanţele care se pot constitui în surse de perturbare şi ,,Vorbeşte”, respectiv nu ezita să 

semnalizezi propriile temeri şi preocupări, evită să devii victimă, prin adoptarea unui 

comportament corespunzător, prin respectarea regulilor şi susţinerea eforturilor colegilor şi şcolii 

care oferă suport pentru crearea de comportamente pozitive. Evident, terminologia trebuie 

adaptată în conformitate cu vârsta elevilor, mai ales pentru adolescenţi limbajul putând părea 

copilăresc şi nu prea ,,cool”. Pentru aceasta, în crearea suportului pentru comportament pozitiv în 

interiorul şcolii, elevii din anii finali vor fi invitaţi să-şi ofere sugestiile alături de profesori 

asupra semnalelor vizuale (afişe, postere) ce urmează să fie folosite şi a modului în care se 

implementează programul. Scopul este reducerea incidentelor de hărţuire/intimidare/bârfă la 

nivelul şcolii şi al clasei, menţinerea unui climat de respect, responsabilitate şi disciplină. 

Semnalele de cultivare a comportamentelor pozitive vor fi scurte, uşor de memorat şi 

uşor de reprodus. Semnalele complicate nu vor face decât să reducă numărul de ocazii în care se 

apelează la ele. În al doilea rând, acest suport este efectiv şi eficace dacă este implementat la 

nivelul întregii şcoli, unitar, încât să se menţină claritatea secvenţei de răspuns. 

Acţiunile de semnalizare vor fi vizibile pentru toţi elevii şcolii, încă din prima zi de 

şcoală, pentru cazurile în care sunt noi elevi înscrişi la şcoală, iar mesajul va fi că toţi cei prezenţi 

zilnic în şcoală sunt implicaţi activ în asigurarea acestui suport pentru comportamente pozitive. 

Elevii vor fi încurajaţi să identifice în primul rând în profesori, alături de părinţi, parteneri 

dispuşi să-i asculte şi să caute împreună cu ei soluţii pentru cazurile de hărţuială/intimidare 

înainte ca acestea să se agraveze şi să ducă la escaladări nedorite. Principalul rezultat este cel al 

îmbogăţirii bagajului de competenţe sociale ale elevilor, alături de creşterea nivelului general de 

cunoştinţe ca urmare a mediului optim de desfăşurare a procesului de instruire. În acest fel, elevii 

vor învăţa să-şi gestioneze singuri relaţiile cu colegii lor, răspunsurile la stimulii transmişi de 

ceilalţi şi manifestările în interacţiunile din timpul orelor şi din pauze, pe drumul spre şi dinspre 

şcoală. 

Referindu-ne la siguranța elevilor în școli, combaterea absenteismului sau promovarea 

unor comportamente pozitive am dorit să oferim liniile generale pe care trebuie să se orienteze 

iniţiativele fiecărei şcoli şi fiecărui profesor pentru a crea un climat şcolar optim. Acestea sunt 

numai recomandări pentru construirea unor abordări şi planuri de lecţie concrete, solide prin care 
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să transmitem copiilor şi adolescenţilor nu numai cunoştinţe, ci să-i stimulăm în a se implica 

activ, alături de părinţi şi de alţi reprezentanţi ai societăţii civile în viaţa şcolii.  

 

Bibliografie: 

RUSAN, Florentina, MOISESCU, Alina Milena, VASILE, Valentina, VAN VEEN, Dolf, GHID 

DE BUNE PRACTICI privind prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat în unităţile de 
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POVESTE ELIZEI 

 

Zota Irina, clasa aVI-a  

Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău 

Prof. îndrumător Vlad Rodica 

 

 Lacrimile fierbini șiroiau în voie pe obrajii reci ai Elizei, dar nu se mai sinchisea să le 

șteargă; ele deveneau, pe zi ce trecea, o parte din viața ei tristă și fără rost. Nici măcar nu mai 

băga de seamă vânătăile ce domneau liniștite pe pielea-i albă și catifelată. Erau urme dureroase 

ale furiei tatălui ei. 

 De când l-a cunoscut, și-a dat seama că e nemilos și crud. De fiecare dată când avea 

ocazia, nu se putea abține să nu-i mai adauge câteva răni la colecția sa inepuizabilă și nu uita să o 

facă vinovată pentru faptul că mama ei murise când o adusese pe lume. 

 Într-una din zile, nemaiîndurând umilința, o luă tiptil spre holul întuneco,  până ajunse în 

strada care era singurul ei univers. Ajunse la o răscruce și nu știa încotro să o apuce, voia să-și ia 

lumea în cap, dar când văzu un tată ținându-și strâns în brațe fetița, de aceeași vârstă ca a ei, 

lacrimile o năpădiră din nou, de data aceasta nu din pricina durerii trupești...Atunci se hotărî să 

se întoarcă, să încerce să-l îmbuneze; pâna la urmă, era tatăl ei. 

 Când îl văzu, sări în brațele lui și acesta nu ezită să o strângă la piept. Lacrimile 

amândurora le udau obrajii și regretele tatălui făcură, dintr-o dată, din el omul blând și bun pe 

care și-l dorea. Dumnezeu făcuse o minune... îl făcu să simtă că dragostea părintească e cel mai 

puternic sentiment de pe pământ. 
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PACE ȘI NON-VIOLENȚĂ PENTRU COPIII LUMII 

 

Popescu Mihaela, Clasa a VIII-a,  

Școala Gimnazială Cândești, Jud. Buzău 

Prof. Coordonator : Fănică Daniel 

 

        De-a lungul vietii omul poate sa piarda multe : avere, reputatie ,bucurie ,liniste, 

sanatate,prieteni,pe care le poate totusi recupera cu multa rabdare ,cu mai mult sau mai putin 

efort.Un singur lucru nu mai poate fi recastigat,oricat de mult ne-am dori,timpul.El este 

ireversibil si face fiecare zi unica,de aceea trebuie sa-i dam o valoare extraordinara,incat sa nu 

reducem viata la a manca,a bea,a ne distra. 

    Adolescenti fiind,desi moderni nu ar trebui sa ne implicam in conflicte majore,lasand 

urme adanci in sufletele celor de langa noi,deoarece ” ura este iubirea lipsita de 

continut “. ”Adolescenta este o varsta a candoarei,a curajului si a devotamentului deseori 

irational,dar mereu sincer si spontan « . 

    Inca din frageda copilarie,parintele trebuie sa-si invete pruncul sa respinga insasi ideea de 

violenta si sa constientizeze ca binele obtinut prin mijlocirea acesteia nu este de durata ca raul 

provocat de ea.Sa i se explice ca violenta este arma celor slabi si nu a celor puternici,ultimul 

refugiu al omului ajuns pe ultima treapta a dezumanizarii. 

    Non-violenta conduce la cea mai inalta moralitate,care reprezinta tinta evolutiei,sa ne 

oprim din ranirea tuturor fiintelor vii,pentru ca nu mai suntem salbatici.Marile valori morale se 

cultiva inca din copilarie,iar parintii sunt obligati sa creeze un mediu familiar propice in acest 

sens.Daca atmosfera din familie nu va fi cea “adevarata” copilul va deveni 

depresiv,fricos,ajungand la gesturi extreme. 

   Facand trimitere la basmul “ Sarea in bucate”, ne putem imagina ca cele doua fete ar putea 

fi vitrege,iar cea mai mica rroma.Oare basmul ar mai fi fost acelasi,ar fi avut un final fericit in 

mintea noastra?Sa ne intrebam unde gresim si de ce privim cu alti ochi pe semenii nostrii de alte 

nationalitati.Sa incercam sa le intelegem obiceiurile,sa le acceptam si sa alegem cea mai usoara 

cale spre convietuire,gandindu-ne ca nu putem schimba realitatea .Agresiunea fizica si verbala sa 

un aiba loc,iar drepturile lor sa devina realitati bazate pe respect mutual asa cum este normal intr-

o societate democratica.La urma urmei toti suntem oameni si suntem egali indiferent de origine. 
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    Din pacate marile puteri ale lumii nu tin cont de acest lucru si manate de orgolii fara 

margini provoaca razboaie,exploatari,haos economic,terorism si suferinta unor copii 

nevinovati,care uneori sfarsesc prin morti violente. 

    Sa ne imaginam viata unui copil dintr-o zona de razboi care a uitat sa mai deseneze 

porumbelul pacii,sa se joace si sa rada.Adoarme adesea in zgomotul infernal produs de armele de 

razboi si sufocat de praful de pusca,fara sa se mai gandeasca la o lume a binelui si simtind doar 

prezenta mortii,purtand in suflet speranta ca intr-o zi mila si adevarul se vor intalni iar justetea si 

pacea se vor saruta.Candva isi vor invata copiii ca misiunea lor pe acest pamant este calea 

luminata,pe care trebuie sa o urmeze oricat de adanca este “noaptea dimprejurul lor”. 

   E necesar ca oamenii sa stie ca a indura o scurta vreme asemenea orori,fara de care un 

poti schimba o societate este un pret ce merita platit atunci cand ai castigat vesnicia.Numai prin 

curaj si credinta invingem toate greutatile si obtinem libertatea.Noi ar trebui sa ii invatam si pe 

urmasi ca acel ce lupta pentru libertate,lupta pentru Dumnezeu,de aceea Biserica pledeaza pentru 

curatirea mintii,blandetea sufletului,dulceata inimii,odihna vietii,lungimea prieteniei si sotia 

dragostei,adica pacea. 

    Nu exista “infernuri” concepute de razboi si nici “paradisuri”,ci lumi nesfarsite pe care 

fiecare le creeaza,pana in momentul cand vor gasi solutia suprema,pacea,o comoara pe care nu o 

putem plati indeajuns si pe care ar trebui sa o oferim unul altuia. 

    Sa intelegeti ca toti sunteti copii luminii si ca in sufletul vostru se afla puritatea pe care ar 

trebui sa o pastrati si la maturitate,sa treceti prin viata senini,chiar daca in jurul vostru sunt 

oameni indiferenti si cruzi,ce vor incerca sa stearga stralucirea voastra interioara. 

    Adultilor,fiti vigilenti,oferiti-le copiilor vostri o copilarie fericita,cum merita,deoarece ea 

este cel mai frumos boboc de floare,care,odata cu trecerea anilor incearca sa-si desfaca pe rand 

petalele sub grija parintilor si educatorilor.Ea este suvoiul de apa ce izvoraste limpede si curat 

din adancul fiintei,la care omenirea alearga fara incetare sa-si potoleasca setea de 

dragoste,bunatatea,perfectiunea.Ea nu trebuie sa fie uimire si spaima,ci frumusete si 

toleranta.Voi sunteti cei ce le ziditi vietile asemea paianjenilor ce isi tes panza,dar cateodata e 

nevoie de mai multe incercari pentru a aseza un singur fir. 

      Tineti minte ca la sfarsitul “sejurului” pe acest pamant conteaza doar cat de frumos ai 

iubit tot ceea ce te-a inconjurat si care a fost calitatea iubirii tale. 
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     In viata e important in primul rand sa-ti gasesti pacea interioara,podul de aur ce ne leaga 

de Univers,pentru a te cunoaste pe tine insuti si astfel si lumea inconjuratoare.Legatura ce ne va 

ajuta sa descoperim bucuria calma,libertatea fara griji si prezenta justitiei in rostul nostru. 

     Desi multitudinea de griji apasa din ce in ce mai greu pe umerii parintilor,sa inteleaga 

faptul ca viata unui copil trebuie sa fie lipsita de griji,de responsabilitati multiple si ca ea se 

masoara in putine clipe,zburand atat de repede.Sa-i faca sa inteleaga ca in viata esti “maestru in 

ceea ce ai trait,artizan in ceea ce traiesti si amator in ceea ce vei trai”. 

 

VOLENŢA-RĂUL SOCIETĂŢII 

 

Prodan Cristina, Clasa a VI-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ene Doina 

 Violenţa nu este bună nici în perimetrul şcolii, nici în afara acestuia. Dacă eşti violent, 

eşti rău cu propria ta persoană şi înseamnă că nu ai „cei şapte ani de-acasă”. 

 Violenţa se poate manifesta prin mai multe feluri: cuvinte urâte (jigniri, etichete, injurii) 

şi fapte urâte (loviri, bătăi, crime). 

 Oamenii violenţi sunt oameni lipsiţi de iubire. Nu se iubesc nici pe ei, pentru că, vor fi 

pedepsiţi pentru ceea ce fac rău.  Copiii expuşi la violenţe, mai târziu, vor copia aceste lucruri 

rele.  

Dacă eşti creştin, trebuie să-ţi iubeşti aproapele şi să-l ajuţi în momentele grele. Violenţa 

nu este soluţia potrivită pentru nimeni, pentru că nimeni nu a câştigat nimic prin violenţă. 
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VIOLENŢA DIN BULETINELE DE ŞTIRI 

 

Prodan Georgiana, Clasa a VII-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ilie Ion 

 

 În ultimul timp, toate buletinele de ştiri conţin ştiri conţin reportaje pline de violenţă. Ni 

se prezintă în amănunt tot felul de crime, jafuri, furturi, violuri, pedofilie, trafic cu persoane şi 

alte violenţe la o oră la care cei mici sunt prezenţi în faţa micilor ecrane. 

 Aici ar trebui să ia aminte atât părinţii, cât şi autorităţile. Informaţiile trebuie supuse unei 

analize stricte. Unele informaţii ar trebui să fie interzise, altele difuzate la o oră târzie. Părinţii 

care vor să le ofere o bună educaţie copiilor lor, le limitează accesul la televizor şi la calculator, 

îi supraveghează să nu deprindă comportamente nepotrivite. De multe ori, copiii, nu doar 

privesc, ci şi imită tot ceea ce văd că se întâmplă şi cu alţi copii. 

 Ca elevă cred că, timpul liber este de preferat să-l petrecem cu prietenii, să ajutăm părinţii 

în gospodărie şi la televizor să urmărim doar acele ştiri neviolente, care ne sunt necesare.  

 

 

RIDICĂ MÂNA ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI! 

 

Chiriță Miruna, clasa a VI-a  

Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău 

Prof. îndrumător Vlad Rodica 

         Într-o zi de vară, fiind în vacanţă,  aveam mult timp pentru a mă distra în aer liber şi acest 

lucru îmi plăcea foarte mult. Acum  pot întâlni prieteni noi şi, în sfârşit, pot să admir frumuseţile 

naturii. Dar ceva nu era bine. De ce nu mă puteam bucura de natură? De ce mi-era frică să mai 

ies din casă? Asta veţi afla chiar acum. Povestea abia  începe… 

          Eram în parc cu prietena mea cea mai bună şi eram foarte fericite.Toată lumea râdea, 

copilaşii se jucau, alergau. Dintr-o dată, toţi se opriră din râs şi se îndreptară  spre doi copii  mai 

dolofănei care grăiau vorbe urâte şi-l ameninţau pe unul mai firav; ţipetele  lor umpleau 

văzduhul… 
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         Ce zi urâtă…Fiind o fire optimistă, eram convinsă că nimeni n-ar putea să tulbure 

frumuseţea unei zile în parc.  

         Într-o noapte am avut un vis, un vis care m-a făcut să înţeleg ce se petrece. O micuţă zână 

care apare mereu în visele mele şi-mi şterge lucrurile urâte din minte,  mi-a spus că vrea să mă 

ducă în ţara ei  să-mi arate cum arată o lume fără violenţă şi cum reuşesc oamenii să fie fericiţi 

… 

          O lumină albă apăru în faţa ochilor mei şi, dintr-o dată, un orăşel micuţ  şi vesel mi se 

întindea în faţă. Eram fermecată  nu doar pentru peisaj, ci pentru dragostea care exista între 

oameni.Vreţi să vă spun cum este un oraş fără violenţă?  

          În primul rând, aspectul acestuia te uimeşte prin frumuseţe şi armonie. Aici nu există 

Răul şi Ura. Este vesel, curat, colorat, fără oameni săraci, toţi sunt sănătoşi şi fericiţi, iar viaţa lor 

e o permanentă primăvară. Acesta este locul în care vreau să trăiască întreaga omenire… 

 

RIDICĂ MÂNA ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI! 

                                                 Violență, nu ai ce căuta în viața mea! 

 

Rotaru Valentin, clasa a VI a,                                             

Liceul Teoretic, Comuna  Ladești, Jud.Vâlcea.  

Prof.coord.Govoreanu Adriana-Alina 

 

De mic copil părinții m-au învățat că violența este un lucru foarte urât și că doar oamenii 

incapabili să comunice își rezolvă problemele cu ajutorul pumnilor.  

    Un conflict se poate rezolva mult mai ușor pe cale pașnică. Pentru a evita violența, 

oamenii trebuie să fie educați, să trăiască într-un mediu sănătos, să înțeleagă că vorbele urâte și 

bătaia nu le vor rezolva problemele.. 

     Noi, copiii, trebuie să fim pregătiți pentru societate, pentru a preveni violența începând 

încă din școală. Cu toții știm ca agresivitatea se manifestă încă din copilărie, poate avea 

numeroase cauze și este de mai multe feluri. 

     Când vorbim despre violență ne referim atât la violența verbală cât și la cea fizică. 

Violența verbală se manifestă prin jigniri, înjurături, porecle și acestea se  întâlnesc cel mai des la 

copii de vârste mici.  
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     Violența fizică se întâlnește la copiii de vârste diferite și se manifestă  prin loviri sau 

„atribuiri de corecții”, ajungându-se la răni destul de grave și traume. Dar nu doar copiii recurg la 

gesturi violente și la lovituri. Nu de puține ori, oamenii în toată firea folosesc un limbaj obscen și 

se agresează unul pe celălalt din motive stupide, fără sens. 

     Un copil violent are o fire agitată, poate fi mincinos, agresiv, răutăcios, cu un limbaj 

vulgar, va căuta oricând motive de harță și îi va deranja întotdeauna pe ceilalți. 

     Acest comportament poate fi cauzat de  situația materială a familiei, de lipsa unui părinte 

sau a amândurora, din lipsa unei educații adecvate primite acasă,  din pricina unui anturaj 

nepotrivit sau chiar din lipsa de reacție a societății în cazul săvârșirii unor acte violente. 

     Aceste persoane trebuie înțelese, căci poate nu duc o viață prea bună și ajutate să nu mai 

fie agresive cu ceilalți. Au nevoie de sprijin pentru a înțelege că problema sunt ei și nu cei din 

jurul lor. 

     Noi, copiii, pentru a nu fi implicați în conflicte, trebuie să ne ferim de acele persoane 

agresive și să le aducem la cunoștință adulților problemele care apar. 

     Violența este peste tot în jurul nostr,  în trafic, la televizor, la școală și de aceea trebuie să 

anunțăm la timp persoanele adulte când au loc certuri și bătăi între colegi. Asta nu înseamnă că 

suntem pârâcioși ci că pur și simplu luăm atitudine atunci când lucrurile scapă de sub control. Nu 

întotdeauna putem noi să intervenim în cazul unei agresiuni deoarece riscăm să fim și noi răniți 

dar putem să anunțăm ce se intâmplă și astfel împiedicăm agravarea lucrurilor. 

     Dacă te simți agresat nu ezita să discuți despre acest lucru cu un părinte, un profesor sau 

un prieten. Acest lucru nu este o glumă și nici o rușine. Toți trebuie să punem umărul pentru a 

stopa acest fenomen numit violență, deoarece nu aduce nimic bun în viața noastră! 
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AMALIA 

 

Stoica Iustina, Cls a VI-a,  

Şcoala Gimnazială Verneşti, Buzău.  

Prof. Coord. Lorena Gheorghe 

 

Era odată, într-un oraş, o familie tare fericită. Motivul de la care veneau atâta armonie si 

fericire era Amalia.  

Amalia era o copilă foarte îndrăgită şi frumoasă tare: brunetă, cu ochii albaştri ca fundul 

mării, cu obrazul delicat... Era  miloasă, isteaţă, cuminte, modestă şi ascultătoare. Dumnezeu 

revărsase în fiinţa ei mare bogăţie de daruri. 

Într-o zi, părinţii plecară în oraş, însă nu s-au mai întors vii. Cei doi suferiră un accident 

rutier. 

Biata Amalia a rămas orfană la doar zece ani. Fiindcă nu mai avea pe nimeni, a fost 

trimisă la o  mătuşă a  ei. Totul s-a  schimbat. Amalia, fetiţa care înainte de moartea părinţilor era 

fericită, acum era mereu tristă. La noua şcoală, Amalia era jignită de noii colegi în fiecare zi.   

- Tocilaro! Toată ziua stai cu ochii în carte fără să spui nimic. Muto! spuneau râzând. 

Amalia, la vorbele acestora, fugea în baie plângând. 

 Într-o zi, o  profesoară a auzit un plânset venind din baia fetelor. S-a dus sa vadă ce e. A 

văzut-o pe Amalia suspinând. 

 - De ce plângi, copilă?  

Fata îi spuse. Profesoara, auzind ce s-a întâmplat , o luă de mâna şi merse cu ea în clasă. 

Îi certă pe copiii care o batjocoriseră. 

- Pârâcioaso, din vina ta o să avem probleme...! 

- Eşti un „ copil problemă”, spuneau alţii. 

Nici aşa nu a fost bine. Zi de zi, Amalia primea jigniri de la colegii ei. Cu toate că 

suferea, nu  spunea nimic mătuşii ei care putea rezolva totul, dar nu voia să  o supere, gândind că 

şi aşa se străduieşte pentru ea prea mult. Însă, în fiecare pauză, fata era urmărită de o colegă. Ea  

vroia să o ajute pe Amalia, dar era ameninţată de colegi pentru a nu se apropia de năpăstuită. 

Într-o zi, trei fete o opriră pe Amalia pe coridor, îmbrâncind-o. 

- Te crezi mai deşteaptă decât noi? Gunoiule! 
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- Uită-te şi tu la tine să vezi cum arăţi! Spuneau fetele,  râzând batjocoritor. 

        Trecură anii. Erau în generală. Toti o invidiau. Era frumoasă ca o floare apărută 

primăvara după tot gerul. Colegii o jigneau şi mai mult şi nu o lăsau în pace. Chiar dacă nu arăta, 

fata suferea mult. Se analiza de fiecare dată, încercând să găsească motivul pentru care colegii  

erau porniţi împotriva ei. Se gândea că probabil o fi fiind foarte nesuferită şi ei au dreptate de se 

poartă aşa cu ea. Începu să citească despre aceste lucruri, dar nu înţelegea mare lucru şi de 

fiecare dată îşi propunea să caute şi mai mult. Deci ajunsese de citea aproape în permanenţă, 

lucru care îi deranja şi mai mult pe cei din jur. Numai mătuşa şi profesorii erau foarte mulţumiţi 

de ea. Dar laudele profesorilor îi produceau şi mai multă suferinţă, căci niciodată nu rămânea 

netaxată pentru ele. Copila, în loc să le răspunda urât, cu vorbe dure,  îi ajuta.  De câte ori aveau 

nevoie de ajutor la teme sau la orice fel de  probleme, ea ştia să îi asculte şi să îi ajute. 

       Anii au trecut. Amalia a terminat facultatea şi a început a-şi face drumul în viată. A învăţat 

să uite  momentele grele din copilărie. Numai când trecea pe lângă grupuri de copii, o umbră 

uşoară îi întuneca albastrul marin al ochilor. 

  

STOP VIOLENŢEI VERBALE ÎN ŞCOALĂ 

 

Elev: Constantin Andra , clasa a VI-a C,  

Şcoala Gimnazială nr 7 Buzău  

Prof. coordonator Ivan Iuliana  

 Lumea în care trăim este o lume minunată, o adevărată oază de fericire, în care binele, 

pacea, bucuria, respectul şi altruismul sunt baza civilizaţiei noastre moderne. Nu-i aşa că sună 

bizar, ireal şi idealist fraza de mai sus? Din păcate lumea în care trăim a devenit o scena de teatru 

unde se derulează în fiecare zi drame: drame în societate, în familie, în şcoală şi în suflete. 

 Astăzi mai mult ca oricând violenţa este la ea acasă. Suntem atât de obişnuiţi cu ea, încât 

crima, violul, furtul aproape că nu mai impresionează ca şi când ar fi lucruri normale. Violenţa 

verbală , atât în familie cât şi în şcoală trece tăcută şi neobservată dar tocmai ea stă la baza 

viitoarei fapte violente. Oamenii interacţionează prin cuvinte şi fapte, iar cuvintele sunt o 

răsfrângere a sufletului, vorba este umbra faptei. 

 În şcoală violenţa verbală a devenit un trend. Profesorii agresează verbal elevii, numindu-

i inculţi, incapabili sau alte jigniri nedemne de amintit în timp ce colegii se jignesc reciproc cu 
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cuvinte greu de rostit. Să râzi de condiţia socială a cuiva, de modul în care se îmbracă, de 

defectele sau imperfecţiunile fizice este astăzi o ,,calitate’’ ce îţi conferă o nota aparte de 

popularitate.  Dar vai! Ce uşor mai zboară cuvintele! Uşor mai zboară şi se înfig dureros în inimi, 

făcându-ne trişti, nefericiţi şi speriaţi. Vouă v-a spus cineva vreodată un cuvânt răutăcios? V-a 

lipit de nume o poreclă pe care să o duceţi cu voi mereu? 

 Jignirile, ameninţările pătează şi urâţesc sufletul celui ce le practică, căci între ,,a spune’’ 

şi ,,a face’’ este un singur pas, un pas ce poate fi fatal uneori pentru agresor sau cel agresat.  

 Însă respectul, amabilitatea, vorba buna sunt ca un balsam dulce ce vindecă sufletul, 

înnobilează caracterul şi dau frumuseţe vieţii. 

 Aşa că omule, oricine ai fi, gândeşte mult înainte de a spune sau a face ceva, căci nu vei 

avea libertatea de a revoca spusele şi faptele tale. Nu te lăsa condus de impulsul de moment şi de 

starea de spirit, înfrânge-ţi pornirile rele căci de cele mai multe ori rănile pricinuite de cuvinte 

dor mai mult decât loviturile, lăsând urme ce uneori nici timpul nu le poate şterge. 

Cuvintele au o putere colosală, un potenţial creator uriaş. Foloseşte-le cu înţelepciune, pentru că 

ele transformă sufletul şi lumea înălţându-ne spre frumos, spre lumina! 

 

 

TAURUL ŞI VĂCUŢA 

 

Elev: Solomon Andra, Clasa a VI-a 

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău  

Prof. Coordonator: Zincă Gina  

 

Era odată o fermă de animale. În această fermă erau un taur și o văcuță, șoț și soție. Aceste 

animale erau împreună de mulți ani și se înțelegeau de minune. 

Proprietarul hotărăște să desființeze ferma deoarece afacerea mergea tot mai prost. 

Taurul și văcuța, după ce s-a închis ferma au decis să-și deschidă o afacere pe cont propriu 

pentru a supraviețui. Taurul era veșnic nemulțumit, deși văcuța se întorcea, seară de seară, cu 

ugerul plin de lapte, iar afacerea lor era din zi în zi mai prosperă. 

Făra un motiv anume, taurul începe să o lovească pe văcuță, cu coarnele și copitele, iar aceasta 

îndura, cu stoicism. 
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-Nu mai da, mă doare! N-am greșit cu nimic,  m-am străduit să fiu o soție bună și să dau mult 

lapte. 

Văcuță era supusă, iar în ziua următoare, mergea la păscut ca si cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 

Nemaiputând îndura furia nemotivată a taurului, care decând ajunsese propriul său stăpân era 

greu de mulțumit, văcuța se hotărăște să-l părăsească pe taur și  se alătură suratelor ei , celelalte 

văcuțe. 

Fără ajutorul soției sale, taurul își pierde afacerea și izolat de toate animalele ajunge sărac și 

neputincios. A fost văzut după aceea rătăcind pe pajiști, singur și...poate căutându-și soția. 

Morala: Respectăţi aproapele pentru că astfel te respecţi pe tine! 

Nota autoarei: 

Dragi cititori, dacă încă nu v-aţi dat seama, am încercat să compun o fabulă în care să satirizez 

defecte omeneşti precum violenţa în familie, prin intermediul animalelor. Nu e cazul meu pentru 

că am o familie frumoasă şi la noi în familie este armonie, dar am colegi care îmi povestesc că la 

ei în familie asistă la astfel de lucruri. Îi ascult cu ochii în lacrimi să-mi zic în gând: Doamne, ce 

copil norocos sunt! 

                                                                                 

UN ALT GOE 

 

Elev: Tofan Georgiana, Clasa a VI-a 

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău  

Prof. Coordonator: Zincă Gina  

 

Goe va merge  pe 15 Septembrie pentru prima dată la şcoală.  

Se apropie și ziua lui onomastică. Familia i-a promis o excursie la munte, cadou de ziua lui. 

Urma să călătorească cu trenul. Dimineață, foarte devreme, Goe împreună cu mama, tata și 

bunicul, echipați de excursie, îmbrăcați lejer, cu rucsacuri în spinare așteaptă să sosească trenul. 

Trenul este în întârziere, Goe devine nervos și impacientat: 

- Ia zi moșule, când vine trenul?, zice Goe adresându-se bunicului său. Bunicul îl mângâie pe cap 

și îi spune că o să vină.Trenul se aude șuierând și zăngănind pe șine. Neașteptând să coboare 

călătorii, Goe se strecoară printre ei şi o îmbrîncește pe o bătrînă, care tocmai cobora, anevoios 

scările. Ea i-a atras atenția că trebuia să aștepte jos, dar Goe i-a răspuns obraznic şi poruncitor: 
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- Lasă-mă cucoană in pace! Fă-mi loc! Apoi o îmbrânceşte cu forţă. Urcaţi în tren, intră în 

compartiment, dar Goe o zbugheşte către compartimentul unde nu intră decît o singură persoană. 

Trage zăvorul, deschide fereastra şi aruncă biletul  de călătorie, privindu-l cum se legăna în aer. 

Ca și cum nu s-ar fi întîmplat nimic, s-a întors în compartiment. 

 În sfîrşit, a plecat trenul. Ceasul de la mâna mamei arăta ora 7 fix. Controlorul soseşte imediat să 

vadă biletele. Adulții prezintă biletele, dar Goe nu are ce prezenta, spre nedumerirea părinţilor. 

Atenţionat de controlor că va fi dat jos din tren, Goe reacţionează violent, înjurînd şi lovindu-l cu 

pumnii şi picioarele. Tata se repede să-l oprească, iar bunicul plăteşte încă un bilet, plus amenda.  

Călătoria continuă, fără incidente majore. Urmează staţia Ploieşti Vest, unde trenul va staţiona o 

jumătate de oră, anunţă controlorul. Goe se plictiseşte şi dă semne de nerăbdare. Din întâmplare, 

pe peronul gării vede o minge care părea să nu aibă stăpân. Profitând de neatenţia părinţilor, 

mama conversează cu o doamnă, tata citeşte ziarul, iar bunicul moţăie, Goe coboară din tren, ia 

mingea şi se face nevăzut. Trenul se pune în mişcare şi atunci mama realizează că lipseşte 

copilul: 

-Unde-i Goeee?, sare ea alarmată. Prea târziu pentru că trenul deja prinsese viteză. L-au strigat şi 

căutat peste tot, dar Goe…nicăieri, parcă-l înghiţise pământul. 

Nu se ştie ce s-a întâmplat cu personajul nostru, dacă l-au găsit părinţii s-au nu, prea puţin 

importă (asta ca să-l parafrazăm Caragiale). 

 

În concluzie, din cele narate mai sus reiese faptul că Goe din povestirea mea nu e numai un copil 

răsfăţat şi obraznic, dar şi violent fizic şi verbal cu familia şi cu cei din jur. 

Aşadar, dragi copii, NU faceţi ca el! 
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UN GEST FRUMOS 

Elev: Rusu Cătălina-Florentina, Clasa a V-a 

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău 

Prof. Coordonator: Zincă Gina  

 În vacanţa de iarnă, mama mi-a propus într-o dimineaţă să o însoţesc la piaţă pentru că 

avea multe cumpărături de făcut, iar sărbătorile de iarnă se apropiau cu repeziciune. 

 La intrarea în piaţă s-a întâmplat un lucru mai puţin plăcut care m-a marcat şi pe care 

doresc să vi-l povestesc, iar apoi voi să trageţi concluzii. 

 O bătrânică împovărată de sacoşe pe care abia putea să le care, a alunecat pe gheaţă şi a 

căzut, în graba ei de a prinde autobuzul, care deja se afla în staţie şi toate cumpărăturile s-au 

împrăştiat pe trotuar. 

 În acel moment, prin zonă trecea un tânăr grăbit. Era neglijent îmbrăcat şi, mai mult, avea 

căşti în urechi (presupun că asculta muzică). Când a văzut-o pe bătrână întinsă pe jos, încercând 

să se ridice şi să-şi strângă cumpărăturile, a avut o reacţie violentă. Furios a început să-i adreseze 

bătrânei tot felul de injurii precum: Babă proastă şi să-i calce în picioare portocalele şi merele 

bătrânei. A fost deranjat de faptul că nu avea pe unde să treacă (trotuarul fiind acoperit de 

fructele si legumele femeii).  

 Atunci, eu m-am desprins de lângă mama şi cât am putut de repede i-am strâns 

cumpărăturile femeii şi am ajutat-o să se ridice. Apoi, am cundus-o în staţia de autobuz, în timp 

ce tânărul cel obraznic şi-a continuat drumul, fără măcar să întoarcă capul, probabil satisfăcut de 

fapta sa. 

 M-am asigurat că bătrâna e bine şi m-am întors la mama mea care m-a felicitat pentru 

fapta mea: A fost un gest frumos, Florentina! Sunt mândră de tine. 

 Acum, după cele relatate mai sus, vă las pe voi să trageţi singuri concluziile. 

 Eu chiar cred în acel Cod al bunelor maniere care ar trebui studiat mai mult la orele de 

dirigenţie pentru că numai în acest fel vom putea spune, mai târziu, că suntem nişte copii bine 

educaţi. 
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UN NOU ÎNCEPUT, O LUME FĂRĂ VIOLENȚĂ 

 

Achim Denisa, clasa aVIII-a  

Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău 

Prof. îndrumător Vlad Rodica 

 

 În lumina arzătoare a soarelui se reflectă petalele sângerii ale macilor, sălbăticia cuprinzându-i  

încă din rădăcini. Piciorul omului nu a atins niciodată aceste meleaguri. Să fie oare acest lucru  

pentru mult timp.În bătaia vântului, firele de iarbă se închină liniştii ce aşteaptă să le intre în suflet. 

 Vor să se închidă într-un ochi străin, departe de clipa sfârşitului. Nobleţea peisajului mă  

furnica în tot corpul. Albastrul puternic al cerului orbea privirea cu frumuseţea lui. 

 Orizontul era definit clar, în tuşe puternice, contrastând safiriul boltei cereşti cu verdele crud  

al   Un zgomot puternic mă readuce la realitete Peisajul visător dispăruse complet din faţa  

ochilor mei, rămânând cu un gust amar. Totul fusese doar un miraj. Cu cât mă apropiam de esenţa 

 lui, cu cât devenea mai seducător, cu atât se înceţoşa mai puternic, transformându-se în praf şi 

 pulbere.ş Eleganţa frumosului se topea în lumina palidă a globului gălbui, cromatica peisajului fiind 

 redusă la… alb şi negru. Zgârie-norii împodobeau negativ decorul solitar, lăsând în urmă paşi 

 mici spre infinitul neregăsit. O altă pagină se dă...şi teama ce mă cuprinde îmi dă fiori reci.  

Cuvinte pierdute, melodii nestinse îmi învăluie mintea confuză într-un acord de linişte.  

Mă ridic din patul visării, ce-mi adusese atâta bucurie în suflet, amintindu-mi paleta  

culorilor şi prospeţimea aerului, determinându-mă să scriu această pagină de jurnal. 

 Este timpul să plec, să plec… Pe parcursul drumului, ce păruse a dura o veşnicie, lacrimi reci 

 mi se scurgeau pe obrazul îmbujorat. Pentru o clipă, mintea mi-a fost învăluită de  cuvinte 

 simple, încercând să-şi găsească locul, să se adune. „De ce?”, „De ce?” „De ce?”… 

 Răspunsul atât de evident îşi croi imediat drumul pe calea gândurilor. O mulţime de idei şi  de  

întrebări mi-au străbătut mintea. Dar toate acestea nu doreau aflarea răspunsului. Teama adevărului 

 poate că era motivul. Violenţa realităţii era prea crudă pentru gândul meu ce cunoscuse frumuseţea. 

 Oare va mai fi vreodată un nou început?! 
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VIOLENŢA  ŞCOLARĂ - MODALITĂŢI  DE  PREVENIRE  

                              

Mihai Andreea Ramona 

Şcoala Gimnazială Bereşti – Tazlău , Loc.Enăcheşti, jud.Bacău  

Prof.coordonator Mihai Cornelia 

                                                          

                                                                        MOTTO:  

                             „Omu-i precum copacul: când de mic se strîmbă,  

                                                                             anevoie se mai îndreaptă! 

 

Violenţa a devenit o problemă gravă şi îngrijorătoare. Întâlnim violenţă acolo unde ar 

trebui să fie armonie şi înţelegere, adică în familie, în şcoală, pe stradă şi în societate.  

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

valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a copilului. 

Violenţa în şcoală este o realitate pe care n-o putem nega şi nici neglija. Lucrul cel mai  

important este să găsim metode eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar fi ea, pentru că 

altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de înlăturat în contextul societăţii actuale. 

Violenţa tulbură grav mediul şcolar. Ea conduce la o deteriorare a climatului din şcoală, 

afectează raporturile elev-elev şi elev-profesor şi generează sentimente de insecuritate, de teamă, 

care influenţează negativ dezvoltarea normală a elevului. 

Violenţa e opusul fericirii descrise de Nietzsche - un da, un nu, o linie dreaptă, un ţel. 

Violenţa poate distruge instant o lume, te poate măcina cu desăvârşire lăsând răni permanente . 

Spinul violenţei se înfige adânc, nu ţine de superficial, poate distruge acel „tot” la care aspirăm 

întreaga copilărie, poate distruge aspiraţia spre infinit, aspiraţia oricărui copil  visător în esenţă 

spre mai mult. 

Şcoala privită în ansamblul ei, este o călăuză ce te ajută să iţi alegi propriul drum, să 

aduni noi cunoştinţe pe care să le pui în sacul desăvârşirii tale, dar ce se întâmplă atunci când în 

calea ta apare un necunoscut şi te loveşte, iar sacul iţi cade? Anii se risipesc pe treptele drumului 

tău, se metamorfozează în umbre şi o iau pe calea fiinţelor de hârtie parcurgând labirintul lui 

Dedal . Această violenţă estompează pozitivismul pe care orice tânăr elev îl are. 
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Cu ce îi putem ajuta noi pe tinerii aceştia, a căror viaţă poate deveni o veritabilă operă 

dramatică? 

De ce oare apare violenţa în şcoli? 

De la această premisă trebuie să plecăm. Deşi pare o problemă care face apel la 

adâncime, uneori e ceva de suprafaţă şi o simplă notă a educaţiei sau a lipsei ei. Explicaţia unor 

elevi care au fost violenţi nu doar prin limbaj, ci şi prin comportament poate fi: "am vrut doar sa 

ies în evidenţă , să-mi scot la iveală statutul ". 

Pentru prevenirea violenţei se ţin ore  de dirigenţie sau de consiliere unde se promovează 

idei precum toleranţa. Dacă ne gândim mai bine, spunem mereu că binele învinge totdeauna răul, 

dar oare în basmele copilăriei lupul cel rău care a comis „fapte de violenţă” la adresa iezilor nu a 

fost pedepsit tot violent? Cum putem învăţa să fim toleranţi? Se spune: bine faci, bine găseşti! 

Dar de multe ori „binele” îl găseşti nu la cel căruia i-ai făcut bine, ci la cine nu te aştepţi! În acest 

sens cel mai corect ar fi ca elevul să fie pus cât mai des în situaţia de a expune propria soluţie de 

rezolvare a situaţiilor de violenţă, de a conştientiza urmările unui astfel de comportament. 

Am putea opri aceşti copii violenţi îndepărtându-i de  grupurile violente , ajutându-i să îşi 

stăpânească revolta, mânia şi să reacţioneze cu calm la diverse situaţii tensionate,                                         

punându-i să facă ceva constructiv , îndemnându-i către lucrurile mici întâi cum ar fi ”a-şi cere 

scuze”, ţinându-i departe de tot ce înseamnă conţinut violent şi încurajându-i să se implice în 

activităţi plăcute, desfăşurate în special în aer liber. Putem afla ce sport le face plăcere, să-i 

ajutăm să îşi facă prieteni noi şi să  participe la activităţi interesante, să-i îndreptăm către medii 

sociale echilibrate din care pot învăţa ceva, să le acordăm atenţie deplină pentru ca ei să se simta 

iubiţi, respectaţi, valoroşi. Atâta timp cât elevii sunt implicaţi în diferite activităţi şi timpul trece 

în mod plăcut, nu va mai fi loc de frustrări, nemulţumiri sau tensiuni în ceea ce îi priveşte pe cei 

din jur.   

Pentru a preveni violenţa trebuie încurajată comunicarea, renunţarea sau limitarea 

accesului la maşinării de tot felul şi în acelaşi timp controlul furiei ce stăpâneşte elevii. Omul 

este aşa cum considera Lucian Blaga "fiinţă culturală" ce are capacitatea de a da un înţeles 

cuvântului, astfel cu mult efort violenţa poate fi combătută prin cuvânt. 

Prin comunicare şi educarea prin "dialogul cu sine", putem să combatem violenţa căci 

promovăm dorinţa de frumos, de estetic, dorinţa de a asimila lumea în totalitatea ei. Se impune 

asigurarea unui climat social mai bun în şcoli prin formarea unor comportamente nonconflictuale 
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şi dezvoltarea de abilităţi sociale care să evite generarea situaţiilor de violenţă. Elevii trebuie 

implicaţi activ în soluţionarea conflictelor, iar părinţii acestora să cunoască activităţile 

desfăşurate de copiii lor şi să le fie alături permanent. 

Pentru a combate violenţa trebuie să o refuzăm, nu să o negăm, căci ea nu se reduce la o 

simplă armă, la o simplă lovitură ca proiecţie a unui alter-ego zbuciumat. 

Violenţa în şcoli plafonează şi ucide interesul acestei noi generaţii. Nu ar fi oare mai bine 

să reuşim să combatem totul şi in final binoclul să nu fie spart decât să se spargă şi să ne 

reflectăm doar în cioburi? 

Nolte spunea: „Faptul că le oferim copiilor noştri o lume plină de încurajare, toleranţă şi 

preţuire, o lume în care să aibă parte de acceptarea, aprobarea şi recunoaşterea noastră, o lume în 

care să dăruiască din tot sufletul şi să se aştepte în schimb la corectitudine, bunăvoinţă şi 

consideraţie, le poate transforma viaţa şi poate transforma calitatea vieţii tuturor celor care le 

sunt în preajmă”. 

 

VIOLENŢA ÎN CĂRŢI 

 

Duţă Alexandra Elena, Cls a VI-a,  

Şc. Gimnazială Verneşti, Buzău.                  

Prof. Coord. Lorena Gheorghe  

 

 Există multe tipuri de violenţă în lumea noastră. 

   Violenţa nu se manifestă numai aici. Violenţa există şi în lumea poveştilor, lumea 

considerată de copii cea mai frumoasă parte a vieţii lor. Violenţa nu numai că există, ea 

controlează cea mai fragedă minte, mintea de copil. Poveştile citite de copiii mici conţin scene de 

violenţă neadecvată vârstei lor, indiferent că se manifestă fizic, psihic sau verbal.  

    Celebra poveste „Cenuşăreasa”, este ştiută de milioane de copii. Dar dacă analizăm întreaga 

poveste, vedem că şi aceasta conţine scene de violenţă. În poveste violenţa se manifestă mai mult 

verbal, dar şi psihic.  

    După moartea tatălui ei, Cenuşăreasa rămâne cu mama şi surorile ei vitrege care îşi bat joc 

de ea, o jignesc, o tratează ca pe o servitoare şi îi fură toată moştenirea de la tatăl ei. Acest tip de 

violenţă îi manipulează pe copii şi îi face să creadă că aşa se comportă orice mamă şi orice surori 
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vitrege. Deoarece au mintea fragedă, copiii sunt influenţaţi uşor de cărţile pe care le citesc şi cred 

că aşa se întâmplă şi în lumea reală. În mintea lor se creează un sentiment de ură pentru orice 

scria în copilărie despre mamă sau soră vitregă. Pentru ei este greu să distingă binele de rău şi iau 

cărţile ca pe un exemplu de viaţă. Unii copii procedează la fel ca acolo şi îşi distrug o parte din 

viaţă, crezând în absolut tot ce li se prezintă ca real.   

       Altă poveste celebră care conţine violenţă este „Scufiţa Roşie”. Acolo ne prezintă pădurea ca 

un loc periculos. Copiilor le poate fi frică să meargă în pădure, chiar şi în excursie, şi pot trăi 

toată viaţa cu frica aceasta. Cei mici vor crede că în orice pădure există lupi şi nu vor vrea 

niciodată să meargă într-un asemenea loc.  Se poate ca problema să se agraveze pentru unii copii 

care stau la ţară aproape de pădure. Lor le poate fi frică să mai iasă afară din casă, sau pot 

dobândi o frică mare care necesită un psiholog. Copiii pot avea coşmaruri, pot devenii copii cu 

probleme, îşi pot imagina lucruri şi chiar să îşi distrugă foarte uşor o parte din copilărie. 

     „Hansel şi Gretel” este un alt exemplu de poveste cu violenţă. Copiilor le poate fi frică să 

meargă în pădure cu părinţii sau singuri. Pot să nu mai mănânce dulciuri şi să aibă coşmaruri 

legate de poveste în fiecare noapte. Povestea le poate provoca insomnii, probleme psihologice 

sau frică de a merge în pădure, la munte, sau în orice fel de excursie.  

       În aproape toate poveştile  există tipuri de violenţă, care, fără să ne dăm seama,  poate afecta 

mintea, copilăria sau întreaga viaţă a celor mici. Propun ca în toate poveştile deja scrise să li  se 

explice copiilor că este doar o poveste închipuită de mintea oamenilor şi că nu toate răutăţile de 

acolo  sunt adevărate. Iar cele car vor urma să conţină un grad redus de violenţă.                                                                                                      

 

VIOLENŢA ÎN CĂRŢI 

                                                                                                                                                               

Tarcoci Mario,  

Şc. Gimnazială  N.I. Jilinschi, Verneşti, Jud. Buzău, 

Prof. Coord. Lorena Gheorghe 

 

De-a lungul timpului, în numeroase cărţi apar felurite cazuri de violenţă, întâmplătoare 

sau nu, începând cu „poveştile copilăriei", precum „Scufiţa Roşie”, „Albă-ca-Zăpada”, „Soacra 

cu trei nurori”, „Capra cu trei iezi", până la mari romane şi nuvele precum „Ion”, „Baltagul”, 

„Moara cu noroc".  
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          Făcând o analiză a acestor opere, am observat că violența este îndreptată, în general, 

împotriva personajelor negative. De exemplu, în povestea „Capra cu trei iezi”, violența este 

îndreptată împotriva lupului, atunci când capra îl invită pe lup să mănânce, dar de fapt era o 

capcană. Scaunul pe care stătea s-a topit şi lupul a căzut într-o groapă cu foc făcută de capră.  

Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că și personajele pozitive au de suferit din cauza 

violenței. Spre exemplu, în povestea „Albă-ca-Zăpada”, aceasta este cea care suferă din cauza 

mamei sale vitrege, care era dominată de sentimente atât de rele, încât o voia pe Albă-ca-Zăpada 

moartă. La fel este și cazul Cenușăresei. Mama vitregă a acesteia făcea o vădită discriminare 

între Cenușăreasa și fiicele sale naturale. Cu toții știm că discriminarea este și ea o formă destul 

de gravă a violenței.                                                  

               O altă formă de violență este cea din familie, îndreptată împotriva copiilor. Exemplul 

cel mai potrivit este cel al lui Nică din „Amintiri din copilărie", care era bătut atât de către 

părinţii săi, cât și de mătuşa lui. Mai mult decât atât, în această poveste se prezintă felul în care 

copiii erau educați la școală, mai exact erau urcați pe „Calul Bălan" și bătuți atunci când se 

considera că nu au fost suficient de conștiincioși. Și exemplele pot continua cu numeroase cărți 

care le sunt citite copiilor atunci când sunt mici, sau sunt citite chiar de ei o dată cu începerea 

școlii. Autorul acestor povești a surprins realitatea de la acea vreme, iar violența, ca și astăzi, este 

parte din aceasta.                                                                                                                                                             

                 În concluzie, încă de la vârste fragede, violența ni se face cunoscută în moduri destul 

de organizate, dat fiind faptul că în final, personajele pozitive beneficiază de răsplata cuvenită, 

iar personajele negative au de suferit din cauza faptelor rele pe care le provoacă celor din jur. 

Mai exact, fiecare este răsplătit conform zicalei „după faptă și răsplată". Cu toate acestea, 

cititorul își creează o imagine pe parcursul lecturii, inclusiv o imagine a scenelor de violență. 

Așadar, fie că vrea, fie că nu vrea, cititorul își va aminti aceste scene, care îl vor influența fie în 

mod pozitiv, fie în mod negativ . 

 

 

 

 

 

 



252 
 

VIOLENȚA...UN LUCRU ATÂT DE GREU DE OPRIT? 

 

Gheorghe Anastasia-Ines, Clasa a VIII-a,  

Școala Gimnazială Cândești, jud.Buzău 

Prof.coordonator: Fănică Daniel 

 Violenţa… Un cuvânt atât de mic şi totuşi cu atâtea semnificaţii. Ea scoate ce e mai rău 

dintr-un om. Din păcate nimeni nu face mai nimic pentru a o opri. În ultimii ani s-au făcut atâtea 

campanii însă nu cred că cei care s-au implicat au simţit pe pielea lor ce înseamnă violenţa. 

 Într-o zi, pe când mergeam acasă de la şcoală, am auzit un ţipăt. M-am speriat… Am vrut 

să văd de unde vine. De pe o alee… M-am dus acolo. Cineva plângea… Am văzut un bărbat mai 

înalt care dădea într-o femeie. Se vedea clar că bărbatul era în stare de ebrietate. Dădea în ea cu 

atâta înverşunare, parcă aceasta era misiunea lui, să o termine. Îmi era frică să intervin, aşa că am 

stat deoparte… Dintr-o dată un ţipăt adânc mi-a străpuns sufletul. Nu am avut curaj să mă uit 

timp de vreo cinci minute, până mi-am dat seama că nu se mai auzea nimic, totul era pustiu. M-

am apropiat de locul unde s-a întâmplat nenorocirea. Dintr-o dată nu am mai văzut nimic şi am 

simţit cum pământul îmi fuge de sub picioare… 

 Când am deschis ochii eram într-o cameră cu perdele albe, pereţi albi… Era un spital. 

Cineva deschide uşa. Era mama…Am întrebat-o ce caut acolo. Însă nu a fost nevoie să îmi 

răspundă. Totul revenise în mintea mea de la momentul când stăteam în colţul clădirii şi asistam 

la acel moment teribil. Totul părea atât de recent. Eram atât de tulburată că nu am putut rosti 

decât un cuvânt: „Femeia…” şi am căzut iar într-un somn adânc. 

 Auzeam vag o voce. Mi se părea foarte cunoscută. Nu puteam să vorbesc… Îmi doream, 

dar nu reuşeam. Ochii nu mi se deschideau, abia printr-un efort foarte mare am reuşit să mă 

dezmeticesc. Era în cameră tata şi cu un om într-o uniformă mai ciudată… Cred că era un poliţist 

după gradele de pe umăr. S-a apropiat de mine. M-a întrebat cum mă simt. I-am spus că mă 

doare capul. Cred ca atunci când am leşinat m-am lovit… Mă ardea, era insuportabil odată cu 

trecerea timpului, însă eu nu sunt genul care se plânge aşa am zis că mă doare puţin… 

 Discuţia nu se mai termina… Voiam să ştiu ce s-a întâmplat, însă toţi tăceau, nu ziceau 

nimic. Am tras singură concluzia, însă nu puteam fi sigură, aşa că mi-am luat inima în dinţi, cu 

foarte mare greutate… O parte din mine nu voia să afle ce s-a întâmplat, însă trebuia. Am 

întrebat cu vocea tremurând: „ Femeia ce face?”. Atunci, ofiţerul  m-a rugat să îi povestesc tot ce 
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am văzut şi să îi fac un portret bărbatului. Întrebarea mea rămase fără răspuns. L-am întrebat din 

nou… Nu mai puteam aştepta. El s-a întors spre mine şi atât a fost nevoie să spună: „Îmi pare 

rău, nu a avut nicio şansă…”.  

 Simţeam cum cerul se prăbuşeşte. Nu puteam să nu mă simt vinovată de moartea acelei 

biete femei, mă gândeam că poate avea copii care o aşteptau acasă, şi că din cauza mea nu poate 

merge la ei. Poate dacă eu îndrăzneam să ies din ascunzătoare nu se întâmpla nenorocirea asta… 

Gândurile mă măcinau. Nu ştiam ce să fac… Sentimentul de vinovăţie mă rodea. Dar trebuia să 

îmi asum responsabilitatea… 

 A venit şi ziua externării. Familia era cu mine. La recepţia spitalului era un băiat de vreo 

16 ani. Avea ochii în lacrimi. Tocmai venise de la bunici, unde stătea. Aici primise vestea că 

mama sa nu mai este. M-am dus lângă el. Mi se rupea sufletul. Am fost bucuroasă să aflu că el 

nu mă considera vinovată de cele întâmplate, dar asta nu a schimbat ceea ce simţeam eu. 

 I-am descris şi lui bărbatul care îi ucise mama şi am văzut cum ochii i se umplură de ură. 

Am aflat că acel om crud, fără suflet nu era tatăl său cum credeam eu, ci era al doilea soţ al 

mamei sale. Tatăl său adevărat murise acum 6 ani. Mi-a povestit că de atunci totul s-a schimbat 

în viaţa lui. Cu greu a trecut de acel moment, iar moartea mamei l-a dărâmat de tot. 

 Ochii acelui băiat m-au făcut să înţeleg câte distrugeri poate provoca violenţa, şi nu 

vorbesc aici doar de distrugeri fizice, ci mai ales de cele morale. Am fost martora unui fapt care 

m-a surprins pe atâta cât m-a indignat pe moment. Băiatul s-a întâlnit cu ucigaşul mamei sale şi 

nu a făcut nimic, lucru pe care eu nu l-aş fi făcut cu siguranţă. Cuvintele sale mi s-au întipărit în 

minte… Bărbatul îl implora să îl ierte, iar tânărul, cu lacrimi în ochi i-a zis: „Dumnezeu să te 

ierte”.   

 Atunci nu am realizat importanţa acelor cuvinte, dar după ce am analizat situaţia mai bine 

mi-am dat seama că acele cuvinte au durut mai mult decât dacă i-ar fi spus că nu îl iartă. Acel om 

va trăi mereu cu vina, însă la fel şi eu. Mereu mă gândesc ce ar fi fost dacă… 

 Din ziua aceea pot să apun că am fost altă persoană. Nimeni nu mă recunoştea. Situaţia 

aceea m-a făcut să înţeleg gravitatea unui act de violenţă. Chiar şi un moment de neatenţie poate 

fi fatal pentru cei din jur. 

 Mesajul meu nonviolenţă este foarte simplu: puterea nu ţi-o dovedeşti prin violenţă fizică 

şi nici verbală şi de aceea vă rog să reflectaţi… Este oare important să fii măreţ, să se teamă toţi 

de tine, pe când e mult mai simplu să te faci plăcut de cei din jur prin ceea ce eşti… Eu nu 
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cred… S-au tras prea multe alarme… Din păcate nimeni nu a luat în considerare gravitatea 

situaţiei. Tot mai mulţi copii îşi rezolvă problemele prin acte de violenţă. Cel mai grav este că 

adulţii nu intervin şi de cele mai multe ori chiar îşi sprijină copiii. 

 Sper că odată şi odată oamenii vor înţelege că toate problemele se pot rezolva pe cale 

amiabilă şi că nu necesită ceartă care tot timpul se termină prost pentru una dintre părţi… Din 

câte am observat violenţa împotriva femeilor a crescut alarmant, şi din păcate poliţia nu poate 

face nimic. De aceea eu cred că femeile ar trebui să înveţe să se apere, să nu se lase călcate în 

picioare. 

 Îmi doresc ca această lectură să vă facă să înţelegeţi şi să va gândiţi la faptul că bătaia, 

înjurăturile, tot ce ţine de violenţă fizică şi verbală nu este întotdeauna cea mai bună opţiune, şi 

dacă e să ne gândim mai bine, nu e niciodată cea mai bună opţiune… 

 

7 ANI DE ACASĂ  

 

Elev: Zârnă Miruna , clasa a VI-a C ,  

Şcoala Gimnazială nr. 7 Buzău  

Prof. coordonator Ivan Iuliana 

 

Zi de zi în clasă sau pe hol  

Auzi înjurături care dau de gol  

Ce persoana se poate afla sub masca bună pe care în faţa profesorilor o are  

Dar pe care imediat o dă jos după ce profesorul dispare.  

Dacă înjuri în şcoală  

Nu eşti apreciat  

Ba din contră eşti pus într-o lumină proastă  

Care cu greu poate fi ştearsă.  

Fii civilizat  

Dovedeşte că ai fost educat  

Nu în junglă, ci acasă  

Unde 7 ani, ai primit de la părinţi povaţă.  

Râzi, glumeşte şi zâmbeşte 
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Vei crea tuturor o stare de bine  

Fără să trebuiască să înjuri pe oricine,  

Fără să îţi pese de alţii de lângă tine.  

Chiar dacă ei fraier te +au făcut şi te+au luat la mişto  

Nu îi băga în seamă şi dovedeşte+ le că a fi cool nu înseamnă a înjura  

Ci frumos a vorbi şi a te purta  

Cu lumea din viaţa ta.  

Pe toţi încearcă să îi faci să înţeleagă 

Verbul a înjura nu se foloseşte în grabă 

Chiar dacă ai nervi încerci să te controlezi  

Singur să te calmezi.  

Înjurăturile în şcoală bine nu ne fac  

De aceea încercăm  

Să le îndepărtăm  

Să arătăm ce familii avem şi cum ne+au crescut  

Educaţie bună ne-au dat  

Să fim oameni buni în viaţă noastră şi pe viitor  

Să arătăm  

Acelaşi lucru, copiilor.    

 

DORINȚA 

 

 Bărăgoi Laurențiu, clasa aVI-a  

 Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău 

 Prof. îndrumător Vlad Rodica 

 

 Spune-i violenței stop, 

 Că  nu este de folos. 

 Aduce durere și chin 

 Și multora numai suspin. 
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 Stiu pe cineva anume, 

 Numele nu i-l pot da, 

 Care-a suferit, pe bune, 

 Și i s-a schimbat viața. 

 

 Eu aș  vrea, ca prin minune, 

 Violența să dispară, 

Să fie-n această lume 

Numai zi de primavară. 

 

 

JOACA FĂRĂ VIOLENŢĂ 

 

Anghel Cătălina, Clasa a V-a,  

Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti 

Comuna Crângurile 

Profesor Ene Doina 

 

Frecvent, unii copii, spun că se joacă,  

Atunci când cu palmele te atacă. 

Şi în pauze şi-n ore ei te lovesc, 

Spunând râzând că, doar glumesc. 

 

Violenţă, violenţă, acum tu m-auzi 

Sau pe la colţuri furiş, te ascunzi? 

De nimic nu eşti bună şi de-ai vrea, 

Mai bine, pleacă din clasa şi şcoala mea! 
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ZIUA NONVIOLENŢEI 

 

Anghel Cristian, Clasa a V-a,  

Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti, Comuna Crângurile 

Profesor Ene Doina 

 

Există în lume, aşa, precum se ştie, 

O zi a nonviolenţei, în luna ianuarie, 

Când, cu toţii devenim conştienţi, 

Că, la violenţă, trebuie să fim corigenţi. 

 

 

ANTIVIOLENŢĂ 

 

Bădescu Andreea, Clasa a V-a,  

Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti 

Comuna Crângurile 

Profesor Ene Doina 

 

De ce preferaţi să fiţi certaţi,  

Când, puteţi coopera, ca fraţi? 

De ce, preferaţi o înjurătură, 

Când, puteţi spune, o vorbă bună? 

 

De ce, să fim, noi, violenţi, 

Când, putem să fim corecţi? 

De ce, să nu fie pace-n lume 

Şi să facem numai bine? 
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STOP VIOLENŢEI! 

Bădoi George, Clasa a VIII-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ene Doina 

 

În primii ani, de-acasă, am învăţat, 

Cum să ne comportăm civilizat. 

Când, la şcoală, însă, ne-am adunat, 

Sfaturile părinţilor, noi le-am uitat. 

 

Violenţa nicicând, niciunde, nu-i bună, 

Căci, ne putem răni uşor la cap şi mână. 

La spital, riscăm să-ajungem împreună, 

Dacă ne lovim şi nu este de glumă. 

 

Profesori, părinţi şi bunici de aici, 

De vreţi, să nu mai fie răniţi cei mici, 

Copiilor, să le-amintiţi de toleranţă,  

Corigentă, să lase violenţa, în viaţă! 

 

                                NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA 

 

Pantilimon Emanuel Gabriel  

Liceul Teoretic Mihail Săulescu Predeal, jud Braşov 

Coordonator : prof. Vieru Ramona            

 

     Acceptăm sau nu,violența a făcut, face și o să facă parte din viața oamenilor.Indiferent cu ce 

ai propti ușa,ea se va strecura cumva inăuntru,in viața ta,pentru ca nu poți trece nepăsător pe 

lângă cotidian:pe lângă cel ce trântește ușa,strange mâna pumn ca să lovească,pe lângă cel ce 

critică excesiv sau fără motiv. 
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     Poți să urăși răul,întunericul noaptea.Poți să urăști minciuna,inșelătoria,corupția,dar dacă 

începi să urăști oamenii,îi vei face victime ale violenței tale,pentru că în mintea ta,tu vrei să-i 

pedepsești,să-i lovești și astfel să te răzbuni,să vadă și ei suferința pe care au provocat-o celor 

mai slabi ca ei. 

    Și atunci o sa imi fac acei oameni dușmani:nu mai pot să vorbesc cu ei,să conviețuiesc cu 

ei,vreau doar sa lupt împotriva lor. 

    Întotdeauna motivele pentru care se învrășbesc oamenii sunt mai mici decât urmările 

dușmăniei. 

    Și atunci? Oamenii să fie prieteni!Prietenia îi face pe oameni 

fașcinanți,toleranți,fericiți.Prietenii sunt acei oameni care-și strâng mâinile,într-un gest care 

alungă cu răbdare norii urii și dușmăniei,care înseamnă ,,NU  violenței in viața mea!” 

    Vorbele sunt frumoase și mult mai ușoare decât faptele.Toți putem citi cărți și viziona filme cu 

eroi fantastici și cu un final fericit,dar realitatea este cu totul alta,deoarece nu citim și nici nu 

vizionăm toți aceleași lucruri.Însă comunicarea între oameni și ,,podurile’’ ,care se pot construi 

între ei vor face întotdeauna minuni.Minuni care ar trebui să dureze mai mult de trei zile. 

     Căci: 

-nu este niciodată prea târziu pentru împăcare; 

-nu este niciodată prea târziu pentru a iubi; 

-nu este niciodată prea târziu pentru a fi fericit,iar cel ce este fericit nu va fi niciodată violent. 

 

 

NU LĂSA VIOLENȚA SA INTRE ÎN VIAȚA TA 

 

Rusu Andrei,  Clasa a VII-a A,  

Liceul Teoretic Mihail Săulescu, loc Predeal, Jud. Braşov  

Prof . coordonator Vieriu Ramona 

 

Ce este violența? 

în viața, suntem intâmpinați de circumstanțe neașteptate și de momente nedorite. Corpul 

nostru poate răspunde prin reacții agresive mediului inconjurător, afectând, de aceea, 

desfășurarea activităților sale normale, precum si a celor din jur. Este important sa menținem o 
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atitudine calmă si civilizată, nelasând violența si prejudecățile față de cei ce ne înconjoară să ne 

manipuleze sau să ne schimbe.  

Pentru început, este necesară o definiție a violenței: Dicționarele ne aduc la cunoștiință 

existența violenței ca fiind utilizarea forței în scopuri proprii asupra unei persoane sau unui grup 

de persoane. Este necesar sa utilizam aceste informații pentru a oferi o mai largă întelegere a 

acestui fapt și a ne învață aproapele despre importanța  nonviolenței  în viața de zi cu zi. 

Încă de la începutul timpurilor, anumite comunități au fost mai expuse  și afectate de 

catre violenâa, până în prezent, cand cotele agresivității au atins un prag alarmant în cadrul 

civilizației umane. Copiii, mai ales, sunt predispuși la astfel de activități, si la randul lor, învață 

să se acomodeze cu normele unei societăți guvernate de acțouni „barbare” asupra celorlalți. 

Deși ne aflăm în secolul XXI, conceptul de evitare a violenței nu este prezentat maselor, 

si, prin urmare nu va împinge oamenii să ia masuri împotriva utilizării forței fizice sau agresiunii 

verbale. Din păcate, aceasta este tristă realitate in care trăim, însă, trebuie sa conștientizăm că 

putem face o schimbare si putem influența oamenii. 

Există doua tipuri de violență : Cea fizică, și cea verbală. Dintre acestea doua, violența 

verbală s-a raspândit mai ales in rândul tinerilor, fapt care a dus la destramarea relațiilor de 

prietenie / amiciție dintre copii și la manifestarea unui nou curent, care implică, se pare, 

nepăsarea față de ceilalți, si asumarea unor poziții agresive a copiilor față de colegii lor. 

De la simpla agresiune verbală, se poate ajunge la conflicte, și la consecințele ulterioare. 

Tineretul nu este educat suficient cu privire la gravitatea faptelor comise, și de aceea, continuă să 

le ducă la bun sfarșit în necunoștiința de cauză. 

De ce să evităm violența? 

Raspunsul este simplu: din respectul pe care ar trebui să-l avem fața de colegi, de 

prieteni, de vârstnici, vecini, și așa mai departe. Personal, aleg să fiu nonviolent datorită 

pericolelor la care mă expun pe mine și pe cei din jur prin fapte inacceptabile. Putem înțelege, 

printr-o explicație simplă că nu este normal să avem un comportament antisocial față de oricine, 

indiferent de naționalitate, vârstă sau alți factori. 

Evitând violența, comunitatea este mai unită, prosperă și înțelegătoare față de ceilalți. 

Astfel, nivelul de trai se îmbunătățește, iar oamenii din jur contribuie cu zâmbetul pe buze la 

bunastarea grupurilor. Rata criminalității o sa fie redusă iar lumea va fi mai bună. 

Nu fi violent, pentru că: 
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- Esti capabil sa gandești 

- Oamenii sunt ființe sociale, raționale și mult evoluate 

- Nu trebuie să te lași manipulat de cei din jur 

- Societatea funcționează datorită comunităților prospere 

- Poți evita conflictele 

- îi poți face fericiți pe ceilalți 

- O să fii un om mai bun 

Alege bunatatea, nu rautatea. Fii inteligent si nu lasa violenta sa intre in viata ta! 

 

 

VIOLENŢA-NONVALOARE 

 

Berechet Lusiana, Clasa a VII-a,  

Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti 

Comuna Crângurile 

Profesor Ene Doina 

 

Violenţa şcolară este o junglă, 

Nu o lăsa la tine, să ajungă. 

Nu fii orbit, de acea chemare 

Rea, urâtă şi fără de valoare. 

 

Încearcă să fii bun şi cuminte, 

Mereu lipsit de relele ispite.  

Viaţa ta şi a altora nu o răni, 

În linişte, atunci, tu poţi trăi. 
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FĂRĂ VIOLENȚĂ! 

 

Bunescu Robert, Clasa a VI a  

Liceul Teoretic, Comuna Lădești, Jud. Vâlcea  

Prof.coord.Govoreanu Adriana-Alina 

                                         

                                          Fii inteligent! 

                                          Nu fi violent! 

                                          Dacă vrei în viață 

                                          Să capeți respect! 

 

                                          Cine dă cu pumnul, 

                                          Minte multă n-are! 

                                          Este doar un nimeni 

                                          Ce se crede tare! 

 

                                          Nimeni nu îi place 

                                          Pe cei agresivi. 

                                          Ei știu doar s-atace 

                                          Pe cei liniștiți! 

 

                                          Urăsc violența! 

                                          Nu îmi place-n larmă! 

                                          Și-mi doresc ca lumea 

                                          Să fie mai calmă! 
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SĂ STOPĂM VIOLENŢA! 

 

Cristea Mădălina, Clasa a VIII-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ilie Ion 

 

Nu este bine noi să ne lovim,  

Mai bine cu toţii, să povestim. 

Violenţa nu oferă rezolvare 

Acest lucru-i ştiut de oricare. 

 

„Stop violenţei!” să stea cu noi, 

N-are ce face, trebuie să dea înapoi. 

Haideţi, să facem loc toleranţei, 

Mereu, să dăm şanse speranţei. 

                                             

MANIFEST PENTRU O LUME PAȘNICĂ 

 

Deaconescu Ioana-Sabina, Clasa a VI a,  

Liceul Teoretic, Comuna Lădești, Jud. Vâlcea  

Prof.coord.Govoreanu Adriana-Alina 

 

                                            Mă gândesc  de ieri întruna  

                                            Ce-i violența?,Ce-i ura?  

                                            Voi cei mari, de felul vostru, 

                                            Ne trasați și drumul nostru.  

 

                                            Voi ne învățați mânia,  

                                            Voi ne predați dușmănia 

                                            Tot ce-i rau dați mai departe,  

                                            Noi vă imităm în toate! 
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                                             Dar violența o acceptați,  

                                             Aruncați-o, n-o păstrați! 

                                             De ce spuneți doar prostii? 

                                             Și de ce loviți copii?  

 

                                              Voi cu ura și mânia  

                                              Ne-otrăviți copilăria! 

                                              Și-apoi tot voi vă mirați 

                                              Când suntem recalcitranți! 

 

                                              Stop violență!Stop cruzime! 

                                              Răutatea nu-i de mine,  

                                              Stop violență!Stop cruzime! 

              Toleranța-i pentru mine! 

 

FII BUN 

 

Elev: Covaciu Simion, Cls: a VII-a 

Şc: C.S.E.I. Şimleu Silvaniei Structura Speranţa Zalău, Jud: Sălaj 

Coord: Prof. Ciocmărean  Ioan  

 

Fii bun…în fiecare zi, 

Nu te certa, nu ignora 

Nu căuta a supăra, 

Pe orice om din preajma ta ! 

 

Fii bun...mereu în viaţa ta 

În orice loc te vei afla. 

Şi nu lăsa ca-n viaţa ta, 

Să intre răutatea. 
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Fii bun...cu oamenii din jur, 

Iubeşte-i mereu tot mai mult, 

Căci viaţa-i scurtă nu te-ntreabă, 

Tu ce-ţi doreşti, omule dragă ? 

 

Fii bun…mulţi prieteni fă-ţi tu azi, 

Căci ei te vor primi cu drag, 

În orice ceas îi vei chema, 

Mereu, mereu te-or ajuta. 

 

Fii bun...te-ndeamnă Dumnezeu, 

La fel cum era Fiul Său, 

Mereu pe oameni ajuta, 

Şi mult la Tatăl se ruga. 

 

 

NONVIOLENŢA-ARMA CELOR PUTERNICI 

 

Ghidarcea Mihaela, Clasa a VIII-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ene Doina 

 

Decât să-i aplici lovituri, în picioare, 

Mai bine, i-ai oferi, colegei tale, o floare. 

Violentul, în clasă, loveşte cu ce are. 

Nu da, te rog, în cine nu are apărare! 

 

Conflictele, să le rezolvi, cu răbdare, 

Nu dând în colegi, câteva palme. 

Nu da în el, că, apoi îţi va părea rău, 

Chiar dacă, acesta, nu-i prietenul tău! 
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Să ai bun simţ şi mereu să fii cuminte! 

Să te porţi civilizat, ca elev, ia aminte! 

Cu toţi, arătaţi că, sunteţi educaţi şi amici, 

Nonviolenţa este arma celor puternici! 

 

NONVIOLENŢA 

 

Hera Ecaterina, Clasa a V-a,  

Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti 

Comuna Crângurile 

Profesor Ene Doina 

 

Gura ta, doar cuvinte bune 

Să spună, mereu, copile! 

Şterge-ţi din vocabulare 

Ura, grosolănia, injuriile!  

 

Mâna ta, să mângâie copii, 

Sau, să dăruiască o floare, 

Nu să lovească apropiaţii 

Şi să provoace întristare. 

 

Să fii rău coleg, nu-i bine, 

Violenţa uit-o, că-i nebunie, 

Dar, cu toţii, te vom susţine 

Când pacea va fi cu tine. 
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FII OM! 

 

Hrițuleac Iasmina-Andreea, Clasa a VII-a B,  

Școala Gimnazială ”Dimitrie Pompeiu”  

Comuna Broscăuți, Județul Botoșani 

Prof. Apostol Iuliana – Andreea  

 

Atunci când tu ești trist și cauți alinare, 

Atunci când lacrimi reci îți curg din nou șiroaie, 

Când singur iar te simți în lume-aceasta mare, 

Atunci, în acea clipă plângând tu ceri iertare 

Și speri că va veni un suflet să te-ajute, 

Când oameni răi te-mproașcă: 

Cu vorbe, fapte rele ce bine nu îți fac, 

Cu semne jignitoare și lucruri inutile, 

Cu palme și cu gânduri ce nimănui nu plac... 

Iar eu în disperare îți zic: 

Să fii deștept, nicicând cu pumnul să nu gândești 

C-atunci, tu „om” nu ai să te numești! 

 

DOAR PRIETENIE 

 

Iosup Nelly, Clasa a VI-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ene Doina 

 

Violenţa nu e bună. 

Ce ce te ajută ea? 

N-o lăsa, niciodată  

Să intre în viaţa ta! 

 

Să nu-ţi faci duşmani! 

Doar prieteni să ai! 

Ca în viaţă să te bucuri 

Şi în pace tu să stai. 
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ÎNTR-O LUME FĂRĂ VIOLENŢĂ 

 

Stănescu Vlăduţ, clasa a VII-a A,  

Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, 

Localitatea Mioveni, judeţul Argeş,  

Profesor coordonator: Tudor Ana 

 

Trăind fără violenţă, 

Percepi a lumii esenţă, 

Sensul cuvântului „bine” 

Şi încrederea în tine. 

 

Pe insula sănătăţii 

Tu navighezi, salvând un om, 

Purtând steagul libertăţii, 

Şi chiar deviza că eşti „domn”. 

 

Oricând tu observi tristeţe, 

Dată doar de violenţe, 

Fă ceva, nu-ţi fie frică! 

Atitudinea nu strică. 

 

În vecini bate năpasta: 

„Ce familie e asta?” -  

Te tot întrebi nedumerit; 

Simţi un copil nefericit. 

 

Ia-l la joacă şi-l îmbie 

Cu-a jocului simfonie, 

Bucuria să străbată 

Faţa sa măcar o dată. 
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Sărăcia, bat-o vina, 

A adus-o pe vecina 

În stare pruncul să-şi bată. 

Ce soartă nemeritată! 

 

Aş scoate din dicţionar 

Cuvântul „ceartă”, este clar; 

Fiindcă a lumii menire 

E clădită pe iubire. 

 

ATENŢIE, PĂRINŢI! 

 

Lăutaru Mora Maria, Clasa a V-a,  

Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti 

Comuna Crângurile,  

Profesor Ene Doina 

 

Când copilul tău dă greş, 

Tu nu îl lovi, că nu-i bine! 

Acesta va ţine minte, pe viaţă,  

Că, l-ai tratat, ca pe-un câine. 

 

Bătaia nu-i ruptă din rai,  

Cum, de multe ori, se spune. 

Părinte, mai bine, gândeşte 

Şi foloseşte doar vorbe bune! 
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PRIETENIE FĂRĂ VIOLENŢĂ 

 

Liţă Alexandru, Clasa a VI-a,  

Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti 

Comuna Crângurile 

Profesor Ene Doina 

 

Haideţi, copii, cu toţii în faţă, 

Să fim, doar prieteni, în viaţă! 

Să spunem, „nu” la violenţă 

Şi „da”, numai la toleranţă. 

 

E bine, la lecţii să colaborăm, 

Ca, lucruri bune, să învăţăm. 

Să încetăm, să ne mai lovim 

Şi nici să nu ne mai poreclim! 

 

VIOLENŢA NU-I BUNĂ 

 

Maftei Denisa, Clasa a VIII-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ene Doina 

 

Nu mai da cu pumnul, 

Că vine acu’ românul, 

Care mereu se bagă, 

Că n-are ce să facă. 

 

Curge sânge şi te doare, 

E la fel ca în războaie. 

Mai bine voi vă împăcaţi 

Şi ce-fost rău, să iertaţi. 
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FĂRĂ BĂTAIE 

 

Mincă Ana Maria, Clasa a VIII-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ene Doina 

 

Într-o şcoală, nu se ştie, 

La munte, deal sau câmpie, 

Dintr-o glumă nesărată, 

Unii colegi încep să se bată. 

 

Se-mbrâncesc şi se trântesc, 

Zarvă mare în clasă stârnesc. 

Cu palme, pumni, neîntrerupt, 

Hainele ce le poartă, ei şi le rup. 

 

Nu mai ştii ce-i aia pace. 

Unora, doar bătaia le place. 

Lăsaţi-o încolo de bătaie, 

Să nu vă mai faceţi „de oaie”! 

 

NU AR FI CHIAR O CRUZIME  

 

Elev: Ghizdeanu Bianca , clasa a VI-a C ,  

Şcoala Gimnazială nr 7 Buzău                                                                                    

Prof. coordonator Ivan Iuliana 

 

Nu vorbi cu o cruzime  

Că nu faci chiar nimic bine 

Şi înveţi pe altcineva  

Care a fost prostia ta.  
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Pentru că ai înjurat  

Apoi eşti înconjurat  

De colegi şi de amici  

De părinţi şi de bunici  

Să te înveţe doar de bine  

Dar tu te faci de ruşine.  

Toţii copii te imită  

Neştiind că nu e bine  

Să te înfrunte le e frică  

Prieteni ei nu sunt cu tine  

Dacă ar fi te-ar învăţa  

Să vorbeşti politicos  

Şi să te comporţi frumos   

 

O LUME FĂRĂ VIOLENȚĂ! 

 

Elev: Popa Marius, Clasa a V-a,  

Școala gimnazială Cislău, Loc. Cislău, Jud. Buzău 

Prof. Olteanu Loredana 

 

Azi am învățat că violența doare 

Poți răni, distruge ori se moare 

Dacă toți elevii ar dori-nțelege 

Că ființa noastră are doar o lege 

Fără îmbrânciri și jigniri ce dor 

Încât frumusețea, gingășia mor 

Putem construi vieți doar cu stridență 

Dar s-avem o lume fără violență! 
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VIOLENŢA-LUCRU RĂU 

 

Paparete Marian, Clasa a VIII-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ilie Ion 

 

Violenţa, lucru bun nu este, 

Spune-i şi tu „Stop!”, cu noi. 

Alege pacea ca necesitate 

Şi-nţelegerea va domni, apoi. 

 

În viaţă voi puteţi trăi mereu, 

Ca prieteni, tot împreună. 

Dar veţi spune că, nu-i greu 

Şi totul va merge strună. 

 

NICIO VIOLENŢĂ 

 

Paparete Antonia, Clasa a VI-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ene Doina 

 

De-acum, fără nicio violenţă, 

Ca să nu prinzi dependenţă! 

Scapi de aceasta tu mai uşor, 

Doar vorbind mereu încetişor. 

 

Fără pumni, palme, picioare, 

Că, o să te doară foarte tare. 

Altfel, ajungi urgent la direcţiune 

La purtare n-o să mai ai note bune. 
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OPREŞTE VIOLENŢA, DIN ŞCOALA TA! 

 

Pârcălabu Vlăduţ, Clasa a VI-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ilie Ion 

 

Deşi, ne aflăm, în mileniul al III-lea, 

O mare problemă, pe noi, ne condamnă. 

Nu cu pumnul se face, acum, legea, 

Violenţa pentru cei slabi, este armă. 

 

Încotro se îndreaptă civilizaţia actuală? 

Când, cu toţii, în clasă, vom fi educaţi, 

Să oprim violenţa din şcoala noastră, 

Mereu, suntem îndrumaţi, să fim toleranţi! 

 

                                                               STOP VIOLENŢEI! 

 

Elev: Talpa Gavril-Constantin Cls: a VIII-a 

Şc: C.S.E.I. Şimleu Silvaniei, Jud: Sălaj 

Coord: Prof. Faragău Voichiţa 

 

    Violenţei spunem STOP! 

               Draga,… nu mai e în top! 

               Toţi elevi-au hotărât, 

               Că-i un lucru prea urât! 

               Fără lacrimi, ciondăneli, 

               Fără vorbe în doi peri. 

               Zâmbete şi voie bună, 

               Jocuri multe împreună! 
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                De azi vom fi mai atenţi, 

                Să nu avem repetenţi. 

                Nu vrem nici măcar absenţe, 

                Care duc la violenţe. 

 

                Vrem să ne-ajutăm în toate,   

                Muncă multă, cât se poate. 

                Carte, şcoală, note mari, 

                Violenţă, să ne sari! 

 

                Tare ne-ai mai obosit, 

                 Ba ne-ai şi cam plictisit! 

                 Nu mai vrem să-ţi ştim de nume, 

                 Du-te, du-te şi nu spune! 

 

SĂ FIU MAI BUN 

 

Elev: Pop Amalia-Mălina, Cls: A VIII-A 

ŞC: C.S.E.I. Şimleu Silvaniei, Jud. Sălaj 

Coord: Prof. Faragău Voichiţa 

 

                    Dragii mei acum vă spun, 

                    Că voi deveni mai bun. 

                    Îi voi ajuta pe toţi. 

                    Haide, Nicule, că poţi! 

 

                    Pot scăpa de violenţă, 

                    Note slabe, indolenţă! 

                    Pot să-nvăţ, să fiu mai harnic, 

                    Şi cu ceilalţi cât mai darnic. 
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                    Pot s-o fac pe mama mândră, 

                    Şi pe doamna dirigintă. 

                    Şi pe bunul să nu-l uit, 

                    Că el mă iubeşte mult! 

                        

                     De bine m-a sfătuit, 

                     M-a iertat când am greşit. 

                     Bătăuş şi arţăgos? 

                     De azi voi fi chiar pe dos! 

                             

                      Nu vreau să dezamăgesc, 

                      De rele eu mă feresc. 

                      Ca să vadă toţi ai mei, 

                      Că îmi pasă mult de ei! 

                    

 

PRO FRATERNITATE 

 

Elev: Moise Valentin-Laurenţiu, clasa a VIII-a 

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău 

Prof. coordonator: Zincă Gina 

 

Violența este-o faptă pe care să nu ți-o-nsușești 

E perversă și urâtă și te-nvață să lovești. 

Dacă tu ești mai vânjos, asta nu tre’ s-o arăţi 

Vă bateți, vă insultaţi când ar trebui să fiţi doar frați. 

 

Violența dac-o vezi, trebuie s-o aplanezi, 

Conflicte să nu creezi și să le abandonezi. 

Lupta dacă s-a iscat, pe adult l-ai alarmat 

Ceea ce s-a întâmplat, n-o rămâne neaflat. 
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Mă uit în ochii de copii, cum cresc pe lîngă noi   

Şi nu văd jucării în ochii lor, poate… război! 

Mă uit, privesc cu totul alarmat 

Și văd copii vorbind necontrolat. 

 

Oare, copiii vor învăța să înțeleagă 

Că e o strânsă legătură ce ne leagă 

Eu, totuși, încă mai cred și sper 

Că toate-acestea vor sfârşi într-alt fel. 

 

FII ANTIVIOLENT! 

 

Scripcaru Cristian, Clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ilie Ion 

 

Dacă dai cu pumnul, 

O să-ţi pară ţie rău, 

Pentru că, pe altul, 

O să-l doară rău. 

 

De-aia, este bine, 

Ca să fii cuminte, 

Să spui vorbe bune 

Şi să n-ai conflicte. 

 

Să fii bun în viaţă, 

Pe alţii, să nu-i baţi. 

Mai bine să cooperaţi 

Şi să v-aveţi ca fraţi. 
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SFATURI ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI 

 

Pârcălabu Nuria, clasa a V-a A,  

Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, 

Localitatea Mioveni, judeţul Argeş,  

Profesor coordonator: Rădulescu Mariana 

 

De unora nu le pasă, 

Şi ai probleme acasă, 

Căci într-un mod exagerat 

Chiar proprii tăi părinţi te bat, 

 

Te rog sfatu’ a-mi asculta: 

Acest exemplu nu-l urma! 

Nu te descărca la şcoală 

Pe-un coleg ce are-o boală 

 

Doar pentru că te enervezi 

Şi nu poţi să te controlezi. 

Indiferent ce au ales, 

Părinţii tăi nu-s de-nţeles. 

 

La şcoală, orice bătaie, 

Implicând şi-o vânătaie, 

În suflet ea se imprimă, 

Liniştea, pe loc, termină. 

 

Comportamentul ce se vrea 

Prin forţă a impresiona 

Întotdeauna e greşit 

Şi mulţi au doar de suferit. 
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Desparte-i pe cei ce se bat 

Chiar de un pumn tu vei fi luat; 

Ajută-i pe toţi ce iubiţi, 

Şi apără-i, fă-i fericiţi. 

 

Lumea ta fie mai bună, 

Fără ură şi minciună! 

Opreşte indiferenţa 

Şi combate violenţa! 

 

ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI 

 

Şiţu George, clasa a VI-a,  

Școala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ilie Ion 

 

Dacă o să gândeşti cu pumnul, 

Nu o să ajungi nicăieri, în viaţă. 

Chiar dacă, nevoit, te jigneşte unul,  

Tu să încerci, să nu-l iei în seamă. 

 

Fii tolerant cu alţii, îngăduitor, 

Ca şi ei să fie totdeauna, aşa, cu tine. 

Nu răspunde la provocările lor, 

Dacă vrei să-ţi fie, la şcoală, bine.

FĂRĂ CEARTĂ 

Stan Alexandra, clasa a VII-a,  

Școala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ene Doina 

 

De ai o dorinţă mare,  

O primeşti cu vorbă bună, 

Nu cu pumni, nu cu picioare, 

Doar cu cuvinte uşoare. 

Hai, să spunem noi, acum, 

Să se termine cu cearta! 

Chiar nu-i bună de nimic, 

Mai bine vorbeşti calm, un pic.  
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FĂRĂ VIOLENŢĂ 

 

Tudorache Ionela, clasa a V-a,  

Școala Gimnazială Pătroaia Vale Structura Băduleşti 

Comuna Crângurile 

Profesor Ene Doina 

 

De ce să vă jigniţi 

În loc, să vă iubiţi? 

Prieteni buni să fiţi, 

Să nu vă duşmăniţi! 

 

De ce, sunteţi violenţi 

Când, puteţi fi inocenţi? 

Mai bine, de cei cuminţi, 

Căci, de toţi, ei sunt iubiţi.

 

CUVINTE 

 

Vasileascu Ana, clasa a VI-a,  

Şcoala Gimnazială Morteni, Judeţul Dâmboviţa 

Profesor: Ene Doina 

 

Există cuvinte care zidesc, 

Dar şi cuvinte care dărâmă. 

Pe primele, mereu le folosesc, 

Pe celelalte, le-arunc la ghenă. 

 

De cuvinte violente mă feresc, 

Ca de o mare şi grea furtună. 

Ele sufletul meu îl zdrobesc 

Şi mă fac să sufăr în urmă. 
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VIOLENȚA - DOVADA SLĂBICIUNII 

 

Năstase Nicolae  

Școala Gimnazială Costești, jud. Buzău 

Coordonator:  

     

 Violența este un lucru oribil indiferent de forma în care se exprimă verbală, fizică, psihică... 

   

         1. Violența este rea 

            Tu să nu recurgi la ea!  

             N-o primi în viața ta !  

        

         2. Mihail, copil cuminte, ordonat și educat 

            Nu face prostii la școală  

            Și nu este vinovat. 

  

         3. Trei colegii de-ai lui mai răi  

            Au spart geamul holului 

            Aruncându-i vina lui.  

          

         4. L-au amenințat că-l bat  

            Dacă nu spune ca ei  

            Iar acesta a cedat. 

         

         5. Mihai a avut probleme, 

            Și i-a fost frică să spună  

            Că nu el e vinovat. 

         6. Colegii au început să dea ,  

            Mai mereu vina pe el   

            Iar Mihai nu anunța. 

  

         7. Intr-o zi, plângând, s-a hotărât 

            Să nu mai accepte violența  

            Și a anunțat poliția. 

 

         8. Aceștia au rezolvat 

            Foarte repede problema  

            Iar colegii s-au scuzat. 

 

         9. Acum, Mihai este fericit  

            Și nu ezită să ajute  

            Și pe alții agresați. 

          

        10. În concluzie, vă spun 

            Să nu acceptați violența 

            Nicidecum! 
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VIOLENŢA 

 

Elev: Varga Adina, Cls: a VIII-a,  

C.S.E.I. Şimleu Silvaniei Structura Speranţa Zalău, Jud: Sălaj 

Coord: Prof. Ciocmărean  Ioan  

 

Violenţa este rea 

Să o scoţi din viaţa ta. 

N-o lăsa să prindă rod, 

Căci de ea nu scapi uşor. 

 

Violenţa te îndeamnă 

Să fii rău cu cei din preajmă. 

Să te cerţi, să faci doar rău 

Să loveşti în jurul tău. 

 

Violenţa n-o lăsa 

Să intre în viaţa ta. 

Ea mereu te va-ndemna, 

La ce-i rău, cum zice ea. 

 

Binele şi dragostea 

Cautăle-n viaţa ta. 

Acestea de vei avea, 

Tu mereu vei câştiga. 
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INDEMN 

 

Bodan Oana, clasa a-IV-a, 

Scoala gimnaziala Frasinet 

Com. Frasinet, jud.Teleorman. 

Inv.Alexe Rodica 

 

 Noi suntem colegi de banca, 

 Dar uneori ne ciondanim 

 Si supararea –o sa ne treaca,  

 Noi iarasi buni prieteni o sa fim. 

 

 Impreuna lectiile invatam 

 Asa invatatura-i mai placuta, 

 Tainele matematicii le dezlegam 

 E mai usor cand lucram impreuna. 

 

 Daca exemplul nostru veti urma, 

 In clasa totul ne va merge bine , 

 Invatatoarea se va bucura  

 Nespus, credeti-ma pe mine. 

 

 

 

 

 

 

                                       


