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În loc de prefaţă!!!

Proiectul „Nu lăsa violenţa să intre în viaţa ta!” este la a IV-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
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VIOLENȚA ÎN EDUCAȚIE
Vasile Corina
Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova, Dolj

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 viața de zi cu zi,vedem
foarte mulți copii care sunt agresivi atat verbal cît și fizic. 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 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.
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.
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Prima treaptă in prevenirea violenței o constituie educația primită în familie.Copilul
trebuie să crească într-un mediu liniștit,lipsit de abuzuri de orice fel.
-Eliminarea totală a desenelor animate și a jocurilor violente de pe calculatoare,tablete .
-Petrecerea timpului de joacă în aer liber.
-Dezacordul față de programele de televiziune care conțin violențe si încalcari ale legii.
Un rol important în prevenirea și combaterea actelor de violența îl are și școala:
-Eliminarea violenței fizice din partea colegilor mai mari sau mai puternici.
-O altă metodă de combatere a violenţei în şcoală consider că poate fi
cultivarea cultului pentru FRUMOS, cu tot ce implică asta : artă, teatru, cinema, excursii în
natură. În acest mod elevii conştientizează că poate exista şi o altă lume în afară de cea pe care o
văd zilnic (pe stradă, mijloace de transport, TV, mass
concursuri tematice , incluzând expozitii de artă

media...); se pot realiza inclusiv

fotografică, desen, poezie, în acest fel

promovând valorile artistice ale elevilor.
În fiecare zi auzim despre copii bătuți, abuzați sau chiar uciși. Există însă multe alte
cazuri despre care nu se știe nimic. Violenţa asupra copiilor este mai des întâlnită decât se crede.
Multe acte de violență au loc în spatele uşilor închise și rămân necunoscute. Unele nici nu sunt
considerate acte de violență și sunt tolerate. Fenomenul violenței, deși foarte răspândit, este de
multe ori invizibil. Toţi copiii au dreptul la o viaţă fără violenţă. Violenţa le pune în pericol
dezvoltarea fizică şi mentală. Deoarece afectează dezvoltarea copiilor, violenţa pune frâne
societăţii.
Violenţa asupra copilului poate fi prevenită. Oamenii pot alege să ia ia atitudine împotriva ei și
să o denunțe. Tu ești “omul mare’, așadar trebuie să-i arați calitățile unui “om mare”.
Iubirea nu trebuie confundată cu respectul. Iubirea puiului tău o ai, insa respectul și
admirația le castigi devenind un model pentru el și fiindu-i alături și atunci cand greșește.
Concepția conform căreia pedepsele corporale aplicate copiilor reprezinta metode de a-i
constrange pe acesșia să se incadreze în anumite tipare a provocat de-a lungul timpului
efecte chiar dezastruoase asupra psihicului acestora.
Împreuna putem combate aceste acte de violența.Tot ce trebuie să facem este să fim calmi
unii cu alti,sa nu fim invidioși și să nu ne urîm. Putem spune ca este imposibil,dar nu este
adevărat,putem să mergem după anumite principii in viață.
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„Violenţa este arma celor slabi.”



„ Violenţa naşte violenţă.”



„Violenţa este arma celor slabi”



“Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă.”

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.

Bibliografie:

Băban, A. (2001). Consiliere educaţională – ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi
consiliere. Cluj-Napoca: Ed. Psinet.
Băban, A., Petrovei, D., Lemeni, G. (2002). Consiliere şi orientare. Ghidul profesorului.
Bucureşti: Ed. Humanitas Educaţional.
Mih, V. (2005). Curs de consiliere şcolară. Cluj-Napoca: Fac. de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

COLECTIVUL DE ELEVI ŞI PERSONALITATEA NONVIOLENTĂ A ELEVULUI
Prof.Bucerzan Raluca,CSEI 2,Sibiu,jud.Sibiu

În cadrul colectivului de elevi se formează personalitatea nonviolentă a elevului.Unul din
grupurile cele mai importante din viața copilului este clasa de elevi. Acest grup are o imensă
influență asupra membrilor săi,alcătuind punctul de plecare în formarea personalității
nonviolente a elevilor.
Clasa de elevi este un grup de formare,de modelare a unor capacități și trăsături de
personalitate,de învățare a unor comportamente și de însușire a cunoștințelor și abilităților,de
educare pe diverse căi, de educație interculturală.
Caracteristicile clasei de elevi care influențează formarea personalității elevilor sunt:
-Interacțiunea directă,nemijlocită,față în față a membrilor prin jocuri,concursuri etc.
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-Prezența modelelor demne de urmat,exemplul personal;
-Gradul de coeziune(gradul de unitate) al colectivului de elevi;
- Existența unui sistem de norme sau reguli;
- Comportamentele dezirabile sunt dezaprobate,în timp ce comportamentele indezirabile sunt
respinse și sancționate.
-Elevul lucrează în prezența colegilor săi.Uneori,în clasă este angajat intr-o competiție,alteori
cooperează pentru rezolvarea temei de lucru. Aceste interactiuni îi marchează decisiv
performanțele sale și decizia de a respinge violența de orice fel.
- O depășire a capacităților cognitive,intelectuale este provocată numai în interacțiune cu alții.
Clasa de elevi devine astfel un mediu semnificativ de socializare și de formare a personalității
nonviolente a elevilor.
Copilul vrea să experimenteze binele și răul,dar eu îl învăț să discearnă.
Bibliografie:
1. Antoniu,Irinel-Violența în școală,Ed.Institutului European,Bucureşti,2010;
2. Sorel,Georges-Reflecții asupra violenței,Editura Humanitas,Bucureşti,2012;
3. Neculau,Adrian-Violența.Aspecte psihosociale,Editura Polirom,Iaşi,2003;
4. Depino,Catherine-Violența în școală,Editura Trei,Bucureşti,2013;

EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ
Prof. Dan Aurelia Veronica
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Tg.-Jiu, Gorj

Educația interculturală a devenit o temă de actualitate în școala și în societatea
românească. Educaţia interculturală promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi
înţelegere firească a raportului ”eu-celălalt” şi a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea
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diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin
aplicarea polarităţii superior-inferior.
Diversitatea culturală nu mai este un prejudiciu, ci o realitate care trebuie fructificată în
mediul şcolar. Pluralitatea culturală pune nu numai problema apărării diferenţelor, ci a dialogului
cultural, care recunoaşte că fiecare trebuie să contribuie la îmbogăţirea experienţei umane şi că
fiecare dintre ele este un efort de universalizare a unei experienţe particulare. Multiculturalitatea
nu este un adversarul universalismului european, ci o altă formă a lui. Ceea ce unifică
multiculturalismul cu universalismul european este voinţa comună de a plasa o cultură mai
presus de puterea statului sau de interesele unui grup social.
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, ne
fiind 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.
Problematica lumii contemporane este prezentă în noile tipuri de educaţii sau "noile
educaţii". Aceste "noi educaţii" corespund unor trebuinţe socio-pedagogice. În programele
UNESCO figurează 11 exemple de "noi educaţii" între care: educaţia relativă la mediu, educaţia
pentru comunicare şi pentru mass-media, educaţia în materie de preocupare pentru o nouă ordine
economică internaţională, educaţia pentru schimbare şi dezvoltare, educaţia nutriţională, educaţia
economică şi casnică modernă, educaţia pentru timpul liber, educaţia interculturală, educaţia
pentru pace, educaţia pentru democraţie şi toleranţă.
Manifestările intoleranţei pot duce la: încălcarea libertăţii şi demnităţii persoanei, privarea
de libertate, marginalizarea, persecuţia sau chiar suprimarea fizică. Intoleranţa este sinonimă cu
discriminarea. În România după 1989 se fac eforturi pentru construirea unei societăţi
democratice.
În acest scop statul român a conceput mai multe principii de diminuare a discriminării pe care
încearcă să le implementeze în societatea românească. Acestea sunt:
-politica şanselor egale, chiar şi prin legislaţie;
-reprezentativitatea în organismele de decizie;
-tratamentul egal al persoanelor, respectând diversitatea şi diferenţierea individuală;
-monitorizarea permanentă din partea societăţii civile.
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Toţi copiii trebuie educaţi pentru a participa deplin şi 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.
În acest context, educaţia rromilor constituie o problema încă nerezolvată, cu consecinţe
vizibile în plan social.Dificultăţile întâmpinate sunt generate de patru categorii de cauze:

a)cele legate de modul de viaţă al rromilor(sărăcie cronică, tradiţii)
b)cauze care ţin de atitudinea cadrelor didactice şi a altor factori responsabili implicaţi în
educaţia rromilor
c)o lipsa de corelare legislativă privind protecţia socială şi politica educaţională
d)statutul incert al inspectorilor şcolari pentru rromi
Este foarte important ca şi opinia copiilor rromi să fie luată în considerare în toate
împrejurările care le pot afecta viaţa şi dezvoltarea .Prin programul Participarea Copiilor ,aceştia
sunt instruiţi pentru a dobândi abilităţi de comunicare ,pentru a lucra în echipă şi pentru a-şi
expune punctul de vedere .Ei au posibilitatea de a-şi face auzită vocea în societate, de a contribui
la crearea unei culturi sociale ,care să ţină cont de părerea copiilor rromi , de a promova acţiuni
care să faciliteze implicarea copiilor în procesul de învăţământ .
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să
funcţioneze adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie - nu-şi
stabileşte obiective profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii
autorităţii şcolare, provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme
economice serioase, nu este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau
formală.
Avantajele unei educaţii pe termen lung nu sunt atât de convingătoare când sunt comparate
cu rezultatele pe termen scurt survenite în urma muncii sezoniere care satisface nevoile materiale
imediate. Aceasta este o caracteristică a culturii care se dezvoltă în comunităţile afectate de
sărăcie.
Bibliografie:
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1. Teodor Cozma, Elena Sechedin, Concepte de împrumut în educaţia interculturală
2. Constantin Cucoş, Educaţia. Dimensiuni culturale şi intrculturale, Editura Polirom, Iaşi, 2000,
p.240
3. Alvin Toffler, Al-treilea val, Editura Politică, Buureşti, 1983, p.38
ANALIZA CAUZELOR CARE STAU LA BAZA PRODUCERII VIOLENȚEI ÎN
UNITĂȚILE ȘCOLARE
Profesor: Dinculescu Elena Silvia
Instituție: Colegiul Economic " Maria Teiuleanu " Pitești, Argeș
Violența este dezorganizarea unui sistem personal sau social care se traduce printr-o
pierdere a integrității (fizice, materiale, psihice). Dacă, în fazele de început ale educației școlare
(când părinții noștri erau elevi), predomina violența profesorului asupra elevilor, democratizarea
educației a antrenat o deplasare a violenței către elevi, canalizând-o dinspre elevi spre profesori.
Violența fizică și cea verbală sunt două dintre cele mai des întâlnite tipuri de violența in școlile
din Europa. Cultura adolescenților pare a fi centrată pe violența, fenomen la care au contribuit
familia, școala, industria divertismentului și mass-media.
Cele mai des întâlnite tipuri de violență la care sunt expuși elevii/ profesorii sunt:
Pentru elevii :


violența emoțională, vulgaritatea de limbaj, dinspre elevii cu comportament
indezirabil;



violența fizică din partea colegilor mai mari sau mai puternici;



agresiunea părinților sau altor membrii ai familiei, ca metodă de rezolvare a
nemulțumirii față de copil;



critica și sancțiunile exagerate ce vin dinspre profesori, care nu-și cunosc suficient de
bine elevii;



violența stradală, escrocherii, șantaj din partea unor tineri fără ocupație, a găștilor de
cartier;
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frustrarea datorată unor probleme de natură socio-economică;



violuri, perversiuni sexuale, pornografie - între elevi sau provocate de persoane
dinafara școlii.

Pentru profesorii :


atitudini și limbaj trivial, vulgaritate din partea elevilor;



agresivitate nonverbală, atitudini sfidătoare din partea elevilor sau persoanelor dinafara
scolii;



vestimentație provocatoare, etalarea opulenței familiei, violența emoțională;



ostilitate în atitudini și agresivitate fizică;



impolitețe, insulte, obraznicie, nesupunere, amenințări, reproțuri din partea elevilor;



comentarii impertinente la observațiile profesorilor, părăsirea clasei în timpul
activităților,



gesturi care generează disconfort în interacțiunea acestora cu elevii și părinții;



violența verbală, amenințări și chiar violența fizică din partea unor părinți;



suspiciuni, contestarea autorității, corectitudinii și competenței profesionale a unor cadre



didactice de către elevi și părinți;



existența unor grupuri organizate care terorizează școala, pe unii profesori;



violuri, perversiuni sexuale, lovire, tâlhărire.

Cauzele care stau la baza producerii fenomenelor violente în rândul elevilor pot fi clasificate
astfel
 cauze de ordin genetic: devieri comportamentale explicabile pe bază de date genetice ;
timiditatea, labilitatea emoțională, nivelul scăzut de rezistență la conflicte, tulburări
emoționale grave care determină structura dizarmonică a personalității unor elevi ;
carențe afective de stimulare cognitivă; eșecuri personale de adaptare și integrare școlară;
 cauze ce țin de specificul vârstei școlare: modificarile hormonale caracteristice vârstei
școlare determină și modificări comportamentale, uneori nedorite; teribilismul
adolescentin; contactul elevilor în orele de instruire practică organizate deficitar;
sentimentul acut al singurătății în condițiile în care părinții aleargă obsedați de câștiguri
bănești, neacordând timp și răbdare frământărilor copiilor/ tinerilor în formare;
 carențe de ordin legislativ, la nivelul sistemului social în general și al celui școlar, în
special: incoerența legislativă- instabilitatea sistemului legislativ determină, în general,
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sfidarea legilor, regulamentelor sau normelor de conviețuire socială fără riscul
sancționarii faptelor;
 cauze de ordin moral, criza generală a sistemului de valori: lipsa unor motive înalte în
pregătirea școlară și profesională generează dezinteresul elevilor și părinților față de
școală; potențialul financiar al unor părinți determină atitudini parazitare din partea fiilor/
fiicelor acestora; dispariția/ deprecierea vizibilă a modelului familiei tradiționale;
conceptul de democrație preluat într-o manieră deformată pe toate palierele socialului;
 cauze de natură pedagogică, la nivelul școlii și al familiilor: volumul excesiv al
informatiei nu lasă locul și timpului necesar preocupărilor pentru educație ; tonul agresiv
al educatorilor, bruscarea elevilor, aprecierea nedreaptă cu note sau calificative; greșeli
atitudinale, de relaționare și câștigarea autoritatii moral-profesionale; abuz emotional și
fizic din partea cadrelor didactice sau a parintilor; nesupravegherea atenta a elevilor in
unele activitati sau in recreatii; lipsa de autoritate a unor profesori; abordarea greșită a
elevilor la unele ore, de către unii profesori generează frustrare și agresivitate; indulgența
și superficialitatea cu care sunt tratate unele probleme grave de comportament ale elevilor
generează sfidareș dispret pentru regulamente și norme școlare; nivelul scăzut de educație
și carențele culturale ale părinților; incapacitatea părinților de a-si educa si stapani copiii;
conflicte intre familiile elevilor;
 situația socio-morală și economică în unele familii: săracia și 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; numîrul mare
de familii dezorganizate, cu părinți divortați, configurate consensual, atipic ;
 aspecte născute de criza societății în tranziție: existența unui număr prea mare de
discoteci cu program non-stop, baruri și alte locuri de distracție în localități, inclusiv la
sate; lipsa de comunicare între copii și părinți, fie din cauza plecării celor din urma în
străinătate fie din cauza diferențelor de mentalitate; abandonarea de către părinți a
funcției educative, pe fondul preocupării exagerate pentru acumularea de bani și bunuri
materiale; accesul nelimitat al elevilor la informații neadecvate vârstei sau
particularităților individuale, prin televizor, internet, s.a.;
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 cauze generate si/ sau alimentate de mass-media: agresivitatea, violența și sexualitatea
reprezintă principalul conținut al unor emisiuni TV; lipsa/ raritatea modelelor pozitive in
mass-media;
 cauze ce țin de managementul școlii, la nivel micro și macro-social: lipsa unor spații și
preocupări ale școlii și comunității pentru desfășurarea unor activități recreative,
educative, reconfortante, distractive (cluburi ale tinerilor, terenuri de sport, parcuri de
distractie, etc.); deprecierea imaginii școlii în urma prezentării la TV a unor evenimente
izolate din școli.
În concluzie toate acțiunile întreprinse în cadrul unitîților școlare trebuie să urmărească
realizarea unui mediu favorabil dezvoltării unor comportamente paşnice ale elevilor şcolii, aspect
care poate fi obținut printr-un management eficient al conflictelor şi prin implicarea profesorilor
şi a părinţilor în crearea unor contexte de învăţare adecvate comportamentului civilizat al
elevilor.

PREVENIREA VIOLENȚEI PRIN ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE SOCIOEMOȚIONALĂ
GHIȚAN IONELA
LICEUL DE ARTE SIGISMUND TODUȚĂ DEVA, HUNEDOARA

Comportamentele agresive apar într-un anumit context social şi au componente afective şi
cognitive asociate. Studii recente indică faptul că exprimarea agresivităţii este influenţată în mod
semnificativ de nivelul de dezvoltare a inteligenţei emoţionale. Pentru a evalua funcţionarea
socială şi emoţională a unui copil, trebuie să avem în vedere, pe lângă comportamentul acestuia,
capacitatea sa de a înţelege emoţiile precum şi abilităţile sale cognitive. Metodele educaţionale
bazate pe recunoaşterea şi reglarea stărilor emoţionale reprezintă o nouă abordare realistă şi
practică privind gestionarea comportamentelor agresive. Aceste tehnici de intervenţie contribuie
la dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale ale copiilor, îmbunătăţind astfel funcţionarea
cognitivă şi comportamentală a acestora.
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Dezvoltarea capacităţilor emoţionale presupune abilitatea de a identifica şi înţelege
sentimentele proprii şi pe ale celorlalţi, de a regla şi exprima emoţiile şi de a le utiliza pentru
planificarea flexibilă, gândirea creativă, redirecţionarea atenţiei şi motivaţie. Multe competenţe
sunt interpersonale: interpretarea indiciilor sociale şi emoţionale, ascultarea atentă, capacitatea de
a rezista la influenţele negative, abordarea lucrurilor din perspectiva altora şi înţelegerea
comportamentului acceptabil într-o anumită situaţie. Copii au nevoie de un „vocabular al
emoţiilor”, mai elaborat, pentru a învăţa să fie atenţi la sentimentele lor şi ale celorlalţi (Elias M,
Tobias S, Friedlander B., 2002).
Astfel, furia este una dintre stările emoţionale cel mai frecvent trăite, atât de adulţi, cât şi de
copii şi se bazează pe reacţiile de tip „luptă sau fugă”. Când ia naştere furia, cel mai mic
eveniment reprezintă un nou impuls care o susţine şi o intensifică, iar când furia atinge un anumit
nivel, devine extrem de greu de controlat. Daniel Goleman numeşte acest fenomen
„suprastimulare emoţională”. Pentru gestionarea furiei, educaţia bazată pe stimularea inteligenţei
emoţionale dispune de două tehnici importante: „amprentele emoţionale” care îl învaţă pe copil
să recunoască primele semnale trimise de corp când începe să se simtă nervos şi „detectorul de
probleme” care îl ajută să depisteze situaţiile care îl fac să-şi piardă calmul şi să identifice
momentul în care a devenit conştient de ceea ce se întâmplă. Unii copii au din naştere un
temperament deosebit de dificil, iar alţii dobândesc o asemenea structură în urma unor experienţe
dureroase de viaţă (Ziglar, 2000; Goleman, 2005). Este important să reţinem că ei nu vor să fie
răi. Un copil „rău” nu este fericit, el încearcă, deşi fără succes, să se descurce cu problemele
vieţii. El trebuie ajutat să-şi însuşească un mod adecvat, acceptat social, de a trăi în această lume
– care înseamnă, de fapt, a învăţa auto-disciplina, responsabilitatea, inteligenţa socială şi
emoţională.
Educaţia bazată pe stimularea dezvoltării inteligenţei emoţionale şi sociale presupune
deprinderea abilităţilor de comunicare şi relaţionare socială eficiente, precum şi învăţarea
gestionării

emoţiilor,

reprezentând

un

factor

protector

pentru

prevenirea

apariţiei

comportamentelor agresive dar şi a altor comportamente de risc precum consumul de substanţe,
abandonul şcolar, relaţiile sexuale precoce şi chiar pentru prevenirea fenomenelor de
delincvenţă.
Necesitatea derulării unui astfel de proiect reiese tocmai din importanţa pe care inteligența
emoțională o are în dezvoltarea oricărei persoane, dar mai ales în ceea ce-i priveşte pe şcolari.
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Cercetările actuale au arătat că un nivel ridicat al abilităților intelectuale, dobândite în urma unei
pregătiri strict de ordin cognitiv, nu este suficientă pentru o bună adaptare a individului la mediu,
iar un nivel ridicat al abilităților socio-emoționale asigură indivizilor şanse mai mari să fie
eficienți în ceea ce fac, să se accepte pe sine, să fie satisfăcuți de ceea ce întreprind şi să aibă
succes în viaţă. De asemenea, s-a constatat creşterea numărului de copii care prezintă o serie de
probleme emoţionale, precum furie, impulsivitate, tristeţe şi agresivitate. Din păcate,
neabordarea corespunzătoare a tuturor acestor probleme de ordin afectiv se reflect direct în
performanţele şcolare şi nu numai.
În condiţiile în care dificultăţile comportamentale la vârsta școlară își au rădăcina tot într-o
gestionare defectuoasă a propriilor emoții, abilitatea de gestionare a reacţiilor la anumiţi
stresori devine esențială în relațiile cu ceilalți. Copiii care își dezvoltă capacitatea de a empatiza
și care învață cum să-și controleze furia vor ști cum să negocieze cu ceilalți fără să-i
rănească și fără să renunțe la propriile nevoi.
Dezvoltarea sensibilităţii faţă de diversele expresii emoţionale, cunoaşterea cauzelor şi a
posibilelor consecinţe ale unui anumit comportament emoţional, dar mai ales cunoaşterea
unor modalităţi prin care anumite emoţii pot fi gestionate, sunt importante pentru că ajută la
formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi, ajută copiii să se adapteze la mediul social al
școlii şi la situaţiile complexe de viaţă.
Proiectul ,,Dezvoltarea competențelor socio-emoționale’’ realizat cu elevii din ciclul primar, a
urmărit dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale copiilor cu vârsta cuprinsă între 6
și 10 ani, precum și încurajarea cadrele didactice cât și a părinților pentru a se implica în
procesul de dezvoltare socio-emoțională a celor mici.
Obiectivele principale ale proiectului au fost:
1. Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere a emoţiilor principale (fericire, tristeţe,
furie, frică, s.a.) manifestate la ei şi la cei din jur (să identifice și să numească emoțiile și să le
lege de contextele în care apar în mod tipic).
2. Dezvoltarea capacităţii de empatie şi de respect, de înţelegere şi acceptare pentru
sentimentele celorlalţi.
3. Dezvoltarea abilității de a-și exprima emoțiile într-un mod adecvat.
4. Recunoaşterea faptului că între evenimente și emoții intervin gânduri raţionale, care
pot fi controlate pentru a controla emoţiile.
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5. Exersarea modalităților de gestionare a propriilor emoții (depăşirea emoţiilor care
inhibă şi controlarea celor care îi stimulează exagerat).
6. Găsirea unor soluții la situații cotidiene conflictuale.
7. Sporirea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii.
8. Implicarea activă a părinților și a cadrelor didactice în procesul de dezvoltare
emoțională a copiilor.
9. Dobândirea unor procedee de autocontrol emoţional care să conducă la relaţii sociale
adecvate.
La finalul proiectului, copiii au fost capabili să-şi recunoască emoţiile lor şi ale celorlalţi, să
aibă un mai bun control asupra propriilor emoţii, să manifeste empatie faţă de ceilalţi şi respect
faţă de sentimentele lor şi să exerseze modalităţi de comunicare non-violentă. De asemenea,
copiii au învățat cum să-şi gestioneze sentimentele şi să depăşească emoţiile care

îi

inhibă

sau cele care îi stimulează exagerat (prin identificarea, recunoaşterea şi conştientizarea
lor).

Dobândirea strategiilor de reglare emoţională favorizează capacitatea de exercitare a

controlului asupra propriului comportament. În plus, abilităţile de a înţelege emoţiile proprii şi
ale celorlalţi şi de a le exprima sunt esenţiale pentru stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi.
Cu cât copiii au posibilitatea de exersare, de utilizare, de recunoaştere a modalităţilor pozitive de
exprimare a emoţiilor şi de a intra în contact cu persoanele din jur, cu atât mai uşor inserţia
socială se realizează mai facil, iar comportamentele agresive sunt mult diminuate.
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IMPLICAŢIILE ANTRENAMENTULUI ASERTIV ASUPRA
CONDUITELOR DE TIP AGRESIV LA ELEVII CU CERINŢE EDUCATIVE
SPECIALE INTEGRAŢI ÎN INVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ

Prof.consilier şcolar Olariu Anca
CJRAE Hunedoara-Liceul Tehnologic “Ovid Densuşianu”Călan
Călan, Hunedoara

Agresivitatea în cadrul instituţiilor şcolare reprezintă un fenomen de actualitate în ţara noastră.
Având în vedere această realitate, am încercat să ne concentrăm asupra specificului conduitelor de tip
agresiv din cadrul şcolilor, privind o categorie mai restrânsă de elevi, şi anume, acei elevi cu cerinţe educative
speciale integraţi în învăţământul de masă. Frecvenţa crescută a actelor comportamentale agresive întâlnite în
rândul acestor elevi ne-a determinat să implementăm un plan de lucru având ca principal scop diminuarea
acestor comportamente prin intermediul unor activităţi de antrenament asertiv şi observarea modului în care se
modifică profilul psihologic al elevului în urma acestor activităţi. Asertivitatea reprezintă o caracteristică a
unei persoane care îşi exprimă cu usurinţă punctul de vedere şi interesele, fără anxietate şi fără a le nega pe ale
celorlalţi. Prin comportament asertiv, înţelegem “un comportament ce îi permite unei persoane să acţioneze cât
mai bine în interes propriu, să îşi apere punctul de vedere fără o anxietate exagerată, să-şi exprime sentimentele
în mod sincer şi să se folosească de propriile drepturi fără a le nega pe ale celuilalt.” (J.Cottraux)
Antrenamentul asertivităţii are în vedere exersarea potenţialului latent al individului prin
metode şi tehnici specifice, având drept finalitate instalarea conduitei asertive (Holdevici I., 2000, p.245). Ca
tehnici de bază ale antrenamentului asertiv menţionăm tehnica jocului de rol şi tehnica întăririi.
Tehnica jocului de rol este des utilizată în antrenamentul asertiv, căpătând un loc dominant. În cazul copiilor cu
CES, este metoda cea mai la-ndemână pentru implementarea comportamentului asertiv. Această metodă are
avantajul de a a implica activ copiii, dezvoltând şi relaţiile din cadrul grupului, dar şi faptul că aceşti copii
participă cu plăcere la activităţi de acest gen. În jocul de rol, participanţii sunt implicaţi direct în rezolvarea unei
situaţii fiind puşi în postura de a-şi asuma rolurile personajelor implicate. Situaţia descrisă trebuie să stimuleze
interacţiunea dintre participanţi sau grupuri participante. Este o bună metodă prin care participanţii sunt puşi în
situaţia de a pune în practică elemente teoretice în situaţii cât mai apropiate de cele normale. O extensie a
tehnicii, este aceea a „schimbului de rol”, în cadrul căreia participanţii trec succesiv prin mai multe roluri,
familiarizându-se astfel cu diversele perspective în care situaţia poate fi abordată. Jocul de rol dă ocazia
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participanţilor să analizeze comportamente şi să primească feed-back specific. Revenind la specificul
colectivului de elevi, tehnica jocului de rol, prin utilizarea ei, finalizează cu rezultate vizibile privind
modificările comportamentale.
Tehnica întăririi, de asemenea este o tehnică des utilizată în antrenamentul asertiv, fiind sau nu combinată cu
alte tehnici. Prin intermediul întăririi se accentuează comportamentele dezirabile în detrimentul celor
indezirabile. Întăririle sunt foarte diverse, începând de la cele verbale, materiale, prin activităţi plăcute etc.
Elevii reacţionează bine când sunt stimulaţi prin intermediul întăririlor, de accea antrenamentul asertiv poate fi
uşor demarat prin intermediul acestei tehnici.
Obiectivele urmărite au fost:
* Măsurarea eficienţei antrenamentului asertiv în ceea ce priveşte factorul agresivitate la elevii
cu CES integraţi în învăţământul de masă.
* Măsurarea eficienţei antrenamentului asertiv în ceea ce priveşte gradul de excitabilitate la
elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă.
* Măsurarea eficienţei antrenamentului asertiv în ceea ce priveşte tendinţele de dominare la
elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă.
* Măsurarea eficienţei antrenamentului asertiv în ceea ce priveşte labilitatea emoţională la elevii
cu CES integraţi în învăţământul de masă.
* Compararea rezultatelor obţinute de elevii integraţi în clasele speciale, în urma
antrenamentului asertiv bazat pe tehnica jocului de rol şi a antrenamentului asertiv bazat pe întăriri.
S-au propus cinci ipoteze pe care le-am urmărit pe parcursul intervenţiei. Ne-am axat pe conduitele de tip
agresiv şi anume: agresivitate, excitabilitate, tendinţă de dominare şi labilitate emoţională.
-Ipoteza experimentală I: Antrenamentul asertiv influenţează pozitiv rezultatele obţinute de elevii cu CES
integraţi în învăţământul de masă în ceea ce priveşte scala„agresivitate”.
-Ipoteza experimentală II: Antrenamentul asertiv influenţează pozitiv rezultatele obţinute de elevii cu CES
integraţi în învăţământul de masă , în ceea ce priveşte gradul excitabilităţii.
-Ipoteza experimentală III: Antrenamentul asertiv influenţează pozitiv rezultatele obţinute de elevii cu CES
integraţi în învăţământul de masă, în ceea ce priveşte tendinţele de dominare.
-Ipoteza experimentală IV:Antrenamentul asertiv influenţează pozitiv rezultatele obţinute de elevii cu CES
integraţi în învăţământul de masă, în ceea ce priveşte labilitatea emoţională.
-Ipoteza experimentală V: Elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă înregistrează rezultate asemănătoare
în ceea ce priveşte tehnica de antrenament asertiv utilizată pentru diminuarea conduitelor de tip agresiv.
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Pentru a introduce o variabilă independentă ne-am propus să intervenim asupra conduitelor agresive în
două feluri: prin antrenament asertiv bazat pe tehnica jocului de rol şi pe antrenamentul asertivităţii prin metoda
întăririlor. În tehnica jocului de rol am preluat teme din principalele cauze care generează conflicte, iar metoda
întăririlor s-a bazat pe activităţi situate pe primele locuri în preferinţa copiilor (plimbatul în parc şi jocurile pe
calculator).
Metodele folosite: metoda testelor, metoda grilelor de observare, jocul de rol, metoda întăririlor.
Prezentarea eşantioanelor:
În prezenta cercetare au fost cuprinşi un număr de 20 elevi cu cerinţe educative speciale integraţi în
învăţământul de masă (ciclul gimnazial) de la Şcoala Generală cu clasele I- VIII Călan, din judeţul Hunedoara,
perioada cercetării fiind septembrie-noiembrie 2010.
Etapele cercetării:
1. Pretest: S-a derulat pe parcursul unei săptămâni, iar testul folosit a fost Inventarul de Personalitate
Freiburg (FPI). Pentru început au fost testaţi toţi elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă. La sfârşitul
perioadei s-au sortat rezultatele obţinute şi s-au luat în considerare cele mai ridicate cote obţinute pe scalele care
descriu agresivitatea (agresivitate, excitabilitate, tendinţă de dominare, labilitate emoţională). S-au selectat 20 de
elevi cu comportamente agresive.
2. Intervenţia: S-a desfăşurat pe o durată de şapte săptămâni cuprinzând intervenţia prin intermediul
întăririlor şi intervenţia prin joc de rol, în funcţie de eşantioanele administrate fiecărui tip. De asemenea a fost
elaborată o grilă de observare a respectării regulilor impuse în cadrul antrenamentului asertiv bazat pe metoda
întăririlor.
Antrenamentul asertiv prin intemediul întăririlor
S-a desfăşurat pe baza unor reguli împuse în prima zi a intervenţiei care trebuiau a fi respectate. Pe
parcursul perioadei s-a observat modul de comportare al elevilor pe baza unei grile de observaţie, întocmită după
regulile administrate, câte două ore pe zi şi o pauză, cu o frecvenţă de trei ori pe săptămână. În funcţie de
respectarea regulilor, s-au administrat întăririle, doar în cazul în care toate regulile au fost respectate pe perioada
observaţiei. Reprezentarea regulilor s-a făcut după cum urmează:-Pe coridoare circulăm încet şi ordonat; Vorbim frumos cu colegii şi cu profesorii; -Avem grijă de lucrurile noastre şi de ale altuia; -Rezolvăm
problemele fără violenţă;
În ceea ce priveşte conţinutul întăririlor am selectat tipurile după cum urmează: întăriri verbale, executarea unor
jocuri pe calculator, ieşiri în parc,
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Pentru o viziune mai clară asupra intervenţiei prin intermediul antrenamentului asertiv bazat pe
joc de rol, am realizat o sinteză a activităţilor: ▪Exerciţii de exprimare a sentimentelor: tristeţe, teamă; ▪Exerciţii
de exprimare a sentimentelor: ură, bucurie; ▪Exerciţii de recunoaştere a sentimentelor: tristeţe, teamă, ură,
bucurie; ▪Exerciţii de exprimare a opiniilor contrare; ▪Exerciţii de exprimare a sentimentelor prin mimică;
▪Exerciţii de recunoaştere a sentimentelor mimate; ▪Exerciţii de reproducere, exprimare, recunoaştere a
sentimentelor contrare; ▪ Exerciţii de realizare a unor afirmaţii la persoana I; ▪Exerciţii de exprimare / adresare
de complimente; ▪Improvizarea unor răspunsuri în contacte cu ceilalţi elevi; ▪Exerciţii de stingere a unui conflict;
▪Exerciţii de rezistenţă la frustrare.
*De exemplu, în cazul activităţii „ Exerciţii de stingere a unui conflict” a fost prezentat elevilor
un text intitulat „Cartea mea preferată”. În cadrul acestui text era vorba de doi elevi care au intrat în conflict
datărită faptului că unul dintre aceştia a rupt cartea preferată a celuilalt. Finalul poveştii a rămas neştiut, iar elevii
l-au completat. Tehnica de aplicare a fost jocul de rol. Elevii au fost împărţiţi în trei grupe: grupa celui care a
provocat conflictul, grupa celui asupra căruia se răsfrânge conflictul şi grupa mediatorului. Pe rând, fiecare elev,
va „juca” tema propusă, iar mediatorul va aplana conflictul. Ulterior, fiecare grupă va trece în locul celeilalte,
astfel fiecare elev în parte va reuşi să treacă prin cele trei roluri (schimbul de rol).
3. Posttest: Perioada de post-test a avut loc în săptămâna a noua a programului. Elevii au
fost testaţi din nou cu Inventarul de Personalitate Freiburg.
Rezultatele cercetării au fost obţinute prin compararea rezultatelor obţinute la Inventarul de
Personalitate Freiburg din perioada pre-test şi post-test, cu accent pe scalele: agresiune, excitabilitate, tendinţa de
dominare, labilitatea emoţională. Fiecare rezultat a fost comparat cu cel obţinut în urma intervenţiei.
Concluzii: Prima ipoteză experimentală a fost confirmată, prin existenţa unei valori
corespunzătoare pentru toate pragurile de semnificaţie, la fel obţinându-se şi în cazul ipotezei a patra. Ipoteza a
doua şi a treia au fost şi ele confirmate, dar nu pentru toate pragurile de semnificaţie. De aici rezultă faptul că
antrenamentul asertiv îşi pune amprenta în mod benefic asupra personalităţii copilului dar şi a adultului.
Conduitele de tip agresiv din cadrul şcolii sunt vizibil diminuate.
În ce priveşte tehnica folosită în cultivarea asertivităţii, am susţinut faptul că rezultatele vor fi
asemănătoare, indiferent ce tehnică se va aplica. În cazul nostru, această ipoteză a fost infirmată, valori mai
scăzute ale scorurilor ce indică agresivitatea înregistrându-se în cadrul grupei de elevi antrenaţi prin metoda
întăririlor. Poate şi faptul că activităţile desfăşurate de elevi au fost mai atractive faţă de cele desfăşurate cu
celălalt grup au atras după sine scorurile obţinute.
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Referindu-ne la importanţa antrenamentului asertiv, putem concluziona faptul că ajută nu doar la
diminuarea conduitelor agresive din mediul şcolar ci şi la înlesnirea contactelor sociale, eliminarea frustrărilor şi
anxietăţii, înfruntarea situaţiilor dificile.
La final este necesară sublinierea importanţei antrenamentului asertiv în condiţiile agresivităţii
şcolare, atât de prezentă printre noi şi dorim să evidenţiem faptul că orice cadru didactic poate aplica metodele
asertive la clasa de elevi, rezultatele fiind cât se poate de semnificative.

EDUCAŢIE FĂRĂ VIOLENŢĂ

Prof. Pârliţeanu Alexandru
Liceul Tehnologic”Ovid Densuşianu”Călan
Loc. Călan, Jud. Hunedoara

Violenţa poate fi întâlnită practic oriunde. Dacă deschidem ziarele, putem citi despre războaie în diferite
părţi ale lumii. Dacă deschidem televizoarele, vedem oameni ridicând vocea sau trăgând unii în alţii. Dacă
observăm copii jucându-se, vedem că ei joacă jocuri precum ,, Împuşcă-l pe cel rău”.
Violenţa este acceptată ca o cale de a rezolva conflictele. Acest lucru produce numeroase probleme,
deoarece copiii învaţă din mediul în care trăiesc. Cu cât mediul cultivă mai mult violenţa, cu atât copiii se vor
obişnui mai mult cu ea, văzută ca o cale practică şi sănătoasă de rezolvare a conflictelor.
Pentru a schimba această mentalitate, copii ar trebui să înveţe:
a) să recunoască violenţa
b) să facă faţă conflictelor folosind alte mijloace decât cele violente.
Foarte interesantă şi extrem de sugestivă este părerea lui D. Sapiro, care asociază conflictul cu un
arbore, astfel:
solul – mediul social în care izbucneşte conflictul (familia, colectivul, societatea);
rădăcina – cauzele multiple ale conflictului;
tulpina – (diferite părţi) – părţile implicate în conflict;
scorbura – problema clar definită a conflictului;
florile – emoţiile proprii pozitive şi negative ale celor implicaţi în conflict;
frunzele – acţiunile concrete ale persoanelor implicate;
fructul – soluţia rezolvării conflictului.
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Cunoaşterea şi înţelegerea motivelor/ cauzelor care stau în spatele comportamentelor agresive ale copiilor:
1. existenţa unor emoţii sau situaţii, cum ar fi:
•supărarea, frustrarea -când copiii nu vor să facă ceva ce nu le place, de exemplu pagini întregi cu liniuţe, cu
litere, cu exerciţii de acelaşi fel, pe care ştiu să le facă bine; când primesc interdicţia de a ieşi la joacă, etc.;
•furia – când consideră că au fost trataţi nedrept, au fost răniţi sau agresaţi, sau când au fost împiedicaţi să
obţină ceva la care se aşteptau, sau să facă ceva ce îşi doreau foarte mult;
•sentimentul neputinţei -când nu pot face faţă unor cerinţe personale sau ale părinţilor, sau ale profesorilor, de
exemplu lipsa de îndemânare în bucătărie, în sala de sport etc.;
•gelozia -atunci când simt că nu primesc atenţia cuvenită în raport cu ceilalţi- fraţi, colegi, prieteni etc.;
•frica -de a nu fi admonestaţi, ironizaţi în faţa colegilor, frica de eşec şcolar etc.;
•reacţie faţă de un atac -faţă de remarci umilitoare sau pedepse nemeritate;
•abandonul -prima zi de şcoală poate fi in mintea copiilor un astfel de moment;
•lupta pentru putere -lupta pentru poziţia de lider în grupul din care fac parte, dorinţa de a face numai ceea ce le
place etc.;
•atragerea atenţiei -copiii observă faptul că pot atrage atenţia părinţilor doar dacă ţipă sau trântesc, muşcă,
lovesc etc.;
•plictiseala -există tendinţa de a face ceva mai puţin obişnuit, ieşit din comun, atunci când nu au destule
posibilităţi de petrecere a timpului liber;
•nevoia de exprimare a trăirilor negative. Mulţi se comportã violent pentru a descãtuşa frustrãri şi tensiuni
interioare.
•nevoia de control, intenţia de a influenţa persoanele din jur
•presiunea din partea grupului
•nevoia de stimã
•nevoia de atenţie sau respect din partea altor persoane

2. existenţa unor modele de comportament violent - în familie, în grupul de prieteni, apropiaţi
sau în mass-media;
3. existenţa unor condiţii care facilitează descărcarea agresivităţii: consumul de alcool, consumul
de droguri, sau factori potrivnici de mediu sau abuzuri fizice şi/sau psihice în familie, în anumite perioade de
vârstã.
Modalităţi de acţiune a profesorilor:
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-responsabilizarea elevilor cu comportament violent, evitarea centrării exclusiv pe sancţiune şi
eliminarea din practica educaţională a unor sancţiuni care contravin principiilor pedagogice (măsuri de corecţie
fizică etc.) ;
-valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au comis acte de violenţă prin
implicarea acestora în activităţi şcolare şi extraşcolare ;
-tratare individualizată în activitatea instructiv-educativă;
-manifestarea ataşamentului faţă de aceşti elevi;
-folosirea recompenselor şi întăririlor;
-cultivarea unui climat optim, securizant în rândul colectivului de elevi;
-fructificarea orelor de dirigenţie prin implementarea unor strategii de dezvoltare personală, unde
se poate menţiona antrenamentul asertiv.
Posibilităţi de reacţionare:
-emiterea semnalelor (recunoaşterea acţiunilor agresive în faze incipiente)
-efectul liniştitor (un comportament liniştit, respectiv liniştitor va dezamorsa situaţia în împrejurări
tensionate, va înlătura sau va demonta agresiunea).
-apelul personal (apelurile personale au efect mai ales atunci când există o legătură prietenoasă şi
pozitivă între copil şi cadrul didactic).
Câteva strategii de prevenire şi reducere a agresivităţii în contextul şcolar:
* Introducerea părinţilor în programe de prevenţie şi intervenţie – părinţii trebuie să fie parteneri sociali
ai cadrelor didactice pentru susţinerea efortului de reducere şi prevenţie a comportamentelor violente
(“recompensarea acasă a comportamentelor prosociale”).
* Schimbarea contextelor şcolare care utilizează pedeapsa – aspectele negative din contextul şcolar care
au legătură cu întărirea comportamentelor agresive pot fi: utilizarea excesivă a dezaprobării sau lipsa remarcilor
de aprobare din partea profesorului sau a colegilor, experienţe de eşec şcolar, greşeli excesive, schimbări în
rutina clasei, tehnici agresive de gestionare a comportamentelor violente ale copiilor.
Obiectivele acestui gen de intervenţie vizează învăţarea şi utilizarea de către cadrele didactice a
tehnicilor de gestionare a comportamentelor elevilor, încurajarea comportamentelor acceptate social.
* Învăţarea de către copii a abilităţilor sociale – cei mai mulţi copii devin agresivi deoarece au un deficit
de abilităţi sociale adecvate.
Obiectivele acestei strategii de intervenţie vizează învăţarea de către elevi a unor comportamente care
să-i ajute să gestioneze situaţiile în care se confruntă cu comportamente agresive le celorlalţi.
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ
EDUCAȚIA PENTRU DIVERSITATE
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Școala Gimnazială Nr. 5
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Viitorul spaţiu european trebuie înţeles ca un loc al confruntării fructuoase dintre mai
multe coduri culturale diferite, care poate avea efecte disfuncţionale, cel puţin în anumite
momente, dacă nu va fi inteligent gestionat. De aceea, nu numai oamenii trebuie să fie pregătiţi
să se insereze în aceste noi realităţi, ci şi instituţiile trebuie să fie pregătite pentru a primi
persoanele purtătoare de coduri valorice particulare. Recompunerea entităţilor naţionale în
ansamblul european, în contrasens uneori cu ideologiile naţionaliste centraliste, va face ca
subculturile marginalizate să fie revendicate şi să se im pună altfel decât până acum. Indivizii
înşişi trebuie să actualizeze acele forme de rataşare care să le asigure coerenţa existenţială şi
eficienţa socială. Apartenenţele prime trebuie să fie permeabile şi deschise, iar identitatea se va
reface permanent în funcţie de circumstanţe. Fiecare dintre noi va fi o unitate plurală, care se va
reface permanent, sub imperiul vectorilor socio-culturali în permanentă mişcare. Desigur, fiecare
persoană va dispune de o unitate înglobantă, iniţială care va supraordona permanent noi elemente
spirituale.
Se ştie că societatea actuală impune noi tipuri de organizări, de asocieri şi de conexiuni
ale activităţilor de producţie. O structură de producţie a devenit o formă transcomunitară,
transnaţională şi transculturală de realizare a schimburilor. Reorganizarea forţei de muncă şi
integrarea ei într-o economie globală îngăduie şi obligă punerea în act a noi competenţe
relaţionale între oameni. Economiile devin competitive şi în măsura în care actorii lor ştiu să se
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raporteze la alţii. Locurile în care se munceşte devin spaţii privilegiate de învăţare interculturală
şi intercomunitară.
Ţările europene au trecut aproape toate prin momente de intoleranţă la începutul
modernităţii. Alain Touraine (1996, p. 294) consideră că problema multiculturalismului se pune
astăzi cu acuitate din cauză că modelul republican, “politic”, al occidentului este în declin sau în
descompunere. Universalismul substantival al legii şi al dreptului a fost înlocuit de raţionalismul
instrumental al economiei, al producţiei, întâi de toate, şi al consumului, de unde necesitatea
comunicării. Acest lucru a condus la internaţionalizarea vieţii economice, care a debordat
suveranitatea statelor naţionale, fenomen numit şi globalizare. Dezvoltarea tehnicii, a pieţelor şi
a noului tip de consum a distrus capacitatea de mediere politică între ordinea naturală şi
diversitatea culturilor. Începând cu acest moment, raţionalizarea şi globalizarea producţiei, a
schimbului internaţional dar şi diversitatea culturală a condus la emergenţa unui nou tip de
civilizaţie contemporană. “Fiecare dintre noi aparţine dintr-odată lumii instrumentalizate a
schimburilor economice şi la mai multe grupuri de sorginte culturală şi duce din ce în ce mai
mult o viaţă dublă, publică şi privată, economică şi culturală… Cei mai mulţi dintre noi combină
constant în maniere diferite, fragile sau schimbătoare, participarea la producţia şi consumaţia
industrializată, cu o grijă mărită faţă de identitatea noastră, a intimităţii şi a originilor noastre.
Personalitatea individuală, ca şi societatea, este pulverizată…” (Touraine, 1996, p. 299-300).
Spaţiul cultural tinde să se fragmenteze în mai multe fortăreţe comunitare, adică în
grupuri sociale, politic organizate, din care conducătorii îşi extrag legitimitatea şi influenţa lor
din izvorul pe care îl comportă tradiţiile culturale. În absenţa unor medieri puternice între
economie şi cultură, aceasta din urmă se “comunizează”, devine sursă şi emblemă pentru
identificarea unei comunităţi. Se ajunge la un fel de societate multicomunitară, segmentară,
alcătuită din entităţi care nu mai comunică între ele cu culturile diferite. Dreptul la diferenţă,
izolat de orice reflecţie asupra comunicării interculturale, conduce la un relativism cultural
încărcat de conflicte indisolubile. Dimpotrivă, pluralismul cultural recunoaşte în acelaşi timp că
fiecare cultură produce semnificaţii de valoare universală, pornind de la o experienţă particulară.
Pluralismul cultural pune problema nu numai a apărării diferenţelor, ci şi a dialogului culturilor
care recunosc, dincolo de diferenţele lor, că fiecare contribuie la îmbogăţirea experienţei umane
şi că fiecare dintre ele este un efort de universalizare a unei experienţe particulare.
Multiculturalismul nu este adversarul universalismului european, ci o altă faţă a lui. Ceea ce
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unifică multiculturalismul şi universalismul este voinţa comună de a plasa o cultură deasupra
puterii statului sau a intereselor unui grup social. Religiile sunt încărcate şi purtătoare de
multiculturalism, pentru că ele vor să transmită un mesaj universal dar sunt, de asemenea, şi cele
mai înverşunate piedici ale multiculturalismului, din moment ce se identifică cu un anumit
organism social, teritoriu sau, mai ales, putere politică (Touraine, 1996, p. 313).
Primul mare merit al ideii multiculturaliste este de a reacţiona contra omogenizării lumii
în profitul unei culturi mişcătoare, sprijinită pe puternice mijloace tehnice şi financiare şi care
slăbeşte sau distruge capacitatea de invenţie, de autotransformare şi de reinterpretare a culturilor,
etichetate ca tradiţionaliste, cu toate că ele au avut şi mari efecte de modernizare. Avem nevoie
să ne salvăm memoria ca şi mediul pentru a apăra diversitatea culturilor ca pe nişte specii
naturale. Identitatea şi alteritatea sunt inseparabile şi trebuie apărate împreună în universul
dominat de către forţele impersonale ale pieţelor financiare, ce impun noi forme de integrism
sectar (Touraine, 1996, p. 318).
Pluralismul cultural european este produsul unei istorii lungi şi continue care implică
acceptabilitatea altuia, toleranţa, coexistenţa plurală, dar cu şansa afirmării poziţiilor proprii.
Există o identitate culturală europeană şi aceasta este constituită din istoria şi experienţa comună,
decantată în miile de ani (Imperiul Roman, Creştinismul, Iluminismul, Industrializarea) Acest
pluralism spiritual se explică prin anumite elemente fundamentale ale culturii: curentele
religioase, care au fost întotdeauna transnaţionale, gândirea ştiinţifică, ce a circulat liberă din
zorii epocii moderne, modelele şi curentele artistice, ideologiile, tehnicile de producţie.
Ultimii 50 de ani au lăsat urme adânci în ţările europene:
1. Migraţiile internaţionale dinspre fostele colonii au condus la implantări de populaţii de origine
străină.
2. Dezvoltarea informaţiilor şi canalelor mediatice care au facilitat schimbul cultural.
3. Procesul construirii unei unităţi economice în plan european conduce la regândirea politicilor
educative şi culturale.
Spre sfârşitul anilor 70, şcoala a fost pusă în faţa unei mari sfidări: aceea a deschiderii
către pluralitatea culturală. Imigrarea masivă în ţările occidentale a deschis problema posibilităţii
şi căilor şcolarizării copiilor nou sosiţi în aceste ţări. Imigrarea, ca fenomen social, a pus şi
întreprinderile în faţa unor dileme: cum poate fi străinul din punct de vedere profesional, ce
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randament poate da şi cum se integrează în noi structuri de producţie. Aşa se face că şcoala va
prelua şi sarcinile întreprinderilor pentru pregătirea celor veniţi pentru o integrare de calitate.
Numai că între discursul şcolii şi discursul socio-economic se naşte rapid o prăpastie. Şcoala se
va centra nu numai spre imigranţi, ci spre întreaga societate, pentru schimbarea unor repere
mentale şi de acţiune.
Şcoala a trebuit să facă faţă eterogenităţii lingvistice şi culturale a grupurilor şcolare ivite
din urma imigrării. Prima sa gesticulaţie a fost aceea de a elimina diversitatea, de a considera
pluralismul ca ceva rău. Diferenţa a fost înţeleasă ca un handicap ce trebuia rezolvat. Educaţia
interculturală, în această fază, se reducea la o practică educativă asimilaţionistă, ca o pedagogie
reparatorie pentru eşecul sau excluziunea şcolară. Aceste practici erau puse în practică mai ales
în zonele unde componenta plurietnică era evidentă. S-a recurs, de aceea, la o pedagogie
compensatorie, de susţinere, de ştergere a diferenţelor, de achiziţionare de către toţi, pentru o
“corectă” integrare, a aceloraşi instrumente culturale, mai ales lingvistice. Alteritatea culturală a
fost conotată negativ şi a fost dispreţuită.
S-a constatat însă că această strategie nu numai că nu a dat rezultate, ci a şi generat
fenomene adverse, fiind supusă la numeroase critici din partea pedagogilor sau a reprezentanţilor
populaţiilor imigrante. Perspectiva iniţială de desconsiderare culturală s-a schimbat. Diversitatea
culturală nu mai este un prejudiciu, ci o realitate ce trebuie fructificată în mediul şcolar. Optica
se schimbă: fiecare copil are dreptul, individual, să-şi cultive limba, tradiţiile, obiceiurile.
Profesorii nu se mai raportează la culturi abstracte, dezincarnate sau folclorizate, ci la culturi vii,
manifeste la nivelul claselor şcolare, puse acum în relaţie cu modelul cultural dominant.
Concepţia fixistă şi oarecum reificată asupra culturilor este depăşită. Recunoaşterea eterogenităţii
culturale a publicului şcolar generează o tensiune nouă între universal şi particular, pentru că se
încearcă construirea din fragmente a unităţii culturale. Şcoala ia legătura cu reprezentanţii noilor
veniţi, cu părinţii copiilor, pentru a colabora şi a proiecta strategii educative bazate pe o
pedagogie diferenţiată. Educaţia interculturală era înţeleasă ca o pregătire a copilului pentru două
culturi diferite. Alfabetizarea se realizează în limba de origine a fiecăruia, progresiv făcându-se
paşi şi în direcţia limbii majoritare. Sunt valorizaţi în acest scop profesori de aceeaşi origine ca şi
a copiilor. Fiecăruia i se garantează specificitatea. Dar nu era de ajuns. Pedagogia diferenţiată
cultivă diferenţele luate separat. Punctele de întâlnire şi de comuniune culturală sunt neluate în

27

seamă. Există riscul, la indivizii altfel formaţi, de a rămâne “între culturi”, nefiind bine instalaţi
nici în cultura de origine, nici în cea a ţării de primire.
O altă strategie se centrează pe conceptul de “cetăţenie”, pe o învăţare cooperatoare, pe
crearea de situaţii de învăţare la un loc, pornind de la un fond comun, pe seama unui transfer
intercultural , alcătuit cu premeditare. Şcoala este nu numai un loc de primire, ci şi de realizare a
interferenţelor, al schimburilor egale dintre culturi.
Dacă la început reflecţia asupra interculturalului în învăţământ a fost restrânsă doar la
soluţionarea problemelor imigranţilor, astăzi se constată că vechea paradigmă nu mai este
suficientă. O dată cu perspectiva construirii unui spaţiu unitar european, a internaţionalizării
economiei, a globalizării informaţiilor, problemele se pun altfel. “ A învăţa recunoaşterea
diversităţii codurilor culturale diferite, a şti să comunici într-un context intercultural, a lua
cunoştinţă de propria identitate culturală, a fi capabil de a trece dincolo de stereotipuri şi
prejudecăţi, de a cunoaşte mai bine instituţiile, caracteristicile sociale, formele de vieţuire din
diverse ţări europene, acestea ar putea să fie obiectivele unei practici interculturale lărgite în
educaţie” (Lipiansky, 1999, p. 15).
Şcoala, ca principal instrument de socializare, devine locul unei armonizări culturale ce o
devansează pe cea socială. Gestionarea cât mai operativă şi timpurie a diferenţelor obligă cu
necesitate la întronarea unui model educativ care să favorizeze întâlnirea şi cooperarea între mai
mulţi parteneri. Prelungirea perioadei de şcolarizare face din şcoală principalul mediu de
construire a identităţii culturale.
Educația pentru diversitate este un deziderat al școlii europene, în general, dar și al școlii
românești, în special, cu toate impedimentele pe care le implică aceasta. Indiferent de
dificultățile (financiare, sociale, economice) pe care le întâmpină școala din România, dascălii
din România au obligația de forma o mentalitate nouă, deschisă spre multiculturalitate, încercând
să pună în valoare toate aspectele pozitive ale conviețuirii cu alți cetățeni (de etnii, religii
diferite) și să transmită elevilor ideea că toți suntem egali, chiar dacă suntem diferiți.
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Violenţa şcolară - un fenomen îngrijorător

Prof. Popescu Florin Iosif
Liceul Tehnologic”Ovid Densuşianu”Călan
Loc. Călan, Jud. Hunedoara

Violenţa şcolară este doar dintre manifestările violenţei cotidiene. Şcoala este o parte integrantă a
comunităţii, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu de formare a tinerilor privesc întreaga
societate.
Eric Debarbieux(1996) oferă o definiţie a violenţei: „violenţa este dezorganizarea brutală sau
continuăa unui sistem personal, colectiv şi social şi care se traduce printr-o pierdere a integrităţii, ce poate fi
fizică, psihică sau materială; această dezorganizare poate să opereze prin agresiune, prin folosirea forţei,
conştient sau inconştient, însă poate exista şi violenţă doar din punct de vedere al victimei, fără ca agresorul să
aibă intenţia de a face rău”.
Violenta şcolară se impune din ce în ce mai mult in atenţia societăţii contemporane şi a unor organizaţii
guvernamentale.Violenţa şcolară nu este un fenomen nou, dar, în trecut, ea s-a manifestat mai degrabă în spaţiul
relativ autonom al şcolii. Interesul şi preocuparea faţă de violenţa şcolară se află astăzi pe agenda multor
instituţii si organisme naţionale şi internaţionale dar şi în centrul atenţiei unor structuri ale societăţii
civile.Violenţa reclamă din partea fiecărui stat politic un răspuns exprimat prin:
- conceperea şi realizarea unei politici globale cotidiene în general şi împotriva celei şcolare, in special.
- desemnarea organismelor însărcinate cu coordonarea măsurilor şi a comunicării lor la diferite niveluri.
- descrierea materialelor care urmează a fi aplicate.
În şcoli a existat intodeauna violenţă.Violenţa în şcoli nu este un fenomen social cu totul nou, fiind
astăzi mai vizibil. Celor care consideră că violenţa şcolară este un fenomen recent trebuie sa li se amintească
faptul că, în perspectiva istorică, şcoala a fost întodeauna asociată cu violenţa. Brutalitatea era o temă necurentă
a cliamatului şcolar devenind tema de reflecţie şi dezbatere odată cu dezvoltarea standardelor civilizaţiei.
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Disciplina şcolară se realiza prin brutalitatea profesorilor, căreia îi corespundea agresivitatea elevilor de multe
ori al fel de puternică. O noua viziune asupra copilăriei a mers mână în mână cu o noua viziune asupra
metodelor de educaţie a copiilor, indiferent de spaţiul în care avea loc proiectul educaţional. Autoritatea
adultului indiferent daca el este părinte sau educator, exclude orice tip de traumă a copilului. Legile şi protecţia
socială stabilesc astăzi drepturile familie, altădată exclusive, iar raportul adult - copil nu mai aparţine vieţii
private.
Violenţa în şcoală este orice formă de manifestare a unor comportamente precum:
• exprimare inadecvată sau jignitoare: tachinări, porecle, ironizări, ameninţări, jigniri, hărţuiri;
• agresiune fizică: loviri, răniri, bruscări;
• comportamente care intră sub incidenţa legii: vandalism, furt, consum de droguri, viol, utilizare de arme;
• ofensă adusă statutului / autorităţii cadrului didactic: limbaj sau conduită neadecvată faţă de cadrul didactic;
• comportament şcolar neadecvat: fugă de le ore, indisciplină, etc.
Printre factorii de risc în apariţia violenţei şcolare menţionăm:
1. factori individuali: - factori biologici
- factori psihologici
2. factori de mediu sociofamiliali: -climatul socioafectiv din familie (relaţiile dintre părinţi, atitudinea părinţilor
faţă de copil, atitudinea copilului faţă de părinţi);
- tipul familiei (organizată sau dezorganizată);
-condiţiile economice ale familiei (statutul ocupaţional al părinţilor,
venitul familiei, etc.);
-dimensiunea familiei (numărul de copii din familie);
-nivelul de educaţie al părinţilor.
3. sursele de violenţă asociate şcolii provenind din: -neadaptarea practicilor pedagogice la nevoile şi specificul
noilor generaţii;
-preponderenţa comunicării pe axa profesor-elev;
şi subordonare a elevilor faţă de profesori;
-atitudinea de ignorare sau de dispreţ ale profesorilor faţă de elevi;
-abuzul de măsuri disciplinare, sancţiuni inegale sau pedepse.
Cauzele violenţei şcolare pot fi:
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• Cauze individuale: probleme de comunicare, toleranţă scăzută la frustrare, dificultăţi de adaptare la
disciplinele şcolare, imagine de sine negativă, instabilitate emoţională, instabiliatea motrică, dificultăţi de
concentrare, tulburări psihice grave.
• Cauze familiale: preluarea unor modele de relaţionare din familie, condiţii economice precare ale familiei,
nivelul redus al de educaţie al familiei, indiferenţa şi grija insuficientă acordată copiilor şi educaţiei acestora,
reacţii ale copilului la aşteptări prea înalte ale părinţilor, lipsa de supraveghere a copiilor în cazul familiilor în
care unul sau ambii părinţi sunt plecaţi în străinătate.
• Cauze şcolare: deficienţe de comunicare şi relaţionare în grup, programe şcolare prea încărcate şi programul
supraaglomerat, climatul competiţional din şcoală, management defectuos al clasei şcolare, decalajul între
aspiraţiile/ valorile elevilor şi oferta/practica şcolară, nedreptatea profesorilor, prejudecăţi ale profesorilor vizavi
de apartenenţa etnică a elevilor, etc.
Sunt redate mai jos câteva măsuri de prevenire a violenţei şcolare:
♦ respectarea prevederilor regulamentului şcolar;
♦ asistenţă acordată de consilierii şcolari elevilor şi părinţilor acestora;
♦ implicarea şi responsabilizarea părinţilor;
♦ participarea şi implicarea elevilor în acţiuni sau proiecte care vizează reducerea cazurilor de violenţă;
♦ realizarea periodică a unor evaluări psihologice ale elevilor;
♦ iniţierea şi derularea unor programe de formare a cadrelor didactice privind managementul clasei, rezolvarea
de conflicte, dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
♦ prezentarea unor studii de caz referitoare la violenţa şcolară şi la modalităţile de soluţionare;
♦ organizarea unor întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii comunităţii locale;
♦ elaborarea unor materiale informative;
♦ introducerea în curriculumul la nivelul şcolii a unor teme privind strategiile de rezolvare a conflictelor.
Ca şi măsuri de intervenţie la nivel individual şi relaţional:
- sancţionarea comportamentului violent şi a indisciplinei elevilor prin observaţie individuală,
mustrare în faţa clasei sau mustre scrisă, exmatriculare sau eliminare pe o perioadă determinată (3-5
zile);
- identificarea şi consilierea elevilor cu manifestări de violenţă;
- discuţii cu elevul violent, cu părinţii acestuia, colegii, prietenii, dirigintele;
- acţiune de mediere a conflictelor între elevi sau între elevi şi cadrele didactice de la cursuri ;
- iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de violenţă şcolară;
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- dezvoltarea de parteneriate ale şcoli cu alte instituţii la nivel local;
- implementarea unui sistem de monitorizare a fenomenului de violenţă în şcoli;
- diversificarea programelor de asistenţă socială adresate familiilor dezavantajate din punct de vedere
socioeconomic.
Violenţa şcolară în ţara nostră este o tema încă puţin prezentată atât la nivelul celor implicaţi în
procesul educaţional, cât şi la nivelul societăţii în general.
Bibliografie:

Albu, Emilia, Manifestări tipice ale devierilor de comportament la elevii preaadolescenţi, Editura
Aramis, Bucureşti, 2002.

EDUCAȚIA ELEVILOR CU PRIVIRE LA VIOLENȚA ÎN MASS-MEDIA

Prof. Rusu Cristina, Prof.Nagy Mariana, Colegiul Tehnic Infoel, Bistrița, jud. Bistrița-N.

Definită ca ,,utilizarea forței și a constrângerii de către un individ, grup sau clasă socială
în scopul impunerii voinței asupra altora", violența este, din nefericire, un fenomen cotidian
generalizat în zilele noastre, în ciuda încercărilor de prevenire și combaterea a acesteia.
Printre numeroase tipuri de violență care afectează societatea contemporană, s-a impus tot
mai pregnant, în ultimele decenii, violența din mass-media, televiziunea fiind, în opinia
specialiștilor, principalul mijloc de comunicare în masă care proliferează o violență constantă. De
asemenea, televiziunea este considerată de către unii cercetători și pedagogi ca fiind, în parte,
responsabilă de agresivitatea din ce în ce mai crescută a tinerilor (care au tendința de a reproduce
în realitate actele de violență de pe micul ecran), dar și de extinderea valului de violență din
societatea contemporană.
Alte efecte negative ale mass-media asupra agresivității sunt date de contactul imediat cu
diverse tehnici de luptă și mijloace violente care pot fi reproduse apoi în viața reală, orientarea
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gândirii unor oameni în sensul promovării violenței verbale sau fizice, desensibilizarea față de
victimele violenței în urma obișnuinței cu imagini violente, slăbirea constrângerilor față de
agresiune dobândite prin educație, urmare a familiarizării cu violența transmisă prin mass-media.
Alte efecte negative au fost prezentate la Convenția internațională asupra violenței în massmedia, desfășurată la New York (2 octombrie 1994), printre acestea înscriindu-se: credința
tinerilor care petrec mult timp la televizor că violența îi ajută să-și rezolve conflictele, promovarea
unei culturi a violenței în mass-meida a făcut să crească numărul minorilor implicați în acte de
violență, modelul spectacolului violenței este generalizat în lume, violența fiind astăzi un limbaj
universal și adesea atractiv, care nu are nevoie de cuvinte, unele mijloace de informare în masă
promovează personaje agresive pe post de modele de comportament, încurajând astfel,
agresivitatea, mai ales în cazul adolescenților aflați în căutare de modele.
Desigur, receptarea violenței depinde de trăsăturile psihosociale ale receptorilor și de
apartenența acestora la anumite grupuri și medii sociale. Unii analiști sunt de părere că mesajele
violente transmise prin mass-media nu au rolul decât de a analiza și a întâri tendințele agresive ale
indivizilor, în funcție de educația primită și de nivelul de socializare, de aceea, mai înclinate spre
agresivitate sunt persoanele cu deficit de stabilitate afectivă și socială, puțin integrate în mediul lor
de viață. Astfel, conform acestei opinii, mass-media nu crează violență, ci doar amplifică
tendințele de agresivitate pe care le au unele persoane, iar amplificarea violenței nu depinde de
mesaj, ci de alți factori precum: structura personalității individului, grupurile de apartenență,
situația în care se află individul la un moment dat etc.
Unele studii asupra violenței în mass-media arată că aceasta devine problematică printr-un
efect cumulativ de lungă durată, ca urmare, persoanele care se uită mai mult la televizor, la
emisiuni în care se promovează violența, sunt predispuse mai mult la agresivitate, decât cele care
se uită ocazional și alt alt gen de emisiuni, cu alte cuvinte, un consum îndelungat de violență
reduce sensibilitatea față de victime și crește toleranța față de violență care este privită ca un
comportament cotidian, firesc
Efectele violenței mediatizate sunt de multe ori psihice, profesorul Kristen Harrison, de la
Universitatea din Michigan arătând în unul dintre studiile sale că: „Aceste efecte negative variază
de la imposibilitatea de a închide un ochi toată noaptea, luni de zile după vizionarea filmelor (de
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groază), până la evitarea unor situaţii din viaţa reală care seamănă cât de cât cu scenele de
groază”. Un studio realizat de cercetătorii americani a relevant faptul că 26% din tineri au avut
probleme de ordin emoţional în urma vizionării unor scene violente, cu mult sânge şi care
conţineau secvenţe de coşmar. O treime dintre tinerii intervievaţi nu a mai resimţit aceste efecte
după o săptămână, iar o altă treime a suferit mai bine de un an de zile.
Conform unui studiu realizat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Cluj, copiii și adolescenți petrec mult timp la televizor, în fața computerului sau al altor mijloace
audiovizuale unde pot lua contact cu mesaje ce promovează violența. Astfel, două treimi dintre
copiii în vârstă de până la șase ani se uită zilnic câte două ore la televizor, iar copiii și adolescenții
cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani petrec între patru și șase ore pe zi în fața televizorului și a
computerului. Mai mult, în 53% dintre familiile chestionate, nu există reguli legate de vizionarea
programelor TV.
În ultimii ani, a scăzut timpul petrecut în fața televizorului, dar prin intermediul
telefoanelor mobile sau Ipod-urilor, copiii și adolescenții petrec mult mai mult timp pe Internet,
inclusiv pe site-urile care promovează violența.
Pe fondul creșterii tot mai accentuate a relației violență-mass-media, în februarie 1996, în
Statele Unite ale Americii a fost promulgată o nouă lege a mass-media care obligă televiziunile să
clasifice emisiunile după gradullor de periculozitate pentru copii și tineri, acestea trebuind să
conțină un cod al vârstei, al gradului de violență, de sex etc. Plecând de la această lege promulgată
în SUA, statele europene au adoptat și ele clasificarea emisiunilor în funcție gradul de violență.
Educația copiilor și tinerilor cu privire la violența generată de mass-media ar trebui să
trebui să cuprindă, printre altele, următoarele măsuri:
 Monitorizarea și limitarea timpului pe care copiii și adolescenții îl petrec în fața
televizorului și pe Internet; Asociația Americană a Pediatrilor recomandă ca un copil să nu fie
expus la televizor până la vârsta de doi ani, iar în cazul copiilor mai mari, timpul petrecut în fața
televizorului să fie de maxim două ore/zi și să se limiteze la programe de calitate.
 Oferirea unor activități alternative pentru copii și adolescenți: citire, jocuri cu prietenii,
sporturi, activități ce contribuie la dezvoltarea sănătoasă;
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 Încurajarea copiilor să analizeze mesajele primate de la TV, să exprime atitudini critice,
să puncteze diferențe între realitate și ficțiune, cu alte cuvinte educarea acestora pentru a înțelege și
a analiza critic conținutul la care sunt expuși;
 Părinții trebuie să decidă ce programe sunt potrivite pentru vârsta și personalitatea
copiilor lor și să permit aceesul acestora doar la acele programe; de asemenea, tot părinții trebuie
să stabilească limita de timp pentru vizionarea programelor la TV (este recomandat ca preșcolarii
să petreacă o oră/zi la televizor, iar copiii de 8/11 ani, câte două ore pe zi);
 Tot părinții trebuie să explice copiiilor restricțiile pe care le impugn cu privire la
vizionarea programelor la televizor, pentru a-I ajuta să înțeleagă motivele intelectuale și morale
care stau în spatele acestor restricții;
 De asemenea, părinții trebuie să analizeze scenele violente pe care le văd copiii la TV, să
îi ajute să-și analizeze fricile și să le depășească.
Bibliografie:
1.Sachelarie, O.M., (2000), Mass/media și violența în Revista Română de Sociologie, Serie nouă,
anul XI, nr. 1-2, București.
2. Abraham-Mare, Paula-Virginia, Protecția copilului împotriva violenței în mass-media, Rezumat
teză de doctorat, Univ. București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.
3. Dicționarul explicativ al limbii române.

VIOLENŢA POATE FI PREVENITĂ!
Profesor: Şorop Silvana
Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Tg-Jiu, Gorj

Libertatea individuală a fost şi este greşit înţeleasă atât de către elevi cât şi de către
profesori şi parinti. Efectul acesteia nu a însemnat însă micşorarea gradului de violenţă în şcoală,
ci dimpotriva pe fondul acestei libertăţi greşit înţeleasă şi exprimată, şcoala poate reprezenta o
sursă a unor forme de violenţă.
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Acum ceva timp în urmă, violenţa şcolară nu se manifesta decât ocazional, între elevi sau
dinspre cadrul didactic spre elev. Însă acum remarcăm o violenţă sporită de la an la an atât între
elevi cât mai ales dinspre elevi spre cadrele didactice.
Pentru a preîntâmpina un comportament violent în şcoală, trebuie mai întâi clarificat si
înţeles conceptul de violenţă. Trebuie aflate cauzele acesteia şi, în final, concepute măsurile de
combatere şi prevenire.
Spre deosebire de agresivitate, violenţa este acţiunea în sine, dezorganizarea brutală a
personalităţii sau colectivităţii şi afectează atât individul cât şi mediul în care acesta se manifestă.
Violenta nu este ereditara, dar poate fi contagioasă.
Astfel întâlnim mai multe tipuri de violenţă în mediul şcolar:
• Violenţa fizică, concretizată prin lovirea persoanelor, vătămarea fizică a acestora, deposedarea
prin forţă de bunuri, etc;
• Violenţa economică (materială) ce se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra mobilierului
şcolar şi a bunurilor altor persoane;
• Violenţa psihică ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana agresata, şi se
manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare;
Cauzele care determină comportamentul violent în rândul şcolarilor, (multiple şi greu de
combatut):
• Încă de la vârsta preşcolară unii copii sunt martori ai violenţei domestice (fizice, psihice) şi
fiind la vârsta la care îşi aleg şi imită modelul de comportament, copilul îşi va însuşi inconştient
actele de violenţă ale adulţilor, le va reproduce în interacţiunea cu grădiniţa, grupul de prieteni
sau şcoală, fiind convins că aceste atitudini sunt corecte şi fireşti;
• Deseori, din dorinţa de a fi populari, de a avea ceea ce familia nu le oferă sau pur şi simplu de a
se razbuna pe colegii cu performanţe în diverse domenii, elevii apelează la teroare, deoarece nu
cunosc pedepsele legale la care pot fi supuşi. Tot în ciclul primar se formează/dezvoltă dorinţa
copilulului de a se evidenţia; nereuşind performanţe la învaţătură, elevul va încerca să devină
lider prin orice alte metode, apelând sau instigând la violenţă;
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• O mare parte din vină o are aici şi 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 copil a unor comportamente inadecvate vârstei şi
deseori negative. La rândul sau, ajuns adult copilul va repeta greşeala parinţilor.
• 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, elevul îşi va organiza jocul şi activitatea având ca suport violenţa
vazută şi va fi influenţat de aceasta.
Prevenire şi combatere:
• Cadrele didactice trebuie să observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni
manifestările violente ale acestora prin discuţii atât cu elevii în cauză cât şi cu familiile lor. Doar
o buna colaborare a familiei cu personalul didactic va reuşi prevenirea/stoparea/îndreptarea unor
deviaţii comportamentale, deoarece cadrul legal nu permite şcolii luarea unor măsuri extreme
care să determine din partea elevului respectarea drepturilor celor din jur. Şcolii îi revine sarcina
de a corija abaterile, de a defini clar diferenţa dintre moral si imoral, deoarece copilul se va
manifesta în mediul şcolar influenţat de imaginile vizualizate.
• La nivelul clasei este indicată elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei ce negociază
regulile, şi stabilesc sancţiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli simple ce pot fi lesne
întelese si respectate.
• În conditiile în care situaţiile de violenţă şcolară nu pot fi rezolvate în mod direct prin acţiunea
efectivă şi imediată a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în cadrul căreia să fie
incluse atât cadrele didactice cât şi psihologul şcolii).
Aceasta echipă ar putea preveni şi combate acte de violenţă prin prezentarea faptelor şi
explicarea urmărilor acestora. Violenţa poate fi prevenită! Implică-te!
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MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ:
PROIECTUL DIDACTIC „CAUZELE VIOLENŢEI”

Prof. Andrei Doina
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, judeţul Buzău

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare
MODULUL: Stil de viaţă sănătos
SUBIECTUL: Cauzele violenţei
CLASA: a X-a

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Elevul va fi capabil:


să definească noţiunea de violenţă;



să identifice cauzele care determină violenţa;



să conştientizeze urmările pe care le are adoptarea unui comportament violent

asupra dezvoltării propriei personalităţi.

VALORI ŞI ATITUDINI:


respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;



aprecierea unicităţii fiecăruia.

METODE:


brainstormingul



dezbaterea



jocul



realizarea unor desene.

FORME DE ORGANIZARE:
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frontal



individual



pe grupe.

RESURSE MATERIALE:


fişe de muncă independentă



creioane colorate.

RESURSE DE TIMP:


50 minute.

RESURSE SPAŢIALE:


sala de clasă.

SCENARIUL DIDACTIC:

1. Exerciţiul de spargere a gheţii, Acrostihul, în care participanţii, pe fond muzical, îşi
scriu prenumele cu majuscule, în partea stângă a foii, pe verticală. În dreptul fiecărei litere, scriu
o calitate, un lucru pe care îl fac cu plăcere şi care începe cu litera respectivă. Fiecare membru al
grupului citeşte ceea ce a scris.

2. Elevii sunt grupaţi în trei echipe, folosind criteriul figurilor geometrice.

3. Elevii sunt solicitaţi să definească violenţa şi tipurile de violenţă existente.

4. Fiecare echipă va primi câte o situaţie pe care o vor dezbate în grup.

Situaţia 1:


Dacă nu faci ce-ţi spun, te omor din bătaie! Ai auzit?



Da, tată! Am să fac tot ce spui, numai nu mă bate!

Menţionaţi despre ce tip de violenţă este vorba.
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Ce simte o persoană când este ameninţată?

Situaţia 2:


Asta e pentru că m-ai pârât că am chiulit de la mate. Ce-ţi pasă ţie dacă învăţ sau



Nu mai da, te rog! Nu eu te-am spus, ci mama ta te-a căutat la şcoală şi nu te-a

nu?

găsit. Eu m-aş bucura să înveţi ca anul trecut, când luai numai note mari la matematică.
Menţionaţi despre ce tip de violenţă este vorba.
Ce simte o persoană când este bătută?

Situaţia 3:


Mă, prostule! Dă-mi şi mie guma!



Tu, nesimţito! Ai grijă cum vorbeşti!

Menţionaţi despre ce tip de violenţă este vorba.
Ce simte o persoană când este jignită?

5. Se discută frontal despre următoarele aspecte:


Care sunt cauzele violenţei?



Ce avantaje şi ce dezavantaje are comportamentul violent?



Ce modificări comportamentale apar în urma consumului de alcool?



Care sunt motivele pentru care o persoană recurge la consumul de alcool?



În ce măsură alcoolul şi comportamentul violent influenţează dezvoltarea

personalităţii tinerilor?


Ce motive invocă tinerii pentru consumul de alcool?



Care sunt urmările imediate şi pe termen lung ale unui comportament violent şi ale

consumului de alcool?


De ce alcoolul este considerat un drog?



Dacă ai fi părinte, în ce fel de lume ţi-ai dori să trăiască copilul tău?

6. Debriefing. Se evaluează activitatea prin jocul Pumnul meu. Fiecare participant
primeşte o foaie pe care este desenat un pumn şi trebuie să completeze desenul cu un alt desen,
astfel încât imaginea nou creată să reprezinte nonviolenţa.
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PROIECT EDUCAȚIONAL
COPIII SPUN „NU” VIOLENȚEI !

PROPUNĂTOR- RESPONSABIL COMISIE VIOLENȚĂ- prof.înv.primar, MANOLE
MONICA

DOMENIUL SI TIPUL DE ACTIVITATE:
– Educația pentru valori
- Educația pentru cooperare și toleranță
- Educația împotriva violenței
TIPUL DE PROIECT: la nivelul școlii
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Școala Gimnazială IULIA HAȘDEU, Galați
DURATA: anul școlar 2016-2017
MOTIVAȚIA:
Pornind de la analiza punctelor critice ale școlii noastre cu referire la violența școlară și de la
măsurile specifice promovate de strategia națională antiviolență, proiectul își justifică relevanța
pentru nevoile grupurilor țintă prin următoarele aspecte:
- răspunde nevoilor cadrelor didactice din școală de a-și dezvolta competențe în domeniul
cunoașterii și acțiunii preventive și de intervenție în violențele școlare;
- răspunde necesității implicării cât mai active a elevilor în desfășurarea de activități curriculare
și extracurriculare în domeniul violenței școlare.
Proiectul își propune educarea nonviolentă a copilului astfel încât acesta să nu preia modelul
comportamental violent, să nu înțeleagă și să accepte violența ca pe ceva firesc, să își gestioneze
propriile comportamente, să asimileze metode de relaționare nonviolente, să dezvolte și să
adopte un comportament echilibrat în relație cu ceilalți.
OBIECTIVUL GENERAL:
Dezvoltarea unor mecanisme de informare, formare, monitorizare și comunicare la nivelul școlii
pentru prevenirea și combaterea formelor de violență în școală.
OBIECTIVE SPECIFICE:
-

desfășurarea unor activități de conștientizare a problematicii violenței în rândul cadrelor

didactice și a elevilor;
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-

implicarea activă a elevilor în activități de prevenire și combatere a violenței școlare

organizate în context școlar și extrașcolar;
-

colaborarea cu părinții elevilor pentru rezolvarea situațiilor conflictuale prin mijloace

nonviolente;
-

reducerea actelor de violență la nivelul școlii.

GRUP ȚINTĂ: elevi , părinți, profesori învățământ primar, profesori diriginți
RESURSE:
a)

materiale: retroproiector, ecran, tablă flip-chard, calculator, INTERNET, aparat foto, CD,

hârtie de scris, markere, etc.
b)

informaționale și experiențiale: materiale suport, ,,Managementul proiectelor pedagogice”-

ghid metodologic
c)

sponsorizări pentru asigurarea materialelor necesare

ECHIPA DE PROIECT:
Comisia de prevenire si combatere a violenței în școală - responsabil- prof.înv.primar, MANOLE
MONICA
Director: prof. ICHIM OANA
PARTENERI AI ȘCOLII:
-

Cabinetul de consiliere școlară

-

Poliția locală secția nr.3

-

Cabinetul medical

-

Centrul de Mediere Alfa, Galați

BUGETUL PROIECTULUI:
-

Surse de finanțare: – sponsori, membrii echipei de proiect

ETAPE DE IMPLEMENTARE:
Pregătirea:
-

Observații asupra mediului școlar;

-

Identificarea unor cazuri de violență

Realizarea/Aplicarea
-

Popularizarea proiectului;

-

Intâlniri, consultații, dezbateri;

-

Conceperea unor materiale suport pentru dezbateri referitoare la combaterea violenței;
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-

Stabilirea unor planuri de servicii personalizate (recuperare, asistență socială și medicală)

în colaborare cu specialiști (dacă este cazul);
-

Implicarea părinților în rezolvarea unor cazuri de violență;

-

Acordarea sprijinului în situații de violență în familie.

Evaluarea
-

Inregistrarea periodică a rezultatelor obținute;

-

Observarea sistematică a copiilor care au comportamente violente;

-

Aprecierea gradului de schimbare a comportamentelor violente și de socializare.

MONITORIZARE SI EVALUARE:
-

produse ale activității pe ateliere, chestionare, portofoliul activităților, statistica cazurilor

de violența

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ:
Reducerea cu 70% a cazurilor de violență

MODALITATI DE PUBLICITATE:
-

pliante, invitații, site-ul școlii

DISEMINAREA PROIECTULUI:
-

Proiectul va fi aplicat la fiecare clasă și va fi popularizat în cadrul ședințelor cu părinții.

-

Va fi mediatizat pe site-ul școlii

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI-
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Proiectul COPIII SPUN “NU” VIOLENŢEI !

NR. DENUMIREA ACTIVITĂȚII

FORMA

DE LOCUL

CRT.

ORGANIZARE

DE RESPONSABIL PERIOADA

DESFĂȘURARE

1.

Conceperea și lansarea p

Afișe

Holurile școlii

Profesori

Noiembrie

roiectului

învățământ

Decembrie

Copiii spun “NU’ violenței!

primar

-

și 2016

profesorii
diriginți

2.

Nu accept violența!

Prezentare

Sala de festivități Echipa de proiect Ianuarie 2017

POWER POINT
3.

Ancheta

asupra

violenței

în Chestionare

Sala de clasă

Echipa de proiect Ianuarie 2017

școală
4.

O școală fără violență

Dezbatere, postere Sala de festivități Echipa de proiect Februarie
2017

5.

Cartonaș roșu pentru violență

Evidența actelor de Sala de clasă

Profesori

violență pe clase

învățământ
primar

Martie 2017

și

profesorii
diriginți

5.

Scoala intre violenta si toleranță Vizionarea

unui Sala de festivități Echipa de proiect Aprilie 2017

film
8.

Spun NU violenței

Expoziție
desene

9.

Bilanț la sfârșit de an
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Evaluarea
proiectului

de Holul școlii

Invățătorii

și Mai 2017

profesorii
Sala de festivități Invățătorii
profesorii

și Iunie 2017

Aşteptăm sugestiile şi participarea voastră pentru ca în luna mai să ne putem

mândri cu

diminuarea cazurilor de violenţă în şcoală şi să putem acorda diploma:

ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE A VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ
Demeter Mohora Ștefan
Colegiul Național Mihai Eminescu
Județul Hunedoara
A preveni este mai eficient decât a combate. Această deviză se aplică și atunci când
vorbim despre prevenirea și combaterea violenței în școală. În acest sens pentru a preveni
actele de violență în școală se propune realizarea următoarele activități:
-Respectarea strictă a Regulamentului Școlar si al Regulamentului de Ordine Interioara prin:
cunoașterea conținutului acestor regulamente de către fiecare elev și părinte precum și aplicarea
strictă, promptă și corectă a prevederilor acestor regulamente, în toate cazurile, în mod gradual și
cu comunicarea acestor măsuri către cei în cauză;
-Popularizarea actelor si sancțiunilor administrate, în rândul elevilor și părinților, ca mijloc de
descurajare a acestor acte;
- Întărirea pazei și ordinii în școală prin: -contracte cu instituții de pază și protecție, asigurarea de
fonduri bănești pentru plata angajaților permanenți în asigurarea pazei și protecției elevilor si
cadrelor didactice pe timpul programului;
-Întărirea pazei și ordinii prin personalul propriu angajat, pe întreaga perioadă a cursurilor;
-Supravegherea permanentă a incintei școlii cu ajutorul unor camere video;
-Asigurarea accesului în școală printr-o o singură intrare;
-Îmbunătățirea serviciului pe școală al cadrelor didactice pentru supravegherea atentă a elevilor
și pentru evitarea oricăror accidente sau evenimente nedorite;
-Sesizarea promptă către organele de ordine ale statului a oricăror evenimente sau acte de
violență ce s-au manifestat sau riscă să se producă în unitățile școlare precum și colaborarea
strânsă cu poliția locală sau de proximitate si cu jandarmeria;
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-Se va acorda atenție specială elevilor sau grupurilor potențial-agresive, desfășurând activități de
prevenție a faptelor negative;
-Îmbunătățirea activității educative prin: teme de dirigenție pe tema devianței comportamentale,
delincvenței juvenile, violenței de orice fel, infracționalității, la toate clasele, cu conținut adaptat
vârstei și caracteristicilor clasei;
Prezentarea unor cazuri apărute în presă si analizarea acestora cu elevii;
-Consilierea psihologica a elevilor cu probleme comportamentale precum și a celor care sunt
victime ale violenței sau unor forme de abuz;
Programe de prevenție cu accent pe dezvoltarea personală, psiho - emoțională a elevilor;
-Dezvoltarea rețelei de medicină școlară, medicul școlar împreună cu psihologul ar putea
desfășura o bună activitate de prevenție privind comportamentele de risc;
-Consilierea diriginților, profesorilor, părinților pe problemele comunicării și relaționării cu
copiii;
-Desfășurarea unor programe și proiecte educaționale, în parteneriat cu instituțiile furnizoare de
servicii în combaterea infracționalității;
-Organizarea de acțiuni educative atractive, cu elevii si părinții inclusiv concursuri pe această
temă; -Revederea tematicii lectoratelor cu părinții și a tematicii ședințelor pe clase, în sensul
cuprinderii unor dezbateri orientate pe problematica violenței;
-Organizarea unor ședințe cu părinții cu scopul informării asupra legislației în vigoare, asupra
cauzelor și condițiilor manifestării violenței în școală precum și asupra mijloacelor de prevenire
a violenței;
-Distribuirea de pliante privind date teoretice despre violență, prelucrarea acestora la clase de
către
diriginți și consilier;
Ședințe de informare a părinților privind strategia împotriva violenței;
-Instaurarea în fiecare școală a unei atmosfere de seriozitate și respect pentru valori reale;
-Combaterea promptă a oricăror acte de violență, sub orice formă s-ar manifesta aceasta;
-Examinarea psihologică a elevilor cu probleme comportamentale;
-Monitorizarea elevilor și faptelor reprobabile, activități lunare cu elevii-problemă;
-Analiza periodică, în consiliul profesorilor și în careul școlii, a evenimentelor din perioada
respectivă și comunicarea măsurilor stabilite de conducerea unității;
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-Instituirea unei comisii de disciplină la nivelul școlii cu atribuții specifice;
-Recuperarea, prin fapte exemplare, a prestigiului școlii in fata comunității;
- Întărirea legăturii școlii cu familia și comunitatea locală printr-o mai strânsă colaborare cu
familiile elevilor, cu biserica, cu primăria, poliția, justiția, instituțiile sanitare;
-Vizitarea periodică a elevilor la domiciliul acestora, sau comunicarea prin mijloacele moderne
cu părinții;
-Acțiuni în echipe mixte: profesori- elevi- părinți- psihologi- cadre medicale- polițiști- jandarmi,
pentru activități de informare si prevenție a unor fapte sociale reprobabile;
-Introducerea uniformelor școlare, a unor însemne distinctive pentru elevii din fiecare școala, a
legitimațiilor de elev, interzicerea utilizării telefoanelor mobile etc;
-Constituirea comisiei de prevenire și combatere a violenței la nivelul școlii;
-Realizare si promovarea unor pliante, materiale informative pentru elevi, cadre didactice si
părinți, privind fenomenul violentei;
-Consilierea individuala a persoanelor implicate in acte de violența in școală;
-Consilierea de grup a elevilor in vederea adoptării permanente a atitudinilor prosociale;
-Prezentarea de filme referitoare la violență;
- Adoptarea unui comportament decent pe timpul prezenței la școală și folosirea unui limbaj
civilizat, pentru a nu intra în conflict cu alți elevi;
- A nu se răspunde la provocările altor elevi, mai ales dacă nu sunt cunoscuți și aceștia sunt în
grup, pentru a evita intrarea în polemică cu ei;
- Este de preferat a nu se purta obiecte de valoare din materiale prețioase la vedere;
- Este de evitat alegerea locurile slab iluminate pe timp de noapte și evitarea companiei
persoanelor necunoscute;
- La deplasarea spre școală sau spre domiciliu spre este de preferat să nu fiți singur, ci a fi în
compania altor colegi;
- În cazul unei dispute verbale cu alt elev, este indicat a alege un comportament civilizat
pentru a evita să loviți sau să fiți lovit, fapt care ar duce la escaladarea conflictului;
- Adresarea cu încredere către diriginte sau unui alt profesor în cazul în care există divergențe,
deoarece ei sunt în măsură să intervină în mod competent;
-Consilierea părinților privind disciplinarea pozitiv a copiilor, prevenirea violentei in familie,
relaționarea cu școala, în cadrul proiectului educațional „Școala părinților
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AGRESIVITATEA ÎN MEDIUL ȘCOLAR

EDUC. GEORGESCU PATRICIA – MARIA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 RM. VÂLCEA
– JUD. VÂLCEA
Problematica agresivității, fie că îmbracă forma acțiunilor individuale fie a celor
colective, cunoaște numeroase fațete, fiind un important factor al comportamentului uman. La
nivel școlar, elevul, marea necunoscută, nu de puține ori este împins la acte necugetate care nu-și
au o explicare rațională a actelor comportamentale respective. Constatările foarte interesante ale
specialiștilor în psihologie socială arată că nu numai elevii cu înclinații și chiar trăsături
patologice tind să aibă aceleași reacții într-o situație de criză școlară sau extrașcolară.
O constatare interesantă privitoare la starea de pace sau la cea de război stipulează faptul
că ultimii 500 de ani ai Europei au fost doar 200 de ani de pace și restul de 300 de război. După
această constatare cu valențe de cultură generală ar fi foarte bine să trecem în revistă structurile
și etiologia afectivității pornind de principalele orientări cu caracter teoretic ale domeniului.
Profesorul Septimiu Chelcea (1993) definește agresivitatea ca orice formă de
comportament care are ca scop vătămarea sau jignirea altora și care sunt motivate să evite acest
comportament. După cum se poate observa:


agresivitatea nu este un sentiment ci o formă de comportament;



agresivitatea implică și o formă de intenționalitate (neglijența nu este suport al
agresivității, numai ceea ce este realizat cu discernământ);



cel vătămat evită pe cât posibil agresiunea.

După opinia aceluiași profesor, agresivitatea presupune mai degrabă un nivel augmentat, crescut
de duritate.
Conceptul de agresivitate apare mai mult în limbajul sociologiei educației mai mult decât
în cel al psihologiei educației. Astfel, Buss, în "Psihologia Agresiunii (1961), arată că nivelurile
agresivității sunt:
1. Agresivitate FIZICĂ:
2. Agresivitate VERBALĂ, iar criteriile după care a fost analizată sunt:
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-caracterul activ / caracterul pasiv;
-caracterul direct/ caracterul indirect.
În paragrafele care urmează sunt prezentate principalele manifestări agresive,
accentuându-se dezvoltarea comportamentală și specificul educațional al acestora.

FIZIC

VERBAL

ACTIV

PASIV

ACTIV

PASIV

Vătămare

ocuparea

Lovire

spațiului

Găzduirea

refuzul de

zvonuri

refuzul de

Tăinuirea

a elibera

calomnii

a vorbi în

Infractorului

spațiul

injurii

refuzul de

DIRECTĂ

a vorbi

INDIRECTĂ

apararea cuiva

Analiza agresivității din perspectiva paradigmelor sale explicative are următoarea structură:
A. Paradigma biologică:
McDougall (1923) vorbește despre instinctul agresiv care s-ar afla la
temelia războaielor; Freud (1924) vorbește despre instinctul distructiv
(Thanatos); K.Lorenz (1966) întemeiază etologia (știinta care se ocupă de
studiul comportamentului animal) și afirmă că agresiunea este o forță a vieții
cu rol decisiv în viața socială,etc. Alte orientări în interiorul aceleiași
paradigme sunt, teoria hormonală, structura cerebrală, aberații cromozomiale,
etc.
B. Paradigma frustrare – agresivitate:
Lansată de Dollard (1939) și explicată ca fiind o tensiune emoțională
aparută în urma barierei interpuse în fața desfășurării scopurilor respective.
Berkowitz asociază stării de frustrare sentimentul frustrant și probează
experimental faptul că "nu întotdeauna cel frustrat dezvoltă un comportament
agresiv, trebuie să aibă la îndemână și armă", dar aceea care pune la dispoziția
sa arma este societatea, etc.
C. Paradigma socio-culturală (educațională):
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Îl aduce în prim plan pe Bandura și colaboratorii săi (1963) care afirmă
că factorii ce pot regla comportamentele agresive sunt: recompensa, pedeapsa
și indiferența.
Provenind din latinescul "aggresio" care înseamnă atac, agresivitatea exprimă, potrivit
Dicționarului de Sociologie" (1993) "comportamentul verbal sau acțional, ofensiv, orientat spre
umilirea, minimalizarea și chiar suprimarea fizică a celorlalți.
Agresivitatea, agresiunea și violența au nuanțe diferite. Atitudinea agresivă implică
scopul distructiv; violența, fiind o conduită agresivă acută, caracterizată în special prin folosirea
forței fizice este limitată în timp, atât prin rapiditatea trecerii la act cât și prin rapiditatea
realizării agresive. Agresiunea este trecerea de la potențialitate la actul propriu-zis, implicând un
comportament cu o motivație: "distrugere parțială sau totală, în sens propriu sau figurat, a unui
obiect sau a unei persoane.
Agresivitatea ca modalitate de relaționare interumană îmbracă diverse forme, de la
violență – acțiune distructivă îndreptată împotriva oamenilor sau a proprietății care face apel la
forța fizică:


insulta;



furtul;



constrângerea prin șantaj;



amenințarea.

Deseori, și în clasa de elevi, impulsul agresiv este limitat la competiție, la atac verbal, la
ostilitate, exprimându-se prin injurie, dispreț, ranchiună, etc.
Cercetarile de tip psihologic, apropiate modului de exprimare agresiv în clasa de elevi au
demosntrat faptul ca la baza agresivității se află subaprecierea EU-lui, o autoevaluare scăzută,
Lipsitt (1958) și Coopersmith (1967), au aratat că, la o listă de adjective, copiii anxioși au
prezentat fără excepție o autoevaluare scăzută. Block & Thomas (1979) au concluzionat: tinerii
care la lista de adjective își fixează locul mult deasupra mediei, sunt și ei anxioși, fapt care a mai
fost denumit și autoevaluare proiectivă.
O altă cauză specifică manifestărilor agresive în clasa de elevi o declanșează
mecanismele de apărare la așa-zis-ul fenomen de curiozitate blocată. Dacă profesorul nu
cunoaște tendința elevului de a se afirma, de a câștiga aprecierea adulților, se creează o tensiune
puternică, o "anxietate de dependență", care, în loc să-l apropie de educator, sub forma frustrantă,
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îi poate produce o supărare, un sentiment de dușmănie. Anxietatea apare atunci când, în astfel de
imprejurări, atitudinea părintească a profesorului, nu-i permite dezvoltarea deschisă a
agresivității.
Copilul anxios se identifică cu normele impuse, le transformă în propriul său sistem de
valori, neputându-le însă realiza. Insuccesele sale sunt o imagine nefavorabilă a "Eului".
Frustrarea stă la baza sentimentelor negative. Frica și supărarea mobilizează organismul
individului spre acele activități care au ca rezultat evitarea pericolului. În școală, spre a cîștiga
simpatia colegilor, există elevi care, nereușind să se impună în planul performanței școlare, se
lansează în "argumentul agresivității".
În ceea ce privește comportamentul agresiv al elevilor în raport cu ceilalți colegi, s-a
constatat că, sentimentul de satisfacție sau de insatisfacție, poate impulsiona o direcție pozitivă
sau negativă. Teama unor elevi pentru o anumită notă, pentru a nu-și deprecia în ochii celorlalți
imaginea despre sine, poate declanșa un "vid de gândire", având ca efect o emoție, după cum
susține J. Delumeau, cu efecte mari asupra strategiei viitoare de acțiune.
Bibliografie:
1. Acland, Andrew, Floyer, NEGOCIEREA, Editura Național, București, 1998
2. Ball, S., Davitz, J., PSIHOLOGIA PROCESULUI EDUCAȚIONAL, EDP, București,
1978
3. Bruner, J., PROCESUL EDUCAȚIEI INTELECTUALE, Ed. Științifică, București,
1970
4. Cerghit, I., PERFECȚIONAREA LECȚIEI ÎN ȘCOALA MODERNĂ, EDP, București,
1983

TINERII ȘI VIOLENȚA
EC. ANGHEL DANIELA CARMEN - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 R5M. VÂLCEA
Violența este o dominantă a comportamentului tinerilor, atât sub forma agresivității
fizice, cât și sub forma agresivității de limbaj. Acestea sunt moduri de manifestare a
personalității în formare și a teribilismului vârstei, dar și de apărare în fața durității vieții
cotidiene, a comportamentului expansiv și dominant al realității (autorități, părinți, grupuri de
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presiune, mass-media, stres, etc ) în sfera vieții private. Limbajul dur, plin de vulgarități, cu tonul
ridicat și timbru masculin la fete, este pentru ei una din sursele de afirmare personală, de
consolidare a statutului în microgrup și de descurajare a eventualilor agresori. Comportamentul
agresiv este, de asemenea, un instrument de afirmare socială și defensivă. Pe lângă toate acestea,
agresivitatea mai are și o funcție compensatorie, fiind un canal de refulare a tensiunilor și
frustrărilor, materiale și afective, prezente la tânara generație, azi mai mult ca oricând.
Extinderea acestor tipuri de comportamente cu caracter violent

poate merge până la

transformarea lor în componente de bază ale stilului comportamental, cu rol determinant în
obținerea succesului în plan social și chiar a mijloacelor de subzistență, ajungând la conduite
deviante și manifestări de delincvență.
Cercetările comparative care s-au întreprins asupra unor loturi țintă de tineri cu
comportament normal (elevi de liceu) și deviant (internați în centrul de resocializare pentru
minori) au vizat diferențele și similitudinile de atitudini și comportament și stabilirea cauzelor
devianței. În urma aplicării unei scale de atitudini față de valorile fundamentale ale societății a
reieșit o atitudine extrem de favorabilă pentru ordinea socială la ambele categorii, care se
diferențiază însă când este vorba de schimbare, șansă, competiție și conflict. În contextul unui
mod de viață nesigur și al unei lupte pentru adaptare și supraviețuire, devianții sunt mai
favorabili acestora, indicele mobilității atitudinale este mult mai ridicat în cazul lor, dovedind
flexibilitate și deschidere la noi experiențe. Tendințele de evoluție a personalității și a
manifestărilor comportamentale prezintă multe similitudini.
Aplicarea chestionarului Woodworth-Mathews a arătat prezența în egală măsură la
ambele categorii a tendințelor impulsive și deviante. Devianții au însă o mai mare înclinare spre
instabilitate și sunt mai puțin emotivi comparativ cu ceilalți. Investigarea proiectivă a
personalității subiecților cu ajutorul testului Rosenzweig a arătat opțiunea pentru reacții agresive,
ostilitatea față de persoanele și obiectele exterioare (considerate de ambele categorii
răspunzatoare pentru frustrările și eșecurile înregistrate) și preferința pentru o soluție sigură la
problemele cu care se confruntă. La tinerii normali ea este așteptată de la ceilalți (mai ales de la
adulți, de care sunt legați și care îi sprijină), în timp ce tinerii devianți se orientează spre
căutarea și soluționarea problemelor pe cont propriu. Mediul ostil în care trăiesc (familii cu
probleme, stradă, etc.), lupta continuă pentru subzistență îi fac să apeleze la soluții aflate la limita
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permisivității sociale, mici delicte (cerșetorie, prostituție, furturi mărunte și agresiuni fizice), în
care ulterior se perfecționează și se specializează, devenind moduri de viață și conduite
delincvente.
Esențial este că aceste manifestări se învață și sunt promovate în interiorul colectivității,
unde funcționează un dublu mecanism. În primul rând sunt valorile și modelele comportamentale
promovate de societate, în care domină puterea, liberul arbitru, inechitatea și mai ales violența,
prezente în relațiile politice și sociale, în multe medii familiale (fie ele considerate defavorizate
sau nu) și în mass-media (care, de cele mai multe ori nu reflectă realitatea, ci o deformează, o
deturnează pe cordonatele senzaționalului și subiectivității). Apoi este vorba de experiența lor
directă, de modul în care sunt percepuți (,,tineri imorali și sălbatici, care aduc sfârșitul lumii”) și
de reacțiile indiferente și chiar ostile pe care le întâmpină. Barierele sociale și competițiile
inechitabile îi determină să reacționeze în aceeași manieră agresivă și intolerantă cu care s-au
confruntat, realitatea demonstrându-le că aceasta este calea prin care își vor satisface necesitățile
materiale și aspirațiile sociale. Astfel, pentru mulți tineri din zilele noastre aproape că nu există
alternativă: sunt angrenați în spirala violenței, care-i orientează ireversibil pe direcțiile devianței
și criminalității.
Bibliografie :
Păun, E., EDUCAȚIA ȘI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ, EDP,
București, 1974.

PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

Autor: Șerban Nicoleta Mariana
Liceul Teoretic Lădești, comuna Lădești, județul 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
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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.
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.
- 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.
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- 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.
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 stabilesc scăderea notei la purtare sau exmatricularea în cazul în care
elevul comite fapte violente ce îi pun în pericol pe ceilalți.
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.
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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.
Violența umană este o temă a prezentului în multe țări, violența socială ca și cea
interpersonala reprezintă argumente solide pentru dezvoltarea unor programe educaționale pentru
a promova conștientizarea acestui fenomen și a pleda pentru mijloace nonviolente de interacțiune
și de reglare a vițtii sociale.
Situația generală îngrijorează, pentru că violența a devenit o temă cu care se confruntă
toate societățile, necesitând o luare de poziție la nivelul întregului corp social și dezvoltarea unor
strategii de investigație, prevenire și control.

VIOLENȚA VERBALĂ

Prof. Graure Nicoleta, Baboi Corina
Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu” Pitești, Argeș
Violența verbală ne înconjoară, din nefericire, ne urmărește la tot pasul. O cunoaștem cu
toții, în viață de zi cu zi, o recunoaștem si o blamăm, dar nu ne putem abține s-o folosim. Pe
rând, ne transformăm în victime și agresori, jucândniște roluri ce nu ne onorează.
Limita de sensibilitate la agresiune a crescut tot mai mult, iar flagelul nu iartă pe nimeni,
indiferent de vârsta, sex, religie sau rasă. Copiii noștri sunt direct afectați, sunt primii care au de
suferit, fiind - așa cum de fapt este normal - mai sensibili.
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Violența verbală înseamnă transpunerea cuvintelor în arme ce traumatizează. Folosite
împotriva copiilor sau chiar de către copii, agresiunile verbale pot lăsa răni adânci în psihicul
viitorilor adulți.
Violența prin intimidare sau amenințare poate provoca traume în stare să compromită
dezvoltarea indivizilor, a familiilor sau a întregiicomunități - adică a copilului tău și familiei tale,
a societății în care trăiești.
Tipuri de violență verbală
Până a recurge la violența fizică, pentru că de multe ori acesta este pasul următor,
agresorii ajung sa devina experți în diversele tipuri de abuz verbal, încă de la cele mai mici
vârste.
Cele mai frecvente și cunoscute situații sunt cele în care victima este supusă
amenințărilor, venite de la cei de aceeașivârsta ori de la părinți si profesori. Țipetele, jignirile și
înjurăturile fac parte și ele din acest comportament agresiv, cu scopul vădit de a intimida sau a
umili.
Considerată de mulți drept nevinovată și acceptată social, folosirea poreclelor reprezintă o
exprimare extrem de eficientă a violenței verbale, cu efecte pe termen lung. Întrebăm adesea: "Tu
ce poreclă aveai în școală?". Rare sunt cazurile în care interlocutorul poate spune că n-a avut, iar
și mai rare sunt cele în care poate recunoaște deschis că nu l-a deranjat sau afectat în vreun fel.
Mai departe, abuzul merge până la a răspândiinformații mincinoase despre victimă, la a
incrimina pe nedrept și a denigra. "Minciuni nevinovate ale copilăriei", ai spune, dar efectele lor
pot fi dintre cele mai grave, mai ales când vorbim despre dezvoltarea unui copil și modul în care
sunt afectate pe termen lung relațiile interumane.
Efectele violenței verbale
Violența verbală predomină în școli, reprezentând poate principala problemă de
comportament identificată de specialiștii în educație, de elevi, părinți și profesori.
Violențele între copii se pot produce oricând, iar până la violența fizică mai rămâne doar
un mic pas. Efectele pot fi surprinzător de grave, când ne gândim la vârstele fragede ale copiilor.
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post-traumatic. Cu alte cuvinte, copiii sunt afectațiîntr-o măsura similară celei în care un
adult, de exemplu, ajunge să resimtă ororile războiului, cu efecte greu de prevăzut asupra
psihicului.
Abuzurile verbale repetate îi pot afecta pe copii chiar mai mult decât cele fizice, cauzând
probleme psihice care se vor face simțite de-a lungul anilor.
In mod evident, acestea pot influența negativ rezultatele la învățătură, dacă vorbim de
elevi, dar și modul in care ajung să relaționeze cu cei din jur, adulți sau persoane de
aceeașivârsta.
Nu în ultimul rând, chiar și după o maturizare în care par să fi uitat efectele violenței,
ajungând la rândul lor în postura de părinți, victimele abuzurilor verbale și fizice din copilărie
tind să-și redescopere traumele și să le transpună în relația cu copiii.
Specialiștiiavertizează ca acest tip de abuz poate genera stări de depresie clinică sau stres

Prevenire
Comportamentul violent al copiilor noștri și al tinerilor nu reprezintă o cauză, ci un efect
al problemelor pe care fiecare dintre ei este nevoit să le înfrunte. Răspunsul violent, din
nefericire, este cel mai facil și ține de o condiționare milenară a naturii umane. Acesta poate fi
ocolit doar prin educație, înlocuit prin înțelegere și prevenit prin dialog.
Stresul, sărăcia, abuzurile de orice fel, anturajul nepotrivit sau mediul nesănătos în care se
dezvoltă îi pot împinge pe tineri, indiferent de vârstă, la manifestări violente. De multe ori, ei nici
nu și le pot explica, iar asta face și mai grea sarcina părinților.
Învață să-l și asculți, atunci cândvorbești cu el, pentru că discursul moralizator are efect
de scurtă durată, iar problemele reale ale copilului nu trec cu una, cu două.
Copilul trebuie încurajat și susținut. Nu știi cum? Atunci învață măcar ce să nu faci.
Recomandările specialiștilor nu fac decât să confirme propriile tale experiențe, dacă te gândești
mai bine.
Bibliografie:
http://www.ziare.com/life-style/copii/cuvintele-dor-violenta-verbala-un-flagel-care-lasaurme-in-sufletele-copiilor-nostri-1202561
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VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ

Prof. înv. primar: Nechifor Elena, Şcoala Gimnazială Nr. 5, Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea

Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa informează în
permanenţă cu privire la manifestări diverse ale acestui fenomen, de la formele cele mai
agresive, precum războaie ori crime terifiante, violuri, furturi, distrugeri de bunuri, şi până la cele
mai puţin şocante (dar nu mai puţin vinovate), cum ar fi violenţele verbale. 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. Chiar
dacă reprezintă o problemă delicată, luarea în stăpânire a fenomenului violenţei nu se poate face
decât daca îi sunt cunoscute cauzele,originile,formele

de manifestare şi posibilităţile de

prevenire. Problema violenţei în şcoală poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi
cei implicaţi în actul educaţional.
Definirea violenţei s-a dovedit a fi o încercare extrem de dificilă. Acest fapt se explică
prin complexitatea fenomenului, dar şi prin marea diversitate a formelor sale de manifestare. Nu
în ultimul rând, dificultatea a apărut şi din cauza asocierii şi, uneori, chiar a confundării violenţei
cu agresivitatea. Specialiştii domeniului au făcut însă o serie de delimitări între cele două
concepte.
Ca multe alte comportamente sociale complexe, agresivitatea este dobândită prin
învăţarea socială. Procesul de socializare înseamnă şi achiziţia de răspunsuri agresive, fie prin
învăţare directă – acordarea de recompense sau pedepse unor comportamente - , fie mai ales prin
observarea conduitelor şi a consecinţelor lor la alţii. Experimentele psihologului american
Albert Bandura au demonstrat rolul adultului ca model în însuşirea comportamentului agresiv la
copii. După ce au văzut cum un adult agresează o papuşă sau se joacă liniştit cu ea, copiii au fost
puşi în situaţia de a avea ei înşişi de-a face cu o serie de jucării, printre care şi păpuşa respectivă.
Cei ce au asistat la un comportament agresiv din partea adultului s-au comportat şi ei agresiv.
Mai mult, s-a observat că agresivitatea a crescut atunci când: modelul a fost recompensat;
modelul a fost de acelaşi sex cu respectivul copil; modelul a avut înainte legături intense cu
copilul (prieten de familie, învăţător etc.). Astfel încât, chiar dacă nu sunt educaţi expres în a fi
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agresivi – în multe culturi acest lucru se întâmplă , copiii învaţă din experienţa proprie sau imită
persoanele semnificative şi/sau autoritare.
Psihologii sociali insistă că agresivitatea dobândită social nu înseamnă doar tendinţa de a
răspunde ostil la interacţiunile neplăcute. Mediul familial, grupul de similaritate din cartier sau
din şcoală, mass-media constituie cadre psihosociale de achiziţionare a unor scenarii de
agresivitate , care sunt susţinute de structuri de cunoaştere şi evaluare (percepţii, atitudini,
credinţe normative) ce trimit la comportamente agresive. Fiinţele umane învaţă de mici cum să
perceapă, să interpreteze, să judece şi să răspundă la stimuli ce vin din mediul fizic şi social.
Încet-încet se cristalizează scenarii mental-comportamentale, care, învăţate şi folosite frecvent,
pot căpăta în timp caracter automatizat, ca deprinderi .
Istoric şi cultural, violenţa este o noţiune relativă, dependentă de codurile sociale, juridice
şi politice ale societăţii în care se manifestă. În absenţa unei definiţii precise a violenţei, unii
autori cred că este mai potrivit un inventar al faptelor violente. Numai că faptele brute, private de
semnificaţia lor socială, nu spun nimic. Clarificarea unui fapt ca fiind violent depinde de
convenţiile sociale în vigoare. Multă vreme, de pildă, corecţia fizică pe care părinţii o aplicau
copiilor era considerată un lucru firesc, ce face parte din actul educaţional. De asemenea, sunt
populaţii, comunităţi care aproape că nu cunosc agresivitatea, în timp ce altele se manifestă
destul de agresiv.
În mod tradiţional, şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, de formare
a competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne înconjoară, de
înţelegere a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. Şcoala trebuie să profileze caractere, să-i
educe tânărului plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi şi de a face faţă schimbărilor de pe piaţa
muncii.
În acest context, a vorbi despre violenţa acolo unde ne aşteptăm să găsim cele mai bune
condiţii pentru formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii poate parea un fapt cel puţin
neverosimil. În ultimii ani, violenţa în rândul minorilor a constituit subiectul a numeroase
dezbateri mediatice. Totuşi, cunoştinţele noastre în acest domeniu sunt destul de lacunare.
Violenţa şcolară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo
unde sărăcia este la ea acasă. De aceea, atunci când se vorbeşte despre violenţa în şcoală, se
consideră drept surse favorizante factorii exteriori ai şcolii: mediul familial, mediul social, ca şi
factori ce ţin de individ, de personalitatea lui.
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Mediul familial reprezintă cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Mulţi dintre
copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa divorţului
părinţilor şi trăiesc

în familii monoparentale. Echilibrul familial este perturbat şi de criza

locurilor de munca, de şomajul ce-i atinge pe foarte mulţi părinţi. Părinţii sunt confruntaţi cu
numeroase dificultăţi materiale, dar şi psihologice, pentru că au sentimentul devalorizării, al
eşecului. În aceste condiţii, ei nu mai sunt sau sunt puţin disponibili pentru copiii lor. Pe acest
fundal apar apoi probleme familiale foarte grave care-i afectează profund pe copii: violenţa
intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copilului, neglijenţa, la care se adaugă şi importante
carenţe educaţionale – lipsa de dialog, de afecţiune, inconstanţa în cerinţele formulate faţă de
copil (treceri de la o extremă la alta, de la o permisivitate exagerată la restricţii foarte dure),
utilizarea mijloacelor violente de sancţionare a copilului pe motiv că “bătaia-i ruptă din rai”.
La rândul său, mediul social conţine numeroase surse de natură să inducă, să stimuleze şi
să întreţină violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control social,
inegalităţile sociale, criza valorilor morale, mass-media, disfuncţionalităţi la nivelul factorilor
responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie.
Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o strânsă corelaţie cu
comportamentele violente, la acestea adăugându-se problemele specifice vârstei adolescenţei.
Adolescenţa este o perioadă de transformări profunde pe plan fizic, psihic şi social. Acum
adolescentul este fericit, se simte bine în pielea sa şi două ore mai târziu este trist, deprimat,
descurajat. Adeseori, el oscilează între sentimentul de putere, de forţă şi sentimentul de îndoială,
de descurajare, de scădere a stimei de sine. Pentru a se apăra de aceste emoţii, adolescenţii
dezvoltă reacţii de provocare, de agresivitate, de opoziţie faţă de părinţi şi profesori.
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 exprimă acest lucru. Nu întâmplător se afirmă că
violenţa 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.
Fenomenul violeţei 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.
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Trebuie să recunoaştem că, atât în cadrul formării iniţiale, cât şi 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
măsură să permită satisfacerea cerinţelor elevilor cu probleme. Nu putem aştepta pasivi ca
problemele să se rezolve de la sine. De exemplu, în condiţiile unui mediu familial instabil,
tensionat, conflictual, şcoala poate reprezenta pentru elev o a doua şansă.
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CAUZE ALE VIOLENŢEI ŞCOLARE

Prof.Maftei Elvira
Colegiul Alexandru cel Bun
Localitatea Gura Humorului Județ Suceava
Violenţa scolară este doar una dintre manifestarile violenței cotidiene. Abordarea violenței
în școli (sau violenței școlare), ca formă particulară de violență, trebuie să ia în considerație trei
concepte-cheie: violența, scoala și vârsta. Ca atare, din aceasta abordare se exclud copiii
necuprinși în vreo formă de educatie, deși ei pot fi la vârsta școlarizării.
În şcoli a existat din totdeauna violență. Violenţa în şcoli nu este un fenomen social cu
totul nou.Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil, în cea mai mare parte datorită mediei, aşa
cum susţine, pe bună dreptate, Alain Mouchoux. Celor care consideră că violenţa şcolară este un
fenomen recent trebuie să li se amintească faptul că, în perspectivă istorică, şcoală a fost
întotdeauna asociată cu violenţă. Istoria educaţiei, a praxisului educaţional – indiferent că
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vorbim despre spaţiul privat al familiei sau de cel instituţionalizat, al şcolilor şi internatelor –
evidenţiază acest lucru.
Violenţa în şcoala este generată de multiple cauze şi factori de influenţă, ale căror efecte se
cumulează şi potenţează reciproc, conducând la apariţia unor astfel de fenomene sub variate
forme de manifestare – de la cele mai simple la cele mai grave forme de comportament deviant.
În vederea identificării acestor cauze, s-a adoptat două niveluri de analiză:
- analiza diferitelor caracteristici şi a determinanţilor specifici elevilor cu manifestări de
violenţă (caracteristici individuale, determinanţi socio-familiali şi de mediu şcolar), propunândune, astfel, identificarea unora dintre factorii de risc în apariţia violenţei;
-

analiza opiniilor diferitelor categorii de actori ai educaţiei, precum şi ale unor

reprezentanţi ai poliţiei privind cauzele violenţei în şcoală, urmărindu-se, în acelaşi timp, gradul
de conştientizare şi de implicare în ameliorarea fenomenelor de violenţă.
Una dintre clasificările propuse de specialiştii în domeniu grupează cauzele violenţei în:
-

cauze biologice (factori genetici probleme neurobiologice, leziuni cerebrale, factori
de nutriţie, efecte ale consumului de alcool şi droguri ș.a.),

-

sociologice (condiţiile socio-economice, factori privind comunitatea şi structura
acesteia etc.)

-

psihologice (afecţiuni psihice asociate şi cu un nivel mai redus de dezvoltare
psihointelectuala, dar, în special efectele, în plan psihologic, ale condiţiilor de mediu
familial în care se dezvolta copilul).

Alte abordări considera că principale cauze ale violenţei sunt cele generate de:
- violenţa în familie (copiii care aparţin unor familii în care se manifestă relaţii de
violență preiau aceste ”modele de relaţionare”);
- condiţiile economice (sărăcia extremă în care trăiesc unele familii, inclusiv copiii, îi
împinge pe unii dintre ei la comiterea unor acte de violenţă);
- mediul instabil (anumite evenimente intervenite în familie, de genul divorţului sau
decesului unui părinte, precum şi climatul psihoafectiv instabil şi insecurizant în care se dezvolta
copiii

– în familie sau în afara acesteia – pot conduce la manifestări de violenţă ale acestora);
- lipsa stimei de sine (indivizii cu o imagine de sine defavorabilă se implica în acte de

violență pentru a compensa sentimentele negative cu privire la propria persoană şi pentru că
astfel obţin acceptarea grupului cu care comit actele de violenţă);
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- imaginea violenţei în mass-media (expunerea îndelungata la violenţă propagată de către
media îi desensibilizează pe copii, ajungând astfel să o accepte şi să o practice; aceasta cu atât
mai mult cu cât imaginea violenţei în media nu insista pe consecinţele asupra agresorului –
penale, sociale etc. – şi nici pe efectele asupra victimei);
- sistemul legal (cadrul legal permisiv, în unele ţări, privind violenţa tinerilor, situaţie
care nu descurajează recidivarea);
- alienarea (lipsa comunicării şi a unor puncte de conexiune cu comunitatea, a
sentimentului de apartenenţa la aceasta a tinerilor, precum şi lipsa speranţei de reuşită în viaţă;
violența și aderarea la un grup violent creează acestora sentimentul de apartenenţa la o anume
comunitate şi de încredere în viitor);
- rasismul, sexismul, homofobia, stratificarea socială, etnocentrismul (discriminarea
centrată pe diferenţele între indivizi sau grupuri este o sursă de tensiune care poate genera
violența; instituţiile pot legitima violența prin politici şi practici instituţionale, dând dreptul
indivizilor să practice discriminarea la nivel individual, cu consecinţe minime).
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 violență.
Regulamentul şcolar reprezintă un document de bază, utilizat în activitatea tuturor
unităţilor de învăţământ. Acesta are funcţionalităţi multiple, reprezentând – aşa cum consideră
diferiţi cercetători – 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.
Dirigintele constituie unul dintre actorii centrali care poate să identifice o problemă,
mediator important în comunicarea cu ceilalţi actori participanţi la identificarea soluţiilor, pe
locurile următoare sunt plasaţi părinţii şi prietenii.
Bibliografie
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VIOLENȚA ȘCOLARĂ- FENOMEN EXTREM DE COMPLEX

Prof. Trotea Ionelia, Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Odobleja” Drobeta Turnu Severin,
Jud. Mehedinți

Motto: „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 dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa scrisă sau
audiovizuală, informează în permanenţă cu privire la manifestările diverse ale acestui fenomen.
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. Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, luarea în stăpânire a fenomenului
violenţei nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare
şi posibilităţile de prevenire.
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.” Definirea violenţei s-a dovedit o încercare deosebit de dificilă datorită
complexităţii fenomenului, a varietăţii modalităţilor de manifestare. Deseori, violenţa este
asociată sau chiar confundată cu agresivitatea.
Agresivitatea, în sens etimologic, trimite la o potenţialitate individuală, la capacitatea de
a înfrunta un obstacol, de a se înfrunta cu altul şi de a nu da înapoi în caz de dificultate. În acest
sens, agresivitatea este necesară, uneori chiar utilă pt. desfăşurarea şi finalizarea unei activităţi.
Ea reprezintă o instanţă prifundă care permite individului să se afirme, să nu dea înapoi în faţa
dificultăţilor şi nici să nu ocoloească lupta ca o fază de confruntare cu ceilalţi în succesul unei
întreprinderi.
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Treptat, termenul de agresivitate dobândeşte un nou înţeles, acela de comportament
distructiv şi violent orientat spre persoane, obiecte sau spre sine.
Pentru unii autori, agresivitatea este întotdeauna o consecinţă a frustrării şi orice frustrare
antrenează o formă de agresivitate. Întensitatea răspunsului agresiv este proporţională cu cea a
frustrării.
Conform studiilor efectuate se poate spune că agresivitatea este considerată o trăsătură
internă, inaccesibilă, care ţine mai mult de instinct, o potenţialitate de a înfrunta dificultăţile, ce
este parte integrantă a individului şi asupra căreia nu putem acţiona. Pe de altă parte există o
dimensiune externă a agresivităţii, ce ţine de învăţare, se construieşte, se elaborează şi pote fi
controlată.
Violenţa este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau
social şi care se traduce printr-o pierdere a integrităţii, ce poate fi fizică, psihică sau materială.
Această dezotganizare poate să se opereze prin agresiune, prin utilizarea forţei, conştient sau
inconştient, însă poate exista şi violenţă doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul
să aibă intenţa să facă rău (E. Debarbieux, 1996).
Fenomenul violenţei şcolare se întinde pe o scară largă, la ale cărei capete se află violenţa
fizică şi incivilităţile (care sunt foarte numeroase şi pot afecta grav ambianţa şcolară). Deseori,
violenţa şcolară este asociată cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo unde sărăcia este la
ea acasă. De aceea, când se vorbeşte despre violenţă în şcoală, se consideră drept surse
favorizante factori exteriori şcolii: mediul familial, mediul social, ca şi factori ce ţin de individ,
de personalitatea lui.
1. Mediul familial – cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Mulţi dintre elevii
care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa divorţului
părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este perturbat şi de criza
locurilor de muncă, şomajul care îi atinge pe foarte mulţi părinţi. Părinţii sunt confruntaţi dcu
numeroase dificultăţi materiale, dar şi psihologice, pentru că au sentimentul devalotizării, al
eşecului. În aceste condiţii ei nu mai sunt disponibili sau sunt prea puţin disponibili pentru copiii
lor. Pe acest fundal apar apoi probleme familiale foarte grave care-i afectează profund pe copii:
violenţa intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copilului, neglijenţă, la care se adaugă şi
importante carenţe educaţionale – lipsa de dialog, afecţiune, inconstanţă în cerinţele formulate
faţă de copil, utilizarea mijloacelor violente de sancţionare a copilului pe motiv că „bătaia-i ruptă
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din rai”. Sunt şi părinţi – şi nu puţini – care privilegiază în mod exagerat relaţia afectivă în
detrimentul rolului educativ pe care ar trebui să-l aibă în raporturile cu copiii lor: nu le impun
niciun fel de interdicţii, de reguli, emit puţine exigenţe şi caută să evite conflictele. Această
absenţă cvasitotală a constrângerilor (în afara şcolii) îl va determina pe elev să adopte în şcoală
comportamente de refuz a exigenţelor profesorilor.
2. Mediul social – situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control social,
inegalităţile sociale, criza valorilor morale, mass-media, disfuncţionalităţi la nivelul factorilor
responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie.
Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o strânsă corelaţie cu
comportamentele violente. Factori psihologici implicaţi în etiologia infracţiunilor prin violenţă
pot fi menţionate: trăsături de ordin egocentric, diminuarea sentimentului de responsabilitate şi
culpabilitate, instabilitate emoţională, slăbiciunea mecanismelor voluntare, de autocontrol. La
aceste probleme se adaugă problemele specifice vârstei adolescenţei.
De multe ori, în mod inconştient, profesorul introduce diferenţieri între elevi în funcţie de
performanţa atinsă. Astfel de diferenţieri se traduc în atitudini ale profesorului care îi
defavorizează pe elevii cu realizări mai modeste. Unii autori au evidenţiat aceste atitudini
diferenţiatoare: acordă mai puţin timp elevilor cu realizări mai modeste, are mai puţină răbdare
cu aceşti elevi, ignoră elevii cu realizări mai modeste, le acordă mai puţin interes, discriminează
elevii cu realizări mai modeste.
Sindromul de eşec şcolar reprezintă un factor de risc important în privinţa creşterii
violenţei şcolare.
Fenomenul violenţei şcolare trebuie analizat în contextul apariţiei lui. A gândi strategii,
proiecte de prevenire a acestui fenomen înseamnă a lua în considerare toţi factorii (familiali,
sociali, şcolari, de personalitate) ce pot determina comportamentul violent al elevilor şcoala
poate juca un rol important în prevenirea violenţei şcolare.
Câteva sugestii în acest sens:
-

prevenţie primară – dezvoltarea unei priviri pozitive asupra fiecărui elev, exprimarea
încrederii în capacitatea lui de a reuşi, valorizarea efortului elevului (din partea
profesorului).

-

prevenţie secundară – şcoala reprezintă un post de observaţie privilegiat al dezvoltării
intelectuale şi afective a elevului, iar profesorul, printr-o observare atentă a acestuia,
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poate repera efectele unor violenţe la care elevul a fost supus în afara mediului şcolar.
Semnalând cazul respectivilor elevi profesioniştilor (psihologului şcolar, asistentului
social) şi autorităţilor competente, pot fi luate măsuri de ajutor şi protecţie care să vizeze
înlăturarea cauzelor abuzurilor şi reducerea tulburărilor somatice, psihice şi
comportamentale induse prin violenţă.
-

prevenire terţiară – sprijinul direct adus elevilor care manifestă comportamente violente.
Menţionarea unor aşteptări pozitive faţă de el, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă
comunitară, exprimarea preocupării faţă de situaţia pe care o au şi integrarea lor în
activităţile grupului sunt factori de protecţie ce pot fi exercitaţi în cadrul instituţiei
şcolare. Prin aceste măsuri se poate împiedica cronicizarea tulburărilor provocate de
violenţă şi eventuala transmitere a lor de la o generaţie la alta.
În stabilirea strategiile de prevenire şi reducere a agresivităţii în contextul şcolar se voe

avea în vedere şi următoarele aspecte:
- introducerea părinţilor în programe de prevenţie şi intervenţie- părinţii trebuie să fie parteneri
sociali ai cadrelor didactice pentru susţinerea efortului de reducere şi prevenţie a
comportamentelor violente («recompensarea acasă a comportamentelor prosociale»).
- schimbarea contextelor şcolare care utilizează pedeapsa- aspectele negative din contextul
şcolar care au legătură cu întărirea comportamentelor agresive pot fi: utilizarea excesivă a
dezaprobării sau lipsa remarcilor de aprobare din partea profesorului sau a colegilor, experienţe
de eşec şcolar, greşeli excesive, schimbări în rutina clasei, tehnici agresive de gestionare a
comportamentelor violente ale copiilor.
Obiectivele acestui gen de intervenţie vizează învăţarea şi utilizarea de către cadrele
didactice a tehnicilor de gestionarea a comportamentelor elevilor, încurajarea comportamentelor
acceptate social.
- învăţarea de către copii a abilităţilor sociale- cei mai mulţi copii devin agresivi deoarece au
deficit de abilităţi sociale adecvate.
Obiectivele acestei strategii de intervenţie vizează învăţarea de către elevi a unor
comportamente care să-i ajute să gestioneze situaţiile în care se confruntă cu comportamentele
agresive ale celorlalţi ( să ignore situaţiile, să-şi ia distanţă de aceste situaţii, să reacţioneze cu
fermitate şi să solicite asistenţa profesorilor atunci când este nevoie).
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DE LA VIOLENŢA ÎN FAMILIE LA VIOLENTA IN SCOALA

Intocmit: învăţător, Popescu Maria Bianca
Scoala Gimnaziala, sat Saesti, Com Popesti, jud.Valcea
DELIMITĂRI CONCEPTUALE
Violenţa în familie (domestică) este diferită de alte tipuri de violenţe, pentru că se produce în
„spatele uşilor închise”, cu acordul tacit al tuturor, prin neintervenţie sau intervenţie ineficientă.
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Violenţa în familie reprezintă orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un
membru al familiei împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă o suferinţă fizică,
psihică, sexuală sau un prejudiciu material (Legea nr. 217/22.05.2003)
Există mai multe tipuri de violenţă:
 violenţa psihologică- vizează emoţiile unei persoane, în special rănile emoţionale ce nu
sunt vindecate. Cuvintele următoare sunt exemple de violenţă emoţională:”Este vina ta
că.....”, „Dacă nu erai tu aş fi putut să...........”
 violenţa mentală- se traduce prin acte de abuz de putere sau de control a unei persoane
asupra alteia. Actele de violenţă mentală cuprind toate gesturile şi cuvintele care
provoacă frica-terorizează, ameninţă, umilesc, insultă sau izolează o persoană de familia
sau prietenii săi.
 violenţa fizică- însumează toate actele fizice care se fac cu intenţia de a răni sau de a face
rău unei persoane
 violenţa sexuală- desemnează actul sexual sau exploatarea sexuală, fără acordul
persoanei. Actele care sunt considerate violenţă sexuală sunt: expunerea unei persoane la
un material pornografic, violul, hărţuirea sexuală etc. Violenţa sexuală se poate produce
singură sau însoţită de alte forme de violenţă.
 violenţa verbală- se foloseşte pentru a controla o persoană sau pentru a controla emoţiile
ei. Violenţa verbală se poate prezenta sub diverse forme: ţipete, insulte, ridiculizarea
aspectului fizic, denigrare.

Ca şi arie de cuprindere, violenţa domestică se referă la : abuzul copilului în
familie; violenţa la nivelul relaţiei de cuplu; violenţa între fraţi; abuzul şi violenţa asupra
părinţilor/ membrilor vârstnici ai familiei
CAUZELE APARIŢIEI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
Factori de risc întâlniţi frecvent în apariţia violenţei în familie sunt:

 statut educaţional scăzut;
 status ocupaţional scăzut (lipsa unui loc de muncă);
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 dificultăţi materiale, financiare, venituri reduse;
 existenţa unor abuzuri în copilăria agresorului;
 martor la violenţa în familia de origine;
 stimă de sine scăzută;
 unele norme religioase;
 consumul cronic de alcool sau substanţe nocive;
 tradiţia care favorizează poziţia bărbatului;
 insuficienta informare a victimei cu privire la existenţa alternativelor şi a posibilităţilor de
sprijin;
 toleranţa femeii faţă de violenţă;

Cauzele apariţiei abuzului asupra copilului
1. Caracteristici parentale (ale adultului abuzator):
o adulţii au suferit la rândul lor abuzuri în familia de origine;
o model parental abuziv;
o instabili emoţionali, lipsiţi de empatie;
o nu apreciază copilul corect, nu-l aprobă, nu-l acceptă;
o comunicarea deficitară cu copilul;
o ataşament redus faţă de copil,
o familie tradiţională ce foloseşte bătaia ca metodă educativă;
o izolare socială;
2. Condiţii socio-economice şi familiale:
o antecedente penale sau familiale semnificative;
o părinte unic sau în relaţie de coabitare/ concubinaj;
o conflicte maritale;
o stres economic, sărăcie;
o şomaj, decese, mutări frecvente;
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INFLUENŢE ASUPRA

DEZVOLTĂRII COPIILOR

Funcţia principală a familiei, creşterea copiilor, este distorsionată cu largi şi dramatice
consecinţe în viitor. Perturbarea acestei funcţii se petrece în general, ca o stare de boală cronică
ce se acutizează în momentele evenimentelor de violenţă. Cercetările arată că trauma copiilor
care cresc într-o atmosferă de violenţă, chiar dacă nu ei sunt victimele directe, este mai intensă şi
cu consecinţe mai profunde şi mai de durată decât în cazul copiilor care sunt victime directe ale
abuzurilor şi neglijării din partea părinţilor (Catheline, Marcelli, 1999).
Într-o familie bântuită de violenţă, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de
bază (nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate. Funcţiile
parentale nu mai pot fi îndeplinite. O mamă victimă a violenţei soţului este mai puţin capabilă să
asigure îngrijirile de bază necesare copilului (hrană, casă, igienă, haine, sănătate fizică) sau să-l
protejeze pe acesta de răniri, accidente, pericole fizice sau sociale. Copleşită de ruşine pentru
ceea ce i se întâmplă, de sentimentul eşecului în cea mai importantă relaţie interpersonală, de
teroare, de autoacuzaţii (Polman,1994) femeia nu mai este capabilă de a juca nici unul din
rolurile impuse de viaţa familiei.
În atmosfera de violenţă, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tuturor relelor,
de fapt rămâne într-o singurătate umplută doar de ţipetele celor din jur. Această situaţie este
probabil şi explicaţia numărului mare de accidente domestice ale căror victime sunt copiii.
Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente şi o condiţie fizică ce-i
face uşor de recunoscut. Ei prezintă:

 probleme fizice: boli inexplicabile, expuşi la accidente în casă şi în afara casei, dezvoltare
fizică mai lentă;
 probleme emoţionale şi mentale: anxietate mărită, simţământ de culpabilitate, frica de
abandon, izolare, mânie, frica de răniri şi moarte;
 probleme psihologice: neîncredere în sine, depresie, comparare cu viaţa mai fericită a
colegilor;
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 probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalţi, probleme
cu somnul, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, relaţii pentru a scăpa de acasă,
mutilare, consum de droguri şi alcool, comportament defensiv cu minciuna;
 probleme şcolare: neîncredere, eliminare, schimbări bruşte în performanţele şcolare, lipsa
de concentrare, lipsa de maniere sociale;
 identificarea cu eroi negativi
ROLUL ŞCOLII ÎN COMBATEREA DEVIANŢEI ŞCOLARE
Un copil, victimă a violenţei intrafamiliale, este de obicei un copil cu probleme în adaptarea
şcolară. Relaţia şcoală-familie este şi terenul de manifestare a unor disfuncţionalităţi, care dacă
se corelează sistematic duc la apariţia fenomenelor de inadaptare şcolară, dificultăţi de învăţare,
absenteism , violenţa şcolară – toate reprezentând devianţa şcolară.
Elevii cu probleme de comportament prezintă, în general , o motivaţie redusă pentru
învăţarea şcolară - de aceea ei trebuie întotdeauna motivaţi pentru a se implica în învăţare.
În acest sens pot enumera unele sugestii privind

modalităţile de intervenţie în

înlăturarea comportamentelor indezirabile şi întărirea celor dorite, adaptative:

 Aprobarea, stimulii pozitivi (recompensele) întăresc comportamentul şi probabilitatea ca
acesta să se repete în viitor va fi mare.
 Extra-atenţia acordată unui comportament sau altul întăresc acel comportament. De aceea
aceasta trebuie acordată numai comportamentelor dorite însoţită de recompense (laude şi
încurajări:de ex. îmi place cum lucrează X sau mi-ar plăcea ca toţi să lucreze ca Y etc.)
 Atenţie! Nu trebuie acordată extra-atenţie comportamentelor indezirabile, pentru că, deşi
poate fi una negativă (ridicarea tonului, ameninţarea cu sanctiunea, teorii lungi şi
plictisitoare despre moralitate, etc.), ea poate întări şi recompensa comportamentul.
Copiilor le place să atragă atenţia şi dacă singurul mod de a atrage atenţia este atenţia
negativă se va comporta astfel încât să o obţină.
 Atunci când considerăm că un anumit comportament incomod nu merită a fi sancţionat,
căutaţi să-l ignoraţi. Pentru aceasta trebuie să evitaţi contactul vizual cu copilul şi să
încercaţi să vă mentineţi calmul. Când copilul a încetat comportamentul inadecvat,
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invitaţi-l să participe la ceea ce faceţi, discutaţi cu copilul în mod normal fără să-i arătaţi
resentimente sau supărare. Evitaţi contactul vizual prelungit, rugămintea sau cearta.
 În cazul în care anumite conduite nu pot fi ignorate (acţiuni precum lovirea unui alt
copil), interveniţi cu mult calm si tact. Încercaţi să aflaţi ce s-a întâmplat, ce l-a supărat
pe copilul respectiv şi într-o maniera cât mai impersonală. Ajutaţi copilul să-şi recapete
controlul prin încurajarea blândă. Arătaţi-i multă grijă, atenţie, afecţiune, arătaţi-i că-i
înţelegeţi “necazurile” (spuneţi-i-o, nu-l lăsaţi doar pe el să înţeleagă).
Cel mai important lucru

pentru prevenirea reacţiilor nevrotice îl reprezintă

provocarea unor sentimente pozitive, asigurarea unui climat care să-i confere copilului
confort psihic, stimularea bunei dispoziţii, a relaţiilor prieteneşti!

MODALITĂŢI ŞI PROCEDEE DE COMBATARE
A ABUZULUI ÎN RÂNDUL COPIILOR DIN GRĂDINIŢĂ

Prof. înv. preșc. VUG ADELA- ELEONORA
Grăd. P.P NR.5 , Lugoj / Timiș
Adeseori considerăm că propria noastră maturitate şi acumulare de experienţă sunt
suficiente pentru a stabili modele educaţionale pentru copii. Cei mai mulţi dintre noi considerăm
că avem integrată capacitatea de a creşte copii, că avem potenţialul de a înţelege şi rezolva
nevoile lor şi ştim cum să-i sprijinim să crească fericiţi. Părintele îşi atribuie drepturi depline
asupra modului în care-şi creşte şi educă copilul. Educatorul apreciază că pregătirea lui
profesională este suficientă pentru a instrui şi orienta copilul în evoluţia sa.
Trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide. Suntem puşi în faţa provocărilor de a
ne adapta unei lumi care numai este la fel de sigură cum era în trecut. Din punct de vedere al
creşterii şi dezvoltării optime şi corecte a copiilor ameninţările sunt mai “agresive” decât au fost
până acum de aceea, este necesar să acordăm o mai mare atenţie dezvoltării comportamentului
emoţional şi al celui social al copiilor.
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Dacă toate lucrurile ar merge bine, nu am avea de a face cu atâtea situaţii în care copiii
sunt supuşi la atitudini incorecte, neadecvate, la diverse forme de abuz sau neglijare din partea
adulţilor.
Abuzul, violenţa, afectează dezvoltarea copilului în dimensiunile sale esenţiale, efectele
acestora sunt profunde şi nefaste, însoţind individul de-a lungul vieţii sale, de aceea se impune cu
necesitate abordarea problemei abuzului şi acordarea unei atenţii deosebite traumelor trăite în
copilărie.
Cunoaşterea şi înţelegerea de către părinţi şi adulţii cu care copilul interacţionează, a
nevoilor acestuia corelate cu etapele de dezvoltare pe care le parcurge, reprezintă premisa
relaţionării corecte cu el şi posibilitatea sesizării elementelor unor traume, acţionând profilactic
si terapeutic.
Abuzul poate fi întâlnit în toate mediile – familial, şcolar, social, producând modificări
importante în structura personalităţii copilului, cu repercursiuni grave în timp. Abuzul necesită
intervenţie şi recuperare psihologică, medicală şi socială specializată realizată de specialişti care
utilizează tehnici specifice.
Ce este abuzul? Abuzul este o manifestare a violenţei faţă de copii, dintre adulţi şi copii
provocând intenţionat afectarea fizică şi/sau psihică a acestora.
Formele abuzului sunt multiple: abuzul fizic, emoţional, izolarea, neglijarea, terorizarea,
coruperea, exploatarea, abuzul sexual etc.
Grădiniţa ca instituţie promovează prin structurile sale modelul educatorului tehnocrat,
axat pe transmiterea ştiinţei; grădiniţa este o instituţie care are şanse de a nu cunoaşte foarte
multe cazuri de abuz asupra copilului.
Educatoarele dar şi personalul nedidactic au posibilitatea de indentificare a recţiilor
copiilor abuzaţi; şi au obligaţia de raportare la foruri competente a respectivei situaţii. Dincolo
de situaţiile de abuz fizic întâlnite, sunt mult mai frecvente abuzurile emoţionale de genul
etichetării, marginalizării, ignorării, izolării sau al apelării jignitoare.
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În cazul copiilor abuzaţi educatoarea trebuie să dea dovadă de răbdare, înţelegere,
disponibilitate, să nu folosescă pedepse, să nu bruscheze copiii, să dea dovadă de empatie, să nu
ridiculizeze copilul în faţa colegilor, să încurajeze relaţiile sociale pozitive dintre copii, să
stimuleze verbal copilul, să fie afectuoasă şi să respecte copilul, să dea dovadă de atitudini şi
comportament pozitive.
Educatoarea joacă un rol foarte important în modificarea statutului de copil “cu care nu se
joacă nimeni”.
Studiile de psihologie educaţională arată că instrucţiunile educatoarei şi modalităţile de
predare, utilizarea unor strategii de modificare comportamentală adecvată modelează tipul şi
frecvenţa interacţiunilor dintre copii. Copiii au nevoie permanentă de ghidare din partea adulţilor
în ceea ce priveşte recunoaşterea şi respectarea regulilor de comportament în anumite situaţii
sociale. Regulile au rolul de a preveni apariţia unor probleme de comportament; focalizarea pe
ceea ce face bine copilul este mult mai eficientă în dobândirea comportamentelor sociale
adecvate şi în estomparea comportamentelor problematice, decât utilizarea pedepselor.
La grădiniţă fiecare grupă reprezintă un context social complex, iar o bună adaptare la
cerinţele grădiniţei presupune înţelegerea rolului educatoarei, a aşteptărilor din partea acesteia,
înţelegerea relaţiei cu ceilalţi copii şi adaptarea la o serie de reguli.
Agresivitatea din copilărie e asociată sau prezice performaţa academică slabă,
comportament disruptiv la şcoală, risc crescut de renunţare la şcoală şi angajarea în activităţi
presupunând delincvenţă.
Societatea în care trăim trebuie să conştientizeze importanţa protejării şi ocrotirii copiilor.
Aceasta se realizează cu grijă, răbdare, atenţie dar şi cu foarte multă dragoste.
H.Spencer spunea : “ Copii cărora nu li se arată dragoste ajung să nu iubească”.
Bibliografie: Ghid de bune practici pentru prevenirea abuzului asupra copilului, Bucureşti 2001
Revista învăţământului preşcolar, Bucureşti 1996
Revista învăţământului preşcolar, Bucureşti 2008
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CUM AFECTEAZĂ VIOLENȚA COPIII?

Prof. Bîzdoacă Daniela-Elena,
Școala Gimnazială, sat Dăești,com.Popești, jud.Vâlcea
Deși expunerea la violență poate avea consecințe serioase asupra copiilor, ei pot trece
peste efecte mai ușor dacă anumiți factori sunt prezenți în viața lor. Un copil care crește
înconjurat de dragoste și atenție din partea unor adulți care cunosc efectele violenței și știu să
ofere stabilitate și liniște, are șanse mari să crească frumos și să fie un adult fericit. Școlile,
centrele comunitare și programele recreaționale pot și ele oferi copiilor o șansă de a scăpa de
violență, de a-și căpăta propria independență și încredere și de a învăța cum să se descurce în
viață.
O parte din adulți cred că un copil de 6 luni sau mai mic, care asistă la scene violente (ca
de pildă tatăl o lovește mereu pe mama), nu va suferi mult deoarece nu are memorie pe termen
lung. !!! Nimic mai fals. Copiii sunt ca bureții. Ei absorb tot ce se întămplă în jurul lor de la cele
mai fragede vârste. Ei percep violența și furia care-i înconjoară așa cum percep și dragostea și
atenția din partea celor care îi îngrijesc. Din această cauză, natura și calitatea relațiilor cu un
copil chiar foarte mic contează foarte mult pentru dezvoltarea lui pe viitor.
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 violență,
pot apare simptome de genul: anxietate, coșmaruri, regresie în limbaj sau în dezvoltarea motorie
și stres post-traumatic. De asemenea, încrederea în propria persoană sau în cei cu care vine în
contact

poate

avea

de

suferit.

Cum se poate elimina violența?
1. Oferă un exemplu bun. Copiii învață cum să se comporte urmărindu-i pe adulți. Părinții
trebuie să facă un efort pentru a-și păstra un sens al valorilor și moralei în paralel cu
modul de a se exprima non-violent și de a oferi un exemplu în acest sens. Dacă copilul te
vede certându-te, fii sigur că te va vedea și împăcându-te și niciodată nu continua cu
violența fizică sau verbală în prezența lui.
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2.

Folosește metode de disciplinare non-violente. Daca îți lovești și bați copilul drept
pedeapsă (și mai ales în cazul copiilor sub 3 ani), el va învăța că violența este permisăîn
orice situație (cei mici nu au cum săințeleagă rolul unei pedepse, dacă nu înțeleg cu ce au
greșit - !!! Întotdeauna oferiți-le explicații privind acest lucru, altfel bătaia nu-i va
convinge că au greșit). Există suficiente căi de pedepsire fără violență, astfel încât pentru
rezolvarea uneori a problemelor, pedepse de genul: "5 minute stai pe acest scaun" sau "2
minute la colț" sunt suficiente și non-violente. !!! Amintește-ți însă că mereu să
răsplătești un comportament frumos.

3. Limitează expunerea la violență. Acordă mare atenție programelor de la televizor,
casetelor video și programelor de pe internet pe care copilul le urmareșteși limitează
expunerea acestuia la temele violente. Pistoalele și săbiile de jucărie, dar și alte juprii ce
promovează violența și agresiunea trebuiesc limitate și monitorizate.
4.

Impune reguli clare și limite potrivite vârstei. Copiii trebuie să cunoască exact ce se
așteaptă de la ei și consecințele dacă nu cooperează. Mai mult, fii sigur că copilul înțelege
toate regulile din familie - poți chiar să-l implici în stabilirea unora. De asemenea,
menținerea acelorași reguli în mod constant reduce conflictele și îți menține credibilitatea
ca

părinte.

5. Oferă-i copilului multă afecțiune și atenție. Copiii care se simt iubiți, în siguranță și
care au format un sentiment de încredere cu adultul care-i îngrijește sunt mai puțin
violenți și agresivi decât ceilalți. Poți construi acest sentiment de încredere și siguranță al
propriului copil având un rol activ în viața lui, petrecând în mod consistent suficient timp
de calitate cu el și oferindu-i multă dragoste, laude și încurajări. Chiar și o perioadă de
timp scurtă petrecută astfel, poate aduce numai satisfacții și pentru părinte, dar mai ales
pentru copil.
BIBLIOGRAFIE:
1. Prodan A.(1999), Managementul de succes-motivaţie şi comportament, Editura
Polirom,Iaşi;
2.
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2. Sălăvăstru, D.(2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.

COPILARIE FARA VIOLENTA

Prof: Vladut-Marin Maria
Scoala:Liceul Tehnologic”Ferdinand I”Rm Valcea
Localitatea:Rm Valcea,Jud.Valcea
Violenţa a devenit o problemă gravă şi îngrijorătoare. Întalnim violenţă acolo, unde ar trebui să
fie armonie şi înţelegere, adică în familie; în şcoală unde ar trebui să existe educaţie, vedem
violenţă, pe stradă şi în societate la fel. Tot mai des in ultimul timp părinţii se plîng de copiii lor,
deoarece aceştia sunt mai agitaţi, mai greu de stăpînit, vorbesc urat, stau ore în şir în faţa
televizorului şi a calculatorului.
Violenţa tulbură grav mediul şcolar. Ea conduce la o deteriorare a climatului în şcoală, afectează
raporturile elev-elev şi elev-profesor şi generează sentimente de insecuritate, de teamă, care
influenţează negativ dezvoltarea normală a elevului. 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. Pentru ca şcoala să îşi asume
rolul de prevenire şi stăpînire a violenţei, prima investiţie trebuie făcută în domeniul formării
profesorilor. În condiţiile unui mediu familial instabil, tensionat, conflictual, şcoala poate
reprezenta pentru elev o a doua şansă.
N. Iorga zicea:”Copiii învată bunatatea de la natură, iar răutatea de la oameni!” Elevii
agresivi care produc incidente violente sunt percepuţi ca fiind, în cea mai mare parte, copii cu
probleme familiale şi probleme materiale deosebite, copii ai căror părinţi sunt divorţaţi, decedaţi
sau plecaţi la muncă în străinătate. Lipsa autocontrolului îi poate transforma în victime ale
violenţei, drogurilor, alcoolului etc.. Deci, este indicat să dovedim copiilor că ne interesează
viata lor, să ascultăm ce ne povestesc şi să-i determinăm să comunice cu noi orice gînd al lor,
faptă sau acţiune, participînd astfel direct sau indirect la activitatile lor.
Într-o familie in care predomina cazul de violenţă, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile
lor de bază sînt profund neglijate. Copiii proveniţi din aceste medii se adaptează greu la situaţiile
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de comunicare, iar limbajul şi gesturile lor agresive par a masca un dezechilibru psihic. Copiii
care asista la scene de violeta în familie vor avea o predispozitie ridicata spre violenţă.
Atitudinea profesorilor este de a le îndrepta comportamentul prin sprijin şi consiliere. Iniţierea de
concursuri între clase, spectacole, scenete, vizînd prevenirea violenţei, precum şi activităţi de
tipul „Săptămîna toleranţei în şcoală” sau crearea unor situaţii care au drept scop dezvoltarea
abilităţilor de comunicare în rezolvarea de conficte, sînt doar cîteva din activităţile organizate
pentru anihilarea violenţei de orice gen în acest liceu.
Acte de violenţă moderată au existat mereu în şcoli, dar incidentele zilnice trebuie tratate cu
seriozitate. E trist să observăm că şi elevii din clasele primare devin tot mai agresivi. De aceea
pentru elevii claselor primare am organizat la lecţiile de activitate în grup, o oră de discuţie la
tema „Detestăm violenţa de mici”. Descoperirea cazurilor de violenţa în cadrul operelor
studiate.Prin operele citite ei au descoperit cazuri de violenţă, pe care le înţeleg de mici la
personajele îndrăgite.Prin discuţiile tratate PRO/CONTRA s-au făcut studii de caz.
Numărul mare de incidente violente este întîlnit la clasele terminale din fiecare ciclu de
învăţământ. Pentru elevii claselor gimnaziale şi liceale am organizat training formativ cu studiu
de caz pentru elevi. S-au organizat discursuri interactive privind egalitatea genurilor. Învăţătorul
timpurilor moderne este partenerul elevilor, se comporta într-o manieră interactivă, fiind un
mediator al procesului de învăţare şi formare a viitorului „om”, caută punctul de vedere al
elevului cu scopul de a înţelege percepţiile sale curente şi a le folosi în acumularea cunoştinţelor
viitoare.
Nu întotdeauna profesorul reuşeşte să rezolve problemele de comportament, situaţiile
conflictuale. Atunci se impune lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe persoane:
diriginţi, profesori ai clasei, părinţi, medici şcolari, psihologi, pedagogi, asistenţi sociali. O tema
dezbatuta pe larg si cu invitati de la politie a fost „Fii destept, nu violent !” Poliţistul de sector a
venit cu informaţii şi date statistice locale şi raionale despre victimele violenţei de gen,
îndrumînd prin mott-ul „Orice copil are dreptul de a fi protejat împotriva violenţei!”.Au fost
organizate şedinte de informare prin analiza studiului de caz pentru un grup de participanti
(parinţi, profesori, poliţist, medic, asistent social) , unde au fost puse în discuţie temele
:”Violenţa in familie,violent in Scoli”;
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Agresivitatea: definitie şi caracterizare;



Caracterizarea psihologica a victimei violenţei domestice;



Caracterizarea psihologica a agresorului violenţei domestice;



Cadrul legal cu referinţă la violenţa în familie: probleme şi oportunităţi;

Aici părinţii au fost deschişi la discuţii, şi-au expus opiniile, au adus argumente la situaţiile de
caz. În urma organizării training-ului s-au făcut concluzii, că pentru fiecare situaţie în parte este
necesară mai întîi o anchetă care să stabilească datele problemei, formele de violenţă, cauzele
acestora şi apoi să se constituie grupuri de lucru pentru a analiza datele obţinute şi a se găsi
soluţii. Nu putem spune că prin toate aceste propuneri putem oferi reţete, soluţii sigure,
prevenirea şi stăpînirea fenomenului violenţei şcolare. Fiecare situaţie cu care se confruntă
profesorul este unică din punctul de vedere al cauzelor şi al formelor de manifestare.
Trebuie totuşi să nu mai stam nepăsători şi să privim cu indiferenţă, ci să ne unim eforturile
pentru că noi suntem cei mai aproape de stările de manifestare ale copiilor şi putem să avem
dialog social cu parinţii acestora .
Se impune asigurarea unui climat social mai bun în şcoli prin formarea unor comportamente
nonconflictuale şi dezvoltarea de abilităţi sociale care să evite generarea situaţiilor de violenţă.
Elevii trebuie implicaţi activ în soluţionarea conflictelor, iar părinţii sunt bineveniţi în şcoală
oricînd.
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”.
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VIOLENȚA ÎN EDUCAȚIE
Vasile Corina
Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova, Dolj

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 viața de zi cu zi,vedem
foarte mulți copii care sunt agresivi atat verbal cît și fizic. 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 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.
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.
82

Prima treaptă in prevenirea violenței o constituie educația primită în familie.Copilul
trebuie să crească într-un mediu liniștit,lipsit de abuzuri de orice fel.
-Eliminarea totală a desenelor animate și a jocurilor violente de pe calculatoare,tablete .
-Petrecerea timpului de joacă în aer liber.
-Dezacordul față de programele de televiziune care conțin violențe si încalcari ale legii.
Un rol important în prevenirea și combaterea actelor de violența îl are și școala:
-Eliminarea violenței fizice din partea colegilor mai mari sau mai puternici.
-O altă metodă de combatere a violenţei în şcoală consider că poate fi
cultivarea cultului pentru FRUMOS, cu tot ce implică asta : artă, teatru, cinema, excursii în
natură. În acest mod elevii conştientizează că poate exista şi o altă lume în afară de cea pe care o
văd zilnic (pe stradă, mijloace de transport, TV, mass
concursuri thematic, incluzând expozitii de artă

media...); se pot realiza inclusiv

fotografică, desen, poezie, în acest fel

promovând valorile artistice ale elevilor.
În fiecare zi auzim despre copii bătuți, abuzați sau chiar uciși. Există însă multe alte
cazuri despre care nu se știe nimic. Violenţa asupra copiilor este mai des întâlnită decât se crede.
Multe acte de violență au loc în spatele uşilor închise și rămân necunoscute. Unele nici nu sunt
considerate acte de violență și sunt tolerate. Fenomenul violenței, deși foarte răspândit, este de
multe ori invizibil. Toţi copiii au dreptul la o viaţă fără violenţă. Violenţa le pune în pericol
dezvoltarea fizică şi mentală. Deoarece afectează dezvoltarea copiilor, violenţa pune frâne
societăţii.
Violenţa asupra copilului poate fi prevenită. Oamenii pot alege să ia ia atitudine împotriva ei și
să o denunțe. Tu ești “omul mare’, așadar trebuie să-i arați calitățile unui “om mare”. Iubirea nu
trebuie confundată cu respectul. Iubirea puiului tău o ai, insa respectul și admirația le castigi
devenind un model pentru el și fiindu-i alături și atunci cand greșește. Concepția conform căreia
pedepsele corporale aplicate copiilor reprezinta metode de a-i constrange pe acesșia să se
incadreze în anumite tipare a provocat de-a lungul timpului efecte chiar dezastruoase asupra
psihicului acestora.
Împreuna putem combate aceste acte de violența.Tot ce trebuie să facem este să fim calmi unii
cu alti,sa nu fim invidioși și să nu ne urîm. Putem spune ca este imposibil,dar nu este
adevărat,putem să mergem după anumite principii in viață.
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„Violenţa este arma celor slabi.”



„ Violenţa naşte violenţă.”



„Violenţa este arma celor slabi”



“Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă.”

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.
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COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALA

Prof. Stancu Eliza Laura, Scoala Gimnaziala Cosoveni, Dolj
Prof. Stancu Mihnea Alexandru, Scoala Gimnaziala Dragotesti, Dolj

Violenţa în mediul şcolar este un fenomen complex, cu o diversitate de forme de
manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate: astfel şcoala este spaţiul de
manifestare a conflictului între elevi şi între profesori-elevi, iar raporturile de forţă sau felul în
care în care se manifestă conduitele ofensive sunt elemente determinante în înţelegerea
fenomenului. Aşadar, folosirea noţiunii de „violenţă” va se va referi la orice comportament al
cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor.
Pentru crearea unui climat de pace şi bună înţelegere în şcoală este necesară cunoaşterea
în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, profesorii sau
ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă, iar aceasta este o condiţie
esenţială pentru dezvoltarea unui plan operaţional de prevenire şi intervenţie adecvat.
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In ultimii ani a crescutingrijorator numarul actelor violente din scola. Scoala nu mai poate
fi considerata o cona sigura, ea se transforma in tot mai mare masura intr-un spatiu de
manifestare a violentei, intimidarii si a actelor ilegale. Studii recente au pus in evidenta faptul ca
expunerile de lunga durata la violenta crescuta pot produce modificari la nivelul structurii si
functionarii creierului in sensuri care afecteaza in mod negativ performantele academice si
dezvoltarea

profesionala.

Cauze ale violentei:


toleranta sociala crescut la violenta: societatea si cultura noastra tolereaza
comportamentul violent, se considera ca violenta e normala si inevitabila mai ales in
randul tinerilor



saracia si lipsa oportunitatilor : inegalitatile socio-economice si saracia cresc riscul
tinerilor de a deveni agresori sau victime ale violentei



lipsa unor modele pozitive - in absenta unor modele sanatoase oferite de familie tinerii
recurg la modele din mass-meia care de foarte multe ori promoveaza iolenta favorizand
astfel comporamentul violent



lipsa suportului si implicarii familiei - un numar tot mai mare de copii cresc in medii
familiale disfunctionale. Foarte frecvent acestia nu dispun de abilitati sociale si de
relationare interpersonala adecvate (de exemplu controlul emotiilor negatie, empatie,
rezolvare de probleme)



imitiatia - copii care sunt victime ale abuzului fizic, sexual, emotional sau martori ai
abuzului in familie prezinta un risc crescut de a deveni agresori sau victime ale violentei.
Ei invata ca violenta este o modalitate adecvata de exprimare a puterii asupra altora de a
obtine ceea ce doresc.Aceste comportamente inatate in failie sunt aduse in scoala,
comunitate si relatiile cu prietenii



violenta in mass-media - se considera ca pana la varsta de 18 ani tinerii vad aproximativ
18 000 de crime si 800 de sinucideri "televizate". Comportamentul violent al personajelor
din filme este aproape intotdeauna recompensat, mai degraba decat sanctionat,
determinandu-i pe copii si tineri sa considere modalitatile violente de solutionare ale
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conflictelor ca fiind acceptabile. In plus, suferinta si durerea emotionala produsa de
comportamentele violente este mult mai putin portretizata si astfel determina acceptarea
in masura mai mare a comportamentului agresiv.
Toţi copiii au dreptul la o viaţă fără violenţă. Violenţa le pune în pericol dezvoltarea fizică şi
mentală.

Deoarece

afectează

dezvoltarea

copiilor,

violenţa

pune

frâne

societăţii.

Violenţa asupra copilului poate fi prevenită. Oamenii pot alege să ia ia atitudine împotriva ei și
să o denunțe.
UNICEF România lansează campania de conștientizare și strangere de fonduri, Să punem
capăt violenței!, prin care dorește să atragă atenția asupra amplorii fenomenului și să îndemne la
acțiune pentru a opri violența împotriva copiilor.
Violența domestică împotriva copiilor
Toţi copiii au dreptul la protecţie împotriva violenţei, exploatării şi abuzului. Şi totuşi, zeci
de mii de copii sunt supuşi zilnic violenţei, exploatării şi abuzului. Alte zeci de mii riscă să
ajungă în aceeaşi situaţie.
Există numeroase date potrivit cărora violenţa, exploatarea şi abuzul pot afecta sănătatea
fizică şi mentală a copilului pe termen scurt şi lung, limitându-i capacitatea de învăţare şi
socializare şi afectându-i tranziţia la maturitate, cu consecinţe negative ulterior în viaţă.
Unii copii, atât fete, cât şi băieţi, sunt vulnerabili din cauza apartenenţei etnice sau statutului
socio-economic. Un nivel mai ridicat de vulnerabilitate se regăseşte adesea în rândul copiilor cu
dizabilităţi, din institutii, cu parinti plecati să lucreze în strainatate, precum și în rândul mamelor
minore și al adolescentilor.Vulnerabilitatea este influenţată şi de vârstă; copiii mici prezintă un
risc mai mare de expunere la anumite tipuri de violenţă, riscurile fiind diferite la vârste diferite.
Actele de violenţă, exploatare şi abuz sunt deseori comise de persoane cunoscute copilului,
inclusiv de părinţi, alţi membri ai familiei, îngrijitori, profesori, patroni, organele de impunere a
legii, şi alţi copii. Doar o mică parte din actele de violenţă, exploatare şi abuz sunt raportate şi
investigate şi prin urmare mulţi dintre cei ce le comit rămân nepedepsiţi. Este esential ca aceste
cazuri sa fie raportate. Prevenirea şi răspunsul în situaţii de violenţă, exploatare şi abuz vizează
copilul pe parcursul întregii vieţi.
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Recensământul social a 120.000 de gospodării realizat de UNICEF arată că cel puțin un copil
din zece este victima unei forme de violență:


Violența domestică este percepută ca un lucru normal. 60% din populație este
tolerantă față de comportamentele violente în cadrul familiei.



În 2011 au fost înregistrate peste 11.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare.
Cu toate acestea, se consideră că numărul de cazuri înregistrate reflectă doar o
mică parte din cazurile de violență și abuz. Se estimează însă că la fiecare caz
raportat există alte 100 neștiute.

Un studiu național privind abuzul neglijarea copiilor realizat de Salvați Copiii România in 2013,
arată că:


63% dintre copiii chestionați confirmă că sunt bătuți acasă de către părinți,



20% dintre părinți cred că pedeapsa fizică este un mijloc de educație;



Majoritatea părinților și o parte din copii nu percep unele corecții fizice, cum ar fi
pălmuirea, a fi o forma de abuz fizic.

Desi expunerea la violenta poate avea consecinte serioase asupra copiilor, ei pot trece peste
efecte mai usor daca anumiti factori sunt prezenti in viata lor. Un copil care creste inconjurat de
dragoste si atentie din partea unor adulti care cunosc efectele violentei si stiu sa ofere stabilitate
si liniste, are sanse mari sa creasca frumos si sa fie un adult fericit. Scolile, centrele comunitare si
programele recreationale pot si ele oferi copiilor o sansa de a scapa de violenta, de a-si capata
propria independenta si incredere si de a invata cum sa se descurce in viata. Violenta afecteaza
viata tuturor celor care sunt martori la ea. Pentru copii, violenta are urmari psihologice,
emotionale si de dezvoltare. Chiar si la copiii foarte mici, martori la violenta, pot apare simptome
de genul: anxietate, cosmaruri, regresie in limbaj sau in dezvoltarea motorie si stres posttraumatic. De asemenea, increderea in propria persoana sau in cei cu care vine in contact poate
avea de suferit.
Poti construi acest sentiment de incredere si siguranta al propriului copil avand un rol activ in
viata lui, petrecand in mod consistent suficient timp de calitate cu el si oferindu-i multa dragoste,
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laude si incurajari. Chiar si o perioada de timp scurta petrecuta astfel, poate aduce numai
satisfactii

si

pentru

parinte,

da

mai

ales

pentru

copil.
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“AVEM DREPTUL SĂ TRĂIM ÎNTR-O LUME FĂRĂ VIOLENŢĂ”

Prof. Camelia Titel, Liceul Teoretic Special ”Iris”, Timișoara, Timiș
Instructor de ed. Szabo Elena, Liceul Teoretic Special ”Iris”, Timișoara, Timiș

N. Iorga zicea:”Copiii învaţă bunătatea de la natură, iar răutatea de la oameni!”

Definirea violenței s-a dovedit a fi o încercare extrem de dificilă. Acest fapt se explică
prin complexitatea fenomenului, dar și prin marea diversitate a formelor sale de manifestare. Nu
în ultimul rând, dificultatea a apărut și din cauza asocierii și, uneori, chiar a confundării violenței
cu agrasivitatea. Specialiștii domeniului au făcut însă o serie de delimitări între cele două
concepte,care se cuvin menționate. Termenul de agresivitate vine din latinescul adgradior, care
înseamnă “a merge către…”, și a evoluat apoi în agredire , ce semnifică “ a merge către … cu un
spirit belicos, cu tendința de a ataca”. În sens etimologic, noțiunea de agresivitate trimite la o
potențialitate individuală, la capacitatea de a înfrunta un obstacol, de a se confrunta cu altul și a
nu da înapoi în caz de dificultate.
Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate,
iar de câţiva ani şi în şcoală.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
88

contextul societăţii actuale. 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. În acest context, a vorbi despre violența acolo unde ne
așteptăm să găsim cele mai bune condiții pentru formarea și dezvoltarea armonioasă a
personalității poate părea un fapt cel puțin neverosimil. În ultimii ani, violența în rândul
minorilor a constituit subiectul a numeroase dezbateri mediatice. Totusi, cunoștințele noastre în
acest domeniu sunt destul de lacunare. Singurele date certe provin din statisticile Ministerului de
Interne și ele vizează diferite tipuri de infracțiuni comise de minori: omoruri, tentative de omor,
vătămări corporale grave, violuri, furturi, tâlharii.
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 factorii exteriori ai școlii: mediul familial, mediul social, ca și
factori ce țin de individ, de personalitatea lui. Mediul familial reprezintă, credem, cea mai
importantă sursa a agresivității elevilor. Mulți dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin
din familii dezorganizate, au experiența divorului părinților și trăiesc în familii monoparentale.
Echilibrul familial este perturbat și de criza locurilor de muncă, de șomajul ce-l atinge pe foarte
mulți părinți. Părinții sunt confruntați cu numeroase dificultăți materiale, dar și psihologice,
pentru că au sentimentul devalorizării, al eșecului. În aceste condiții, ei nu mai sunt sau sunt
puțin disponibili pentru copiii lor. Pe acest fundal apar apoi probleme familiale foarte grave carei afectează profund pe copii: violența intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copilului,
neglijență, la care se adaugă și importante carențe educaționale – lipsa de dialog, de afecțiune,
inconstanță în cerințele formulate față de copil (treceri de la o extremă la alta, de la o
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permisivitate exagerată la restricții foarte dure), utilizarea mijloacelor violente de sancționare a
copilului pe motiv că “bătaia-i ruptă din rai”. Sunt și părinți care privilegiază în mod exagerat
relația afectivă în detrimentul rolului educativ pe care ar trebui să-l aibă în raporturile cu copiii
lor: nu le impun nici un fel de interdicții, de reguli, emit puține exigenţe și caută să evite
conflictele. Această absență cvasitotală a constrângerilor (în afară școlii) îl va determina pe elev
să adopte în școală comportamente de refuz a exigențelor profesorilor. Pentru a combate această
violență din școală, propunem un plan de măsuri:
Plan de măsuri pentru diminuarea fenomenului violenţei, absenteismului, delicvenţei
juvenile, abandonului şcolar
În zilele noastre violenţa a căpătat o amploare îngrijorătoare manifestată prin conflicte,
ura, intoleranţă, agresivitate. Violenţa se manifestă în diverse medii (şcoala, familie, anturaje,
discoteci, televizor, calculator, cluburi) şi reprezintă un dezechilibru psihic şi comportament ce
se manifestă prin lipsă de autocontrol şi a stăpânirii de sine. Are drept cauză o lipsă a voinţei de a
înfrânge reacţiile şi se manifestă prin impulsivitate, crize de furie ce conduc la acte nestăpânite,
violenţe cu caracter reprobabil şi dăunător pentru relaţiile dintre elevi; pe lângă faptul că
dovedeşte lipsa de politeţe şi grosolănie, violeţa tensionează relaţiile dintre oameni. Factorii care
determină şi influenţează comportamentele agresive sunt: alcoolul, consumul de droguri,
anturajul, teribilismul, lipsurile materiale şi carenţele educative.
Absenteismul este o manifestare destul de des întâlnită la mulţi elevi care începe prin
chiulul de la anumite ore care nu plac sau la care elevul nu s-a pregătit. Acesta poate deveni
obişnuinţă şi se poate transforma într-o formă de deviere: vagabondajul. Vagabondajul poate
deveni tot mai periculos prin faptul că este însoţit de minciună, furt, alcoolism, fumat, poate
chiar droguri, prostituţie – care constituie infracţiuni pedepsite de lege. În cazul în care
absenteismul, respectiv vagabondajul conduc la suferirea unor pedepse conform legii de către
unele persoane, acestea vor reprezenta întreaga viaţă o pată ruşinoasă pentru cartea lor de vizită.
Şcolii îi revine o responsabilitate majoră în educarea şi formarea la elevi a atitudinilor şi
comportamentelor non-violente. În acest sens la nivelul şcolii noastre ne-am gândit să iniţiem un
set de măsuri demne de luat în seamă:
-

efectuarea cu conştinciozitate a serviciului pe scoală de către toate cadrele didactice,
supravegherea elevilor pentru a evita aspectele de violenţă fizică sau verbală ce apar între ei ;
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-

toate cadrele didactice au obligaţia de a explica elevilor conţinutul termenului cercului
violenţei : folosirea ameninţărilor şi constrângerilor, folosirea intimidării, folosirea abuzului
economic/ emoţional, folosirea privilegiilor musculare, abuzul asupra copilului, folosirea izolării
şi marginalizării, umilirea, jignirea, blamarea ;

-

în opoziţie cu cercul violenţei se pot defini valorile şi normele ce caracterizează un
comportament non-violent: respect, sinceritate, încurajare, susţinere, negociere şi corectitudine,
responsabilitate împărţită, relaţie responsabilă cu copiii, onestitate, apreciere, toleranţă,
parteneriat economic

-

este necesar să se respecte regulamentul de ordine interioară al fiecărei clase;

-

să se ţină o evidenţă clară a absenţelor, să se consemneze zilnic în cataloage;

-

să se ia măsuri imediate în cazul în care se observă atitudini necorespunzătoare,
necontrolate cu elevii problemă;

-

să se ţină permanent legătura cu familia, care trebuie să fie informată despre toate
aspectele agresive, brutale, ale căror autori sunt copiii lor;

-

să se desfăşoare activităţi de consiliere şcolară, atât cu copiii, cât şi cu părinţii acestora, în
familiile cărora au loc acţiuni brutale;

-

elevii să anunţe imediat cadrele didactice dacă observă în curtea şcolii sau pe holuri/ clase
persoane dubioase;

-

elevii nu au voie să părăsească perimetrul şcolii deoarece pot fi agresaţi de persoane
străine;

-

să se realizeze activităţi şcolare de înaltă ţinută pentru a-i atrage pe copii la şcoală şi să se
evite absenteismul

-

să se adopte faţă de copii o atitudine tolerantă, de întelegere;

-

cadrele didactice să asculte toate problemele elevilor mai ales ale celor proveniţi din
familii monoparentale, de rromi, cu părinţii plecaţi în străinătate şi aflaţi în grija rudelor;

-

să se rezolve de către diriginţi/ învăţători/ colegi de clasă conflictele cu copiii altor clase
atunci când apar altercaţii nedorite;

-

să se propună mutarea disciplanară la alte clase de pe serie a copiilor cu probleme de
comportament;

-

cadrele didactice să ia imediat legătura cu familiile elevilor care au absentat consecutiv 3
zile pentru a cunoaşte cauzele;
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-

copiii ar trebui antrenaţi în implicarea rezolvării conflictelor apărute între colegii de clasă
în vederea respingerii atitudinii de nepăsare, a reacţiilor de instigare;

-

întâlnirea cu persoane reprezentante ale instituţiilor implicate în prevenirea şi combaterea
violenţei, prin parteneriate cu Poliţia, Jandarmeria şi mai ales biserica;

-

asigurarea pazei şi securităţii unităţii de învăţământ;

-

realizarea unor semne distinctive pentru elevii şcolii în vederea prevenirii violenţei din
afară;

-

includerea unor teme referitoare la combaterea agresivităţii la orele de dirigenţie;

-

crearea unui climat de convieţuire armonioasă şi disciplina în şcoală prin intermediul
politicii unităţii de învăţământ;
Acest fenomen este unul extrem de complex şi considerăm că succesul în combaterea lui se
poate realiza numai printr-o implicare activ-participativă a şcolii, a familiei, a comunităţii locale
şi a tuturor celorlalţi factorilor implicaţi în acest proces.
În ultimii ani, presa, mass-media informează în permanenţă despre fenomenul violenţei.
Violenţa a devenit o problemă gravă şi îngrijorătoare. Întîlnim violenţă acolo, unde ar trebui
să fie armonie şi înţelegere, adică în familie; în şcoală unde ar trebui să existe educaţie, vedem
violenţă, pe stradă şi în societate la fel. Tot mai des in ultimul timp părinţii se plîng de copiii lor,
deoarece aceştia sunt mai agitaţi, mai greu de stăpînit, vorbesc urît, stau ore în şir în faţa
televizorului şi a calculatorului.
Violenţa tulbură grav mediul şcolar. Ea conduce la o deteriorare a climatului în şcoală,
afectează raporturile elev-elev şi elev-profesor şi generează sentimente de insecuritate, de teamă,
care influenţează negativ dezvoltarea normală a elevului. 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. Pentru ca şcoala să
îşi asume rolul de prevenire şi stăpînire a violenţei, prima investiţie trebuie făcută în domeniul
formării profesorilor. În condiţiile unui mediu familial instabil, tensionat, conflictual, şcoala
poate reprezenta pentru elev o a doua şansă.
Elevii agresivi care produc incidente violente sunt percepuţi ca fiind, în cea mai mare parte,
copii cu probleme familiale şi probleme materiale deosebite, copii ai căror părinţi sunt divorţaţi,
decedaţi sau plecaţi la muncă în străinătate. Lipsa autocontrolului îi poate transforma în victime
ale violenţei, drogurilor, alcoolului sau aventurilor sexuale. Deci, este indicat să dovedim
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copiilor că ne interesează viata lor, să ascultăm ce ne povestesc şi să-i determinăm să comunice
cu noi orice gînd al lor, faptă sau acţiune, participînd astfel direct sau indirect la activitatile lor.
Într-o familie bîntuită de violenţă, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază
sînt profund neglijate. Copiii proveniţi din aceste medii se adaptează greu la situaţiile de
comunicare, iar limbajul şi gesturile lor agresive par a masca un dezechilibru psihic. Copiii care
asista la scene de violeta în familie vor avea o predispozitie ridicata spre violenţă.
Comportamentele violente îşi pot avea originea şi într-un management defectuos al clasei. Lipsa
de comunicare şi atitudinea profesorului faţă de elevi poate genera de asemenea situaţii
conflictuale ori comportamente violente.
Nu întotdeauna profesorul reuşeşte să rezolve problemele de comportament, situaţiile
conflictuale. Atunci se impune lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe persoane:
diriginţi, profesori ai clasei, părinţi, medici şcolari, psihologi, pedagogi, asistenţi sociali.
Trebuie totuşi să nu mai stam nepăsători şi să privim cu indiferenţă, ci să ne unim
eforturile pentru că noi sîntem cei mai aproape de stările de manifestare ale copiilor şi putem să
avem dialog social cu parinţii cu probleme de comportament .

Bibliografie:
1. Surse internet

FĂRĂ VIOLENȚĂ!
PROGRAM EDUCATIV PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA VIOLENȚEI ȘI A
DELINCVENȚEI JUVENILE ÎN MEDIUL ȘCOLAR

PROF. GEORGESCU MARIA – CJRAE VÂLCEA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5
RM. VÂLCEA – JUD. VÂLCEA
Durata: An școlar 2016-2017
Inițiator proiect: profesor psiholog Georgescu Maria
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Echipa de lucru:
-

director, prof. Faităr Cristian;

-

profesor psiholog Maria Georgescu;

-

reprezentanți ai Biroului de Combatere a Criminalității din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Vâlcea;

-

reprezentanți ai Biroului de Combatere a Criminalității din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Județean Vâlcea;

-

reprezentanți ai Poliției de Proximitate.

Grupul țintă: preșcolari, elevi, cadre didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial,
părinți
Argument: Întregul colectiv didactic are cunoștință de faptul că violența umană reprezintă una
dintre temele recurente ale societății contemporane. Ea este inerentă naturii umane, dar acest fapt
nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm prin acordarea unui rol special prevenirii și
combaterii acestui fenomen social cu mijloacele educative ce le avem la îndemână sau găsirea și
promovarea altor soluții.
Între formele violenței sub multiple aspecte, cea școlară este una cu o manifestare
cotidiană, iar societatea civilă și instițiile statului ne solicită o sensibilizare și o mobilizare a
întregului personal didactic și nu numai, în acordarea unui rol special prevenirii și combaterii
fenomenului violenței în mediul școlar. Este cunoscut faptul că școala este o parte integrantă a
comunității largi, este un forum al socializării, un spațiu deschis lumii exterioare, iar problemele
cu care se confruntă ca instituție educativă și ca mediu de formare a tinerilor privesc întreaga
societate.
Studiul “Violența în școală” elaborat de Institutul de Științe ale Educației, cât și
Simpozionul Național “Media, violența și educația” organizat de MECT, UNICEF și
CNA(2006), dar și alte lucrări de specialitate, au recunoscut că violența este o problemă
fundamentală a societății contemporane, că manifestarea violenței și autoviolenței ne privește pe
toți, că ea are diferite forme și surse, că nu este un fenomen social cu totul nou, că există soluții
posibile și măsuri practice de contracarare a acestui fenomen. De aici necesitatea abordării
acestui subiect atât de prezent în realitatatea cotidiană.
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Scopul:
- dezvoltarea unui comportament responsabil prin elaborarea şi practicarea unui stil personal
adecvat de autoexprimare;
- conştientizarea tinerei generaţii cu privire la respectarea drepturilor omului, a prevenirii
conflictelor, a convieţuirii într–un mediu natural, economic, social şi cultural divers, capabil să
acorde şanse egale de împlinire tuturor;
- dezvoltarea abilităților de gestionare a emoțiilor negative și a situațiilor conflictuale prin
creșterea stimei de sine;
- conștientizarea consecințelor actelor de violență asupra performanțelor școlare.
Obiective generale şi specifice:


recunoaşterea formelor de manifestare a comportamentului deviant şi a formelor de
violenţă, a cauzelor şi a consecinţelor acestora în viaţa şi în activitatea elevilor;



depistarea relaţiei de cauzalitate ce există între absenteismul școlar şi dezvoltarea psihocomportamentală a elevului;



desfăşurarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare prin care să se prevină şi să se combată
factorii care favorizează un comportamnet violent;



gestionarea unor situaţii de criză declanşate în clasa de elevi;



colaborarea cu parteneri educaţionali: profesor psiholog, comitetul de părinţi, cabinetul
medical școlar, poliţistul de proximitate şi colaboratori, în vederea reducerii actelor de
violenţă în şcoală;



creşterea implicării părinţilor în formarea unui mediu sănătos şi sigur de educaţie;



autoevaluarea modului în care elevii comunică propriile dorinţe, trebuinţe şi nevoi într-o
situaţie conflictuală şi exersarea unor modalităţi eficiente de comunicare.



cunoaşterea modalităţilor de diminuare şi chiar stopare a delincvenţei rândul minorilor .

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIV-PREVENTIVE
Nr. Activitatea
crt
.
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Responsabili

Termen

Grupul
țintă

Rezultate

1.

Întocmirea,

 ٭Echipa

documentarea

şi

de oct. 2016

implementare

prezentarea proiectului

Elevi,

Mediatizarea

părinți,

proiectului la

cadre

nivelul

didactice

unității

educaţional

2.

școlare

”Ce e violenţa?”

 ٭prof. psiholog

Agresivitatea, violenţa –

 ٭educatoare

nov.- dec. cadre

clarificarea

 ٭învățători

2016

terminologiei

 ٭profesorii

Dezbateri

privind

Elevi,

600

elevi

informați

didactice

diriginţi

legislația specifică
”Absenteismul
3.

cauză

a

–

eșecului

de

proximitate

ian. 2017

 ٭Reprezentanți

școlar”
Chestionar

 ٭Polițistul

privind

frecvenţa şcolară

Elevi,

600

elevi

cadre

chestionați și

didactice

informați

Părinți,

400

învățători,

informați

ai IPJ, IJJ
 ٭prof. psiholog

Prezentarea de materiale
informative cu privire la
violență și măsuri de
prevenire

4.

”Violenţa în familie”

 ٭prof. psiholog

Stiluri parentale

 ٭educatoare

Mituri privind violenţa

 ٭învățători

în familie

 ٭profesorii

Comunicarea în familie
Lectorate cu părinţii

diriginţi
 ٭părinții
preșcolarilor
și ai elevilor
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feb. 2017

diriginți

părinți

5.

”Cum ne comportăm

 ٭prof. psiholog

cu colegii?”

 ٭educatoare

Dezbatere
”Cum soluționez un

Elevi,

600

elevi

mart.-

cadre

informați

 ٭învățători

april.

didactice

 ٭profesorii

2017

diriginţi

conflict?”
Joc de rol
Întocmirea raportului de
6.

evaluare

finală

a

proiectului

 ٭echipa
lucru

de mai 2017
a

proiectului

Elevi,

Elevi, părinți

părinți,

și

cadre

didactice

didactice

informate

cadre

Eșalonarea pe etape: octombrie 2016 – prezentarea proiectului în cadrul ședinței consiliului
profesoral
nov. 2016 – aprilie 2017 – desfășurarea activităților conform programului
mai 2017 – întocmire raport de evaluare finală
iunie 2017 – prezentarea rezultatelor în cadrul ședinței consiliului
profesoral
La nivelul județului/ municipiului: Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
Inspectoratul de Poliție Județean
Poliția de Proximitate Vâlcea
Inspectoratul de Jandarmi Județean
Evaluare: interpretarea chestionarelor aplicate
Indicatori de performanță: 600 elevi și părinți informați, 33 cadre didactice implicate în
proiect, 400 chestionare distribuite.
97

,,VIOLENȚA ȘCOLARĂ ȘI EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ,,
Profesor: Tudor Luminița, Ghizdăreanu Nuți
Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu”Localitatea: Giurgiu, Județul: Giurgiu
Violența în şcoală
Sondajele de opinie realizate în ultimii ani relevă o creștere a sentimentului de nesiguranță
a cetățenilor, atât în țările puternic dezvoltate, cât și în țările foste comuniste, pe fondul
recrudescenței infracțiunilor de violență care au și cel mai mare impact în opinia publică.
Problema violenței a preocupat și specialiștii români care au apreciat-o ca fiind un fenomen
deosebit de grav. În perioada de tranziție, violența a înregistrat creșteri spectaculoase mai
ales în rândul minorilor și tinerilor, reprezentând fenomenul de care populația se teme cel
mai mult.
Concluziile arată că ceea ce alarmează în egală măsură sunt modificările de natură
calitativă ce au intervenit. Daca anterior predominau acte de violență “primitive” produse
pe fondul consumului de alcool, precum și violența de tip pasional, în prezent, a crescut
violența de tip utilitar sau cea asociată crimei organizate. O noutate este și aceea că a
crescut numărul faptelor de violență în care victima este necunoscută pentru infractor.
Violența în școli este menționata și într-o lucrare editată de Consiliul Europei în care se
precizează că faptele de natură infracțională care se produc în școli îmbracă diferite forme,
de la bătăi între elevi până la tâlharii, violuri și chiar omoruri.
Fenomenul a luat proporții și în școlile din România, organele de poliție și jandarmii fiind
solicitați să asigure ordinea și securitatea elevilor în unele școli din mediul urban.
Aceleași aspecte au fost semnalate și de presă, care atribuie, de cele mai multe ori acestă
stare de delincvențăjuvenilă, mutațiilor care au avut loc în societate, la nivelul familiei și in
special, lipsei de autoritate din sistemul de învățământ.
Ceea ce trebuie reținut este că prin violență se înțelege acel act prin care se foloseste forța
fizică și care poate cauza vătămări atât din punct de vedere fizic, dar și psihic, victimei.
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Modificarea tematicii abordate de marile companii cinematografice prin centrarea
subiectelor de filme de acțiune cu scene de violență gratuită, erotice sau macabre (așa
numitele thriller-uri), a determinat studierea mai aprofundată a consecințelor unor
asemenea producții cinematografice asupra dezvoltării și comportamentului adolescenților.
În activitatea judiciară (poliție, parchet, instanțe) se întâlnesc nenumărate cazuri când
minorii săvârșesc infracțiuni cu violență, unele cu o cruzime greu de înțeles, ca urmare a
unor “modele” copiate din filme.
Putem identifica 5 surse de violență gravă printre emisiunile prezentate la televiziune:
-

violența prezentată în contextul divergențelor interpersonale;

-

violența prezentată ca servind o justă cauză;

-

violența fictivă prezentată de o manieră realistă;

-

violența exercitată ca o placere gratuită și care nu are legatură

necesară cu derularea intrgii;
-

westernurile.

Se întâlnesc și alte forme de violență la televizor, dar acestea pot
reprezenta “modele negative” numai în prezența și a altor condiții preexistente:
-violența în desene animate;
-violența exprimată sau sugerată de scene comice;
-violența de science-fiction;
-spectacole sportive cu excepția luptelor și boxului.
Educaţia interculturală
Obiectivul principal al educaţiei interculturale rezidă în pregătirea persoanelor pentru a
percepe, accepta, respecta şi a experimenta alteritatea. Scopul îl reprezintă netezirea
terenului întâlnirii cu celălalt. A face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul
educaţional să se realizeze într-un mediu interacţional, prin punerea alături, faţă în faţă, a
purtătorilor unor expresii culturale diferite. Alteritatea trebuie să devină un motiv de
bucurie, o ocazie de întărire a sentimentului vieţuirii laolaltă, o dorinţă a unei împreună
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simţiri şi binevenite conlucrări. Altul este un prilej de descoperire şi conştientizare a realei
identităţi. Căci, în căutarea celuilalt, ne descoperim pe noi înşine, ne dăm seama de ceea ce
suntem, sperăm, merităm. Frumuseţea existenţială ne este dată de celălalt, de miracolul
ieşirii din sine, de proiectarea în altul, de iubirea celui apropiat - ca şi a celui îndepărtat!
Topica interculturalităţii a apărut în ultimele decenii, ca răspuns în plan educaţional la
fenomenele de creştere a interconexiunilor şi a globalizării. Se ştie că multe conflicte,
aparent economice, istorice, sociale etc. au în subsidiar o componentă culturală.
Incomunicabilitatea de ordin spiritual generează şi întreţine celelalte stări conflictuale sau
de tensiune. Condiţia necesară (nu şi suficientă) pentru detensionarea conflictelor constă în
găsirea unor piste de comunicare în plan spiritual. Tensiunile şi războaiele iau naştere, mai
întâi, în mintea noastră. A le preveni sau a le anihila reprezintă şi un exerciţiu mental, de
expulzare deliberată a ideilor rele. Dispozitivul mental îl predetermină pe cel real, extern.
Obiectul pedagogiei interculturale este un anume fenomen: educaţia interculturală. Dar ce
este educaţia interculturală?
În mod sintetic, educaţia interculturală vizează o abordare pedagogică a diferenţelor
culturale, strategie prin care se iau în consideraţie specificităţile spirituale sau de alt gen
(diferenţa de sex, diferenţa socială sau economică etc.), evitându-se, pe cât posibil, riscurile
ce decurg din schimburile inegale dintre culturi sau, şi mai grav, tendinţele de atomizare a
culturilor. Abordarea interculturală, se arată într-o lucrare editată de Consiliul Europei
(Antonio Perotti, 1992), nu este o nouă ştiinţă, nici o nouă disciplină, ci o nouă
metodologie ce caută să integreze, în interogaţia asupra spaţiului educaţional, datele
psihologiei, antropologiei, ştiinţelor socialului, politicii, culturii, istoriei. Discursul asupra
interculturalului îşi extrage seva din perspectivele deschise de conexiunile disciplinare.
Educaţia interculturală vizează dezvoltarea unei educaţii pentru toţi în spiritul recunoaşterii
diferenţelor ce există în interiorul aceleaşi societăţi şi se referă mai puţin (sau deloc) la
realizarea unei educaţii pentru culturi diferite, ceea ce ar presupune staticism şi o izolare a
grupurilor culturale.
Bibliografie
Stanoiu R.M. - Introducere in criminologie, editura Acord, Bucuresti, 1990
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Stanoiu R.M. si colaboratorii- Tranzitia si criminalitatea, Oscar Print, Bucuresti 1994
Constantin Cucoş. Educaţia. Dimensiuni culturale si interculturale. Ed. Polirom, 2000

COPILUL ŞI VIOLENŢA
Profesori
Monica Elena Antone și Elena Ungureanu
Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea
După tragicele evenimente produse în aceşti ultimi ani, părinţii se preocupă mai mult de
subiectul violenţă. Am asistat la asasinate, acte teroriste, manifestaţii de mase pe tot cuprinsul
Terrei. Televiziunea, arătând aceste evenimente publicului larg, a pus accentul pe instinctele
violente ale contemporanilor noştrii. Nimeni dintre noi nu doreşte să aibă copii care să se
transforme în indivizi violenţi. Cum putem împiedica acest lucru?
Trebuie făcută diferenţa între actele de violenţă şi sentimentele violente, care sunt două
lucruri distincte. Remarcaţi că definiţia violenţei se raportează acţiunilor ostile. Ne dorim cu toţii
ca micuţii noştrii copii să poată controla aceste acte în timpul copilăriei şi mai târziu în viaţă.
Dacă suntem perfect sinceri cu noi înşine, vom admite că, din când în când, simţim ceva
agresivitate. Din când în când, soţul şi soţia încearcă sentimente de furie unul contra celuilalt.
Când un copil face un lucru care ne înfurie, simţim mânie. Orice femeie care afirmă că nu a avut
niciodată nu asemenea sentiment faţă de copilul ei, îşi face iluzii. Este o reacţie normală.
(Bineînţeles, dacă constataţi că sunteţi stăpâniţi majoritatea timpului de astfel de sentimente,
consultaţi un psiholog care vă va ajuta să vă restabiliţi afectivitatea în relaţiile familiale).
Şi copiii reacţionează în acelaşi fel. Şi este normal. Un copil furios este fără îndoială
stăpânit de violenţă.
La fel se întâmplă şi în relaţiile dintre indivizi sau grupuri sociale. Violenţa este un prost
mijloc de a rezolva conflictele între oameni, fie ei soţ şi soţie, student şi administraţia
universităţii, alb sau negru.
Noi dorim ca diferendele şi conflictele să fie soluţionate fără a se face recurs la legea
junglei. De aceea trebuie să facem tot ceea ce ne stă în puteri pentru a ne ajuta copiii şi pe noi
înşine să controlăm acţiunile violente.
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Nu dorim numai să înfrângem aspectul negativ al acestor acţiuni asupra copiilor noştri.
Vrem să-i şi învăţăm valorile pozitive de dragoste, cooperare, interes sincer pentru fericirea
altora, compasiune pentru cei care suferă. Dorim să înveţe să se folosească de raţiune şi de
negociere în rezolvarea conflictelor umane.
Cum acţionăm în acest sens? Nici un studiu ştiinţific nu indica faptul că fiinţele umane
sunt violente din naştere. Oamenii “învaţă” violenţa. Bineînţeles, cei care îi învaţă nu sunt
conştienţi de acest lucru. Este trist de constatat că micuţii învaţă această violenţă de la părinţii
lor. Totuşi nici unul dintre părinţi nu se apucă să-i înveţe în mod deliberat. Dar rezultatul este
acelaşi.
Copilul învaţă prin imitare şi identificare. Copilul face ce vrea! Exemplul cel mai frapant
pe care mi-a fost dat să-l văd este acela descris în capitolul 9, despre băiatul care arunca cu sticle
în mama sa. După ce îl văzuse pe tatăl său făcând-o, nu făcea decât să îl imite. În cele mai multe
cazuri, tatăl şi nu mama, dă exemplul negativ.
Însă, nu rebuie să vă faceţi griji dacă vă mai enervaţi din când în când, sau mai aruncaţi
cu câte un obiect. Aceste lucruri nu sunt suficiente să facă din dvs. un individ periculos.

O altă modalitate de a învăţa un copil să fie violent este de a tolera violenţa lui, nepunând
limite suficient de ferme actelor de ostilitate.
De exemplu, când un copil îi loveşte pe alţii, părinţii nu sunt prea fermi. Mama strigă la
copil: “Opreşte-te!”, dar nu merge până la capăt, oprind efectiv copilul. Copilul ştie perfect că
mama sa nu are intenţia de a persevera în această interdicţie şi în consecinţă va continua să
lovească. În cele din urmă, mama insistă şi îl împiedică să se mai bată. Dar între timp l-a
încurajat în atitudinea sa combativă.
Am avut chiar experienţa unor părinţi care se lăsau loviţi de către copiii lor. Dacă le
interziceau ceva, aceştia se enervau şi îi loveau cu piciorul. Mama spunea: “Eşti rău!” dar nu îl
împiedica în mod concret să lovească. În asemenea cazuri părinţii folosesc o pretinsă psihologie
a copilului pentru a-şi scuza teama de a spune nu copilului şi de a-i aplica limite ferme. Pretind
deseori că nu vor să-l inhibe.
Copiii au nevoie să fie inhibaţi în unele din acţiunile lor. De exemplu când este vorba săşi lovească prietenii sau părinţii. Au nevoie să fie împiedicaţi de a fi cruzi cu animalele, sau să fie
distructivi. Trebuie împiedicaţi deasemenea să ia bani din portofelul mamei sau să fure din
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magazine. Părinţii comit o greşală gravă dacă nu-i învaţă pe copii să fie inhibaţi în faţa unor
astfel de acţiuni. Ceea ce trebuie să ne dorim este ca sentimentele lor să nu fie inhibate. Aici este
bunul simţ şi psihologia valabilă.
Dacă părinţii nu impun limite ferme la manifestările fizice de ostilitate, copilul nu poate
interioriza aceste limite şi nu poate învăţa să controleze aceste impulsuri. Atenţie la modul în
care trataţi acest subiect.
Este vital pentru un copil să poată interioriza limitele definite împotriva violenţei fizice.
Când vorbesc de limite stricte, acest lucru nu implică administrarea unei bătăi. A lovi un
copil violent seamănă suspect de mult violenţei căreia i se răspunde prin violenţă.
Să ne imaginăm că micuţul dvs. aplică lovituri sau distruge ceva. Dacă vă puteţi controla
şi rămâne calmi, luaţi copilul în braţe, ţineţi-l ferm şi imobilizaţi-l. În acelaşi timp priviţi-l drept
în ochi şi spuneţi- senin: “Nu trebuie să faci aşa ceva! Nu pot să-ţi permit să faci asta. Ai voie să
spui că te enervează, dar nu trebuie să loveşti!”
Când vine vorba de a impune limite stricte comportamentului violent, constatăm mari
diferenţe în funcţie de copil. Într-o manieră generală, fetele au o mai mică tendinţă decât băieţii
de a se deda la asemenea acţiuni. Dar unii băieţi sunt mai uşor de educat decât alţii care au
nevoie de mai multe luni pentru a învăţa să-şi controleze impulsurile.
Uneori părinţii, aprobă în mod inconştient actele ostile şi antisociale ale copiilor lor. Este
cazul acelora care se ceartă cu părinţii, lovesc alţi copii, îşi însuşesc obiecte care nu le aparţin şi
fug dacă părinţii încearcă să-i disciplineze. Părinţii se bucură în sinea lor de această încurajare
inconştientă.
Tatăl sau mama spun pe un ton admirativ: “E teribil! Bineînțeles, uneori exagerează şi nu
ne ascultă. Dar trebuie să recunoaştem că are caracter.”
Acest gen de comportament din partea părinţilor este în mod obişnuit semn că ei înşişi au
avut în timpul copilăriei veleităţi de rebeliune şi de atitudini antisociale, în acelaşi timp în care se
arătau cuminţi. Deveniţi adulţi, aceştia încurajază în mod inconştient copilul spre exteriorizarea
actelor ostile şi antisociale pe care ei nu au îndrăznit să le pună în practică atunci când erau copii.
Încurajarea părinţilor întăreşte comportamentul copiilor. Învăţătura pe care o putem trage este
clară: dacă nu doriţi ca micuţul dvs. să se dedea la acţiuni ostile şi violente, impuneţi limite
stricte impulsurilor sale şi ajutaţi-l să accepte în mod personal aceste limite.
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Destul de curioasă, a treia metodă de a forma un copil spre a deveni un adult ostil şi
violent poate rezulta dintr-o educaţie foarte diferită celor două tipuri prezentate anterior. De
această dată este vorba de părinţi care limitează în mod sever acţiunile ostile sau violente, ceea
ce este un lucru bun. Dar, din păcate, aceşti părinţi, fac tot ceea ce pot pentru a împiedica orice
fel de exprimare a sentimentelor violente. Ceea ce este o greşeală gravă. Copiii nu se pot
împiedica să aibă din când în când asemenea sentimente. Dar părintele în cauză nu-i permite de
loc să le exteriorizeze. El pretinde, că interzicând în mod strict exprimarea acestor sentimente de
către copil, îl va împiedica să le mai aibă. Iar noi ştim că acest lucru este imposibil, fie că ne
place fie că nu. Tot ceea ce părintele respectiv reuşeşte să facă în acest fel este de a-l învăta pe
copil să-şi reprime aceste sentimente şi să le refuleze în mod subconştient.
În cazuri asemănătoare, mama îl învaţă să devină un copil model. La exterior, copilul este
un dulce, gentil şi politicos. În adâncuri însă fierb sentimente de violenţă şi ostilitate. Este ca o
oală de presiune fără supapă de siguranţă. Aceste sentimente reţinute mult timp vor duce în cele
din urmă la o explozie.
Acum câţiva ani, un tânăr student care dorea să ajungă preot, şi-a omorât cu un pistol
ambii părinţi. Vecinii au fost scandalizaţi şi stupefiaţi. Tânărul avea reputaţia de a fi adolescentul
ideal, liniştit, ascultător şi respectuos. Vecinii nu-i cunoşteau decât faţada. Ei nu puteau să vadă
sentimentele de mânie care fierbeau sub această suprafaţă calmă.
Acordaţi-i copilului un mijloc inofensiv pentru a-şi exprima sentimentele de mânie.
Lăsaţi-l să le formuleze şi să le spună, sau înlocuiţi obiectul mâniei sale cu un substitut
acceptabil: “Ştiu că eşti supărat pe fratele tău şi că ai chef să îl iei la palme. Nu pot să-ţi dau voie,
dar poţi lovi în schimb sacul de box”
După această scurtă călătorie în ţara lui “nu trebuie”, începeţi deja, fără îndoială să aveţi
o idee destul de precisă despre ceea ce ar trebui făcut pentru a evita ca micuţii să nu devină adulţi
violenţi.


Nu fiţi violenţi, sau copilul vă va imita.



Faceţi diferenţa între acţiunile violente si sentimentele violente.



Fixaţi limite acţiunilor copilului.



Daţi-i posibilitatea să-şi exprime sentimentele ostile şi violente.



Încurajaţi-l să-şi exprime sentimentele prin cuvinte. Folosiţi tehnica descrisă în capitolul
4 pentru a-l ajuta să-şi controleze sentimente
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Violenţa în şcoală.
Desigur, 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. 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 în urma unei întâlniri a experţilor, organizată de Comisia
Europeană la Utrecht, în anul 1997. Mass-media acordă din ce în ce mai multă atenţie violenţei,
contribuind la conştientizarea şi creşterea interesului public faţă de violenţa tinerilor, inclusiv
faţă de violenţa şcolară. Guvernanţii şi societatea civilă au devenit sensibili la fenomenul
violenţei în mediul şcolar, renunţând la stereotipul conform căruia şcoala este o entitate izolată,
un spaţiu social autonom, necorelat la dinamica socială, neafectat de conflictele şi dificultăţile cu
care se confruntă societatea, în general. 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. În România, odată ce conştientizarea violenţei şcolare – adesea inclusă în violenţa
tinerilor şi violenţa asupra copiilor/tinerilor a crescut, o serie de organisme guvernamentale şi
105

neguvernamentale au încercat să abordeze aceste fenomene. Abordările au fost locale,
contextualizate şi, în general, tangente la problema generală a violenţei. Puţine cercetări au avut
ca preocupări abordarea violenţei şcolare în termeni de specificitate, urmărind să stabilească în
mod riguros, chiar în contexte limitate, dimensiunile, cauzele şi factorii determinanţi ai acestui
fenomen.
Educaţia şi rolul său.
Şcoala are rolul de a forma indivizi adaptaţi şi adaptabili la mediul social propriu unui cadru
temporal şi spaţial delimitat. Educaţia este astfel procesul prin care indivizii învaţă să
funcţioneze în mediul lor social, prin transmiterea normelor sociale şi a regulilor explicite sau
implicite ale culturii naţionale. În termeni sociologici, este vorba de procesul de socializare,
definit ca „un proces interactiv de comunicare, presupunând dubla considerare a dezvoltării
individuale şi a influenţelor sociale, respectiv modul personal de receptare şi interpretare a
mesajelor sociale şi dinamica variabilă a intensităţii şi a conţinutuluiinfluenţelorsociale”.
În raportul UNESCO privind educaţia secolului XXI, învăţământul este reprezentat ca
sprijinindu-se pe patru stâlpi, ca patru componente de bază ale educaţiei: deprinderea de a şti, de
a face, de a trăi împreună cu ceilalţi şi deprinderea de a fi. Aceste patru roluri complementare ale
educaţiei nu pot fi disociate unele de altele, iar direcţia către care converg este însăşi
emanciparea individului, privită ca şi capacitatea de a participa la o cetăţenie deplină într -o
societate deschisă şi democratică.
Educaţia interculturală: obiective şi principii.
Educaţia interculturală corespunde celui de-al treilea stâlp al educaţiei: deprinderea de a trăi
împreună cu ceilalţi. Comisia Internaţională pentru educaţia secolului XXI pune accentul pe
această componentă a educaţiei, ca fiind una vitală în dezvoltarea unei societăţi armonioase.
Acest stâlp se referă la deprinderea de a trăi împreună cu ceilalţi, „prin dezvoltarea cunoaşterii
celuilalt, a istoriei sale, a tradiţiilor şi a spiritualităţii sale”. Societăţile europene actuale, plurale
din punct de vedere etnic şi cultural, dar şi din perspectiva identităţilor şi a intereselor, sunt arena
convieţuirii împreună cu alterităţi tot mai evidente şi tot mai vocale. În aceste condiţii, este
imperativ ca generaţiile aflate în procesul socializării să deprindă abilităţi de bază care să permită
o convieţuire paşnică cu grupuri care revendică diferenţa, fie ea etnică, identitară, culturală sau
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de interese. Obiectivul general al educaţiei interculturale este acela de a facilita deprinderea
acestor abilităţi de convieţuire în societatea plurală a zilelor noastre. Mai specific, obiectivele
educaţiei interculturale privesc câteva axe pe care le vom detalia în cele ce urmează. Este vorba,
în primul rând, de dobândirea cunoaşterii în domeniul culturii în general şi a culturii proprii în
particular, inclusiv în ceea ce priveşte impactul acesteia asupra comportamentelor indivizilor şi
grupurilor. Reflecţia asupra propriei culturi precede reflecţia asupra culturii alterităţii.Acest prim
obiectiv îl înlesneşte pe cel de-al doilea, şi anume conştientizarea cauzelor şi rădăcinilor
propriilor determinări culturale, a stereotipurilor, a prejudecăţilor proprii, precum şi identificarea
acestora la ceilalţi. Odată cu această conştientizare, se urmăreşte deprinderea capacităţii de a
relativiza perspectivele şi punctele de vedere, precum şi de a dezvolta abilităţi de comunicare cu
ceilalţi. Cel de-al treilea obiectiv este formarea unor atitudini pozitive care să fie aplicate în
cadrul unei societăţi plurale: respectul pentru diversitate, pentru identitatea celor percepuţi ca
fiind diferiţi, şi implicit, respingerea atitudinilor intolerante şi discriminatorii faţă de aceştia. În
fine, cel de-al patrulea obiectiv al educaţiei interculturale priveşte stimularea unei participări
active în sensul aplicării principiilor pluraliste şi a combaterii rasismului, xenofobiei, şi a
discriminării din orice punct de vedere. Se poate observa din obiectivele enumerate mai sus că
acestea se află într-o ordine crescătoare a complexităţii deprinderilor necesare pentru îndeplinirea
lor. Astfel, la primele stadii este vorba în general de deprinderi legate de operaţii cognitive:
reflecţie, identificarea unor aspecte culturale, conştientizarea anumitor procese.Educaţia
interculturală nu este un mod de a nivela sau de a compensa inegalităţile, ci un mijloc de
deprindere a egalităţii. Un alt principiu al educaţiei interculturale este ideea că indivizii, şi
implicit grupurile din care fac parte, sunt supuse în permanenţă unui proces de metisaj
producător de diversitate continuă.. Educaţia interculturală promovează şi un anumit tip de
dinamică de natură cognitivă a elevului. Este vorba de deprinderea unei mişcări de deplasare, de
la centrul pe care îl reprezintă propria cultură şi propriile norme, înspre exterior, pentru a putea
privi către valorile alterităţii, pe cât posibil, din punctul de vedere al celuilalt. Acest principiu
pare dificil de pus în practică, având în vedere că orice individ este produsul propriei culturi. Din
acest punct de vedere, nu există posibilitatea unei stări de tabula rasa, prin care individul se poate
„descotorosi” în totalitate de valorile internalizate prin educaţie. Însă ceea ce educaţia
interculturală aduce în acest proces de relativizare a propriilor valori este deprinderea deschiderii
către alteritate, pentru a o putea înţelege din prisma valorilor sale. Această relativizare a
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propriilor valori trebuie să se realizeze într-un mediu de interacţiune continuă şi reciprocă.
Judecăţile de valoare sunt înlăturate, diferenţa nu mai este stigmatizată, ci dimpotrivă, se pune
accentul pe ceea ce indivizii au în comun, ceea ce le permite folosirea aceluiaşi limbaj,
înţelegerea şi valorizarea reciprocă. Astfel, educaţia interculturală nu se adresează doar celor
minoritari, ci deopotrivă membrilor majorităţii, care au aceeaşi datorie de a relativiza propriile
valori, de a combate judecăţile de valoare stigmatizante şi de a-i valoriza pe ceilalţi.
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“AVEM DREPTUL SĂ TRĂIM ÎNTR-O LUME FĂRĂ VIOLENŢĂ”
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N. Iorga zicea:”Copiii învaţă bunătatea de la natură, iar răutatea de la oameni!”
Definirea violenței s-a dovedit a fi o încercare extrem de dificilă. Acest fapt se explică
prin complexitatea fenomenului, dar și prin marea diversitate a formelor sale de manifestare. Nu
în ultimul rând, dificultatea a apărut și din cauza asocierii și, uneori, chiar a confundării violenței
cu agrasivitatea. Specialiștii domeniului au făcut însă o serie de delimitări între cele două
concepte,care se cuvin menționate. Termenul de agresivitate vine din latinescul adgradior, care
înseamnă “a merge către…”, și a evoluat apoi în agredire , ce semnifică “ a merge către … cu un
spirit belicos, cu tendința de a ataca”. În sens etimologic, noțiunea de agresivitate trimite la o
potențialitate individuală, la capacitatea de a înfrunta un obstacol, de a se confrunta cu altul și a
nu da înapoi în caz de dificultate.
Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate,
iar de câţiva ani şi în şcoală.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
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orice fel ar fi ea, pentru că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în
contextul societăţii actuale. 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. Lips a modelelor sociale,
mediatizarea
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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. În acest context, a vorbi despre violența acolo unde ne
așteptăm să găsim cele mai bune condiții pentru formarea și dezvoltarea armonioasă a
personalității poate părea un fapt cel puțin neverosimil. În ultimii ani, violența în rândul
minorilor a constituit subiectul a numeroase dezbateri mediatice. Totusi, cunoștințele noastre în
acest domeniu sunt destul de lacunare. Singurele date certe provin din statisticile Ministerului de
Interne și ele vizează diferite tipuri de infracțiuni comise de minori: omoruri, tentative de omor,
vătămări corporale grave, violuri, furturi, tâlharii.
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 factorii exteriori ai școlii: mediul familial, mediul social, ca și
factori ce țin de individ, de personalitatea lui. Mediul familial reprezintă, credem, cea mai
importantă sursa a agresivității elevilor. Mulți dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin
din familii dezorganizate, au experiența divorului părinților și trăiesc în familii monoparentale.
Echilibrul familial este perturbat și de criza locurilor de muncă, de șomajul ce-l atinge pe foarte
mulți părinți. Părinții sunt confruntați cu numeroase dificultăți materiale, dar și psihologice,
pentru că au sentimentul devalorizării, al eșecului. În aceste condiții, ei nu mai sunt sau sunt
puțin disponibili pentru copiii lor. Pe acest fundal apar apoi probleme familiale foarte grave carei afectează profund pe copii: violența intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copilului,
neglijență, la care se adaugă și importante carențe educaționale – lipsa de dialog, de afecțiune,
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inconstanță în cerințele formulate față de copil (treceri de la o extremă la alta, de la o
permisivitate exagerată la restricții foarte dure), utilizarea mijloacelor violente de sancționare a
copilului pe motiv că “bătaia-i ruptă din rai”. Sunt și părinți care privilegiază în mod exagerat
relația afectivă în detrimentul rolului educativ pe care ar trebui să-l aibă în raporturile cu copiii
lor: nu le impun nici un fel de interdicții, de reguli, emit puține exigenţe și caută să evite
conflictele. Această absență cvasitotală a constrângerilor (în afară școlii) îl va determina pe elev
să adopte în școală comportamente de refuz a exigențelor profesorilor. Pentru a combate această
violență din școală, propunem un plan de măsuri:
Plan de măsuri pentru diminuarea fenomenului violenţei, absenteismului, delicvenţei
juvenile, abandonului şcolar
În zilele noastre violenţa a căpătat o amploare îngrijorătoare manifestată prin conflicte,
ura, intoleranţă, agresivitate. Violenţa se manifestă în diverse medii (şcoala, familie, anturaje,
discoteci, televizor, calculator, cluburi) şi reprezintă un dezechilibru psihic şi comportament ce
se manifestă prin lipsă de autocontrol şi a stăpânirii de sine. Are drept cauză o lipsă a voinţei de a
înfrânge reacţiile şi se manifestă prin impulsivitate, crize de furie ce conduc la acte nestăpânite,
violenţe cu caracter reprobabil şi dăunător pentru relaţiile dintre elevi; pe lângă faptul că
dovedeşte lipsa de politeţe şi grosolănie, violeţa tensionează relaţiile dintre oameni. Factorii care
determină şi influenţează comportamentele agresive sunt: alcoolul, consumul de droguri,
anturajul, teribilismul, lipsurile materiale şi carenţele educative.
Absenteismul este o manifestare destul de des întâlnită la mulţi elevi care începe prin
chiulul de la anumite ore care nu plac sau la care elevul nu s-a pregătit. Acesta poate deveni
obişnuinţă şi se poate transforma într-o formă de deviere: vagabondajul. Vagabondajul poate
deveni tot mai periculos prin faptul că este însoţit de minciună, furt, alcoolism, fumat, poate
chiar droguri, prostituţie – care constituie infracţiuni pedepsite de lege. În cazul în care
absenteismul, respectiv vagabondajul conduc la suferirea unor pedepse conform legii de către
unele persoane, acestea vor reprezenta întreaga viaţă o pată ruşinoasă pentru cartea lor de vizită.
Şcolii îi revine o responsabilitate majoră în educarea şi formarea la elevi a atitudinilor şi
comportamentelor non-violente. În acest sens la nivelul şcolii noastre ne-am gândit să iniţiem un
set de măsuri demne de luat în seamă:
-

efectuarea cu conştinciozitate a serviciului pe scoală de către toate cadrele didactice,
supravegherea elevilor pentru a evita aspectele de violenţă fizică sau verbală ce apar între ei ;
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-

toate cadrele didactice au obligaţia de a explica elevilor conţinutul termenului cercului
violenţei : folosirea ameninţărilor şi constrângerilor, folosirea intimidării, folosirea abuzului
economic/ emoţional, folosirea privilegiilor musculare, abuzul asupra copilului, folosirea izolării
şi marginalizării, umilirea, jignirea, blamarea ;

-

în opoziţie cu cercul violenţei se pot defini valorile şi normele ce caracterizează un
comportament non-violent: respect, sinceritate, încurajare, susţinere, negociere şi corectitudine,
responsabilitate împărţită, relaţie responsabilă cu copiii, onestitate, apreciere, toleranţă,
parteneriat economic

-

este necesar să se respecte regulamentul de ordine interioară al fiecărei clase;

-

să se ţină o evidenţă clară a absenţelor, să se consemneze zilnic în cataloage;

-

să se ia măsuri imediate în cazul în care se observă atitudini necorespunzătoare,
necontrolate cu elevii problemă;

-

să se ţină permanent legătura cu familia, care trebuie să fie informată despre toate
aspectele agresive, brutale, ale căror autori sunt copiii lor;

-

să se desfăşoare activităţi de consiliere şcolară, atât cu copiii, cât şi cu părinţii acestora, în
familiile cărora au loc acţiuni brutale;

-

elevii să anunţe imediat cadrele didactice dacă observă în curtea şcolii sau pe holuri/ clase
persoane dubioase;

-

elevii nu au voie să părăsească perimetrul şcolii deoarece pot fi agresaţi de persoane
străine;

-

să se realizeze activităţi şcolare de înaltă ţinută pentru a-i atrage pe copii la şcoală şi să se
evite absenteismul

-

să se adopte faţă de copii o atitudine tolerantă, de întelegere;

-

cadrele didactice să asculte toate problemele elevilor mai ales ale celor proveniţi din
familii monoparentale, de rromi, cu părinţii plecaţi în străinătate şi aflaţi în grija rudelor;

-

să se rezolve de către diriginţi/ învăţători/ colegi de clasă conflictele cu copiii altor clase
atunci când apar altercaţii nedorite;

-

să se propună mutarea disciplanară la alte clase de pe serie a copiilor cu probleme de
comportament;

-

cadrele didactice să ia imediat legătura cu familiile elevilor care au absentat consecutiv 3
zile pentru a cunoaşte cauzele;
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-

copiii ar trebui antrenaţi în implicarea rezolvării conflictelor apărute între colegii de clasă
în vederea respingerii atitudinii de nepăsare, a reacţiilor de instigare;

-

întâlnirea cu persoane reprezentante ale instituţiilor implicate în prevenirea şi combaterea
violenţei, prin parteneriate cu Poliţia, Jandarmeria şi mai ales biserica;

-

asigurarea pazei şi securităţii unităţii de învăţământ;

-

realizarea unor semne distinctive pentru elevii şcolii în vederea prevenirii violenţei din
afară;

-

includerea unor teme referitoare la combaterea agresivităţii la orele de dirigenţie;

-

crearea unui climat de convieţuire armonioasă şi disciplina în şcoală prin intermediul
politicii unităţii de învăţământ;
Acest fenomen este unul extrem de complex şi considerăm că succesul în combaterea lui se
poate realiza numai printr-o implicare activ-participativă a şcolii, a familiei, a comunităţii locale
şi a tuturor celorlalţi factorilor implicaţi în acest proces.
În ultimii ani, presa, mass-media informează în permanenţă despre fenomenul violenţei.
Violenţa a devenit o problemă gravă şi îngrijorătoare. Întîlnim violenţă acolo, unde ar trebui
să fie armonie şi înţelegere, adică în familie; în şcoală unde ar trebui să existe educaţie, vedem
violenţă, pe stradă şi în societate la fel. Tot mai des in ultimul timp părinţii se plîng de copiii lor,
deoarece aceştia sunt mai agitaţi, mai greu de stăpînit, vorbesc urît, stau ore în şir în faţa
televizorului şi a calculatorului.
Violenţa tulbură grav mediul şcolar. Ea conduce la o deteriorare a climatului în şcoală,
afectează raporturile elev-elev şi elev-profesor şi generează sentimente de insecuritate, de teamă,
care influenţează negativ dezvoltarea normală a elevului. 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. Pentru ca şcoala să
îşi asume rolul de prevenire şi stăpînire a violenţei, prima investiţie trebuie făcută în domeniul
formării profesorilor. În condiţiile unui mediu familial instabil, tensionat, conflictual, şcoala
poate reprezenta pentru elev o a doua şansă.
Elevii agresivi care produc incidente violente sunt percepuţi ca fiind, în cea mai mare parte,
copii cu probleme familiale şi probleme materiale deosebite, copii ai căror părinţi sunt divorţaţi,
decedaţi sau plecaţi la muncă în străinătate. Lipsa autocontrolului îi poate transforma în victime
ale violenţei, drogurilor, alcoolului sau aventurilor sexuale. Deci, este indicat să dovedim
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copiilor că ne interesează viata lor, să ascultăm ce ne povestesc şi să-i determinăm să comunice
cu noi orice gînd al lor, faptă sau acţiune, participînd astfel direct sau indirect la activitatile lor.
Într-o familie bîntuită de violenţă, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază
sînt profund neglijate. Copiii proveniţi din aceste medii se adaptează greu la situaţiile de
comunicare, iar limbajul şi gesturile lor agresive par a masca un dezechilibru psihic. Copiii care
asista la scene de violeta în familie vor avea o predispozitie ridicata spre violenţă.
Comportamentele violente îşi pot avea originea şi într-un management defectuos al clasei. Lipsa
de comunicare şi atitudinea profesorului faţă de elevi poate genera de asemenea situaţii
conflictuale ori comportamente violente.
Nu întotdeauna profesorul reuşeşte să rezolve problemele de comportament, situaţiile
conflictuale. Atunci se impune lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe persoane:
diriginţi, profesori ai clasei, părinţi, medici şcolari, psihologi, pedagogi, asistenţi sociali.
Trebuie totuşi să nu mai stam nepăsători şi să privim cu indiferenţă, ci să ne unim
eforturile pentru că noi sîntem cei mai aproape de stările de manifestare ale copiilor şi putem să
avem dialog social cu parinţii cu probleme de comportament .

Bibliografie:
Surse internet
RELAȚIA DINTRE TULBURĂRILE EMOȚIONALE ȘI COMPORTAMENTALE
Ilovan Ninela, Budurache Anca
Liceul Tehnologic Special “SAMUS”, Cluj-Napoca, Cluj
Tulburările emoționale și comportamentale sunt definite drept un grup de tulburări caracterizate
prin combinația dintre comportamentul provocator, disocial sau agresiv persistent și simptomele
deschise și marcate de depresie, anxietate sau alte indispoziții emoționale (World Health
Organization, 1998). Bineînțeles, trebuie să fie întrunite criteriile atȃt pentru tulburările de
conduită din copilărie, cȃt și pentru tulburările emoționale ale copilăriei sau pentru o tulburare de
dispoziție.
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Tulburărilele emoționale și de comportament, de control al impulsurilor și de conduită includ
stări ce implică probleme în autocontrolul emoțiilor și comportamentelor. Aceste probleme se
manifestă prin comportamente care încalcă drepturile celorlalți și/sau care pun individul într-un
conflict semnificativ cu normele sociale sau autoritățile.
Potrivit American Psychiatric Association (2013, pag 461) există o relație de dezvoltare între
tulburările emoționale și tulburările de comportament. În cele mai multe cazuri de tulburări de
comportament, anterior, s-au întâlnit criterii pentru tulburări opozițional deviante și/sau tulburări
emoționale, cel puțin în acele cazuri în care tulburările de comportament apar înainte de
adolescență. De asemenea, multe dintre simptomele tulburărilor comportamentale (de exemplu:
agresiunea) pot fi rezultatul unor emoții slab controlate, cum ar fi furia.
Examinarea dificultăților de învățare întâmpinate de elevii cu tulburări emoționale și
comportamentale scoate în evidență probleme de achiziție a informației, atenție scăzută în
sarcină, neimplicare în sarcină, cât și inhibarea performanțelor școlare. În aceste comportamente
îmbunățățirile pot fi de scurtă durată, dacă elevii nu primesc instucțiuni adecvate propriilor
nevoi. În consecință, intervențiile nu trebuie să vizeze doar utilizarea unor concepte eficiente (de
exemplu: instruirea directă), ci de asemenea, să vizeze și strategii de învățare care să dezvolte
capacitatea elevilor de a participa la instruire, de a reține informații și de a aplica cunoștințele
acumulate în contexte potrivite.
Prin definiție, elevii cu tulburări emoționale și comportamentale întâmpină dificultăți în crearea
și gestionarea relațiilor interpersonale cu colegii și adulții. Astfel, intervenția asupra abilităților
sociale este o componentă esențială în toate programele dedicate acestor elevi (Kauffman, 2003).
Cu toate acestea, eficiența intervenției asupra abilităților sociale este în mod obișnuit pusă sub
semnul întrebării. În numeroase rezumate ale literaturii intervențiilor, bazate pe meta-analize,
abilitățile sociale nu au arătat progrese promițătoare. O explicație pentru această viziune de
ansamblu a lipsei de eficiență a intervențiilor asupra abilităților sociale este faptul că cele mai
multe intervenții sunt realizate în mod superficial sau nu sunt structurate și efectuate eficient (de
exemplu: aceleași programe curriculare utilizate pentru o clasă întreagă sau chiar pentru o școală
întreagă).
Este susținut faptul că intervențiile abilităților sociale pentru elevii cu tulburări emoționale și de
comportament trebuie să se bazeze pe comportamente orientate pe persoană, cu următoarele
scopuri: a) să promoveze achiziția de deprinderi, b) să îmbunătățească abilitățile sociale, c) să
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elimine comportamentele problematice și d) să faciliteze generalizarea (Grasham 2002, citat in
Kauffman 2003).
Un alt considerent în ceea ce privește aptitudinile sociale ale elevilor cu tulburări emoționale și
comportamentale este reprezentat de capacitatea de a utiliza limbajul în mod eficient. Kauffman
(2003) precizează că cercetările au arătat o proporție mare de elevi cu tulburări emoționale și
comportamentale cu tulburări de limbaj, în special în domeniul pragmatic, asociat cu utilizarea
limbajului și a comunicării non-verbale în situații sociale.
În concluzie, tulburările emoționale si tulburările de comportament au un risc crescut de a fi
regăsite împreună, datorită faptului că există o relație de dezvoltare între acestea.
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VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ – CONTINUARE A COMPORTAMENTULUI DE ACASĂ?

PROF. ZEGREA LUMINIŢA GABRIELA,
LICEUL TEORETIC RADU POPESCU, POPESTI-LEORDENI, ILFOV

Luând în considerare că în România sunt 19000, în statistica privind fenomenul de
violenţa din anul şcolar 2014 – 2015, au fost raportate 18.793 de cazuri de violenţă în şcoli, sub
toate formele ei. Dintre aceste cazuri, 3.397 au fost asociate violenţei verbale. Numărul este în
scădere, raportat la anul şcolar anterior.Ultimele statistici ale Ministerului Educaţiei arată că în
şcoli sunt raportate peste 70 de cazuri de violenţă. Băieţii se bat din plăcere, fetele se bat din
cauza băieţilor, iar acasă, mulţi copii sunt victime ale părinţilor.În 2015, într-o singură zi, sunt
raportate aproximativ 75 de cazuri de violenţă în şcoli şi 19.000 de cazuri raportate într-un an.
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Şase din 10 copii de până în 14 ani sunt supuşi în mod constant abuzurilor din partea familiei. Ei
pot ajunge la depresie, tulburări de conduită sau chiar consum de droguri şi alcool.
UNICEF a elaborat ghidul privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli. Astfel
acest ghid oferă cadrelor didactice :


informaţii sintetice cu privire la problematica violenţei şcolare



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



instrumente de identificare a surselor şi cauzelor violenţei şcolare



sugestii de activităţi ce pot fi derulate în cadrul unei strategii de prevenire şi combatere a
violenţei



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



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

Dintre cele mai practicate violente, un loc însemnat îl ocupa violenta verbală.
Orice persoană poate fi victima abuzului verbal, indiferent de cultură din care provine, rasa,
orientare sexuală sau vârsta. Acest tip de abuz poate genera victimelor stări de depresie clinică
sau alte tipuri de stres post-traumatic. Astfel, o persoană care este abuzata verbal sistematic este
mult mai expusă bolilor legate de stres. În multe cazuri abuzul verbal poate afecta victima mai
mult decât un abuz fizic: atunci când o persoană este abuzata verbal încă din copilărie, aceasta ar
putea dezvolta afecţiuni psihologice ce vor persista mulţi ani pe
parcursul vieţii.
Prin acest tip de comportament agresorul încearcă să-şi rezolve
propriile probleme, dar este, de fapt, la rândul său o victimă a
propriului său comportament. De multe ori, cei ce abuzează verbal au
o părere proastă despre ei înşişi, astfel că încearcă să îşi pună
victimele într-o situaţie similară lor, făcându-i prin abuz să îşi piardă
stima de sine.
La nivel internaţional, abuzurile de tip emoţional, verbal şi fizic, exprimate uneori prin metode
destul de subtile, precum intimidarea, se numesc generic „bullying”, cu agresorul identificat ca
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„bully”. Fenomenul poate implica doar două persoane sau poate luă forme mai complexe, în care
agresorul are acoliţii săi ce îl susţin în actele de agresiune. Bullying-ul poate apărea în orice
context ce implică interacţiunea dintre oameni, fie că vorbim despre şcoală, familie, locul de
muncă sau cartierul în care locuim. În unele ţări, că, spre exemplu, SUA, există legi care îl
sancţionează în mod explicit. În şcolă se întâmplă multe evenimente nedorite; puţini sunt elevii
care au curajul să riposteze agresiunii de orice fel. Unii, cauta ajutor oriunde, pentru că la nivelul
şcolilor violenţii sunt pedepsiţi ori dacă sunt , pedeapsa pe care o primesc nu îi influenţează.
„ Bună ziua, numele meu este Alexandru şi am 13 ani. V-am sunat pentru că îmi doresc să
vorbesc cu cineva despre problemele mele. Simt că nu mai suport.
Colegii mei de clasa mi-au făcut viaţa un coşmar, care nu se mai termină niciodată. M-am săturat
să râdă de mine tot timpul. M-am săturat să se strângă în grupuri şi pe mine să mă izoleze, să nu
aud nimic din ce vorbesc. Îmi spun întruna că sunt prea gras, că arăt ciudat, că sunt “un sac cu
grăsime”, că mănânc mâncarea întregii familii şi multe alte răutăţi.
De câte ori suntem în pauză şi vreau să îmi mănânc pachetul, ei vin spre mine şi îmi îndeasă
sandviciul pe gât, iar în momentul acela eu mă înec şi mi se face rău. Am rugat-o pe mama să nu
mai îmi dea pachet, însă mi-a fost teamă să îi spun motivul. Asta ar mai lipsi, să vină şi mama la
şcoală, ca atunci chiar că voi fi bătaia de joc a tuturor. Din cauza lor, am ajuns să mă simt
vinovat că mănânc.
Sunt zile în care nu vreau să mă mai duc la şcoală, în care aş vrea să plec undeva unde nu mă
cunoaşte nimeni – poate o altă clasa- şi să o pot lua de la capăt, să leg prietenii şi poate astfel nu
va mai râde nimeni de mine.
Poate că dumneavoastră vi se pare un lucru nesemnificativ, însă din cauza lor, mie îmi vine
uneori să mor, sau măcar să îmi provoc suferinţa, poate aşa le va fi milă de mine şi nu se vor mai
comporta aşa.
Chiar nu ştiu ce să mai fac. Poate pentru ei este amuzant, dar eu mă simt un copil foarte
ghinionist pentru că mi se întâmplă toate astea.”
(Cătălina – asistent social; caz înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului la 116 111, editat
pentru păstrarea confidenţialităţii)
Pentru că aceste întâmplări nefericite să nu devină obişnuite, şi pentru că elevii să vină cu drag
la şcoală şi nu timoraţi, din cauza unui coleg , care se presupune că ar trebui să se comporte
uman, prietenos, la nivelul şcolilor ar trebui , pe lângă comisia care se ocupa cu violenţă în
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şcoală, să existe campanii – MANIFEST, care să diminueze frecventa actelor de violenta între
elevi. Activităţi ce diminuează efectul violenţei asupra elevilor:


workshop-uri



discuţii în grup cu elevii din şcoală şi părinţii acestora



lecţii demonstrative



Elaborarea “Barometrului violenţei în şcoală”.

Toate aceste activităţi conduc la: conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă; îmbunătăţirea
imaginii

de

sine

a

actorilor

implicaţi;prevenirea

apariţiei

dispoziţiilor

afective

negative;dezvoltarea autonomiei şi autocontrolului.
http://www.evz.ro/ultimele-statistici-ale-ministerului-educatiei-privind-violenta-din-scoli-suntingrijoratoare.html
http://www.bzi.ro/statistica-ingrijoratoare-cate-cazuri-de-violenta-in-scoli-au-fost-raportate-inanul-scolar-anterior-521080
http://cuvinteledor.ro/simt-ca-nu-mai-suport/
http://cuvinteledor.ro/violenta/

VIOLENŢA -O PROBLEMĂ A ŞCOLII CONTEMPORANE

Prof. Popescu Mihaela
Colegiul Economic ,, Virgil Madgearu” Tg-Jiu, Gorj

Se ştie că impactul şcolii în formarea tinerei generaţii, nu se reduce doar la transmiterea unor informaţii
şi la dezvoltarea cognitivă a copiilor: acesta implică şi transmiterea valorilor culturale şi morale, necesare pe
plan social.Un raport de cercetare recent, cât priveşte responsabilitatea profesorului în formarea moral afectivă
a tinerilor, relevă că, actualmente, o educaţie morală solidă presupune integrarea a cel puţin trei dimensiuni:
dimensiunea moral-afectivă, vizand o interrelaţionare eficientă între profesor şi elevi; dimensiunea prosocială,
implicând experimentarea unor comportamente alternative celor agresive; dimensiunea normativă, referindu-se
la două aspecte: comportamentul civilizat, reguli de politeţe b) disciplina şcolară, înţeleasă ca raport între
libertatea elevului şi autoritatea profesorului. Cu privire la aceste trei dimensiunui, propun, mai jos, câteva
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forme de de combatere a violenţei şcolare, în funcţie de participanţii la activitatea educativă: elevi, părinţi, cadre
didactice, consilieri şcolari, specialişti în domenii conexe etc.
Dintre măsurile de prevenţie a violenţei, luate la nivelul clasei de elevi, în special de către profesorii
diriginţi, menţionez: abordarea, în cadrul orelor de consiliere şi orientare, a unor teme despre violenţă, adaptate
nivelului de vârstă al elevilor şi realizarea unor dezbateri/ discuţii de grup şi individuale, în legatura cu acestea;
informarea elevilor, cu privire la riscurile la care se expun, atunci când sunt atraşi în diverse grupuri
infracţionale; prezentarea unor poveşti cu tâlc (la grădiniţă şi chiar în clasele primare), din care elevii să poată
trage anumite concluzii; existenţa unei bune comunicări între elevi şi profesori (relaţie de comunicare, de
educare, ajutorare); menţinerea unui climat propice activităţilor şcolare; identificarea surselor de conflict şi de
violenţă – medierea conflictelor, detensionarea tuturor momentelor care pot implica violenţa, prin intervenţii
imediate ale cadrelor didactice în situaţiile problematice; repartizarea unor sarcini clare elevilor, efectuarea, de
către elevi, a unor studii tematice, pe teme legate de violenţă verbală sau fizică, în diverse medii (familie,
şcoală, societate), dar şi pe teme de comunicare, negociere; stabilirea, împreună cu elevii, a unui regulament de
disciplină clar, cu reguli stricte, la nivelul clasei.
Dintre măsurile de prevenţie a violenţei în scoli, axate pe acţiuni de motivare a elevilor şi de promovare
a bunelor practici, amintesc: oferirea unui „model de comportament” de către cadrele didactice, implicarea în
anumite exerciţii şi subiecte controversate, care să stimuleze o comunicare reală între toţi actanţii, din cadrul
şcolii; realizarea unor ore deschise; oferirea unor exemple de bună-practică; premierea claselor, în care elevii
au o conduită exemplară; realizarea, de către elevi, a unor portofolii, activităţi de voluntariat; desfăşurarea unor
concursuri, având ca temă violenţa. Desigur, măsurile de combatere a violenţei în şcoli, includ şi anumite
măsuri punitive precum: careuri cu elevii, în care se discută cazurile de violenţă şi/sau analiza obiectivă a
cazurilor de violenţă, atât la nivelul clasei, cât şi în consiliile profesorale; integrarea elevilor, implicaţi în acte de
violenţă, în grupuri recuperatorii; respectarea strictă a Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de ordine
interioară, înfiinţarea unei comisii specializate (Comisia de prevenirea şi combaterea violenţei); întocmirea unui
plan, privind securitatea elevilor; introducerea însemnelor distinctive pentru elevi: uniformă şcolară, ecusoane
pentru elevi; împrejmuirea corespunzătoare a spaţiului şcolar; introducerea sistemelor de supraveghere,
monitorizarea permanentă, în special a elevilor violenţi; angajarea unor firme specializate de pază şi ordine.
Colaborarea şcoală – familie – specialişti constituie, de asemenea, parte integrantă a acţiunii de
prevenţie a violenţei în scoli şi are în vedere: implicarea familiei elevilor, în cât mai multe activităţi, colaborarea
permanentă cu aceasta; realizarea unor lectorate cu părinţii şi a unor şedinţe, despre problemele apărute la
nivelul clasei sau despre violenţă; rezolvarea cazurilor de violenţă, împreună cu părinţii elevilor în cauză;
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colaborarea cu reprezentanţii poliţiei de proximitate; implicarea comunităţii în activităţile organizate de şcoală,
colaborări şi discuţii cu specialişti în diferite probleme ; realizarea unor parteneriate şcoală – familie – biserică,
şcoală – familie – poliţie; profesori – părinţi – elevi – poliţie – profesor consilier – reprezentanţi ai comunităţii;
activităţi realizate în parteneriat cu instituţii, care au drept obiectiv prevenirea violenţei; parteneriate cu ISJ -uri
şi alte instituţii abilitate, întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor locale: poliţie, jandarmerie, centrul anti drog.
Cât priveşte rolul consilierii psihopedagogice, în prevenţia cazurilor de violenţă, consilierul şcolar
propune următoarele măsuri: consilierea psihopedagogică (de grup sau individuală) atât pentru elev, cât şi
pentru familia sa;

activităţi de grup pe tema violenţei; o bună comunicare şi colaborare între diriginţi şi

consilierii şcolari şi chiar consilierea profesorilor şcolii; consilierea copiiilor romi şi a familiilor acestora;
implicarea lor în activităţi culturale, lectorate, activităţi de mediere.
Proiectele şi activităţile extraşcolare pot susţine, de asemenea, prevenirea violenţei şcolare şi implică:
realizarea unor activităţi cu rol informativ şi preventiv, în parteneriat cu instituţii specifice; desfăşurarea de
activităţi extraşcolare (Săptămâna educaţiei globale”, „Spune NU violenţei”, „Violenţa, de la cauză, la efect”,
„Violenţa naşte violenţă”, Spune stop violenţei!), care au ca scop crearea unui climat pozitiv al grupului sau
creşterea coeziunii acestuia (activităţi sportive, cultural artistice, excursii, tabere şcolare, marş anti-violenţă,
activităţi de voluntariat etc.); programe de prevenţie a comportamentului violent; concursuri tematice
(concursuri de postere anti-violenţă portofolii, postere, desene, fotografii pe tema violenţei etc.); activităţi de
informare periodică a elevilor şi prezentarea unor materiale informative (vizionarea unor CD-uri, filme video,
PPT-uri tematice); campanii de informare, realizate de poliţia locală, prin prezentarea unor materiale şi a unor
exemple concrete.
Alte măsuri adoptate în şcoli, care au ca scop prevenirea violenţei şcolare, sunt: cursurile de formare a
profesorilor, organizarea unor mese rotunde, privind violenţa în şcoală, training de abilităţi asertive.
În concluzie, aşa cum am arătăt în acest articol, violenţa este o problemă actuală a societăţii noastre,
având impact asupra actului educaţional, desfăşurat într-un cadru instituţionalizat. Formele de combatere a
violenţei şcolare, aplicate la nivelul instituţiei şcolare diferă, în funcţie de vârsta copiilor, variind de la poveştile
cu tâlc folosite la grădiniţă, până la realizarea unor studii tematice, de către elevii de liceu. Există, fără îndoială,
o paletă largă de forme de prevenţie a violenţei în şcoală, acestea indicând metode ce pot fi aplicate, atat
individual, cât şi la nivelul clasei sau la nivelul întregii unităţi şcolare, de către majoritatea participanţilor la
activitatea educativă.
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ — CONTEXTE ŞI ABORDĂRI ACTUALE

Prof. Ștefan Mariana,
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Mioveni, județul Argeș
Preocupările naţionale şi internaţionale recente privind violenţa în societate au inclus şi
problematica violenţei în şcoală, subliniindu-se faptul că şcoala este o parte integrantă a
comunităţii.
Societatea, în ansamblul ei,dar în mod diferenţiat, percepe cu nelinişte creşterea acestui
fenomen, incluzându- l în problematica complexă a violenţei tinerilor, considerându-l ca
un factor care fragilizează sau împiedică o societate care se doreşte democratică. Interesul şi
preocuparea faţă de violenţa şcolară se află astăzi pe agenda politică a unor instituţii şi organisme
naţionale şi internaţionale, dar şi în centrul atenţiei unor structuri ale societăţii civile şi ale
specialiştilor din domeniul universitar şi academic.
Faptul că multe şcoli se confruntă cu problema violenţei este bine cunoscut la nivel global şi
naţional. Interesul relativ recent faţă de violenţa în şcoli are loc în contextul unei schimbări
profunde şi continue în practica şi teoria educaţională , atât la nivel naţional cât şi la nivelul
Comunităţii Europene.
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Violenţa în scoli 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 adultilor . Astăzi, lumea şcolii a căpătat o permeabilitate crescută,
asimilând tensiunile şi disfuncţionalităţile societăţii. Şcoala a devenit un spatiu în care se
confruntă valorile şi practicile tradiţionale, care structurează procesul învăţării 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.
Provocarea majoră pe care o aduce prezentul şcolii este deschiderea ei către exterior
şi intrarea ei în parteneriate cu actorii comunităţii locale, inclusiv cu poliţia. Violenţa în şcoală
nu este decât o formă a violenţei cotidiene, astfel încât ea nu poate fi abordată doar ca exprimând
o realitate separată de viaţă.
Menţionată la noi mai ales ca un fapt izolat, violenţa şcolară are o influenţă mare asupra
percepţiei sociale şi a valorilor prezentului , contribuind la erodarea imaginii tradiţionale pozitive
a şcolii ca instituţie sigură şi securizantă .
Într-o perspectivă globală, se remarcă faptul că, deşi mediul şcolar este un spaţiu
public, acesta are un statut de excepţie în raport cu orice alt loc public, datorită faptului că
reprezintă o instituţie cu norme şi reglementări mult mai precise decât alte spaţii publice.
Totuşi, siguranţei şi securităţii spaţiului rezervat educaţiei publice nu li s-a acordat
suficientă atenţie, acestea neconstituind obiectul unor cercetări sistematice şi analize speciale,
necesare cunoaşterii particularităţilor fenomenului violenţei şcolare şi a dimensiunilor
sale psihosociale.
Un plan de activităţi pentru combaterea violenţei şcolare poate fi :


Realizarea unor baze de date care să cuprindă informații despre elevii provenind din

familii monoparentale, cu părinți plecați la muncă în străinătate, copii aflați în plasament, copii
cu tendințe violente și copii cu CES;
 Realizarea unor parteneriate între Şcoală și Poliție, Jandarmerie, DSP, DGASPC, Direcția de
Cultură, ONG-uri;
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Conceperea, aplicarea și interpretarea unor chestionare care să vizeze interesele școlare și

extrașcolare ale elevilor, abilități personale, relația cu familia sau aparținătorii legali, cauzele
lipsei sau redusei motivații școlare;


Consiliere de grup (în cadrul orelor de dirigentie, cu colaborarea profesorilor diriginți, a

reprezentanților instituțiilor partenere) pe teme legate de: imaginea și stima de sine,
managementul emoțiilor disfuncționale, formarea unor abilități de comunicare si relaționare
asertivă, gestionarea conflictelor, educație pentru valori (toleranța, respect, generozitate,
cooperare, prietenie, ect.), prevenirea și combaterea violenței, managementul învațării,
managementul stilului de viață. Activitățile vor include informare cu privire la aspectele
menționate, exerciții individuale și în echipă, realizarea de postere, desene, colaje, pliante,
mesaje specifice, sloganuri completarea unor fișe tip, analiza unor studii de caz, vizionarea unor
filme ;


Realizarea unei Constituții a Non Violenței sau un Decalog al Non Violenței, care să

includă reguli și sancțiuni și afișarea ei/lui în fiecare clasă și pe holurile școlii;


Selectarea și instruirea unor echipe de elevi care să vegheze la respectarea Constituției

Non Violenței;


Realizarea unui panou pe care vor fi plasate fotografii ale elevilor săptămânii /lunii (Cel

mai bun la......... , în această săptămână/lună) pentru motivarea și creșterea stimei de sine. (Se vor
avea în vedere comportamente sociale, rezultate în învățare, manifestarea unor talente) ;


Activități care să valorizeze interculturalitatea: Zilele Culturii Rome, Zilele Culturii

Maghiare, Zilele Culturii Sârbe, Zilele Interculturalității , etc... La aceste evenimente vor
participa elevii alături de părinții lor și se vor implica în realizarea unor expoziții culinare,
confecționare și paradă de costume, dansuri și cântece tradiționale, șezători pentru crearea de
obiecte tradiționale, jocuri și întreceri tradiționale; vor fi invitate personalități aparținând
diverselor etnii prezente în școală;


Jocuri de mişcare, întreceri sportive cu participarea elevilor aparţinând tuturor etniilor

prezente în școală. Atragerea mass-mediei locale și a partenerilor sau a unor sponsori pentru
premierea câștigătorilor.
 Organizarea unor excursii, picnicuri, la care vor participa și părinții ;


Ședințe , lectorate cu părinții pe teme legate de disciplinarea pozitivă a copiilor, relația

părinte-copil, rolul familiei în reușita școlară a elevului, toleranță și interculturalitate .
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Elaborarea prin colaborare (profesori, elevi, părinţi, etc.) a unui set de norme, drepturi,

obligaţii, sancţiuni şi recompense, bine gândite şi justificate, stabilirea acestora în regulamentul
intern al şcolii, precum şi cunoaşterea acestora asigură transparenţă acţiunilor din şcoală, iar
încalcarea şi nerespectarea acestui set de reguli trebuie sancţionată .Cei care au greşit învaţă să
fie responsabili - trebuie să conştientizeze gravitatea faptelor săvârşite şi urmările nefaste ale
actelor sale, să-şi asume propriul comportament şi consecinţele faptelor sale . Pentru ca
sancţiunea să fie adecvată şi aplicată în concordanţă cu gravitatea faptei, tipul de violenţă, ţinând
cont de consecinţe şi frecvenţa producerii lor, înainte de a sancţiona şi aplica regulamentul
şcolar este necesar să cercetăm cazul, fără să etichetăm şi fără să atribuim judecăţi de valoare
apriori . Respectarea consecventă a regulamentului şi aplicarea corectă a sancţiunii poate fi un
model pentru ceilalţi elevi, pentru a nu repeta abateri similare, având un rol preventiv,
descurajând comportamentele agresive .
Dacă sancţiunea este corect aplicată şi justificată, nici agresorul şi nici victima nu vor acumula
sentimente şi trăiri negative ce pot declanşa comportamente violenţe, chiar deviante.
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
sanctuar” , ci un forum al socializării, un spaţiu deschis lumii exterioare, asimilându-i tensiunile,
trebuie văzută şi ca spaţiu de manifestare a violenţei. 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, 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.
În România, odată ce conştientizarea violenţei şcolare – adesea inclusă în violenţa tinerilor
şi violenţa asupra copiilor/tinerilor – a crescut, o serie de organisme guvernamentale şi
neguvernamentale au încercat să abordeze aceste fenomene. Abordările au fost locale,
contextualizate şi în general, tangente la problema generală a violenţei. Puţine cercetări au avut
ca preocupări abordarea violenţei şcolare în termeni de specificitate, urmărind să stabilească în
mod riguros, chiar în contexte limitate, dimensiunile, cauzele şi factorii determinanţi ai acestui
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fenomen. O imagine la nivel mondial a violenţei, în care să se includă formele ei diferite de
manifestare, este dificil de realizat, chiar dacă acest lucru se poate face la nivel naţional. La
propunerea Secretarului General al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, un proiect integrat
privind violenţa s-a desfăşurat între 2002-2004, implicând 41 de ţări europene (între care şi
România) interesate de a participa pentru ca, printr-un efort colectiv, să se poată realiza o
imagine globală asupra violenţei cotidiene. Violenţa şcolară a fost, în acest context, doar o parte
a acestui demers. Deşi locul pe care îl ocupă ea în politicile naţionale este, desigur, diferit de la o
ţară la alta, acest fapt fiind determinat mai ales de tradiţie şi de resurse umane şi materiale, se
recunoaşte unanim importanţa acestei probleme şi necesitatea abordării atât din perspectivă
cognitivă, cât şi din perspectivă pragmatică.
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.
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PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ PRIN IMPLICAREA
ELEVILOR ÎN PROIECTE EDUCATIVE

Prof. Cezar-Daniel Humelnicu
Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, mun.Iaşi, jud. Iași
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”Nonviolenţa este o putere care poate sălăşlui în aceeaşi măsură în toţi - copii, tineri şi
tinere sau adulţi - cu condiţia ca ei să aibă o credinţă vie în Dumnezeul Iubirii şi prin urmare o
iubire egală pentru întreaga omenire. Atunci când nonviolenţa este acceptată ca fiind legea
vieţii, aceasta trebuie să pătrundă întreaga fiinţă, nefiind aplicată numai unor fapte izolate.”
(Mahatma
Gandhi)

Conceptul de violenţă
În general, Yves Michaud arată că termenul de violenţă ,,trimite spre ,,o gamă de
comportamente şi acţiuni fizice’’, sancţionabile în funcţie de contextul cultural-istoric’’:
referindu-ne la şcoală, violenţa şcolară reprezintă orice act agresiv, realizat cu intenţia de a face
rău cuiva, în mod repetat, într-o perioadă mai mare de timp, ce are loc în cazul unei relaţii
interpersonale, caracterizată printr-un dezechilibru de putere. Astfel, putem spune că violenţa
şcolară, reprezentată prin brutalizare sau hărţuire şcolară, cuprinde o gamă largă de
comportamente agresive realizate cu intenţie şi în mod repetat, pe fondul unui dezechilibru de
putere, având ca ţintă persoane, în spaţiul sau în imediata proximitate a şcolii.

Formele violenţei
Specialiştii în domeniu au identificat în cadrul violenţei şcolare existenţa a trei forme de
agresivitate, şi anume cea verbală, fizică şi psihologică. Violenţa verbală se manifestă prin
folosirea unor cuvinte şi expresii răutăcioase, ameninţări, intimidări, adresarea unor glume de
natură sexuală. Violenţa fizică presupune lovirea fizică a celuilalt, pălmuirea şi aplicarea unor
bătăi, furtul obiectelor personale, hărţuirea sexuală marcată prin gesturi, în timp ce violenţa
psihologică se manifestă prin excluderea sau marginalizarea victimei.

Cauzele violenţei
Una dintre cauzele majore ale violenţei în rândul elevilor este reprezentată de promovarea
excesivă în mass-media a fenomenelor de violenţă. Cele mai multe dintre canalele de televiziune
reuşesc să aibă audienţă prin promovarea violenţei de orice natură: fizică, psihică, verbală, fără
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să ţină cont de influenţa negativă a acestor emisiuni (desene animate, filme, ştiri) asupra
comportamentelor copiilor.
O altă cauză a acestui fenomen agresiv este dată de familiile problemă din care fac parte
posibilii agresori. Părinţii acestora din urmă sunt fie ostili şi îi resping, fie sunt indiferenţi sau
lipsesc, neimplicându-se astfel în educarea corespunzătoare a acestora. De asemenea, agresorii
pot proveni cel mai adesea din familiile care adoptă un stil autoritar, în detrimentul unuia
participativ sau în situaţia în care în familiile agresorilor disciplina este inconstantă sau
încurajările, lauda şi umorul fie lipsesc cu desăvârşire, fie sunt rar întâlnite.
Printre cauzele violenţei identificate de specialiştii în domeniu se numără:


cauze biologice (factori genetici, leziuni cerebrale, factori de nutriţie, efecte ale
consumului de alcool şi droguri);



cauze sociologice reprezentate de condiţiile socio-economice, factori privind comunitatea
şi structura acesteia;



cauze psihologice (afecţiuni psihice asociate cu un nivel mai redus de dezvoltare
psihointelectuală).
Alte cauze:



anturajul nepotrivit, generator de comportamente deviante.

Printre măsurile de combatere a violenţei întâlnim:


identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent prin implicarea cadrelor didactice şi a
personalului specializat (consilieri şcolari, psihologi, asistenţi sociali);



derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii agresori sau victime;



valorificarea aptitudinilor şi a capacităţilor elevilor care au comis acte de violenţă prin

implicarea acestora în activităţi şcolare şi extracurriculare;


implicarea elevilor cu potenţial violent în programe de asistenţă derulate de către şcoală
în parteneriat cu alte instituţii specializate (Poliţia comunitară, Autoritatea pentru
Protecţia Copilului/Direcţia de AsIstenţă Comunitară, Biserica şi alte organizaţii
specializate);



afişarea unor mesaje sociale antiviolenţă în şcoala;



organizarea unor concursuri între clase, participarea la unele spectacole care să vizeze

prevenirea violenţei;
127



întărirea legăturii şcoală-familie-comunitate.

În contextual actual, violenţa şcolară a căpătat o dimensiune mai amplă, pe fondul
tensiunilor şi al dificultăţilor cu care se confruntă societatea contemporană. Cadrele
didactice controlează din ce în ce mai greu impactul pe care acest fenomen îl are asupra
climatului şcolar. Şcoala îşi găseşte eficienţa în momentul în care legătura dintre şcoală şi
familie este una mult mai strânsă.
Prevenirea violenței din mediul școlar prin implicarea elevilor în proiecte educative
Pe lângă rolul său esential, ce presupune transmiterea eficientă de informaţii din
domeniul de specialitate, profesorul zilelor noastre este, asemenea unui artist, un făuritor de
caractere și deschizător de drumuri. Un profesor remarcabil stabilește relaţii pozitive cu elevii
săi, construiește punți bazate pe încredere reciprocă, cooperare, empatie şi interes educaţional.
Acest ultim aspect menţionat presupune acordarea de sprijin pentru problemele cu care se
confruntă elevii în încercarea lor de a le rezolva cât mai eficient. În acest sens, pentru numeroşi
elevi, violența din mediul școlar poate reprezenta chiar o problemă, deoarece aceasta poate crea
premisele eşecului educaţional şi în viaţă.
Activitățile și proiectele extracurriculare care se desfășoară în școală au și ele rolul lor
bine definit în prevenirea și eliminarea violenței, iar acest demers presupune:
- creşterea gradului de informare în rândul comunităţii cu privire la necesitatea prevenirii
şi eliminării violenței, a fenomenului de bullying din mediul școlar;
- conștientizarea efectele negative pe care acest fenomen l-ar putea avea în viaţa
persoanelor adulte şi a societăţii în care acestea trăiesc;
- creşterea atractivităţii şcolii şi a performanţelor academice ale elevilor prin implicarea
acestora în activități nonfomale;
- dezvoltarea parteneriatului „Şcoala – Comunitate – Părinţi” prin conştientizarea faptului
că şcoala aparţine comunităţii şi trebuie implicată în demersul educativ, inclusiv în prevenirea
violenței.
În anul școlar 2016-2017 la Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași au
fost implementate sau sunt în curs de desfășurare o serie de programe care, fie că vizează în mod
direct prevenirea violenței din școală fie că, prin obiectivele propuse în subsidiar, ating și această
problematică sensibilă a zilelor noastre.
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Astfel, putem considera că toate proiectele de amploare aflate în portofoliul unității
noastre de învățământ contribuie, prin implicarea elevilor aflați în situații de risc, la prevenirea și
diminuarea acestui fenomen. Dintre acestea amintim:
- Concursul interşcolar judeţean de interpretare din lirica eminesciană "Floare
albastră", ediția a XVIII-a, înscris în C.A.E.R.I. Iași – 2017, domeniul artistic – literatură,
ianuarie 2017; coord. prof. Sandovici Ioan;
- Proiectul Județean ”Bună dimineața, Primăvară!”, ediția a XVII-a, înscris în C.A.E.J.
Iași – 2017, domeniul educație civică, martie 2017; coord. prof. Pipa Liliana Dana, Humelnicu
Cezar Daniel;
- Proiectul concurs interjudețean ”Hearts Up!”, ediția II, înscris în C.A.E.R.I. Iași –
2017, domeniul educație pentru sănătate, ianuarie-iunie 2017; coord. prof. Humelnicu Cezar
Daniel, Buraga Doina.

Programe/proiecte educative din domeniul educaţiei nonformale derulate în
parteneriat cu sectorul ONG și alte instituții:
 Proiectul European Fare Football People Action Weeks against racism and
discrimination - participarea la activități sportive și dezbateri pe tema discriminării,
rasismului și violenței sociale;
 Programul educațional „Sigur.Info”, partener Asociația Salvați Copiii - informarea
elevilor în adoptarea unei atitudini responsabile și securizante atât în privința utilizării
Internetului, cât și în depășirea situațiilor de abuz cu care se pot confrunta;
 Proiect educativ ”Festivalul nonviolenței”, parteneri CJRAE Iași, Colegiul Economic
Administrativ Iaşi - adoptarea de alternative pozitive, constructive şi creative de abordare
a fenomenului violenţei în mediul şcolar;
 Proiectul de educație rutieră pe bicicletă ”Academia Velo”, partener Asociatia Clubul
de Cicloturism si Ecologie ProBikeAddiction Iasi - creșterea siguranței rutiere prin
educarea bicicliștilor privind legislația și diminuarea violenței din trafic;
 Proiectul ”Împreună Împotriva Violenței/ Indiferența Susține Violența”, partener
Penitenciarul Iași - schimbarea

mentalitătilor referitoare la educarea tinerilor, prin

promovarea unor metode educaţionale care să excludă violenţa şi să promoveze protecţia
copilului.
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CUM POȚI SPUNE NU VIOLENȚEI ȘCOLARE
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Este oare posibil ca prin intermediul activităților naționale sau prin proiecte educaționale
să putem preveni manifestările de violență în școală?
Violența poate să îmbrace nu numai forma sa cea mai cunoscută – violența fizică, ci și o
formă ce produce efecte la fel de dureroase – violența psihică. Atunci când nu înțelegi mediul în
care se dezvoltă celălalt, este foarte ușor să exerciți fără să vrei unele agresiuni asupra lui. Uneori
aceasta se datorează neînțelegerii tradițiilor, obiceiurilor persoanelor diferite de noi, iar suferința
pentru cel nevoit să suporte violența poate fi una pe termen lung.
Un remediu împotriva acestui tip de violență îl constituie interculturalitatea. Educaţia
umanistă şi interculturală este astăzi în atenţia tuturor sistemelor de educaţie şi a tuturor
educatorilor.
„Comunicarea interculturală presupune în opinia lui C. Cucoş, două componente:
comunicarea personală si comunicarea socială. Cea personală depinde de competenţele
comunicaţionale (cognitive, afective şi operaţionale) ale primitorului. Cea socială implică o
comunicare interpersonală si o comunicare mediatică, ce presupune interacţiuni de ordin social.”
( Liviu Plugaru, Mariela Pavalache, „Educaţie interculturală”, editura Psihomedia, 2007, p37)
Ori, interacțiunile de ordin social pot fi foarte bine puse in valoare în cadrul proiectelor
educaționale desfășurate la nivel național, tocmai pentru ca permit cunoașterea și exprimarea
celor implicați în raport de o temă comună, văzută de fiecare prin prisma mediului său cultural.
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In cadrul acestor activități se oferă elevilor posibilitatea de a comunica și a coopera în cadrul
grupurilor. Este evident că fiind vorba de grupuri acestea presupun o diversitate de persoane,
deci implicit persoane de culturi diferite care astfel sunt nevoite să analizeze aspectele dezbătute
și dintr-o perspectivă diferită de cea proprie.
Cu ocazia acestor proiecte educaționale elevii sunt puși în dialog cu elevii. În cadrul
interculturalității nu mai suntem în situația cultura unuia versus cultura celuilalt ci în situația
amândoi versus activitatea de realizat.
Încă de mici elevii trebuie educați în spiritul toleranței și al înțelegerii celorlalți, al
aprecierii acestora pornind de la criterii ce țin de cultura acestora. Părinții sunt primii care trebuie
să canalizeze dezvoltarea copilului în această direcție. Mai apoi școala trebuie să asigure pe
lângă continuarea dezvoltării în acest sens și cadrul necesar dezvoltării unor relații între diferite
grupuri eterogene.
Un beneficiu în plus îl constituie posibilitatea implicării și a părinților în cadrul acestor
proiecte educaționale, elevii având pe de o parte exemplul de implicare și cooperare al părinților,
pe de altă parte interacțiunile între părinți pot duce la o mai bună cooperare în cadrul grupului de
elevi, la posibilitatea organizării mai multor activități datorită acestei cooperări între părinți.
Diferențele culturale existente pot fi mai ușor înțelese de adulți și datorită acestui fapt și
copiii pot beneficia de ajutor suplimentar în înțelegerea acestor diferențe.
S-a spus, vorbindu-se despre educaţia interculturală, ca aceasta trebuie să ţină cont de
diferitele stiluri de viaţă, să se adapteze la nevoile şi interesele fiecăruia, dar şi că în realizarea
acesteia trebuie să se aibă în vedere principiul participării egale a tuturor celor implicaţi în
procesul educativ. De aici necesitatea existenței unor activități în care emigranţii şi oameni cu
diferite culturi să aibă posibilitatea de a se implica.
Pentru a acorda oportunităţi şi posibilităţi egale tuturor culturilor, pentru dezvoltarea
fiecărei culturi şi identităţi educaţia interculturală trebuie să respecte diferenţele şi să promoveze
egalitatea. Acest lucru contribuie la depăşirea inegalităţilor sociale.
Proiectele educaționale, activitățile desfășurate la nivel național fac ca elevii să fie atrași
către o atitudine deschisă faţă de diversitatea culturală. În cadrul unor astfel de activități se pot
lega prietenii între persoane ce aparțin unor culturi diferite, implicit și acceptarea în cadrul
grupului a unor persoane noi, diferite. Existând comunicarea, înțelegerea, cooperarea este
evident că violența nu-și mai găsește locul.
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În această idee, a folosirii proiectelor educaționale în scopul combaterii violenței, am
putea spune că am observat uniunea creată între elevi atunci când priveau lucrările de artă
realizate de colegii lor.
În cadrul proiectului desfășurat în școală pentru a preveni și combate violența s-au
organizat pe parcursul unei săptămâni diferite activități la nivelul școlii, precum „Combaterea
violenței prin activități hand - made”, „ Cu o floare împotriva violenței!” care au unit, de
exemplu, elevii claselor a doua în realizarea unor lucrări diverse pentru combaterea prin artă a
violenței , am putut observa plăcerea cu care s-au implicat în activitate, bucuria manifestă și
comună la aprecierea produselor finite, capacitate unor copii atât de mici să aprecieze pozitiv
lucrările celorlalți, să le descrie în termeni elogioși
Am putut observa discuțiile purtate între aceștia, comunicarea care s-a creat între elevi
care nu se cunoșteau anterior, nu-și vorbiseră și dorința de a înțelege ideile celuilalt. Mai mult,
munca pe care au depus-o elevii în echipe pentru realizarea lucrărilor a fost de natură să
consolideze relațiile și comunicarea dintre aceștia. În cadrul acestor schimburi de idei purtate pe
măsura realizării lucrărilor, elevii au șansa să comunice despre ei, despre cultura lor într-un efort
comun de realizare a unei lucrări de artă, de exemplu, care să placă tuturor.
Odată implicați în aceste proiecte elevii învață să respecte diversitatea culturală,
identitatea celor pe care îi percep ca fiind diferiți și totodată vor respinge atitudinile de
intoleranță față de ei. Ajung să cunoască și să înțeleagă culturile celorlalți, iar înțelegerea duce la
toleranță. Fenomenul de violență este astfel mult diminuat. Mai mult, odată implicați în aceste
proiecte elevii își dezvoltă gândirea, află și își însușesc lucruri noi, exersează învățând să opereze
cu acele cunoștințe pe care le-au dobândit deja. Și din punct de vedere afectiv aceste proiecte
sunt importante, elevii sunt conduși spre a-și identifica și stăpâni emoțiile. Odată descoperite și
stăpânite aceste emoții manifestările exterioare, violente datorate lor vor fi din ce în ce mai
puține până la lipsa acestora.
Necesitatea organizării unor astfel de activități a devenit din ce în ce mai puternică, odată
cu intensificarea emigrărilor, a deschiderii piețelor de muncă deci a intersectării în viața
cotidiană a persoanelor de diferite culturi care au nevoie să se înțeleagă și să colaboreze.
Formarea unei atitudini deschise față de cultura celorlalți încă din copilărie va duce la acceptarea
cu mult mai multă ușurință a diferențelor dintre persoane, va netezi calea spre cooperare și
înțelegere.
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Punând în contact, în cadrul diferitelor activități, individualul cu interculturalul indivizii
învață să trăiască împreună.
Este evident că, pornind de la existența unor culturi diferite, în cadrul activităților
desfășurate vor apărea și conflicte. Pentru ca aceste conflicte să nu escaladeze este necesară
găsirea mecanismelor de gestionare cât mai eficientă a acestora. Ori, tocmai învățarea modului în
care pot fi depășite aceste conflicte duce la prevenirea apariției unor manifestări violente viitoare,
la înțelegere și toleranță reciprocă între membrii unei colectivități.
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VIOLENȚA ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
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Dorohoi

„Prin violenţă se înţelege utilizarea puterii ori agresiunii fizice sau psihice sau psihice, fie
ameninţarea cu acestea a unei alte persoane, grup sau comunităţi” (A.Rosan).
Violența este din păcate o problemă de actualitate în școlile din Romania și după părerea
mea prea mediatizată de presa locală. Formele pe carele îmbracă violența în școală din păcate
sunt multiple: agresiune verbală, intimidare, bătaie, hărţuire/abuz sexual şi port de arme. Acest
fel de violenţă poate fi orientat împotriva elevilor, a personalului didactic și nedidactic al școlii.
Sursele violenței în mediul școlar sunt:
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Familia – în general elevii agresivi provin din familii în care părinții prezintă un

comportament agresiv (în general agresiunea naște agresiune); de cele mai multe ori victimile
provin din familii în care părinții sunt extrem de protectivi, își controlează excesiv copii, nu-i
lasă să-și formeze propriul grup de prieteni. În general acești tineri devin izolaţi social, ei nu sunt
capabili să ia decizii în situaţii problemă, să se adapteze.
- Societatea influențează și ea prin situația economică, mecanismele de control, valori
morale mass-media, slaba cooperare dintre instituțiile implicate în educația tinerilor.
- Individul care are o intoleranță scăzută la fustrare prezintă un grad ridicat de violență. La
polul opus sunt persoanele retrase, izolate social, anxioase, necomunicative, care nu au
deprinderi sociale bine dezvoltate. În general ţinta agresorilor sunt persoanele care trăiesc
sentimente de inferioritate în relaţie cu ceilalţi, stimă de sine scăzută, incapabil să facă faţă
propriilor probleme, sunt emotivi şi de cele mai multe ori se găsesc vinovați pentru ceea ce li se
întâmplă.
- Școală este sursă de violență datorită: comunicării slabe dintre actorii implicați,
competiția continuă, autoritatea profesorului.
Elevii agresaţi au de obicei puţini prieteni și de cele mai multe ori se izolează atât la
școală cât și în afara ei. Ei nu se pot adapta la diferite împrejurări sociale, se simt fără ajutor şi
incapabili de a fi stăpâni pe situație. Acest lucru duce la diferite grade de marginalizare,
punându-l pe copil în situația de a se confrunta cu ceilalţi, ceea ce împiedică formarea unor
deprinderi sociale non-violente. Aceşti elevi, de asemena, vor manifesta o tendinţa de a-i agresa
pe ceilalţi.
Violenţa influenţeză în mod negativ educaţia, deoarece elevii care sunt victimele actelor
violente absentează de la şcoală, au probleme de concentrare și întreaga lor dezvoltare cognitivă
este afectată. Elevii expuşi violenţei şcolare fie nu vor să vină la şcoală din cauza ameninţărilor,
sau poartă la ei diverse arme pentru a se apăra. De cele mai multe ori elevii sunt exmatriculaţi
din şcoală datorită numeroaselor acte de violenţă pe care le fac.
În general, elevii cu comportament agresiv sunt mai certăreți, îmbrâncesc, amenință,
răspund adulților când sunt certați, nu-și pot controla gesturile și nici nu acceptă ideile celorlalți.
Este foarte important să identificăm sursa violenței și nu doar să-l etichetăm ca fiind
„prost crescut” sau „obraznic” și apoi să fie marginalizat elevul respectiv. Prin urmare, după
părerea mea trebuie identificate căile care determină agresivitate, determinați factorii de risc
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asociați unui astfel de comportament pentru a putea anticipa riscurile care detrmină dezvoltarea
unui comportament agresiv .
Există multe metode care s-au dovedit că sunt eficiente în stoparea agresiunilor. Una
dintre acestea, identificată de Consiliul Europei este de a crea o atmosferă pozitivă şi
democratică în şcoală, unde fiecare, profesori, elevi şi personal auxiliar, sunt incluşi şi ascultaţi.
O altă metodă de succes o constituie medierea: o persoană neutră care gestionează discuția dintre
cele două părți în conflict, aflate față în față. Unele unități şcolare au reușit să adopte această
metodă, elevii jucând rolul de mediatori pentru ei, reducând, în acest mod, cazurile de violenţă.
În vederea aplicării strategiilor existente în diverse ţări, Consiliul Europei a elaborat un manual
care conţine bune practici de combatere şi prevenire a violenţei in şcoală: „Reducerea violenţei
în şcoală – un ghid al schimbării”.
Școala poate fi atât factor care determină acest comportament cât şi locul unde se
manifestă a unui astfel de comportament. Pe lângă acest mediu, un rol important în dezvoltarea
personalităţii copilului o are familia. Relaţia cu familia poate fi un factor care detrmină
comportamentul agresiv, deoarece în familiile în care se află copii cu probleme de
comportament, părinţii consideră adesea că trebuie să îi ameninţe, să îi pedepsească, că fac doar
lucruri rele. Copiii se simt adesea la fel, au sentimentul că părinţii se ceartă cu ei mereu şi sunt
nemulţumiţi. De cele mai multe ori părinții își îndreaptă atenția asupra lucrurilor negative, care le
umbresc pe cele pozitive. S-a dovedit că pentru a avea rezultate trebuie evidențiate aspectele
pozitive și nu cele negative.
În concluzie agresivitatea nu e altceva decât o barieră în dezvoltarea optimă a copiilor.
Reducerea agresivităţii poate reprezenta un factor de succes personal (pentru cei în rândul cărora
se intervine ) şi social.
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NECESITATEA COMBATERII VIOLENȚEI ÎN SPAȚIUL
ȘCOLAR
Prof.Moldoveanu Elena , Col.Naț.”M.EMINESCU”,
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Buzău
Combaterea violenței în spațiul școlar poate fi abordată din perspectiva educației
axiologice care vizează explicarea și reglementarea prin norme și reguli a activității
școlare ,ținând cont că valorile sunt polare ,oscilând între două extremități
pozitive/negative.Educația axiologică trebuie să descrie cele două tipuri de valori și
să prescrie doar valorile pozitive.Orice act educațional se realizează din perspectiva
unor valori contextual istorice dar valabilitatea lui se consolidează când se corelează
cu valori general umane: binele, adevărul, frumosul,toleranța, empatia, cooperarea,
compasiunea etc.Pentru a combate comportamentul violent în școala noastră am
inițiat un proiect ce se va desfășura pe parcursul a doi ani implicând două clase , a X
a și a XI a .Proiectul presupune mai multe activități referitoare la identificarea
importanței combaterii violenței școlare , a formelor de manifestare în relația elevelev, profesor-elev, a efectelor acesteia asupra personalității agenților sociali
implicați și a eficienței activității didactice, a mijloacelor de combatere și a finalității
respingerii comportamentelor antisociale.Prima activitate la clasa a X a , a fost un
exercițiu de reflecție asupra combaterii violenței.Elevii au avut de realizat un cvintet
care să caracterizeze combaterea violenței prin două adjective, trei verbe, patru
cuvinte cu sens emoțional și un cuvânt care să-i redea esența.Combaterea violenței a
fost percepută ca o activitate :utilă, necesară, bună, grijulie, fundamentală,
importantă, modelatoare, benefică, folositoare, pozitivă, salvatoare,indispensabilă,
încurajatoare,potrivită.Finalitatea

respingerii

violenței

asigură

în

viziunea

elevilor:mulțumire sufletească, pace, încredere în oameni, armonie,usurare,
curaj,liniște,bunăvoință,

respect,compasiune,

înțelepciune,

prietenie,

iertare,

satisfacție,eliberare, recompensă , apropiere, integrare , armistițiu,depășire .Verbele
enumerate în cvintet sugerează acțiunile descoperite intuitiv, capabile să combată
violența:a calma, a convinge, a discuta , a comunica, a ajuta, a împăca , a determina ,
a se scuza , a nu riposta , a încuraja , a asculta , a coopera , a stimula , a progresa , a
trăi , a trece cu vederea , a evita , a convinge, a liniști , a salva , a proteja , a răspândi
, a ignora, a se împăca , a reuși , a vrea , a îmbunătăți , a schimba , a diminua , a
aplana , a respinge , a aprecia.Interesant mi s-a părut că intuitiv copiii au descoperit
abilități ale competenței interculturale cum ar fi :capacitatea de a dezvolta și menține
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relații, de a comunica eficient cu distorsiuni minime, de a obține angajarea și
cooperarea celorlalți.La clasa a XI a mi-am propus inițial să descoperim principalele
forme de manifestare ale violenței în spațiul școlar atât în relația profesor- elev cât și
în cea elev-elev.Pentru aceasta am folosit ca tehnică fișa de observație în care elevii
trebuiau să menționeze tipul de comportament manifestat și frecvența desfășurării
acestuia.De asemenea fișa de observație trebuia să cuprindă și comportamente
pozitive :profe-sor-elev,elev-elev , acestea fiind un punct de pornire în învățarea
comportamentului de respingere a violenței în spațiul școlar. Manifestări violente în
relația elev-elev descrise de copii au fost:înjurături(frecvent), porecle (deseori ),
bobârnace între băieți, (deseori), distrugeri ale obiectelor personale , cărți, caiete
(deseori) , insulte (uneori), afirmații discriminatoare după mediul de rezidență (
foarte rar , la început când copiii nu se cunoșteau), glume ”nesărate” (deseori), ironii
(frecvent), furt de bani/telefoane (foarte rar).Comportamentele pozitive dintre elevi
menționate de aceștia au fost :manifestarea încrederii în celălalt(des), jocurile în
pauze(des), ajutorul reciproc (des), ignorarea jignirilor(foarte frecvent), deplasarea în
alt loc pentru a evita un conflict (des), respectul reciproc(des), respectarea opiniilor
celorlalți(frecvent), acceptarea sfaturilor parentale(frecvent), rezolvarea unor
nedumeriri pe cale diplomatică (deseori).Violența elevilor la adresa profesorilor se
manifestă prin:absenteism școlar(deseori) , nerealizarea sarcinilor școlare date în
timpul orelor (rar), priviri amenințătoare(uneori), perturbarea orelor prin ascultarea
muzicii la telefon(rar) sau prin conversațiile cu colegii(uneori), comentarii negative
la adresa cadrelor didactice (rar), sau ironii(rar), refuzul de a-și susține o opinie din
tema de a nu fi pedepsit (deseori). Comportamentele profesorilor percepute ca
violente de către elevi au fost :ascultarea elevilor care deranjează ora(uneori) ,
amenințarea cu scăderea notei la purtare (rar), discuțiile cu părinții(foarte rar),
afirmații sarcastice (uneori).Aceste comportamente negative ale elevilor pot fi
interpretate ca o reacție la stresul școlar acutizat de receptarea notei primite.Furia și
agresivitatea față de profesori sau colegi se poate explica prin frustrarea produsă de
notele mici.Combaterea comportamentelor violente în acest caz trebuie să analizeze
daca ele au drept cauză o atribuire dispozițională( anumite trăsături de caracter) sau o
atribuire situațională (dacă notarea a fost obiectivă).Fiecare cauză din cele
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menționate , trebuie tratată diferit.In continuare proiectul își propune învățarea
mijloacelor de combatere a violenței în spațiul școlar folosind un spectru larg de
tehnici de ascultare, comunicare, cooperare etc.In final vom conchide că acest proiect
este necesar datorită existenței formelor de violență școlară identificate și a
așteptărilor copiilor legate de importanța combaterii lor.Punctul de plecare care ne
încurajează în acest demers este consensul profesor –elev legat de finalitatea
combaterii violenței ca un mijloc de optimizare a desfășurării actului aeducațional.
Bibliografie
1.Atkinson, Hilgard, Introducere în psihologie, Ed.Tehnică, Buc.2005
2.Bulzan, Carmen, Sociologia, știință și disciplină de învățământ, Ed.All,
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3.Cucoș, Constantin, Pedagogie, Ed.Polirom, Iași, 2014
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Prevenirea actelor de violenţă în şcoală

Vîlcu Elena Raluca- Şcoala Gimnazială Nr. 13; jud. Vâlcea
Vîlcu Maria Narcisa- Şcoala Gimnazială Dăeşti- Popeşti; jud. Vâlcea
Pentru a preîntâmpina şi dezarma un comportament violent în şcoală trebuie 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 acţiunii
şi ţine de gândire şi analiza fiind intrinsecă- violenţa este acţiunea în sine, dezorganizarea brutală
a personalităţii sau colectivităţii şi afectează atât individul cât şi mediul în care acesta se
manifestă.
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Astfel întâlnim mai multe tipuri de violenţă în mediul şcolar:
• violenţa fizică, concretizată prin lovirea persoanelor, vătămarea fizică a acestora;
• violenţa economică (materială) ce se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra
mobilierului şcolar 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, izolare.
Una din cauzele care determină comportamentul violent în rândul şcolarilor este dat de
faptul că aceştia sunt martori ai violenţei domestice (fizice, psihice) şi fiind la vârsta la care îşi
aleg şi imită modelul de comportament, copilul îşi va însuşi inconştient actele de violenţă ale
adulţilor, le va reproduce în interacţiunea cu grădiniţa, grupul de prieteni sau şcoala.
Tot în ciclul primar se formează/dezvoltă dorinţa copilului de a se evidenţia; nereuşind
performanţe la învăţătură, elevul va încerca să devină lider prin orice alte metode, apelând sau
instigând la violenţă;
Un alt factor de risc în devierea comportamentului copilului spre violenţă îl constituie
Mass-Media, prin prezentarea realităţii ca pe un fapt banal, indiferent de gravitatea faptelor
expuse şi mai ales fără a accentua consecinţele acestor violenţe asupra celor ce 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.
Neimplicarea familiei în dezvoltarea capacităţii de a discerne moralul de imoral, legalul
de ilegal, are ca urmare însuşirea de către copil a unor comportamente inadecvate vârstei şi
deseori negative. La rândul său, ajuns adult copilul va repeta greşeala părinţilor. Aflat în
colectivitate, elevul îşi va organiza jocul şi activitatea având ca suport violenţa văzută şi va fi
influenţat de aceasta. Sub eticheta violenţei şcolare se află o diversitate de forme de conduită:
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.
Prevenire şi combatere:
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Cadrele didactice trebuie să observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni
manifestările violente ale acestora prin discuţii atât cu elevii în cauză cât şi cu familiile lor. Doar
o bună colaborare a familiei cu personalul didactic va reuşi prevenirea/ stoparea/ îndreptarea
unor deviaţii comportamentale deoarece cadrul legal nu permite şcolii luarea unor măsuri
extreme care să determine din partea elevului respectarea drepturilor celor din jur. Şcolii îi revine
sarcina de a defini clar diferenţa dintre moral şi imoral, deoarece copilul se va manifesta în
mediul şcolar influenţat de imaginile vizualizate.
Rolul învăţătorului este acela de a omogeniza colectivul astfel încât elevii să se
respecte între ei şi, de asemenea, să respecte cadrele didactice. Acest lucru se poate realiza prin
dezbateri colective, prin intermediul povestioarelor, prin acordarea de sarcini pe echipe. Şcolarii
trebuie învăţaţi ce înseamnă a trăi în societate: a te înţelege reciproc, a asculta opiniile celor din
jur, a exprima problemele în cuvinte nu în fapte, a lua decizii colective şi a te supune deciziei
majorităţii, a-şi controla pornirile violente.
La nivelul clasei este indicată elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei care
negociază regulile şi stabilesc sancţiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli simple ce
pot fi uşor înţelese şi respectate.
În condiţiile în care situaţiile de violenţă şcolară nu pot fi rezolvate în mod direct
prin acţiunea efectivă şi imediată a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în cadrul
căreia să fie incluse atât cadrele didactice cât şi psihologul şcolii, medicul, reprezentanţi ai
poliţiei, pompierilor, primăriei). Această echipă ar putea preveni şi combate acte de violenţă prin
prezentarea faptelor şi explicarea urmărilor acestora.
O altă metodă de prevenire şi combatere a violenţei este elaborarea R.O.I., aducerea
acestuia la cunoştinţă atât elevilor cât şi părinţilor şi respectarea sa strictă. La înscrierea copilului
în şcoală, părintele trebuie să semneze că este în acord deplin cu regulile şcolii, reguli ce pot
stabili de la scăderea notei la purtare pâna la exmatricularea definitivă a elevului în cazul
constatării unor fapte de violenţă ce ar periclita siguranţa celorlalţi.
La nivelul şcolii se pot înfiinţa grupuri de dezbateri în care să se pună în discuţie
dificultăţile muncii de formare a comportamentului prosocial al elevilor. Situaţiile problemă
expuse de unul sau mai mulţi profesori să fie dezbătute în cadrul grupului.
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Ca măsură de constatare a gradului de violenţă în şcoală este indicată supravegherea
elevilor cu ajutorul sistemelor video. Astfel se pot monitoriza accesul în incinta şcolii,
comportamentul copiilor în pauze, perturbarea activităţilor cadrelor didactice de către alte
persoane. Dacă din punct de vedere psihic prezenţa camerelor video în incinta şcolii descurajează
manifestările violente prevenind astfel încălcarea regulamentului de ordine interioară, din punct
de vedere practic înregistrările oferă dovezi incontestabile ale faptelor comise şi ajută la luarea
unor măsuri imediate, nepermiţând agravarea conflictelor.
A elabora strategii, proiecte de prevenire a violenţei şcolare implică a ţine cont de toţi
factorii (temperamentali, sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent al
copilului. 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.
Bibliografie:
1. Adrian Neculau- Violenta. Aspecte psihosociale, Polirom, Iasi, 2003;
2. https://www.google.ro/#q=SA+PREVENIM+ACTELE+DE+VIOLENTA

Unele probleme cu care se confruntă copiii de astăzi

Prof. Cucuteanu Doina, Liceul special pentru deficienți de Vedere Buzău
Inv. Marin Floarea, Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

După cum se observă, astăzi mai mult ca oricând, adolescenții se confruntă cu situații și
presiuni specifice vremurilor noastre pentru că noi trăim într-o perioadă descrisă de Biblie drept
„timpuri critice, cărora cu greu li se . . . face faţă“ (2 Timotei 3:1–5). Astăzi mulți adolescenți
sunt într-un pericol de a adopta un comportament distructiv datorită unor situații pe care le voi
prezenta mai jos.
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1. Schimbări în familie
O mare parte dintre copii din lume, asistă la drama divorțului părinților lor înainte de a împlini
18 ani. Destrămarea familiei îi rănește adânc pe copii. Fac referire la copii din clasa mea a căror
părinți au divorțat sau părinții i-au dat în centrul de plasament. Acești copii se descurcă mai greu
în relațiile cu ceilalți, sunt mai puțin comunicativi, mai agresivi, iar unii dintre ei devin chiar
violenți. În plus lipsa familiei, sau divorțul poate afecta respecul de sine și stabilitatea emoțională
a copilului.
Copiii au de suferit și fiindcă tot mai multe mame își iau slujbă. Un studiu asupra violenței
juvenile în Japonia arată că, în familiile în care lucrează ambii părinți, copiii beneficiază mai
puțin de grija părintească decât în familiile în care lucrează numai unul. Când ambii părinți
lucrează, copii se bucură de un trai mai bun, dar se neglijează latura negativă a acestei situații:
când copiii se întorc de la școală, nu găsesc pe nimeni acasă. Iar când părinții lor se întorc de la
serviciu, sunt obosoți și preocupați de problemele de peste zi. Din acest motiv copii nu se mai
bucură de grija părintească. Mulți specialiști sunt de părere că această situație nu îi avantajează
pe copii. Părinții devin sclavii unei societăți materialiste, iar copiii devin distanți, mai puțin
comunicativi sau chiar necomunicativi, rebeli și cu dificultăți în comportament și în invățare.
2. Concepțiile privind disciplinarea sunt în continuă schimbare
Și schimbarea concepțiilor cu privire la disciplinarea părintească are un impact asupra copiilor.
Dr. Ron Taffel a spus fără ocolișuri că majoritatea părinților pur și simplu „renunţă la autoritatea
lor“. În această situaţie, cei mici cresc la voia întâmplării sau, în cel mai bun caz, cu un minimum
de îndrumări privind comportarea. Uneori, se pare că atitudinea părinților privind disciplina este
modelată de experiențele negative trăite de ei în copilărie. Părinții vor să fie prieteni cu copiii lor
nu să aplice pedepse. Părinții uită că responsabilitatea lor este să-și crească copiii cum se cuvine,
nicidecum să transfere această responsabilitate școlii sau statului. Ei trebuie să înceapă devreme
să dezvolte forțele intelectuale și morale ale sufletului copilului.
Fiecare copil născut în lume are o natură total depravată. Isaia 48:8 spune copilului că „din
naştere ai fost numit răzvrătit”. Acel mic copilaş care arată atât de dulce şi inocent vine în lume
cu o înclinaţie spre rău, cu tendinţa spre formarea obiceiurilor rele, dorinţa spre o înclinare
neevlavioasă şi determinarea de a se revolta oricărui fel de autoritate. De aceea este nevoie de
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intervenţia timpurie a părintelui în educaţia copilului, să-l înveţe să nu fie rău, să nu fie leneş, să
nu mintă, să nu fie violent, ori să spună cuvinte urâte. Un copil trebuie câştigat de părinţii înainte
ca el să îmlinescă 10 ani. Dacă nu este învăţat obedienţa, respectul pentru autoritate şi frica de
Dumnezeu în acest timp, după aceea poate fi prea târziu pentru realizarea educaţiei potrivite.
Prea des părinţii se bazează pe alţii în îndeplinarea responsabilităţilor date de Dumnezeu lor. Ei
aşteaptă ca educatorul, învăţătorul ori profesorul din şcoală să le educe copiii în locul lor. Unii
părinţi îşi plesnec sau bat copiii pentru că aceasta este mult mai uşor decât a-i educa. Educarea
copiilor cere timp şi răbdare. Copiii trebuie educaţi până când învăţăturile devin o parte a
caracterului lor. Copiii nu sunt înzestraţi cu capacitatea de a lua deciziile corecte fără o educaţie
corespunzătoare. Ei sunt produsul căminului care i-a conceput, i-a crescut şi i-a educat, în timp
ce şcoala ajută întro anumită măsură părinţii în educarea copiilor. Dacă copiii sunt bine crescuţi
şi educaţi de părinţi nu-i vom mai auzi pe cei mai în vârstă spunând că cei tineri „nu sunt buni de
nimic”.
3. Asaltaţi de mass-media
Mass-media are o influenţă mare asupra minţilor copiilor. Există o legătură strânsă între actele de
violenţă prezentate în mass-media şi „comportamentul agresiv al unor copii”. În ciuda faptului că
toţi specialiştii împărtăşesc acest punct de vedere, se pare că oamenii nu înţeleg mesajul transmis
de presă sau de programele de televiziune potrivit căruia violenţa îm mass-media duce la
„creştera violenţei în societate”. O mare parte a vidioclipurilor conţin multe referiri directe la
sex, lucru care influienţează în mod negativ copiii. Versurile cântecelor pline de violenţă dau
naştere la gânduri şi sentimente de agresivitate. Cu cât copiii petrec mult timp uitându-se la scene
erotice şi pline de violenţă, cu atât aceştia vor ajunge să se comporte ca atare.
4. Adolescenţii şi computerul
În ultimii ani computerul unul dintre principalii moderatori ai minţii tinerilor. Computerilor este
folosit la scară largă în multe ţări din lume. Computerul în esenţă nu este rău dacă este folosit cu
discernământ şi sub supravegherea părinţilor. Din păcate, mulţi părinţi nu le-a impus copiilor nici
o restricţie în folosirea computerului. Dacă nu sunt supravegheaţi copii noştri pot luat contact cu
pornografia, de pe reţelele de socializare pot lega prietenii cu copii pe care noi nu-i cunoaştem.
Concluzii:
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Este clar faptul că adolescenţii de azi sunt expuşi sub presiuni şi probleme pe care generaţiile
trecute nu le-au cunoscut. Ce putem face pentru ai ajuta:
-părinţii să intervină de timpuriu în educaţia copiilor;
- părinţii, profesorii sau prietenii trebuie să intervină pentru a-i ajuta, sprijini, asculta, dar fără sai judece;
- trebuie să ştim cum să vorbim cu un adolescent, să-l facem să se simtă iubit şi încurajat pentru
orice succes sau orice reuşită, şi, cel mai important, să discutăm cu el despre orice subiect care îl
neliniştete;
- de cele mai multe ori, conflictul dintre părinţi şi tineri este bazat pe o neînţelegere a opiniilor,
conversaţii contradictorii, lucru care duce la eternul „conflict între generaţii”. De cele mai multe
ori acesta este motivul pentru care unii tineri aleg să se refugieze în diverse vicii, care le pun
viaţa în pericol;
- nu există nici un tânăr fără probleme. Ceea ce contează este limita, buna gestiune a vieţii şi
priorităţilor ei, respectul pentru propria persoană şi pentru sănătate;
- toate problemele din viaţa noastră au o soluţie, dar trebuie să recunoaştem propriile greşeli şi
probleme cu care ne confruntăm pentru a beneficia de sprijinul şi ajutorul celor apropiaţi.
Bibliografie
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VIOLENŢA–O LECŢIE CE NU TREBUIE INVĂŢATĂ

PROF. RUSCAN ELENA
C.S.E.I. ,,SF.ANDREI” GURA HUMORULUI, SUCEAVA
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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 Jaouadi
Violenţa în şcoală este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în
societate, iar de câţiva ani în şcoala românească. 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, exprimate
prin violenţă la adresa elevilor , sunt doar cateva 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 este o problemă actuală a societăţii noastre, având impact asupra actului
educaţional desfăşurat într-un cadru instituţionalizat. 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.

De aceea,

atunci când se vorbeşte despre violenţa în şcoală, se consideră drept surse favorizante factorii
exteriori ai şcolii: mediul familial, mediul social, ca şi factori ce ţin de individ, de personalitatea
lui.
Mediul familial reprezintă, credem, cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Mulţi
dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa
divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este perturbat şi de
criza locurilor de muncă, de şomajul ce-i atinge pe foarte mulţi părinţi. Părinţii sunt confruntaţi
cu numeroase dificultăţi materiale, dar şi psihologice, pentru că au sentimentul devalorizării, al
eşecului. În aceste condiţii, ei nu mai sunt sau sunt puţin disponibili pentru copiii lor.
Pe acest fundal apar apoi probleme familiale foarte grave care-i afectează profund pe
copii: violenţa intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copilului, neglijenţa, la care se
adaugă şi importante carenţe educaţionale – lipsa de dialog, de afecţiune, inconstanţă în cerinţele
formulate faţă de copil (treceri de la o extremă la alta, de la o permisivitate exagerata la restricţii
foarte dure), utilizarea mijloacelor violente de sancţionare a copilului pe motiv că “bătaia-i ruptă
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din rai”etc . Sunt şi părinţi care privilegiază în mod exagerat relaţia afectivă în detrimentul
rolului educativ pe care ar trebui să-l aibă în raporturile cu copiii lor: nu le impun nici un fel
de interdicţii, de reguli,emit puţine exigenţe şi caută să evite conflictele.
La rândul său,mediul social conţine numeroase surse de natură să inducă, să stimuleze să
intreţină

violenţa şcolară:

situaţia economică,

slăbiciunea

mecanismelor

de control

social,inegalităţile sociale, criza valorilor morale, mass-media, disfuncţionalităţi la nivelul
factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în
educaţie.Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o strânsă corelaţie cu
comportamentele

violente,

la

acestea

adăugându-se

problemele

specifice

vârstei adolescenţei.Adolescenţa este o perioadă de transformări profunde pe plan fizic, psihic
şi social. Acum adolescentul este fericit, se simte bine în pielea sa şi două ore mai târziu este
trist, deprimat,descurajat.
Adeseori, el oscilează între sentimentul de putere, de forţă şi sentimentul de îndoială, de
descurajare, de scădere a stimei de sine. Pentru a se apăra de aceste emoţii, adolescenţii dezvoltă
reacţii de provocare, de agresivitate, de opoziţie faţă de părinţi şi profesori. Adolescentul doreşte
să fie înţeles, are nevoie de dragoste, de securitate afectivă dar, de cele mai multe ori, el nu
recunoaşte şi nu exprimă acest lucru. Nu întâmplător se afirmă ca violenţa şcolară pleacă, în
primul rând, de la un deficit de comunicare. A lupta contra violenţelor şcolare înseamnă a
ameliora calitatea relaţiilor şi comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional.
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, dar poate
reprezenta şi o sursă a unor forme de violenţă şi acest lucru trebuie luat în considerare în
conceperea diferitelor programe de prevenire şi stapânire a violenţei.
Din dorinţa de a se remarca, elevii depăşesc barierele impuse de regulamentele şcolare,
devin indisciplinaţi, iar indisciplina duce la violenţă. În foarte multe situaţii apare negarea
existenţei fenomenului sau minimizarea lui şi idealizarea climatului şcolar în toate dimensiunile
sale. Violenţa în şcoală se manifestă sub diferite aspecte:
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la nivelul limbajului prin exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire,
tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire sau ofensă adusă statutului/autorităţii
cadrului didactic;



comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei,
fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentelor
şcolare;



agresiune fizică: bruscare, împingere, lovire, rănire; comportament care intră sub
incidenţa legii (viol, consum sau comercializare de droguri, furt, vandalism);
Un rol major în formarea comportamentului violent îl are mass-media, care amplifică

artificial incidentele din şcoli sau care au ca protagonişti elevii. De foarte multe ori protagoniştii
acestor incidente devin modele pentru colegii lor, deoarece ca multe alte comportamente sociale
complexe, agresivitatea este dobândită prin învăţare socială. Violenţa devine, adesea, un lucru
obişnuit, cu care elevii coexistă fără măcar a se mai sesiza asupra pericolului.Rezolvarea
problemei - violenţa şcolară - nu se poate realiza decât prin efortul comun al tuturor factorilor
implicaţi în educaţie, cei mai importanţi fiind şcoala şi familia. Elevii trebuie ajutaţi să-şi învingă
sentimentele de inferioritate, de neputinţă şi să capete încredere în propriile capacităţi, în
aptitudinile lor, să-şi modifice propria imagine.
In fiecare din noi, adulţii, orice vârstă am avea, există un copil. Nu-l suprimaţi! Lăsaţi-l să
respire! Daţi-i viaţă! Ajutaţi-l! Uitaţi pentru o clipă cine sunteţi şi redeveniţi copii.Aici, pe
planeta copilăriei vei redescoperi adevărul, frumuseţea şi dragostea..Jucaţi-vă alături de copii!
Prin joc transmitem afectiv şi cognitiv interesul pentru cunoaştere,pentru acţiune, pentru
frumosul natural şi uman.
Bibliografie:
Jigău,M.,Liiceanu,A.,Violenţa în şcoală,Editura Alfa MDN,Buzău,2006
Neculau Adrian, Gilles Ferreol, „Violenţa. Aspecte psihosociale”, Ed.Polirom, 2008, Iaşi;
Neculau Adrian „Manual de psihologie socială”, Ed. Polirom, 2003, Iaşi;
Neamtu Cristina “Devianţa şcolară”, Ed. Polirom, 2003, Iaşi.
Salavastru D. – „ Violenţa în mediul şcolar”, Editura Polirom, Iaşi, 2003
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TOLERANȚA, CEL MAI BUN REZULTAT AL EDUCAȚIEI

Psiholog Carp Adriana,
Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași

Motto: Ce este toleranţa? Apanajul umanităţii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni
şi erori; să ne iertăm reciproc pentru acest lucru – aceasta este cea dintâi lege a naturii.
Voltaire
Latinii înţelegeau prin toleranţă capacitatea de „a suporta”, „a îndura”, „a rezista”. Sensul
cel mai potrivit ar fi: „a suporta în tăcere”. Toleranţa este atitudinea legitimată social, o datorie
opresivă moral, care nu este însuşită din convingere sau plăcere; ba mai mult, te supune unor
eforturi peste dispoziţia uzuală, peste disponibilitatea obişnuită.
În accepţia comună, toleranţa semnifică, în primul rând, „indulgenţă”, „îngăduinţă”,
„răbdare”. Voltaire, filozoful francez, scria: „A ne ierta reciproc e prima lege a naturii” şi cât de
simplu ar deveni totul.
”Ce este toleranţa? Apanajul umanităţii.” – spunea Voltaire în 1764.
Toleranța este cel mai bun rezultat al educației.
Subiectul ”toleranță” a devenit tot mai sensibil, fiind comentat, discutat și analizat sub toate
aspectele. Promovarea siguranţei în şcoală înseamnă, în primul rând, prevenirea violenţei
şcolare.
Violenţa şcolară este o formă a violenţei cotidiene şi o problemă globală.
Violenţa şcolară nu este un fenomen nou, manifestându-se şi în trecut, în spaţiul autonom al
şcolii.
În zilele noastre, şcoala, ca instituţie, este mai transparentă. 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 sociale.
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
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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.
Libertatea şi toleranţa sunt surori care relaţionează adesea perfect. O societate ar trebui să
arate ca o piramidă la baza căreia să fie democraţia (cu valorile şi principiile sale) iar în vârf
toleranţa. Toleranţa e tendinţa de a trece cu vederea ceea ce este neesenţial. Micile păcate, cele
pe care le avem şi noi, ca toată lumea, trebuie tratate cu blândeţe, muşamalizate, uitate.
De aceea, şi în cadrul şcolii, noi nu trebuie să uităm semnificaţia acestui cuvânt. Pare un
cuvânt banal….dar, nu este. Poate schimba destine. Ai tendinţa să-l jignești

pe celălalt,

gândește-te că celalalt ești chiar tu! Acceptă-i defectele şi calităţile şi pentru ceea ce este el şi
pentru ceea ce eşti TU!
Toleranţa înseamnă respect, acceptarea şi aprecierea diversităţii, ca formă de exprimare a
umanităţii noastre. Pentru a fi tolerant, este nevoie să ai cunoştinţe, un spirit deschis, libertate de
gîndire, integritate, capacitate de comunicare, încredere în sine şi conştiinţă de sine.
Toleranţa nu mai este o concesie făcută de pe poziţii de putere, un act de bunăvoinţă către cei de
pe niveluri inferioare, indulgenţă faţă de cei neajutoraţi. Este un principiu fundamental, fără de
care valorile umanităţii ar rămîne doar enunţuri fără substanţă.
Toleranţa este o atitudine de a accepta, fără a judeca sau a critica, diversitatea de idei,
opinii, credinţe, persoane, minorităţi, rase, politici, stiluri de viaţă etc. diferite de ale noastre şi cu
care nu sîntem de acord.
Deci, toleranţa trebuie să fie acea atitudine pozitivă de recunoaştere şi apărare a drepturilor
umane universale ale oricui, deoarece în nicio împrejurare nu poate fi justificabilă încălcarea
acestor drepturi fundamentale.
Toleranţa ne permite astfel să trăim în pace cu ceilalţi, la nivel social sau individual, mai
ales cu cei care nu ne seamănă. Lipsa de toleranţă duce la războaiele dintre religii, dintre culturi,
dintre rase.
Fără toleranţă nu ne putem gîndi la drepturile omului, la pluralism, la democraţie, la respectarea
voluntară a legilor. Lipsa de toleranţă duce la o societate controlată de dogmatism, absolutism,
legea junglei, conformism şi constrîngere.
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“Toleranţa este singura flacără care poate lumina înăuntrul unui suflet mare. Toleranța stă
în fruntea tuturor celorlalte virtuți.” (Victor Hugo)
Toleranța se învață din familie, iar primul pas o reprezintă nivelul de toleranță pe care îl
au părinții. Copiii îi privesc pe adulți și îi imită, de aceea se și spune că cei mici oglindesc
valorile și atitudinile celor pe care îi iubesc.
Iți dorești ca cel mic să se simtă în largul lui atunci când vorbește cu persoane diferite,
fără a face comparație între unii și alții? Fără a judeca sau a eticheta? Dacă răspunsul e afirmativ,
înseamnă că ești un părinte care încurajează egalitatea și toleranța. Pentru a ne ajuta copiii să
aibă un viitor împlinit, este nevoie să îi învățăm să lucreze și să colaboreze cu cei din jur.
Orice copil are nevoie de iubire, respect şi apreciere - necondiţionate de performanţele
şcolare sau de altă natură. Respectul, aprecierea, conştiinţa propriei valori, sunt stimuli care
încurajează dezvoltarea personală, prevenind şi remediind atitudini şi comportamente deficitare
sau problematice.
Copiii pe care îi formăm azi vor avea parte în viaţa lor, de multe schimbări, vor cunoaşte
şi se vor acomoda cu noi locuri, vor asimila mai multe informaţii şi vor fi expuşi unei varietăţi
culturale într-o manieră în care nicio altă generaţie nu a făcut-o. Pentru a face faţă în această
lume diversă şi complexă va fi nevoie să-şi dezvolte capacitatea de a fi toleranţi şi de a manifesta
respect.
Neale Donald Walsch spune: ”E momentul ca omenirea să înceteze de a se mai
autoamăgi, să se trezească, să-şi dea seama că singura problemă a omenirii este lipsa de dragoste.
Dragostea dă naştere la toleranţă, toleranţa dă naştere la pace. Intoleranţa produce război şi
priveşte cu indiferenţă către condiţii de neîngăduit. Dragostea nu poate fi indiferentă. Nu ştie
cum să o facă.”

Bibliografie:

1.https://ro.wikipedia.org/wiki/
2.http://www.suntparinte.ro
3.http://www.cum-evoluam-permanent.com
4. Institutul de Științe ale Educației, UNICEF - Violența în școală, București, 2005
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VIOLENȚA ÎN FILME
Prof Vătău Roxana Maria
Colegiul Gheorghe Tătărescu, Loc Rovinari, jud Gorj
S-a discutat mult despre o posibilă legătură între comportamentul violent al tinerilor și
expunerea acestora la filme violente, jocuri video, programe de televiziune și muzică.Deși nu a
fost dovedită încă această legătură, există totuși un consens crescând asupra faptului că
expunerea la divertismentul violent este o variabilă ce trebuie luată în considerare împreună cu
multe altele printre care stabilitatea familiară,dizabilitățile de învățare și personalitatea când se
examinează comportamentul copiilor și al adolescenților.
Copiii sunt atrași de filme cu teme înspăimântătoare și vizionarea filmelor horror
reprezintă un ritual de trecere pentru adolescenți și chiar copii mai mici. Expunerea la imagini
violente de la o vârstă precoce poate avea un efect de durată asupra tinerilor. Studiile au arătat că
26% dintre adulți încă simt un fel de frică mult timp după ce vizionează filme horror în copilărie.
Datorită evoluției tehnologiei tinerii au acces mai ușor la filmele cu violență. Mulți
părinți nu înțeleg restricțiile pe care le au unele filme și le permit copiilor să le vizioneze chiar
dacă aceștia din urmă nu se încadrează în limita de vârstă. Și în situațiile când li se interzice
copiii se furișează de multe ori la cinematograf. Designul multor cinematografe înlesnește
accesul copiilor la filmele dorite odată ce și-au plătit biletul și multe teatre nu se sinchisesc să
întărească restricțiile.
Studiile arată ca Hollywood-ul recrutează adolescenți și copii( unii în vârstă chiar și de 9
ani) pentru a evalua conceptele poveștilor,reclamele, trailerele pieselor de teatru. Promovarea
filmelor se face la ore de vârf când tinerii telespectatori se uită la televizor și de asemenea
filmele sunt promovate în reviste pentru tineri și pe situri de socializare.
Există un motiv întemeiat pentru care producătorii de filme folosesc violența în
producțiile lor și anume filmele de acțiune se vând bine. Spre deosebire de drame și comedii,
care au nevoie de traduceri scumpe pentru dialoguri, filmele de acțiune fac trecerea la limbile
străine mult mai ușor și mai ieftin. Chiar și în țara în care sunt produse conținutul simplist al
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filmelor se adresează unei palete largi de vârstă. In America de Nord dar și în străinătate violența
este profitabilă.
Pentru a limita expunerea la filme violente și înfricoșătoare părinții ar trebui:
 Să le explice clar motivele pentru care nu sunt recomandate filmele cu violență
 Să stabilească reguli de familie despre filmele care sunt potrivite pentru vârsta lor

UN PERICOL AL ZILELOR NOASTRE – VIOLENȚA

Profesor: Bucur Magdalena Iuliana
Școala: Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu, Localitatea: Târgoviște, Județul Dâmbovița
Încă din primele zile ale omului pe pământ, acesta a arătat un comportament egoist,
agresiv, violent – Cain îl ucide pe fratele său Abel, ca răspuns neputincios în fața aprecierii
divine manifestate față de cel din urmă. Și de atunci, milenii întregi au fost martorele violenței și
urii revărsate de om față de alt om, popor față de popor. Societatea actuală nu face, desigur, nici
ea excepție, fenomenul violenței dezvoltându-se îngrijorător la toate nivelurile și sub toate
formele – de la simpla violență verbală la formele deosebit de periculoase pe care le îmbracă
terorismul mondial.
Nevoia de conștientizare, prin campanii sociale, dar și de programe educaționale care să
urmărească atât dezvoltarea unei culturi a nonviolenței, cât și ameliorarea manifestării violenței
în relațiile umane este prezentă pe agenda de lucru a instituțiilor de stat și a mass-mediei.
Violența este o realitate proprie naturii umane, cu continuitate în istorie. De aceea, expresia
eradicarea violenței este inadecvată. Ceea ce încearcă să se schimbe este atitudinea față de
violență, devalorizarea ei treptată prin conștientizarea consecințelor ei negative, nedezirabile și,
implicit, creșterea controlului pulsiunilor violente individuale sau colective și structurarea unui
răspuns: Nu, violenței!
Cauzele apariției conflictelor ce duc la manifestări violente sunt relațiile de dominare,
cele de putere, nevoia de a supune, de a exploata, orgoliul, incapacitatea de a gândi și simți
toleranța ca soluție pentru ambele părți adverse, incapacitatea de a rezolva pacifist conflictele și
de a evita pierderile. În rezolvarea conflictelor, foarte importante sunt comunicarea, ascultarea,
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manifestarea emoțiilor pozitive și atitudinea pozitivă centrată pe găsirea soluțiilor comune. În
cadrul școlii, pentru rezolvarea conflictelor, atât cadrele didactice și părinții trebuie să își
exprime opiniile în mod calm, să permită copilului să își exprime propriile păreri, să nu atace
opiniile copilului în timp ce acesta vorbește, să îi pună întrebări și să ceară explicații, să susțină
dialogul, să manifeste răbdare, dragoste, înțelegere, să încerce să ia în calcul și alternativele
propuse de copil.
Violența poate îmbrăca diferite forme: violența între elevi, cu cea mai răspândită formă –
conflictele între elevi. Se manifestă mai frecvent în următoarea ordine: în imediata vecinătate a
școlii după program, în pauze, în școală, în școală după program, în timpul orelor. Se manifestă,
în ordinea frcvenței: între elevi din aceeași clasă, între elevi din clase diferite și de același nivel
(clase paralele), între elevi de diferite niveluri școlare. Violența elevilor față de profesori este un
alt aspect care se întâlnește tot mai frecvent în școala românească. Se manifestă prin
comportamente neadecvate în raport cu statutul lor (absenteism școlar, fuga de la ore, ignorarea
mesajelor cadrelor didactice), agresiune verbală și nonverbală (ofense, refuzuri, atitudini ironice,
gesturi inadecvate/obscene) și violența gravă (injurii, agresiune fizică). Violența unor profesori
față de elevi se manifestă sub diferite forme – ironie, sarcasm, dispreț explicit, evaluare
subiectivă, agresiuni verbale, ignorare, excludere de la ore, violență fizică. Se întâlnește și
violența părinților în cadrul școlii – părinții au comportamente neadecvate față de profesori
(țipete, discuții aprinse, ironii, amenințări cu reclamații, agresivitate fizică). Părinții pot avea
comportamente violente față de propriul copil sau colegi ai propriului copil. Violența în afara
spațiului școlii se manifestă între elevi sau este provocată de alte persoane – foști elevi ai școlii,
locuitorii din zonă, tineri din grupuri de cartier, elevi de la alte școli, necunoscuți. Acest tip de
violență poate avea manifestări diferite – furt, agresiune verbală/nonverbală, tâlhărie, agresivitate
fizică.
Studii efectuate au demonstrat că există o serie de factori de risc privind violența. Acești
factori se referă mai ales la climatul familial, sărăcie, instabilitatea mediului în care se dezvoltă
copilul, personalitatea copilului, mass media, spiritul vremii și valorile promovate, confuzia
valorilor, lipsa de toleranță în diferite aspecte ale vieții sociale. Se consideră cauze familiale ale
comportamentelor violente ale copiilor o serie de factori de mediu socio-familial: relații
conflictuale, violență domestică, indiferență, neglijență, interes redus al părinților pentru copil,
familii dezorganizate, monoparentale, sărăcie, șomaj, alcoolism, nivel redus de educație a
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părinților, familie supradimensionată, părinți absenți – plecați la muncă în străinătate sau aflați în
detenție.
Copiii au un puternic simț al dreptății. Atunci când li se aplică o pedeapsă nemeritată sau
nepotrivită vârstei lor, de orice natură ar fi ea – o notă mică, privarea de anumite lucruri promise
– ei reacționează violent, preferând mijloace directe de răzbunare. Totodată, ei sunt buni
manipulatori. Știu că atrag atenția prin comportament agresiv, că, de cele mai multe ori le sunt
îndeplinite cerințele pentru a nu perturba liniștea clasei, a familiei, a grupului, așa că recurg cu
succes la învingerea voinței adversarului prin această stratagemă. În mod evident, se impun
soluții surajoase și clare pentru suprimarea unui asemenea tip de atitudine.
Eforturile privind abordarea problemei violenței trebuie să se concentreze îndeaproape pe
situații concrete și este nevoie de un angajament clar din partea tuturor: adulți, părinți sau
profesori, elevi, comunitate. Se impune, astfel, cooperarea între școală și toți factorii
responsabili, care să se concretizeze prin activități ce s-ar putea concentra pe prevenirea violenței
în școală, implicarea elevilor în programe de prevenire a violenței școlare, lucrul cu familiile în
vederea prevenirii violenței, reguli, norme și sancțiuni în viața școlară, educație alternativă
pentru elevii eliminați din școală pentru motive de violență și monitorizarea acestor tineri,
asistare psihologică, psihopedagogică și socială a autorilor actelor grave de violență, cooperarea
între școală și autoritățile locale/poliție.
Dacă societatea își dorește niște copii responsabili, atunci ei trebuie responzabilizați. Cele
mai prețioase cadouri pe care le putem oferi copiilor noștri sunt rădăcinile responsabilității și
aripile independenței. Dându-le rădăcini puternice, vor ști să reziste suflului violenței, să nu cadă
victime sau să nu devină agresori, Abeli sau Caini ai zilelor noastre.
Bibliografie:
Baban A., Consiliere educațională – ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere,
Imprimeria Ardealul, Cluj Napoca, 2001
Bolas D., Sălăgean D., Ghid de educație civică și antiinfracțională, Editura Eurodidact, Cluj,
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,,COPILĂRIE FĂRĂ VIOLENȚĂ”
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PROIECT EDUCAȚIONAL

Prof. cons. școlar Rădeanu Maria
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea
Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” Gugești, Jud. Vrancea
Argument
Actele de violenţă petrecute între elevi pun tot mai mult stăpânire pe şcoli. Fie că sunt
din mediul urban, fie din rural 85% dintre elevii de clasele I-VIII au suferit o formă de
victimizare verbală, în ultimul an. Colegii de clasă sau de şcoală fie le-au vorbit urât, fie i-au
bârfit, ori poreclit, sau au făcut glume proaste pe seama lor. Mai mult, unii dintre elevi au fost
expuşi la toate cele patru tipuri de violenţă verbală enumerate. Acest tip de victimizare este cel
mai des întâlnit în mediu şcolar, urmat de victimizarea fizică şi cea relaţională. Un procent
semnificativ de elevi au căzut, în mod repetat, victime ale următoarelor forme de violenţă fizică:
ameninţări cu bătaia, îmbrânceli, diferite obiecte aruncate în ei sau spre ei, lucruri personale
distruse intenţionat de către colegi.
Scopul proiectului:
Proiectul ,,Copilărie fără violenţă” îşi propune conştientizarea comunităţii, în special a
elevilor unităţii de învăţământ, asupra pericolelor adoptării unor comportamente violente.
Proiectul doreşte sa evidenţieze şi să promoveze un stil de viață sănătos.
Obiectivele specifice ale proiectului:


Prevenirea şi reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în
perimetrul unităţii de învăţământ şi în zonele adiacente acesteia.



Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui
comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială.



Dezvoltarea cooperării şi a colaborării între elevii şi cadrele didactice din unităţi
diferite de învăţământ.

Partenerii principali în organizarea şi desfăşurarea proiectului:
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică,
Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Dumbrăveni
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Direcţia de Sănătate Publică Vrancea,
Primăria Comunei Gugeşti
Postul de Poliţie Gugeşti
Postul de Poliţie Dumbrăveni.

Descrierea activităților

Activitatea nr. 1
Titlul activităţii: „Copilărie fără violenţă”- Lansarea proiectuui
Participanţi: cadre didactice, elevi şi părinţi, reprezentantul poliției, reprezentantul primăriei
Descrierea pe scurt a activităţii: - Prezentarea proiectului – teme, obiective, desfăşurare,
perioada de implementare;
Modalităţi de evaluare: Aplicarea chestionarului precurs, raport de activitate

Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: „Alternative la violenţă - Balul toamnei. Distracţie nu violenţă!”
Participanţi: cadre didactice, elevi
Descrierea pe scurt a activităţii: Balul toamnei – concurs de costume, concurs de cultură
generală, concurs de modelat dovleci.
Modalităţi de evaluare: raport de activitate
Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: „Cauzele violenţei”
Participanţi: cadre didactice, elevi, părinți
Descrierea pe scurt a activităţii: Eseuri privind cauzele violenţei. Prezentări power - point ale
elevilor, făcute pentru colegi, profesori şi părinţi, cu privire la cauzele şi efectele
comportamentelor violente. Postere privind cauzele violenţei.
Modalităţi de evaluare: Expoziţie de lucrări. Raport de activitate

Activitatea nr. 4
Titlul activităţii:“Fii asertiv nu agresiv!”
Participanţi: Profesor consilier școlar,elevi
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Descrierea pe scurt a activităţii: Ateliere de lucru - Metode şi tehnici de modelare
comportamentală pentru dobândirea unor tehnici de autocontrol. Factori de risc, factori de
protecţie şi strategii de răspuns la comportamentele violente.
Modalităţi de evaluare: raport de activitate

Activitatea nr. 5
Titlul activităţii: „Arta de a trăi frumos - Codul bunelor maniere acasă, pe stradă şi la
şcoală”
Participanţi: cadre didactice, elevi, reprezentanții poliției
Descrierea pe scurt a activităţii: Chestionare „Autoportret al comportării civilizate”.
Prezentări power - point ale elevilor referitoare la normele de comportament ce trebuie respectate
în diferite contexte sociale.
Discuţii elevi- cadre didactice – reprezentant poliţie, privind respectarea regulamentului şcolar şi
consecinţele actelor violente.
Modalităţi de evaluare: chestionare, raport de activitate

Activitatea nr. 6
Titlul activităţii: “Minte sănătoasă în corp sănătos”
Participanţi: cadre didactice, elevi, reprezentant D.S.P . Vrancea
Descrierea pe scurt a activităţii: Activitate de informare privind riscurile unei alimentaţii
nesănătoase asupra dezvoltării psiho-fizice a copilului.
Modalităţi de evaluare: raport de activitate

Activitatea nr. 7
Titlul activităţii: „Alternative la violenţă – sport, lectură, muzică, dans”
Participanţi: cadre didactice, elevi
Descrierea pe scurt a activităţii: Meci de fotbal între elevii şcolilor participante la proiect.
Ora de lectură. Concurs de dans.
Modalităţi de evaluare: raport de activitate

Activitatea nr. 8
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Titlul activităţii: „Copilărie fără violenţă”
Participanţi: cadre didactice, elevi, părinți
Descrierea pe scurt a activităţii: Lectorat cu părinţii – „Efectele violenţei asupra copiilor”.
Prezentarea de către copii a rezultatelor activităţilor proiectului.
Aplicarea unui “Chestionar post –curs”
Modalităţi de evaluare: Întocmirea raportului de evaluare finală a proiectului. Elaborarea unei
broşuri cu lucrări ale elevilor, poze din timpul activităţilor.

Violența școlară - o lecție ce nu trebuie învățată ci sancționată

Prof. Onose Cătălina, Obreja Anișoara
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism “Dumitru Moțoc” Galați

“ Dacă un copil trăieşte în critică, va învăţa să condamne pe alţii.
Dacă un copil trăieşte în ura, va învăţa să lupte împotriva celorlalţi.
Dacă un copil trăieşte în ridicol, va învăţa să fie timid.
Dacă un copil trăieşte în ruşine, va învăţa să se simtă vinovat.
Dacă un copil trăieşte în toleranţă, va învăţa să fie îngăduitor.
Dacă un copil este încurajat, va învăţa ce este încrederea.
Dacă un copil este lăudat, va învăţa să aprecieze.
Dacă un copil este tratat corect, va învăţa ce este dreptatea.
Dacă un copil este protejat, va învăţa încrederea în sine însuşi.
Dacă un copil este tratat ca prieten, va învăţa să găsească dragostea în lume.”

Era noastră, este una violentă pentru că suntem martorii unei izbucniri a
comportamentului agresiv în lumea întreagă. Violenţa, provoacă senzaţii puternice, este
acceptată şi adesea dorită. Întâlnim violenţa sub multiplele ei expresii, oferite de cărţi, presă sau
televiziune.
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Conform unui studiu internaţional efectuat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în 37 de
ţări, România este nominalizată pe primele locuri la violenţa în şcoli. Studiile au demonstrat că
cel puţin unul din patru elevi se teme să nu fie atacat sau să devină victima violenţei în şcoli
(Sursa: România liberă, 22 Iunie 2007).
Putem afirma că violenţa este o realitate în şcolile româneşti, fapt care reprezintă un
semnal de alarmă asupra calităţii climatului şcolar şi a relaţiilor pedagogice şi, implicit, asupra
întregii vieţi şcolare. Aceasta, cu atât mai mult cu cât manifestarea unor asemenea
comportamente este însoţită deseori de o atitudine generală devalorizantă faţă de şcoală ca
instituţie de educaţie.
Sociologii și psihologii explică violența din școli prin faptul că elevii se uită foarte mult
la filme violente, iar părinții nu se mai ocupă de educația elevilor. De vină sunt anturajul şi
mediul în care sunt educaţi elevii. Din aceste motive considerăm necesară implicarea noastră, a
cadrelor didactice în determinarea elevilor de a se împotrivi şi de a preveni violenţa de orice fel.
Violenţa, indiferent de formele ei, afectează viaţa tuturor celor care sunt martori la ea.
Pentru copii, violenta are urmări psihologice, emoţionale şi de dezvoltare. La copiii martori la
violenţă, pot apărea simptome precum: anxietate, coşmaruri sau stres post-traumatic. De
asemenea, încrederea în propria persoană sau în cei cu care vine în contact poate avea de suferit.
Școala, familia şi comunitatea sunt factorii care formează comportamente adecvate, de
integrare şi adaptare socială a copiilor, conform exigentelor actuale şi viitoare ale societăţii. Prin
exersarea şi practicarea unor norme de conduită se vor forma valențe ale personalităţii elevilor,
pe criterii axiologice.
Atunci când vorbim despre violență școlară nu putem să ne limităm la actele de violență
care cad sub incidența legii. Violența școlară este un fenomen mult mai larg, ce trebuie evaluat și
cu ajutorul altor indicatori. Se reperează două tipuri de violență în mediul școlar:
a) violențele obiective, care sunt de ordinul penalului (crime, delicte) și asupra cărora se
poate interveni frontal.
b) violențele subiective, care sunt mai subtile, țin de atitudine și afectează climatul școlar.
Sunt incluse aici atitudinile ostile, disprețul, umilirea, jignirea, sfidarea, lipsa de politețe,
absențele de la ore, refuzul de a răspunde la ore și de a participa la activități sau ceea ce
unii autori numesc atitudini anti-școlare. O formă de violență extrem de răspândită în
mediile școlare este violența verbală.
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Pentru o îmbunătăţire a capacităţii şcolii de a mobiliza părinţii, elevii şi comunitatea locală
în implicarea mai activă în rezolvarea actelor de violenţă în şcoală, în familie şi în societate,
precum şi diminuarea sau eliminarea cauzelor care le declanşează, la nivelul școlii s-a desfășurat
în anul 2016 proiectul intitulat Violența școlară - o lecție ce nu trebuie învățată ci
sancționată.
Obiectivele proiectului au fost următoarele:
-

Pentru elevi:

 Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală;
 Formarea unui comportament asertiv în situaţii care pot escalada în violenţă;
 Sensibilizarea elevilor privind consecinţele actelor de violenţă;
 Îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţii de prevenire a violenţei;
 Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în vederea adoptării unui comportament
bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială;
 Prevenirea şi combaterea violenţei în colaborare cu alte instituţii;
 Popularizarea nonviolenţei;
 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură;
 Ruperea cercului vicios al violenţei prin practicarea “Celor trei A “ ai non-violenţei:
asertivitate, autocunoaştere, autocontrol;
 Cunoașterea și aplicarea normelor de comportare civilizatǎ;
 Dezvoltarea atitudinii pozitive faţǎ de sine şi de lume;
 Asumarea responsabilității pentru propriile eşecuri şi erori;
 Manifestarea respectului pentru toate categoriile de vârstǎ şi toate categoriile socio-profesionale;
 Combaterea discriminării şi a conflictelor inutile pe criterii de sex, forţǎ fizicǎ, religie, situaţie
financiarǎ, origine socialǎ, mediu de viaţǎ;
 Cunoașterea instituțiilor locale care ar trebui să fie implicate, la nivele diferite, în procesul de
prevenire a violenței în școală.
-

Pentru cadrele didactice:

♦ Înţelegerea importanţei activităţilor extraşcolare pentru viaţa elevului;
♦

Abilitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de

cunoaştere şi valorificare a drepturilor şi îndatoririlor acestuia;
♦ Iniţierea copiilor într-un comportament conştient, responsabil, compatibil de înţelegere, toleranţă;
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♦ Integrarea elevilor în viaţa socială şi formarea unui comportament civilizat;
♦ Oferirea unor alternative pentru petrecerea timpului liber astfel încât acestea să se soldeze cu
rezultate benefice pentru elevi.
-

Pentru părinți:

 Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul pe care-l au în educarea

copiilor

din

perspectiva
dezvoltării capacităţii de comunicare, spiritului de prietenie, toleranta, acceptare în relaţiile lor;
 Implicarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii în acţiunile
promovate
de şcoală pentru crearea unui mediu familial şi social pozitiv şi sănătos.
Elevii au realizat că implicarea activă în acest gen de acţiuni poate reprezenta o soluţie
aplicabilă pe termen lung menită a fi utilă în reducerea numărului de comportamente agresive în
şcoală.
„Dunele de nisip se schimbă după vânt, dar deșertul rămâne.”
Ce rămâne în urma violenței în școală? „Deșertul” sufletesc și regretul că există această
violență, semnalată în toată presa scrisă și vorbită, de la formele cele mai agresive, cum ar fi
crimele, violurile, bătăile, până la cele mai puțin șocante, cum ar fi violențele verbale, toate
acestea susținute de o serie de imagini ce se perindă zilnic prin fața ochilor noștri.

ABORDAREA INTERCULTURALĂ ÎN EDUCAȚIE

Profesor Stavăr Vergea Izabela, ,,Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria” Constanţa, Județul
Constanța
Profesor Manolachi Liliana, Școala Gimnazială ,, Lucian Grigorscu”Medgidia, județul
Constanța
Noţiunea de violenţă este amplu dezbătută în literatura de specialitate, având diferite conotaţii
în funcţie de utilizare sau termenul alăturat ei. În sens general, violenţa este definită ca fiind
„utilizarea forţei şi a constrângerii de către un individ, grup, clasă socială în scopul impunerii
161

voinţei asupra altora”. Multiplele definiţii ţin în mod deosebit şi de aria de acoperire:
psihologică, juridică.
O prima clasificare considerată importantă în economia acestei lucrări vorbeşte despre trei
tipuri de violenţă care se manifestă doar rareori singular şi care servesc menţinerii unor relaţii de
putere inegale:
- violenţă directă – fizică, sexuală, socială, economică şi psihologică, fiind considerată
forma cea mai uşor observabilă a violenţei;
- violenţă structurală – existentă în sistemele sociale, politice şi economice ale societăţii (ex:
inegalitatea între femei şi bărbaţi);
- violenţă culturală – face referire la acele aspecte ale culturii care fac din violenţă un lucru
normal, o modalitate acceptabilă de a face faţă conflictelor, maniera prin care violenţă directă şi
cea structurală devin legitime.
Maltratarea copiilor reprezintă o problemă deosebit de gravă și, din păcate, deosebit de
amplă ce nu mai poate fi trecută sub tăcere. În prezent, maltratarea copiilor constituie obiectul de
studiu al unui număr mare de cercetări ce se interesează mai ales de dimensiunile
psihopatologice, instituționale și etice ale fenomenului. Numărul copiilor ce suferă abuzuri și
maltratări din partea părinților sau a rudelor apropiate nu este și nu va fi cunoscut cu exactitate
probabil niciodată. Aceasta se datorează, în primul rând, percepției diferite a conceptului de
maltratre în cadrul populației. Există încă persoane care refuză
să creadă în existența unor astfel de comportamente inumane. Pe de altă parte, legea nu impune
clar semnalarea abuzurilor asupra copiilor, caz în care, cei care au luat cunoștință de aceste acte
sunt fie indiferenți, fie refractari față de posibilitatea denuntării faptelor către instanțele
superioare. Foarte puțini sunt cei care acționează în consecință. De asemenea, refuzul de a
depune mărturie se însoțește de reticiențe în abordarea verbală a situației. Se institue astfel legea
tăcerii. Conduitele violente ale părinților sunt adesea minimalizate sau negate. Iluzia conform
căreia mama este întotdeauna bună și iubitoare este păstrată, de multe ori, cu orice preț. Pentru
mulți din educatori, părinții ce își maltratează copii sunt totuși părinți buni. Apare chiar și o
anumită compasiune față de părintele violent: copilul este murdar, obraznic, decepționant,
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neatrăgător. Martorii unor astfel de acte de agresiune și violență se refugiază în clipe de
genul:mai bine o mamă rea, decât deloc sau decât să crească fără tată, mai bine o mai încasează
din când în când.
Multiculturalismul european este o bogăţie potenţială, cu condiţia să nu diminueze sau să
anuleze identitatea fiecărei culturi şi se poate converti într-un veritabil interculturalism. Acesta
din urmă reprezintă un principiu care vizează instaurarea modurilor de comunicare, de schimburi, de conexiune între multiplele modele culturale, punând în relaţie şi în egalitate moduri de
gândire şi coduri expresive diferite, prin potenţarea conştiinţei de contrast (Bouchez şi de Peretti,
1990, p.146). Însăşi conştiinţa identităţii culturale se fortifică prin depăşirea mediului cultural ale
cărui valori cu greu mai pot fi percepute în propria cultură. Cantonarea statică în interiorul unei
singure culturi nu face decât să sărăcească însăşi cultura respectivă. “Se poate spune - găsim întrun document al UNESCO-ului (Cultures, 1977, p. 87) - că o bună educaţie culturală trebuie să
permită persoanei de a transcende aspectele culturii sale, percepute ca fiind limitative, şi de a
pune în libertate aspiraţiile care sunt paralizate în maniera unei cămăşi de forţă”.
O educaţie aptă să ia în consideraţie sau - mai mult - să se fundeze pe diferenţă şi să se
deschidă diverselor valori pare extrem de benefică şi singura capabilă să răspundă nevoilor
Europei de astăzi şi de mâine. Încă din 1950, Louis Meylan - de pildă - anunţa virtuţile unei
educaţii interculturale: “o perfectă loialitate, respectul persoanei umane, toleranţa, simpatia...,
sociabilitatea, generozitatea şi spiritul de întrajutorare” (1968, p.171).
Educaţia interculturală (cf. Dasen, 1999, p. 38-39) îi vizează pe toţi elevii, autohtoni sau
emigranţi, şi caută să-i sensibilizeze la respectarea diversităţii, toleranţă, solidaritate. Educaţia
interculturală corespunde unei opţiuni ideologice şi politice care, departe de dificultatea unei
alegeri clare în sistemele de valori (absenţă care se reproşează uneori educaţiei actuale), face
această pledoarie pentru a pregăti viitorii cetăţeni în perspectiva unei vieţi armonioase în
societăţile multiculturale.
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
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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.
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.
Ce poate face şcoala în materie de educaţie interculturală? Apare în şcoală riscul realizării
unei "supe" culturale, dacă împrumuturile se fac la întâmplare, fără să existe o dirijare
semnificativă a acestora. Un element cultural nu are niciodată un sens unic, izolat, ci se înscrie
într-o evoluţie, o istorie, o tradiţie şi desemnează realitatea unei experienţe concrete a vieţii.
Transmiterea acestui sens elevilor este un exerciţiu dificil, interdisciplinar ce imprimă acţiunii
educative o dimensiune eminamente culturală. Acest sens conduce la sublinierea faptului că
cultura este un fapt viu, o realitate ce devine sub influenţa unor determinări identificabile,
obiective şi subiective.
Şcoala trebuie să-şi propună să realizeze un proces de integrare prin preluarea
preachiziţiilor culturale pe care le posedă elevii. Integrarea presupune nu numai o aducere a
elevilor la cultura clasei, şcolii, comunităţii, cât şi o integrare a experienţei culturale a celui ce
vine în experienţa comună a clasei în care elevul respectiv se va insera. Se pare că este nevoie ca
clasa să se remodeleze în consens cu noul venit, simultan cu adaptarea acestuia la specificul
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grupului şcolar. Atunci când se cunoaşte că va veni cineva nou în clasă, profesorul ar putea
pregăti elevii în legătură cu ambientul cultural al acestuia (din ce regiune vine, care sunt
trăsăturile limbii, religiei, culturii lui etc.).
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, 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.
Bibliografie :
https://adrianadicu.wordpress.com/2010/12/21/violenta-in-familie-determinari-conflictuale-sipotential-patogen-in-violenta-domestica-2
http://www.asociatia-atena.ro/docs/Colectia-Violenta-Domestica.pdf
www.constantincucos.ro/wp-content/uploads/2011/03/ed.inter_.idd_.doc-ecucalie

Ziua Internațională a Nonviolenței în școală

Prof.înv.primar- Manole Monica
Școala Gimnazială IULIA HAȘDEU
Județul Galați
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În data de 30 ianuarie, în mai multe țări, este marcată Ziua Internațională a Nonviolenței în
școli. Această zi are ca obiectiv promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate și
respect, toleranță, mesajul principal al acestei zile fiind „Combatem violența prin cuvinte
magice, dragoste universală, nonviolență și pace - Dragostea universală este mai bună decât
egosimul, nonviolența este mai bună decât violența și pacea este mai bună decât războiul.”
La Școala Gimnazială ,,Iulia Hașdeu”, Galați s-au desfășurat noi activități în cadrul Comisiei
Metodice de Prevenire și Combatere a Violenței în mediul școlar, coordonată de d-na
prof.înv.primar Manole Monica, care au avut drept obiectiv principal prevenirea agresivității și
violenței, exersând atitudini și comportamente astfel încât elevii să reacționeze cu
responsabilitate și cu o bună gestionare a emoțiilor, în deplină siguranță, printr-o atitudine
preventivă, apelând la metodele specifice educației nonformale, comunicând eficient și activ,
promovând toleranța și valorile morale.
Activitățile au fost organizate la inițiativa d-nelor prof.înv.primar Manole Monica, Răileanu
Ionica și Porumb Daniela și a d-nei prof.dirig.Ichim Oana, împreună cu elevi ai Clasei
Pregătitoare, a III-a, a IV-a și a VII-a din această școală. Exemple de activități-, „Disciplina
pozitivă”, „Prevenirea este cheia unei școli fără violență”, „PRO toleranță și iertare”
Ziua Internațională a Nonviolenței în școală a fost o zi a emoțiilor, a prieteniei și a înțelegerii
pentru elevii ciclului primar, care au oferit câte o îmbrățișare persoanelor dragi din școală. Elevii
au promovat toleranța și responsabilitatea, diversitatea, solidaritatea și respectul față de ceilalți în
cadrul unei activități în care au exersat comportamente nonagresive în mediul școlar și în afara
acestuia. Astfel aceștia, așezați într-un cerc al iertării, au utilizat un dicționar al vorbelor
frumoase, al formulelor magice- ,,Te rog frumos!” și ,,Iartă-mă!”, adresate între copii, în scopul
concilierii și al ,,reparării” trecutului, au identificat forme și cazuri de violență verbal și fizică, au
conștientizat efectele negative ale propriilor comportamente- atunci când nu își stăpânesc
emoțiile, au exemplificat comportamente anti-violență, pentru a transmite întregii școli un mesaj
de pace și de toleranță. Baloanele roșii, galbene și verzi primite la final, în similitudine cu
Semaforul Comportării Civilizate au ilustrat trăiri precum iubire, toleranță, acceptare, calm,
veselie și înțelegere.
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În activitatea desfășurată de elevii ciclului gimnazial s-a conștientizat importanța prieteniei
adevărate, fără ură, fără invidie și care are la bază o prietenie sinceră. Elevii și-au scris părerile,
ideile, și-au exprimat sentimentele prin desene, colaje expuse pe holul școlii care îndeamnă la
nonviolență, pace, acceptare, toleranță, respect, empatie, solidaritate. Aceștia au compus slogane
și mesaje împotriva violenței, au vizionat material informative- pentru a cunoaște formele
violenței, în scopul evitării acestora, desene cu mesaje nonviolente care vor fi cuprinse într-o
expoziție ce va fi completată pe parcursul întregii săptămâni. Și nu în ultimul rând, au ales să
împartă între ei zâmbete în locul urii, și-au dat mâna și au propus soluții pentru a evita situațiile
de conflict.
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VIOLENŢA ȘCOLARĂ

Prof. Elena Iuliana Mandiuc
Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” Iaşi
MOTTO: „Le datorăm copiilor noştri, cei mai vulnerabili cetăţeni ai oricărei societăţi,
o viaţă lipsită de violenţă şi teamă”
Nelson Mandela
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.
Copilăria reprezintă cea mai frumoasă etapă a vieţii unui om, din păcate, statisticile arată
un număr mare de cazuri în care copiii sunt supuşi diferitelor forme de violenţă. Efectele
violenţei sunt profunde şi însoţesc persoana de-a lungul întregii vieţi.
O nouă viziune asupra copilăriei merge mână în mână cu o nouă viziune asupra
metodelor de educaţie a copiilor indiferent de spaţiul în care are loc proiectul educaţional.
Abuzul fizic este atât de întâlnit în societatea română încât există expresii consacrate de-a
lungul generaţiilor ca: „bătaia e ruptă din rai „ o mamă de bătaie”, „eu te-am făcut eu te omor”,
„unde dă mama creşte”, care reflectă aprobarea societăţii faţă de utilizarea bătăii ca metodă de
educare.
Violenţa umană este inerentă naturii umane, şi totuşi trebuie să i se dea un răspuns ferm,
prin acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii acestui fenomen social. Şcoala nu mai
este considerată de mult „ nici o fortăraţă şi nici un sanctuar” ci un forum al socializării, un
spaţiu deschis lumii exterioare, asimilându-i tensiunile şi prin urmare un spaţiu de manifestare a
violenţei.
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Violenţa asupra copiilor nu mai este tolerată, iar dacă ea a existat în trecut nu mai
justifică folosirea ei în prezent.
Se ştie că traumele din copilărie, au consecinţe de ordin psihlogic bine conturate în
dezvoltarea individului, manifestându-se prin: imagine de sine negativă, dificultăţi în procesul de
învăţare, anxietate.
Adulţii, fie ei părinţi sau cadre didactice, care folosesc în relaţiile cu copiii/elevii pedepse
fizice şi îşi exprimă trăiri negative (nemulţumire, dispreţ, dezamăgire, nepăsare) faţă de
comportamentul/ performanţele lor trebuie să se gândească foarte bine la efectele atitudinile lor
asupra psihologiei acestora.
Toţi avem nevoie de înţelegere, securitate afectivă, protecţie, sprijin, dar şi de autoritate
şi fermitate. Comunicarea este necesară pentru a crea un climat de încredere şi respect reciproc.
O prea mare libertate şi înţelegere din partea părinţilor oferită copiilor poate fi considerată de
aceştia ca şi o frmă de neimplicare, nepăsare. Copilul are nevoie

mai mult

de timp şi

disponibilitatea adulţilor decât de bani.
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 elevilorproblemă, 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
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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.
Violenţa înseamnă „ameninţarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii
contra propriei persoane, contra altuia msau contra unui grup sau a unei comunităţi care
antrenează sau riscă puternic să antreneze un traumatism, deces sau daune psihologice, o
dezvoltare impropie sau privaţiuni”.(Rapport Mondial sur la violance et la sante, sous la
direction de Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, Lozano-Ascencio, OMS, Geneve, 2002)
Bibliografie
170
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FII INTELIGENT, NU FI VIOLENT!
PROIECT EDUCAŢIONAL DE COMBATERE A VIOLENŢEI

Prof. Filimon Irina Elena
Şcoala Gimnazială nr.5 “Elena Doamna”, Tecuci, judeţ Galaţi
1. Prezentare succintă a proiectului educaţional
Dacă lecţiile de dirigenţie îi învaţă pe copii cum să se comporte, să fie mai buni şi mai
atenţi cu cei din jur, acestea nu sunt suficiente. Este necesar să realizăm adesea şi alte activităţi
extraşcolare, educaţionale prin care copiii sunt determinaţi să fie mai apropiaţi de cei care au
nevoie de ajutor. Astfel s-a născut şi ideea acestui proiect educaţional prin care elevii cu care
lucrăm vor fi fizic şi sufleteşte alături de colegii lor din şcoală dar şi faţă de cei din comunitatea
de unde fac parte.
“Fii inteligent, nu fi violent!” este un proiect de activităţi şcolare şi extraşcolare, având ca
grup ţintă elevii claselor V-VIII, care se derulează pe parcursul întregului an şcolar 2016-2017.
Proiectul se adresează atât cadrelor didactice cât şi elevilor, în încercarea de a iniţia un
sistem eficient de mediere profesor-elev, profesor-părinte şi mai ales elev-elev.
2. Situaţia /contextul care a determinat apariţia proiectului educaţional
Proiectul a luat naștere ca urmare a nevoii de a crea o atmosferă calmă și plăcută în
școală, atmosferă care era tulburată de atitudinea ostilă a unor părinți. Aceştia – ca urmare a unor
informaţii denaturate despre anumite întâmplări prin care treceau proprii copii și pe care, de cele
mai multe ori, ei înşişi le provocau - veneau în școală şi încercau să-și impună punctul de vedere
prin violenţă.
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Un element care trebuie remarcat îl reprezintă implicarea părinților, având în vedere că
iniţiativele pozitive ale şcolii îşi sporesc şansele de succes dacă sunt completate şi continuate în
familie. Totodată, cooptarea părinţilor ca parteneri a determinat conştientizarea de către aceştia a
importanţei rolului lor în educaţia copiilor.
3. Sarcinile / problemele / aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm
SCOPUL PROIECTULUI
Proiectul îşi propune o îmbunătăţire a capacităţii şcolii de a se mobiliza şi a mobiliza
părinţii şi comunitatea locală pentru implicarea mai activă în rezolvarea actelor de violenţă în
şcoală şi acasă, precum şi diminuarea sau eliminarea cauzelor care le declanşează.
OBIECTIVE GENERALE


Prevenirea şi constatarea violenţei în şcoală;



Formarea unui comportament asertiv în situaţii de natură violentă;

OBIECTIVE SPECIFICE


Sensibilizarea copiilor privind consecinţele actelor de violenţă.



Îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţi de prevenire a
violenţei.



Ruperea "cercului vicios" al violenţei prin practicarea "Celor trei A ai nonviolenţei":
Asertivitate (Comunică eficient, acţionează inteligent!); Autocunoaştere (Cunoaşte-te în
profunzime!); Autocontrol (Stăpâneşte-ţi emoţiile!)



Conştientizarea existenţei interculturalităţii.



Eliminarea discriminărilor faţă de alte naţionalităţi.



Facilitarea comunicării între membrii grupului ţintă



Identificarea valorilor proprii fiecărui elev.



Dezvoltarea spiritului de toleranţă, înţelegere, respect între membrii grupului.



Îmbunătăţirea comportamentelor verbale şi non-verbale ale copiilor.

4. Acţiuni întreprinse
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În cadrul programului au fost realizate şi iniţiate activităţi care au presupus implicarea
directă a elevilor (activităţi de scurtă durată în care elevii prezintă situaţiile cu încărcătură
emoţionale din ziua respectivă), a părinţilor sau bunicilor („ziua implicării familiei”), a cadrelor
didactice şi Poliţiei.
Descrierea activităţilor:


"Povestea mea" - întâlniri cu elevii în cadrul cărora fiecare şi-a spus povestea vieţii.



În cadrul orelor de dirigenţie au loc discuţii cu tematică legată de controlul emoţiilor,
sentimentelor, comportamentelor, violenţei;



10 minute zilnic, la sfârşitul orei de dirigenţie, elevii realizează “Cercul sincerităţii” – un
moment în care fiecare elev numeşte o situaţie prin care a trecut în cursul zilei, care l-a
bucurat sau întristat, apoi elevii îşi adresează unul altuia încurajări şi complimente;



Jocuri de rol care au ca subiect violenţa şi înlăturarea ei: limbajul girafă şi limbajul şacal



Valorificarea ideii de toleranţă prin intermediul textelor literare. De exemplu: Răţuşca
cea urâtă de Hans Christian Andersen; Punte către Terabithia de Katherine Paterson. La
clasele gimnaziale textul poveştii lui Andersen poate fi folosit pentru a promova valori
sociale legate de drepturile fundamentale umane: egalitate, dreptate, drepturi civile sau
chiar ideea de dreptate socială.

Strategia didactică:

1. Citirea textului
2. Discuţie frontală menită să pună în evidenţă felul în care s-a simţit “răţuşca”
în momentele în care a fost marginalizată;
3. Introducerea unor termeni ca dreptate, egalitate, prejudecată
4. Au fost animalele din curte nişte cetăţeni buni / drepţi cu răţuşca? Cum ar fi
procedat dacă s-ar fi dovedit buni? Cum au judecat-o / cum ar fi trebuit să o
judece? Ce fel de prejudecăţi au avut animalele faţă de ea? etc.
5. follow up: continuarea poveştii, reinventare poveştii din perspectiva
drepturilor umane.
Strategia didactică în abordarea textului Punte către Terabithia:
1. Înainte de citirea cărţii : brainstorming în jurul ideii de punte, pod:
De ce sunt necesare podurile? De ce există poduri diferite? Cum
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sunt construite? Unde găsim poduri? Care sunt cele mai faimoase
poduri din lume? etc
2.

Activităţi:

elevii şi profesorul pot citi capitole din carte în diferite

modalităţi şi in funcţie de timp: unul în clasă, celălalt acasă, conţinutul fiecărui
capitol fiind verificat iaraşi prin diferite metode de evaluare: oral (frontal),
scris (întrebări), pe grupe (diferite “probleme”, “dileme” pe care să le rezolve).
Ilustrarea unor scene, capitol. La sfârşitul ultimului capitol, vizionarea
filmului: comparaţie între carte şi film
Recomandări bibliografice pentru tematica toleranţei în literatură: Aventurile lui
Huckleberry Finn, Mark Twain; Vrăjitorul din Oz, Frank Baum; Basmele şi
poveştile lui Oscar Wilde (Prinţul feircit, Uriaşul egoist, Privighetoarea şi
trandafirul); Împaratul muştelor, William Golding; Intruşii, Susan E. Hinton;
Oameni şi şoareci, Fructele mâniei, John Steinbeck


Elaborarea unor materiale privind comportamentul civilizat pe care trebuie să îl adopte
elevii la şcoală, în familie şi în societate. Materialele se pot concretiza în desene, postere,
pliante, eseuri, compuneri, articole, toate fiind promovate prin intermediul unei expoziţii
sau a avizierului din şcoală.

5. Rezultate obţinute
În urma derulării proiectului s-a redus considerabil procentul absenteismului de la ore al
acestor elevi şi s-a modificat atitudinea lor faţă de şcoală şi faţă de învăţătură, obţinând rezultate
mai bune. Un aspect demn de remarcat este reprezentat şi de faptul că, datorită proiectului, mulţi
elevi din grupul ţintă şi-au modificat modul de percepere a lumii, a diferitelor situaţii neplăcute.
Astfel, văzând în presa scrisă şi audio - TV numeroase cazuri de violenţă (tentative de
sinucidere, infracţionalitate, bătăi) sau abandon şcolar îşi exprimă în mod deschis dezaprobarea
faţă de aceste gesturi, conştientizând că ele nu sunt o soluţie.
6. Lecţii învățate
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În urma acestui proiect am înţeles cât este de important să fii sensibil la nevoile celuilalt,
deoarece numai aşa poţi avea satisfacţia că nu ai trecut degeaba prin viaţă.
În strategia de prevenire şi combatere a violenţei într-o şcoală trebuie să existe pachete de
activităţi şi instrumente de lucru specifice prevenirii, intervenţiei şi monitorizării fenomenelor de
violenţă şcolară. Acestea trebuie bine realizate şi cunoscute de către toţi cei implicaţi în viaţa
şcolii, aplicate repetitiv (la noi a devenit deja o tradiţie apreciată de elevi participarea la acest
program de prevenire) şi cu responsabilitate.
7. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea proiectului
Specificul proiectului nu presupune resurse materiale şi financiare deosebite. În cazul
acestuia resursa cea mai importantă este cea umană. În acest sens, este nevoie de atitudinea
deschisă şi bunăvoința adulților - cadre didactice și părinți - de dorința reală din partea acestora
de a schimba ceva în bine, atât în ceea ce priveşte atitudinea şi comportamentul elevilor, cât şi
ale părinţilor şi, de ce nu, chiar ale cadrelor didactice.
8. Referinţe şi link-uri
1. Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iași, 2004
2. Hart, S., Kindle Hudson, V., Ora de comunicare nonviolentă, Editua Elena Francisc
Publishing, Bucureşti, 2006
http://www.igpr.ro/violentainfamilie.htm
http://www.edumondemediation.ro/peermediation.ro

Prevenirea violenţei în şcoli

Prof. Glonţ Ramona Maria, Liceul Sanitar Antim Ivireanu,
Rm. Vâlcea
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Violenţa şcolară nu este un fenomen nou, manifestându-se şi în trecut, în spatial
autonom al şcolii. În zilele noastre, şcoala, ca instituţie, este mai transparentă. 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 soc 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. Guvernanţii şi societatea
civilă au devenit sensibili la fenomenul violenţei în mediul şcolar, renunţând la
stereotipul conform căruia şcoala este un spaţiu social autonom, neafectat de
conflictele şi dificultăţile cu care se confruntă societatea, în general. Şcoala este o
parte integrantă a comunităţii, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi
mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate Violenţa poate lua diverse
forme: pedeapsă fizică, restricţie fizică, constrângere solitară şi orice formă de
izolare, obligaţie de a purta o vestimentaţie distinctivă, restricţii alimentare, restricţii
sau refuzul de a avea contact cu membrii familiei sau cu prietenii, abuzul verbal,
sarcasmul. De asemenea, putem cuprinde tot aici, comportamente precum: exprimare
inadecvată sau jignitoare,bruscare, împingere, lovire, rănire, comportament ce intră
sub incidenţa legii (viol, furt, vandalism ,etc.), ofensă adusă cadrului didactic,
comportament şcolar inadecvat.
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),
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-Iniţierea şi derularea unor programe de formare a cadrelor didactice privind
managementul clasei, rezolvarea de conflicte, dezvoltarea abilităţilor de comunicare
-asistenţa familiilor cu probleme, elaborarea de materiale informative pe tema
violenţei şi prevenirii acesteia,
-Prezentarea unor studii de caz referitoare la violenţa şcolară şi la

modalităţile de

soluţionare;
- Organizarea unor întâlniri şi discuţii cu reprezentanţi ai societăţii civile sau ai
comunităţii; implicarea bisericii;
-Elaborarea şi difuzarea de materiale informative în vederea conştientizării efectelor
negative ale violenţei;
-Introducerea în curriculumul la decizia şcolii (CDS) a unor teme privind: strategii
de rezolvare a conflictelor, promovarea toleranţei şi cooperării.
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.
Se pot face intervenţii la nivel comunitar şi social:
-Iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de violenţă
şcolară;
- Dezvoltarea de parteneriate ale şcolii cu alte instituţii la nivel local- poliţie,
jandarmerie, autorităţi locale, ONG-uri ;
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-Implementarea unui sistem de monitorizare la nivel naţional a fenomenelor de
violenţă în şcoală;
-Multiplicarea măsurilor de reducere a violenţeiexprimată în mass-media – violenţă
verbală, pornografie şi imagini cu conţinut violent;
-Diversificarea programelor de asistenţă socială adresate familiilor dezavantajate din
punct de vedere socio-economic.
Violenţa este o manifestare impulsivă, primară, necontrolată, a individului supus unei
stări emotive explozive, la baza acesteia aflându-se o serie de factori de naturi
diferite. Oamenii înzestraţi cu un anumit nivel cultural au şi ei porniri violente,
impulsive, însă substanţa creeată în timp de un anumit mod de a judeca faptele şi
propriile trăiri îi determină să adopte o atitudine controlată în abordarea şi
soluţionarea conflictelor.
Putem astfel să concluzionăm că rezolvarea problemei violenţei nu se poate realiza
decât prin efortul comun al tuturor factorilor implicaţi in educaţie, dintre care cei mai
importanţi sunt familia şi şcoala. Parteneriatul şcoală-familie are în acest context un
rol foarte important. Colaborarea acestora poate porni de la simple discuţii, şedinţe,
lectorate, serbări,lecţii deschise până la vizite la domiciliul copiilor moment în care
se realizează o cunoaştere mai amanunţită a mediului de viaţă, dar se poate realiza şi
prin implicarea părinţilor în diverse acţiuni ale şcolii.
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Violența – o lecție care nu te face mare !
Prof. Deleanu Maria
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Prof. Învățământ primar Petre Mihaela
Școala Gimnazială Nr.1, Mioveni, jud.Argeș
Violența nu ține cont de vârstă, de om. Ea ține mai degrabă de suflet și de puterea
noastră de acționare. Indiferent de cât de mult rănește , ea nu face riduri și se hrănește din
vicii, slăbiciune, răni, prin lovituri aspre, marcante adesea pe viață.
Din păcate, violența reușeșete să „spargă” și pereții groși ai școlilor, acolo unde
copiii ar trebui să fie în siguranță, căci în școală se presupune că elevii se află într-un
spațiu-oglindă în care ar trebui să se proiecteze toate lucrurile bune. Violența este opusul
fericirii sau cel puțin este aceea care umbrește fericirea, care poate distruge instant lumea
ta – a celui care ești victimă a violenței la un moment dat – fiindcă te macină lăsând răni –
deseori permanente . Ea, violența, ca un spin uriaș, se înfinge adânc, neștiind că o poate
face și superficial și distruge sufletul unui copil, visător în esență spre mai mult, căci în fața
lui stă, de fapt, viitorul și el și-l dorește frumos și bun și minunat...
Violența împotriva copiilor NU are nicio justificare și NU este imposibil de evitat. A
lupta împotriva violenței înseamnă a ameliora calitatea relațiilor dintre noi și, respectiv,
calitatea comunicării între toate persoanele antrenate în actul educațional. Violența este un
act sau un ansamblu de acte la săvârșirea cărora se folosește forța.
De ce oare apare violența în școală? Este, în unele cazuri, o prelungire a violenței
de acasă? Este o nuanță a educației sau o lipsă de educație? Explicația unor elevi pentru
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comportamentul violent poate fi : ” Am vrut doar să ies în evidență!” . Trebuie să luăm
atitudine, elevi , educatori și părinți deopotrivă, organe ale Poliției și reprezentanți ai
organizațiilor care apără drepturile copiilor, într-o echipă nu doar pe hârtia ce atestă un
parteneriat, ci prin implicare directă, cu activități benefice înțelegerii ideii că violența
dărâmă într-o secundă tot ce s-a obținut în ani de muncă educativă. Am putea opri drumul
distrugător al acestor copii violenți, rupându-i de cei asemenea lor, învățându-i că trebuie
să „învețe” un alt comportament și să acceseze medii sociale echilibrate și educative.
Ca să combați violența, ca educator ești obligat să afli cauza/cauzele care au făcut
posibilă manifestarea prin violență a oricărui copil de educația căruia ești responsabil în
școală. Ca un actor ce joacă rolul vieții sale, educatorul pus în fața rezolvării cazurilor de
violență, trebuie să își adune tot calmul, tactul pedagogic, pregătirea psihologică,
înțelegerea și empatia, dibăcia de a găsi drumul, uneori mult prea sinuos, spre sufletul
copilului aflat în această situație. Trebuie să putem să îl facem pe copil să ia atitudine în
fața incitării la violență, în fața pornirilor violente personale. Copilul trebuie să știe că
poate cere ajutor în astfel de situații și că noi, educatorii – pe orice nivel de învățământ ne
situăm – putem să îi ajutăm.
Ce poate fi mai rău decât adevărul că violența rupe și destramă caracterul de ființă
socială și ne izolează într-o lume tristă, lipsită de interes!? Violența se poate naște oriunde,
oricând, pornind de la cea mai mică doză de iritabilitate și ne depărtează de familie, de
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prieteni, de cei dragi, ne conduce încet, dar sigur, spre autoizolare, ceea ce nu cadrează
deloc cu statutul de ființă socială al omului. Vom deveni „captivi” într-o altă lume diferită
de normalitate, cu tovarăși asemenea nouă, violenți, antisociali, rătăciți în umbre, care vor
pierde contactul cu realitatea și se vor autodistruge.
Un elev/copil poate deveni violent atunci când se simte al nimănui, când i se spune
adesea acasă „Descurcă-te cum poți ! „ sau „ Viața este o junglă, în care, dacă știi să te bați,
îți ajută tare mult !”. Probabil, când agresează, respectivul copil se simte puternic și
important, vrea să fie popular, vrea atenție. La polul opus, copiii agresați sunt nesiguri,
anxioși, izolați social și cu o scăzută încredere în sine. Ca victimă, apare și sentimentul de
vinovăție pentru că nu fac față fenomenului de agresiune fizică, emoțională, psihologică sau
agresiune prin internet. Se încalcă astfel drepturile constituționale și personale ale
copilului.
Trebuie tras un mare semnal de alarmă, căci copiii agresați pot manifesta depresie
accentuată la maturitate , iar stima de sine va dispărea treptat. Ei vor percepe școala ca un
loc nesigur și vor absenta în medie mai mult decât ceilalați, astfel că, educația lor va fi
afectată pe termen lung. Victimele violenței trebuie sfătuite să povestească părinților și
educatorilor ce li se întâmplă, să înțeleagă faptul că cei care îi șicanează se bucură să îi
vadă triști și afectați și în consecință ei trebuie să nu dea satisfacție acesei provocări. De
aceea, părinții trebuie să fie apropiați de copii, să comunice zilnic și să îi provoace pe copiii
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lor la discuții despre ce fac la școală la ore și în pauze și pe drumul dus-întors la și de la
școală, să îi sfătuiască și să îi încurajeze atunci când e nevoie.
Cadrele didactice sunt datoare să desfășoare programe educaționale de consiliere,
mediere și rezolvare a conflictelor, dar și activități școlare și extrașcolare prin care copiii să
empatizeze, să înțeleagă faptul că mereu există oportunități și perspective și, lucru foarte
important, să îi învețe pe copii să își exprime emoțiile; dar, niciodată în planificarea unor
asemenea activități nu va exista o lecție despre violență, fiindcă această noțiune nu trebuie
nici învățată, nici tolerată.
...Și asta, pentru că:
Un copil este ca o sămânţă de floare...
Cât de frumos va crește, cât de frumos va rodi,
Depinde de grădinarul care o va îngriji,
De ce pământ şi de câtă lumină și apă are,
De cât e de ferită de frig, de furtună şi 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 )
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ ŞI EFECTELE EI

Prof. Negoescu Stela
Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu“, Bucureşti

Şcoala reprezintă o structură complexă pentru că ea îndeplineşte mai multe funcţii. Ea asigură în
primul rând o misiune pedagogică, însă ea are, de asemenea şi o funcţie de socializare. În afară
de a stimula reuşita şcolară, şcoala vine şi în întâmpinarea altor nevoi ale elevului, pornind de la
nevoi sociale, afective şi până la nevoi mai elementare, de căldură şi protecţie.
Din păcate violenţa pătrunde în numeroase domenii ale vieţii şcolare; de aceea, promovarea
strategiilor şi metodelor de luptă împotriva violenţei trebuie să fie integrate într-un ansamblu de
politici care invocă integrarea socială, rezolvarea paşnică a conflictelor, respectul, egalitatea de
şanse, binele emoţional şi comportamentul pozitiv.
Cadrul în care se manifestă violenţa copiilor este variat, dar având în vedere faptul că, la această
vârstă cea mai mare parte a timpului şi-o petrec la şcoală, multe din consecinţele
comportamentului violent sunt datorate violenţei în şcoală.
Violenţa este definită ca fiind orice formă de manifestare a unor comportamente precum:
exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi poreclire, tachinare, imitare, ironizare, ameninţare,
hărţuire, bruscare, lovire, împingere, rănire; comportament care intră sub incidenţa legii;
comportament şcolar neadecvat: întârziere la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în
şcoală sau orice alt comportament care contravine regulamentului şcolar.
În general, analiza frecvenţei comportamentelor neadecvate a elevilor, a contextului în care se
manifestă, demonstrează că există un specific al violenţei dintre elevi ce poate fi determinat de
statutul de elev, relaţia elev-profesor, climatul şcolar şi familial etc.
Chiar dacă violenţa între elevi este recunoscută ca fenomen general prezent în foarte multe
unităţi de învăţământ, intensitatea şi formele în care acesta se manifestă depinde de la o şcoală la
alta, fiind determinate de un complex de factori: climatul şcolar şi cultura şcolii, tipul de
management şcolar, coeziunea claselor, mediul de provenienţă al elevilor şi calitatea activităţii
educaţionale.
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Violenţa fizică este uşor de identificat deoarece lasă urme vizibile. Violenţa verbală însă nu este
tot timpul considerată un abuz, mai ales pentru că nu este uşor de identificat. Totuşi, atât între
copii, cât şi între adulţi, este destul de frecventă. Fie că apare în familie, fie că apare la şcoală sau
în grupul de prieteni, violenţa verbală se manifestă prin: 1. Ameninţări sau intimidări pentru a
obţine unele beneficii sau pentru a-şi demonstra superioritatea. 2.Critica neconstructivă,
folosirea sarcasmului sau a insultelor atunci când sunt exprimate păreri referitoare la rezultatele
obţinute de victimă. 3. Poreclele care jignesc şi care fac referire la înfăţişarea fizică, la clasa
socială sau la apartenenţa etnică. Toate acestea, folosite de faţă cu alte persoane, dar şi în
conversaţiile private, sunt modalităţi de a umili şi a micşora stima de sine a copilului. 4. Ţipetele
sau cuvintele spuse pe un ton răstit. Pentru mulţi oameni, un ton ridicat pare o urmare firească a
frustrării sau a furiei. 5. Învinuirile şi reproşurile repetate. Apare frecvent tendinţa de a acuza
victima pentru comportamentul pe care îl are agresorul. 6. Manipularea emoţională. Atunci când
victima încercă să iasă din relaţia cu persoana care o agresează verbal, să întrerupă prietenia, să îl
ignore sau să iasă din grupul respectiv, agresorul poate face apel la diverse modalităţi de
manipulare a victimei. 7. Glume şi/sau farse repetate, realizate atunci când aceasta se află într-un
mediu social larg. În grupurile de copii, apar frecvent asemenea situaţii în care, de obicei, copilul
cel mai vulnerabil sau cel mai timid din grup este ironizat şi supus farselor care au ca scop
umilirea lui.
Se pare că cele mai frecvente forme de violenţă elev-elev, ţin de domeniul violenţei verbale:
conflicte, injurii, certuri, fiind incluse în categoria manifestărilor „obişnuite”, a violenţei
ascunse”, tolerate într-o formă sau alta în mediul şcolar.
Un alt tip de comportament violent care se manifestă între elevi vizează jignirile cu referire la
trăsăturile fizice sau psihice ale colegilor, cu atât mai mult cu cât această perioada este marcată
de multiple transformări corporale şi psihologice, care susţin dezvoltarea imaginii de sine, iar
adolescenţii devin mai atenţi şi mai critici cu privire la diferite caracteristici fizice sau psihice,
proprii sau ale celorlalţi.
Există şi forme de violenţă ale elevilor faţă de profesori ce pornesc de la comportamente care nu
sunt în deplină concordanţă cu regulamentul şcolar şi cu statutul de elev, la forme mai grave care
ţin de violenţa fizică sau care intră sub incidenţa legii. Acest tip de violenţă ar putea fi catalogat
în trei categorii:
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comportamente neadecvate ale elevilor în raport cu statutul lor, care presupune lipsă de
implicare şi participare a acestora la activităţile şcolare: întarzierea la ore, părăsirea clasei
în timpul orei, fuga de la ore, actele de indisciplină în timpul programului şcolar,
ignorarea mesajelor cadrelor didactice;



comportamente care implică agresiune verbală şi nonverbală de intensitate medie şi care
reprezintă o ofensă adusă statutului şi autorităţii cadrului didactic: refuzul îndeplinirii
sarcinilor şcolare, atitudini ironice faţă de profesori;



comportamente violente evidente, care presupun agresiune verbală şi fizică faţă de
profesor: gesturi sau priviri ameninţătoare, injurii şi loviri, lovire şi agresiune fizică.

Manifestată sub o formă mai uşoară sau prin comportamente mai grave, violenţa profesorilor faţă
de elevi este condamnabilă în spaţiul şcolii şi contravine oricăror principii de educaţie precum şi
drepturilor copilului. La fel ca şi în cazul violenţei elevilor faţă de profesori, formele de
comportament neadecvat al cadrelor didactice în raport cu elevii sunt diverse. Astfel, în acest
sens se poate menţiona evaluarea neobiectivă, care de multe ori este folosită de către profesor
pentru a pedepsi elevul, agresiunea non-verbală, aceasta luând diferite forme, de la ignorarea
mesajelor elevilor şi neacordarea de atenţie, acest lucru cauzând o barieră în comunicarea
didactică, la gesturi, priviri ameninţătoare, însoţite de atitudini discriminative şi marginalizarea
unora dintre elevi. Alt tip de comportament violent îndreptat către elevi este excluderea de la ore,
aceasta ducând la fuga din şcoală în timpul programului, indisciplină în cadrul şcolii, scăderea
motivaţiei pentru învăţare, refuzul de-a participa la activităţile viitoare etc.
Ponderea ridicată a acestor comportamente au consecinţe negative atât asupra climatului şcolar,
cât mai ales asupra elevilor: influenţează negativ stima de sine, reduce motivaţia pentru învăţare,
transformă şcoala într-un spaţiu de insecuritate psihologică pentru aceştia.
Se întâmplă în unele cazuri, ca părinţii să manifeste comportamente neadecvate faţă de profesori,
sub forma unor ironii, discuţii aprinse, până la agresivitate fizică, aceste comportamente având la
bază de cele mai multe ori o lipsă de încredere a acestora în şcoală ca mediu de educaţie şi în
cadrele didactice, ca modele pentru copii. De multe ori, aceste atitudini ale părinţilor sunt
preluate de către copii şi transpuse în relaţia cu profesorii şi cu alţi elevi. O altă formă a acestui
tip de violenţă, este manifestarea de către părinţi a unor comportamente agresive, faţă de proprii
copii sau alţi elevi, cu care copiii lor intră în conflict, acest tip de violenţă având consecinţe
negative în dezvoltarea psihosocială a copilului victimizat.
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Violenţa în şcoală este generată de multiple cauze şi factori de înfluenţă, ale caror efecte se
cumulează şi se potenţează reciproc, conducând la apariţia unor astfel de fenomene sub variate
forme de manifestare.
La nivel îndividual, factorii care afecteaza potentialul de comportament violent al elevilor, includ
caracteristici biologice, psihologice şi sociale.
Referitor la factorii biologici, studiile efectuate în acest domeniu, evidenţiază faptul că, elevii
care au suferit diverse tipuri de influenţe sau traume fie în perioada uterină, fie în momentul
naşterii, pot avea particularităţi neurologice cu potenţial ridicat de violenţă.
În categoria factorilor psihologici, care intră în definirea personalităţii elevului violent, literatura
de specialitate menţionează o serie de caracteristici, cum ar fi nevoia de dominaţie şi control,
forţa fizică, valorizarea agresivităţii în rezolvarea conflictelor, empatie scazută, impact social
ridicat, dar neacceptat.
Să nu uităm însă, că în procesul de educaţie, modelul joacă un rol hotărâtor. Să ne gândim ce
modele oferim copiilor, elevilor, tinerilor. Să nu uităm că primul model al fiecărui copil este
mama, tata, apoi cadrele didactice, persoanele din mediul înconjurator: familie, vecini, colegi.
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 afla în exteriorul graniţelor
şcolii.
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FII INTELIGENT, NU FI VIOLENT!
PROIECT EDUCAŢIONAL DE COMBATERE A VIOLENŢEI
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Prof. Filimon Irina Elena
Şcoala Gimnazială nr.5 “Elena Doamna”, Tecuci, judeţ Galaţi

1. Prezentare succintă a proiectului educaţional
Dacă lecţiile de dirigenţie îi învaţă pe copii cum să se comporte, să fie mai buni şi mai
atenţi cu cei din jur, acestea nu sunt suficiente. Este necesar să realizăm adesea şi alte activităţi
extraşcolare, educaţionale prin care copiii sunt determinaţi să fie mai apropiaţi de cei care au
nevoie de ajutor. Astfel s-a născut şi ideea acestui proiect educaţional prin care elevii cu care
lucrăm vor fi fizic şi sufleteşte alături de colegii lor din şcoală dar şi faţă de cei din comunitatea
de unde fac parte.
“Fii inteligent, nu fi violent!” este un proiect de activităţi şcolare şi extraşcolare, având ca
grup ţintă elevii claselor V-VIII, care se derulează pe parcursul întregului an şcolar 2016-2017.
Proiectul se adresează atât cadrelor didactice cât şi elevilor, în încercarea de a iniţia un
sistem eficient de mediere profesor-elev, profesor-părinte şi mai ales elev-elev.
2. Situaţia /contextul care a determinat apariţia proiectului educaţional
Proiectul a luat naștere ca urmare a nevoii de a crea o atmosferă calmă și plăcută în
școală, atmosferă care era tulburată de atitudinea ostilă a unor părinți. Aceştia – ca urmare a unor
informaţii denaturate despre anumite întâmplări prin care treceau proprii copii și pe care, de cele
mai multe ori, ei înşişi le provocau - veneau în școală şi încercau să-și impună punctul de vedere
prin violenţă.
Un element care trebuie remarcat îl reprezintă implicarea părinților, având în vedere că
iniţiativele pozitive ale şcolii îşi sporesc şansele de succes dacă sunt completate şi continuate în
familie. Totodată, cooptarea părinţilor ca parteneri a determinat conştientizarea de către aceştia a
importanţei rolului lor în educaţia copiilor.
3. Sarcinile / problemele / aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm
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SCOPUL PROIECTULUI
Proiectul îşi propune o îmbunătăţire a capacităţii şcolii de a se mobiliza şi a mobiliza
părinţii şi comunitatea locală pentru implicarea mai activă în rezolvarea actelor de violenţă în
şcoală şi acasă, precum şi diminuarea sau eliminarea cauzelor care le declanşează.
OBIECTIVE GENERALE


Prevenirea şi constatarea violenţei în şcoală;



Formarea unui comportament asertiv în situaţii de natură violentă;

OBIECTIVE SPECIFICE


Sensibilizarea copiilor privind consecinţele actelor de violenţă.



Îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţi de prevenire a
violenţei.



Ruperea "cercului vicios" al violenţei prin practicarea "Celor trei A ai nonviolenţei":
Asertivitate (Comunică eficient, acţionează inteligent!); Autocunoaştere (Cunoaşte-te în
profunzime!); Autocontrol (Stăpâneşte-ţi emoţiile!)



Conştientizarea existenţei interculturalităţii.



Eliminarea discriminărilor faţă de alte naţionalităţi.



Facilitarea comunicării între membrii grupului ţintă



Identificarea valorilor proprii fiecărui elev.



Dezvoltarea spiritului de toleranţă, înţelegere, respect între membrii grupului.



Îmbunătăţirea comportamentelor verbale şi non-verbale ale copiilor.

4. Acţiuni întreprinse
În cadrul programului au fost realizate şi iniţiate activităţi care au presupus implicarea
directă a elevilor (activităţi de scurtă durată în care elevii prezintă situaţiile cu încărcătură
emoţionale din ziua respectivă), a părinţilor sau bunicilor („ziua implicării familiei”), a cadrelor
didactice şi Poliţiei.
Descrierea activităţilor:
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"Povestea mea" - întâlniri cu elevii în cadrul cărora fiecare şi-a spus povestea vieţii.



În cadrul orelor de dirigenţie au loc discuţii cu tematică legată de controlul emoţiilor,
sentimentelor, comportamentelor, violenţei;



10 minute zilnic, la sfârşitul orei de dirigenţie, elevii realizează “Cercul sincerităţii” – un
moment în care fiecare elev numeşte o situaţie prin care a trecut în cursul zilei, care l-a
bucurat sau întristat, apoi elevii îşi adresează unul altuia încurajări şi complimente;



Jocuri de rol care au ca subiect violenţa şi înlăturarea ei: limbajul girafă şi limbajul şacal



Valorificarea ideii de toleranţă prin intermediul textelor literare. De exemplu: Răţuşca
cea urâtă de Hans Christian Andersen; Punte către Terabithia de Katherine Paterson. La
clasele gimnaziale textul poveştii lui Andersen poate fi folosit pentru a promova valori
sociale legate de drepturile fundamentale umane: egalitate, dreptate, drepturi civile sau
chiar ideea de dreptate socială.

Strategia didactică:

6. Citirea textului
7. Discuţie frontală menită să pună în evidenţă felul în care s-a simţit “răţuşca”
în momentele în care a fost marginalizată;
8. Introducerea unor termeni ca dreptate, egalitate, prejudecată
9. Au fost animalele din curte nişte cetăţeni buni / drepţi cu răţuşca? Cum ar fi
procedat dacă s-ar fi dovedit buni? Cum au judecat-o / cum ar fi trebuit să o
judece? Ce fel de prejudecăţi au avut animalele faţă de ea? etc.
10. follow up: continuarea poveştii, reinventare poveştii din perspectiva
drepturilor umane.
Strategia didactică în abordarea textului Punte către Terabithia:
2. Înainte de citirea cărţii : brainstorming în jurul ideii de punte, pod:
De ce sunt necesare podurile? De ce există poduri diferite? Cum
sunt construite? Unde găsim poduri? Care sunt cele mai faimoase
poduri din lume? etc
2.

Activităţi:

elevii şi profesorul pot citi capitole din carte în diferite

modalităţi şi in funcţie de timp: unul în clasă, celălalt acasă, conţinutul fiecărui
capitol fiind verificat iaraşi prin diferite metode de evaluare: oral (frontal),
scris (întrebări), pe grupe (diferite “probleme”, “dileme” pe care să le rezolve).
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Ilustrarea unor scene, capitol. La sfârşitul ultimului capitol, vizionarea
filmului: comparaţie între carte şi film
Recomandări bibliografice pentru tematica toleranţei în literatură: Aventurile lui
Huckleberry Finn, Mark Twain; Vrăjitorul din Oz, Frank Baum; Basmele şi
poveştile lui Oscar Wilde (Prinţul feircit, Uriaşul egoist, Privighetoarea şi
trandafirul); Împaratul muştelor, William Golding; Intruşii, Susan E. Hinton;
Oameni şi şoareci, Fructele mâniei, John Steinbeck


Elaborarea unor materiale privind comportamentul civilizat pe care trebuie să îl adopte
elevii la şcoală, în familie şi în societate. Materialele se pot concretiza în desene, postere,
pliante, eseuri, compuneri, articole, toate fiind promovate prin intermediul unei expoziţii
sau a avizierului din şcoală.

5. Rezultate obţinute
În urma derulării proiectului s-a redus considerabil procentul absenteismului de la ore al
acestor elevi şi s-a modificat atitudinea lor faţă de şcoală şi faţă de învăţătură, obţinând rezultate
mai bune. Un aspect demn de remarcat este reprezentat şi de faptul că, datorită proiectului, mulţi
elevi din grupul ţintă şi-au modificat modul de percepere a lumii, a diferitelor situaţii neplăcute.
Astfel, văzând în presa scrisă şi audio - TV numeroase cazuri de violenţă (tentative de
sinucidere, infracţionalitate, bătăi) sau abandon şcolar îşi exprimă în mod deschis dezaprobarea
faţă de aceste gesturi, conştientizând că ele nu sunt o soluţie.
6. Lecţii învățate
În urma acestui proiect am înţeles cât este de important să fii sensibil la nevoile celuilalt,
deoarece numai aşa poţi avea satisfacţia că nu ai trecut degeaba prin viaţă.
În strategia de prevenire şi combatere a violenţei într-o şcoală trebuie să existe pachete de
activităţi şi instrumente de lucru specifice prevenirii, intervenţiei şi monitorizării fenomenelor de
violenţă şcolară. Acestea trebuie bine realizate şi cunoscute de către toţi cei implicaţi în viaţa
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şcolii, aplicate repetitiv (la noi a devenit deja o tradiţie apreciată de elevi participarea la acest
program de prevenire) şi cu responsabilitate.
7. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea proiectului
Specificul proiectului nu presupune resurse materiale şi financiare deosebite. În cazul
acestuia resursa cea mai importantă este cea umană. În acest sens, este nevoie de atitudinea
deschisă şi bunăvoința adulților - cadre didactice și părinți - de dorința reală din partea acestora
de a schimba ceva în bine, atât în ceea ce priveşte atitudinea şi comportamentul elevilor, cât şi
ale părinţilor şi, de ce nu, chiar ale cadrelor didactice.
8. Referinţe şi link-uri
1. Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iași, 2004
2. Hart, S., Kindle Hudson, V., Ora de comunicare nonviolentă, Editua Elena Francisc
Publishing, Bucureşti, 2006
http://www.igpr.ro/violentainfamilie.htm
http://www.edumondemediation.ro/peermediation.ro

METODE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

Prof. înv. primar, Popescu Nicoleta, Școala Gimnazială ,,George Poboran”, loc. Slatina, jud. Olt
Prof. înv. primar, Vizantie Maria, Școala Gimnazială Strejeștii de Jos, loc. Strejești, jud. Olt

În sistemul educațional libertatea individuală este greșit înțeleasă atât de către elevi cât și
de către profesori și părinși și nu a avut ca efect micșorarea gradului de violență în școală, ci
dimpotrivă, pe fondul acestei libertăți greșit înțeleasă și exprimată, școala poate reprezenta o
sursă a unor forme de violență.
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Dacă anterior violența școlară nu se manifestă decât ocazional, între elevi sau dinspre
cadrul didactic spre elev, acum remarcăm o violență sporită de la an la an atât între elevi cât nu
rareori dinspre elevi spre cadrele didactice.
Pentru a putea preîntâmpina și dezarma un comportament violent în școală trebuie mai
întâi să clarificăm și să înțelegem conceptul de violență, să aflăm cauzele acesteia și, în final, să
fie concepute măsurile de combatere și prevenire.
Spre deosebire de agresivitate, care reprezintă potențialitatea ce permite dirijarea acțiunii
și ține de gândire și analiză fiind intrinse, violența este acțiunea în sine, dezorganizarea brutală a
personalității sau colectivității și afectează atât individul cât și mediul în care acesta se manifestă.
Violențta nu este ereditara, dar este contagioasă….
Astfel, întâlnim mai multe tipuri de violență în mediul școlar:


Violența fizică, concretizată prin lovirea persoanelor, vătămarea fizică a acestora,
deposedarea prin forță de bunuri, etc;



Violența economică

(materială)

ce se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra

mobilierului școlar, și a bunurilor altor persoane;


Violența psihică ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana
agresată, și se manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare;

Printre cauzele care determină comportamentul violent în rândul școlarilor, (multiple și greu
de combătut) putem argumenta urmatoarele:


Încă de la vârsta preșcolară unii copii sunt martori ai violenței domestice (fizice, psihice)
și fiind la vârsta la care își aleg și imită modelul de comportament, copilul își va însuși
inconștient actele de violență ale adulților, le va reproduce în interacțiunea cu grădinița,
grupul de prieteni sau școala, fiind convins că aceste atitudini sunt corecte și firești;



Deseori, din dorința de a fi populari, de a avea ceea ce familia nu le oferă sau pur și
simplu de a se răzbuna pe colegii cu performanțe în diverse domenii, elevii apelează la
teroare, deoarece nu cunosc pedepsele legale la care pot fi supuși. Tot în ciclul primar se
formează/dezvoltă dorința copilulului de a se evidenția; nereușind performanțe la
învățătură, elevul va încerca să devină lider prin orice alte metode, apelând sau instigând
la violență;
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Provenind din medii sociale diferite, în clasele primare școlarii vor avea tendința de a-i
exclude pe cei minoritari, cauzând astfel forme de violență;



Un alt factor de risc în devierea comportamentului copilului spre violență îl constiutuie
Mass-Media, prin prezentarea realității ca pe un fapt banal, indiferent de gravitatea
faptelor expuse și, mai ales, fără a accentua consecințele acestor violențe asupra celor ce
le-au provocat. Mass-Media expune acte de violență (atât în programele pentru copii cât
și în filme sau știri) în mare parte fără să stigmatizeze aceste acte, fără a sublinia
caracterul imoral al agresiunilor.



O mare parte din vină o are aici și familia care permite contactul copilului cu televizorul,
neexplicându-i ceea ce este etic și ceea ce constituie o abatere gravă de la normele sociale
și civice. Neimplicarea familiei în dezvoltarea capacității de a discerne moralul de imoral,
legalul de ilegal, are ca urmare însușirea de către copil a unor comportamente inadecvate
vârstei și deseori negative. La rândul său, ajuns adult copilul va repeta greșeala părinților.



În apariția fenomenului violenței școlare nu sunt de neglijat managementul defectuos al
clasei, deficiențele de comunicare între cadrele didactice și elevi, neadaptarea practicilor
educaționale la o populație școlară în continuă schimbare.
Aflat în colectivitate, elevul îsi va organiza jocul și activitatea având ca suport violența

văzută și va fi influențat de aceasta.
Aceste comportamente se vor manifesta în societate cu predilecție în școală, deoarece
colectivul este mai numeros (spre deosebire de grupul de joacă), vârstele sunt relativ apropiate și
apare dorința copilului de a deveni (ca în familie) centrul atenției.
Sub eticheta violenței școlare se afla o diversitate de forme de conduită: confruntarea
verbală, poreclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop denigrator, refuzul de a colabora și de
a cere ajutor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea, împingerea, vătămarea corporală.
Prevenire si combatere:


Cadrele didactice trebuie să observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni
manifestările violente ale acestora prin discuții atât cu elevii în cauză cât și cu familiile
lor.

Doar

o

bună

colaborare

a

familiei

cu

personalul

didactic

va

reuși

prevenirea/stoparea/îndreptare unor deviații comportamentale, deoarece cadrul legal nu
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permite școlii luarea unor măsuri extreme care să determine din partea elevului
respectarea drepturilor celor din jur. Școlii îi revine sarcina de a corija abaterile, de a
defini clar diferența dintre moral și imoral, deoarece copilul se va manifesta în mediul
școlar influențat de imaginile vizualizate.


Rolul învățătorului este acela de a omogeniza colectivul, de a-i determina să-și respecte
colegii și cadrele didactice. Acest lucru se poate realiza prin dezbateri colective, prin
intermediul povestioarelor , prin acordarea de sarcini pe echipe. Școlarii trebuie învățati
ce înseamnă a trăi în societate: a te înțelege reciproc, a asculta opiniile celor din jur, a
exprima problemele în cuvinte nu în fapte, a lua decizii colective, și a te supune deciziei
majoritătii, a-și controla pornirile violente.



La nivelul clasei este indicată elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei ce
negociază regulile, și stabilesc sancțiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli
simple ce pot fi lesne înțelese și respectate.



În condițiile în care situațiile de violență școlară nu pot fi rezolvate în mod direct prin
acțiunea efectivă și imediată a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în
cadrul căreia să fie incluse atât cadrele didactice cât și psihologul școlii, medicul,
reprezentanți ai poliției, pompierilor, primăriei).
Aceasta echipă ar putea preveni și combate acte de violență prin prezentarea faptelor și

explicarea urmărilor acestora.


O altă metodă de prevenire și combatere a violenței este elaborarea R.O.I., aducerea
acestuia la cunoștință atât elevilor cât și părinților și respectarea sa strictă. La înscrierea
copilului în școală, părintele trebuie să semneze că este în acord deplin cu regulile școlii,
reguli ce pot stabili de la scăderea notei la purtare până la exmatricularea definitivă a
elevului în cazul constatării unor fapte de violență ce ar periclita siguranța celorlalți.



La nivelul școlii se pot înființa grupuri de dezbateri în care să se puna în discuție
dificultățile muncii de formare a comportamentului prosocial al elevilor. Situațiile
problemă expuse, de unul sau mai mulți profesori să fie dezbătute în cadrul grupului.



Înființarea în cadrul școlii a unui centru de consultanță cu părinții și elevii unde să se
poată depista, mediatiza, și dezbate acte de violență școlară.
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Ca masură de constatare a gradului de violență în școală este indicată supravegherea
elevilor cu ajutorul sistemelor video. Astfel se pot monitoriza accesul în incinta școlii,
comportamentul copiilor în pauze, perturbarea activităților cadrelor didactice de către alte
persone. Dacă din punct de vedere psihic prezența camerelor video în incinta școlii
descurajează manifestările violente prevenind astfel încălcarea regulamentului de ordine
interioară, din punct de vedere practic înregistrările oferă dovezi incontestabile ale
faptelor comise și ajută la luare unor măsuri imediate, nepermițând agravarea
conflictelor.



Pentru a evita evoluția și perpetuare violenței în mediul școlar, este necesar ca M.E.C să
aibă o bună colaborare cu Mass-Media (C.N.A) și să semnaleze părinților impactul pe
care vizualizarea emisiunilor necorespunzătoare vârstei îl are asupra copilului, căci
sprijinul familiei este hotărâtor.
A elabora strategii, proiecte de prevenire a violenței școlare implica a ține cont de toți

factorii (temperamentali, sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent al
copilului. Școala are un rol important în prevenirea violenței și asta nu numai în condițiile în care
sursele agresivității sunt în mediul școlar ci și în situația în care sursele se află în exteriorul
granițelor școlii.
Bibliografie:
1. Necula A., Manual de psihologie sociala, Editura Polirom , Iași, 2004;
2. Zlate Mielu, ,,Introducere în psihologie”, Editura Polirom, Bucureşti, 2007.

CUM PROMOVĂM NONVIOLENŢA ÎN LUME?
Prof. Popa Gabriela
Liceul Voievidul Mircea loc. Tîrgoviște Jud. Dîmbovița
Ce este PACEA?
Conceptul de PACE are o dimensiune culturală importantă. În culturile orientale, pacea se
referă mai mult la pacea interioara, în timp ce în culturile vestice, pacea are loc în exteriorul
persoanei.
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În India, de exemplu, cuvântul pace este shanti şi înseamnă o ordine perfectă a minţii sau
calm. Gandhi şi-a bazat filozofia pe un concept numit Ahimsa, care în sens larg înseamna a te
abţine de la orice rău - lipsa violenţei. Înseamnă că nu putem jigni pe nimeni, nu putem adăposti
gânduri care nu sunt caritabile, nici măcar faţă de duşmani. Cel care crede în acest concept, nu
are duşmani. În tradiţia maiaşă, pacea se referă la bunăstare şi este legată de ideea unui echilibru
între diferitele sfere ale vieţii noastre.
Pe planul colectiv, PACEA este absenţa războiului: latină pax absentia belli, a violenţei între
grupuri umane. În acest sens, societăţile totalitare sau dictatoriale pot fi în pace pe planul militar,
dar nu pe planul social : de exemplu, lupta claselor este o stare de război social. Menţinerea păcii
internaţionale este unul dintre obiectivele organizaţiilor ca de pildă ONU. Există şi organizaţii
ne-guvernamentale (ONG) care susţin tratativele pentru pace acolo unde domneşte starea de
război, ca de exemplu Neve Şalom - Wahat as Salam, mişcarea comună israelo-palestiniană.
Pe planul individual, pacea poate fi şi o stare de spirit personală, lipsită de mânie, de furie,
de acreală, de frică, şi în general de sentimente negative. Poate fi dorită pentru sine şi pentru
ceilalţi, multe salutări tradiţionale fiind bazate pe această urare (latină pax vobis, arabă salam
aleikum, comună în întreaga lume islamică, şalom în ebraică, devenit şulem în idiş). Are in
limbile semitice şi sensul de sănătate (ceea ce se aseamană cu semnificaţia salutărilor din alte
culturi şi limbi - fii sănătos, salve, zdrastvîite, geia su ş.a.m.d.).
Pacifiştii, cum ar fi anarhiştii creştini, consideră că orice tip de violenţă va
da naştere doar la altă violenţă. Alte grupuri de persoane iau o varietate de
poziţii în faţa violenţei, multe dintre ele susţinând teoria războiului just.
Ideologii comunismului au afirmat şi ei, nu o dată, ataşamentul lor la "lupta
pentru pace", dar sloganele lor antibeliciste au ascuns adesea intenţii expansioniste. Politicienii și
militarii au susţinut în diverse perioade că doresc pacea, dar o "pace dreaptă", sub care denumire
puteau înţelege o pace care ţine seama numai de interesele uneia din părţile aflate în conflict (a
lor).
Premiul Nobel pentru Pace este atribuit anual persoanelor notabile care au adus pacea, au
stopat violența, conflictul sau opresiunea folosindu-se de propriul spirit de conducere, celor care
"au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a aduce pacea între națiuni". Premiul este, câteodată,
destul de controversat, deoarece câteodată este acordat unor persoane care inițial au susținut
războiul, dar, prin metode excepționale, au adus pacea.
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Ce este VIOLENŢA?
Există multe definiţii ale violenţei, una dintre ele este că violenţa
înseamnă folosirea forţei (în mod ascuns sau nu) asupra unei persoane sau
grup de persoane pentru a obţine ceva ce ei nu consimt în mod liber. Există
violenţă directă (fizică) şi violenţă indirectă (sărăcia, exploatare, nedreptate
socială, lipsă de democraţie, etc).
Violenţa este acceptată ca o cale de a rezolva conflictele. Acest lucru produce numeroase
probleme, deoarece copiii învaţă din mediul în care trăiesc. Cu cât mediul cultivă mai mult
violenţa, cu atât copiii se vor obişnui mai mult cu ea, văzută ca o cale practică şi sănătoasă de
rezolvare a conflictelor. Pentru a schimba această mentalitate, tinerii ar trebui să înveţe:
a) să recunoască violenţa şi b) să facă faţă conflictelor folosind alte mijloace decât cele violente.
AGRESIVITATEA este un comportament distructiv şi violent orientat spre persoane, obiecte sau
spre sine. Există şi o agresivitate calmă, nonviolentă, dar întotdeauna semnifică atac, ofensivă,
ostilitate, punere în primejdie sau chiar distrugere a obiectului ei.
VIOLENŢA este o formă de manifestare a agresivităţii ce presupune utilizarea forţei pentru a
manifesta superioritatea. Este o conduită agresivă acută cu finalitate distructivă, punitivă sau
transformativă.
COMPORTAMENT DEVIANT  comportament ce se abate de la normele acreditate în cadrul
unui sistem social mergând până la conflict cu valorile culturale.
Forme ale VIOLENŢEI
I. 1. VIOLENŢA AUTODISTRUCTIVĂ (centrată asupra propriei persoane)
a)Automutilarea
-autolezări provocate, grave uneori (tatuaje, leziuni autoprovocate);
-e determinată de unele condiţii de mediu şi situaţionale în care se află individul
b)Suicidul  suprimarea propriei vieţi şi exprimarea dorinţei de a muri;
 izolarea de prieteni şi familie;
 pierderea interesului în activităţile plăcute;
 neglijarea înfăţişării personale devenită un obicei;
 comportare violentă sau răzvrătită sau fuga de acasă;
 plictiseala persistentă, dificultate în concentrarea atenţiei, scăderea rezultatelor la învăţătură;
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 modificări în regimul de somn şi alimentare (apatie, iritabilitate, agresivitate);
 crize frecvente de plâns;
2. VIOLENŢA

HETERODISTRUCTIVĂ presupune utilizarea forţei fizice în raporturile

interpersonale; o paleta largă de manifestare: de la gesturi de ameninţare până la omor.
Exemple: priviri agresive, mimică, gestică agresivă, ameninţări, insulte, maltratare fizică a unei
persoane, viol, omor, ironie, defăimare ş.a.
II.

1.VIOLENŢA

FIZICĂ

(bătaia,

războiul)

2. VIOLENŢA MORALĂ (nedreptatea, injuria)
III. 1. VIOLENŢA MATERIALĂ (arderea unei cărţi)
2. VIOLENŢA SIMBOLICĂ (interzicerea, cenzurarea unei cărţi)
IV. 1. VIOLENŢA DIRECTĂ (împuşcarea cuiva)
2. VIOLENŢA INDIRECTĂ (ordinul de împuşcare a cuiva)
V. 1. VIOLENŢA PRIVATĂ (făcută de persoane particulare)
2. VIOLENŢA PUBLICĂ (făcută de către o instituţie publică)
VI. 1. VIOLENŢA CA ACŢIUNE
2. VIOLENŢA CA REACŢIUNE
În codul lui Hammurabi se spune: „Dacă un om distruge ochiul altuia, acesta
are dreptul să-l distrugă la rândul lui pe cel al duşmanului său.”
VII.VIOLENŢA APROBATĂ DIN PUNCT DE VEDRE SOCIAL (jocuri
sportive: box, karate)
VIII. 1. VIOLENŢA INTENŢIONATĂ
2. VIOLENŢA NEINTENŢIONATĂ
Factorii de risc care duc la dezvoltarea violenţei în şcoli
Factori comunitari:
 dezvoltare economică şi socială scăzută;

 comunitate dezorganizată;

 norme şi reguli comunitare favorabile reacţiilor agresive, consumului de alcool, de droguri,
fumatului.
Factori familiali:
•

conflicte familiale;

•

atitudini favorabile comportamentelor agresive;

•

aşteptări scăzute ale părinţilor privind succesul şcolar al copiilor lor.
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•antecedente de alcoolism sau violenţă în familie;

Factori
 eşec şcolar;

sociali:
 trecerea de la gimnaziu la liceu;

 o motivaţie scăzută pentru

şcoală.
Factori individuali:
 marginalizarea elevului faţă de grup;

 valori sociale scăzute;  atitudini favorabile

violenţei;
 colegi care recurg la violenţă, consumă alcool, tutun, droguri;
 consumul prematur de alcool sau tutun (sub 15 ani).

Măsuri pentru diminuarea /prevenirea violenţei şcolare la
nivelul unităţilor şcolare
• Constituirea, în fiecare unitate şcolară, a Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei în
mediul şcolar)
• Implicarea în vederea identificării timpurii a cazurilor de risc ridicat de apariţie a unor
comportamente violente şi adoptarea unor strategii de prevenire a actelor agresive.
• Organizarea unor concursuri de proiecte desfăşurate la nivel de unitate şcolară sau in
comunitate de către elevi in vederea identificării şi eliminării posibilelor cause ale violenţei
şcolare
• Organizarea unor întâlniri interactive cu specialişti (psihologi, asistenţi sociali, medici,
poliţişti jandarmi, jurişti etc) în vederea conştientizării riscurilor asociate comportamentelor
agresive şi a metodelor de preveni
• identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina
manifestările de violenţă ale acestora.
• elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii implicaţi (ca
autori sau ca victime) în cazuri de violenţă.
• implicarea activă a elevilor cu potenţial violent sau care au comis fapte de violenţă în
programe de asistenţă derulate în parteneriat de către şcoală şi alte instituţii specializate (Poliţia
comunitară, DJPDC, autorităţi locale, Biserica, ONG-uri specializate în programe de protecţie şi
educaţie a copiilor şi tinerilor) ;
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• responsabilizarea elevilor cu comportament violent, evitarea centrării exclusiv pe sancţiune şi
eliminarea din practica educaţională a unor sancţiuni care contravin principiilor pedagogice
(sancţionarea comportamentului violent prin notă, repetenţie, măsuri de corecţie fizică etc.) ;
• valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au comis acte de violenţă prin
implicarea acestora în activităţi şcolare şi extraşcolare ;
• identificarea şi asistarea elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare prin
implicarea cadrelor didactice, a personalului specializat şi a părinţilor
Pentru a putea preveni si combate agresivitatea este necesara:
• păstrarea calmului şi autocontrolului;
• gândirea pozitivă;
• menţinerea deschisă a căilor de comunicare;
• foarte multă flexibilitate şi perseverenţă;
• evitarea jignirilor, umilirilor, durităţii excesive şi nemotivate;
• oferirea dragostei necondiţionate;
• împlinirea nevoilor afective ale adolescenţilor;
• acordarea atenţiei depline pentru ca adolescentul să se simtă iubit, respectat, valoros;
• canalizarea resurselor adolescentului spre activiăţi sportive, de relaxare, activităţi plăcute,
discuţii cu o persoana mai matură;
• învăţarea unor tehnici de respiraţie, de calmare şi control;
• rezolvarea problemelor familiale;
• controlul mai strict al lecturilor, programelor TV urmărite, etc.
Violența împietrește sufletele. Nu lăsa violența să intre în casa ta!
BIBLIOGRAFIE:
https://ro.wikipedia.org/wiki

www.cpcs.ro

www.tineriimpotrivaviolentei

Stop Bullying!
Prof. Balteș Aurelia, Colegiul Tehnic „Cibinium”, Sibiu
În semestrul II, al acestui an școlar, la Centrul de documentare și informare din școală se
desfășoară activități în cadrul proiectului – concurs la nivel național: „STOP Bullying! (Spune
NU intimidării!)”.
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La nivelul școlii:
 Activitățile sunt coordonate de către profesorul psiholog, în colaborare cu diriginții
claselor implicate în proiect;
 Grupul țintă: elevii claselor IX – XI;
 Debutul: clasa a IX-a B (16.02.2017). Activități: prezentarea proiectului, vizionare
secvență de film, completarea unui chestionar.
Scurtă descriere:
 Tema: fenomenul bullying (intimidare), întâlnit frecvent atât în mediul școlar, cât și
în alte contexte sociale.
 Obiectiv: Formarea atitudinilor și deprinderilor de prevenire și combatere a violenței
în școli și a comportamentelor de intimidare (bullying).
 Exprimarea elevilor în mod creativ, individual sau în grup, prin utilizarea
mijloacelor artistice (desene, picturi, postere, prelucrări digitale de imagini).
*
Fenomenul bullying înseamnă jignire, lovire, rănire, excludere sau umiliță; poate afecta
orice persoană, la orice vârstă şi în orice loc - la şcoală, în parc, pe stradă şi chiar on-line, iar
efectele, mai ales în cazul elevilor sunt: depresiile, tulburările de comportament, apariţia stărilor
anxioase şi în peste 4 % dintre cazuri, apariţia gândurilor suicidale.
Bullyingul începe să se manifeste încă de la grădiniţă, ceea ce este foarte grav, având în
vedere, că la această vârstă, copiii nu au capacitatea de a recunoaşte bullying-ul sau de a înţelege
că, ceea ce li se întâmplă este un abuz, mai ales dacă este vorba de un abuz emoțional.
Atât elevul agresat, cât și agresorul au nevoie de consiliere psihologică. Din păcate în
multe cazuri părinții elevilor agresori nu sunt de acord cu consilierea psihologică a copiilor lor,
refuzând categoric ajutorul psihologului școlar.
Cel mai important şi eficient rol de prevenire a comportamentelor agresive îl are
profesorul. O serie de activităţi desfăşurate de profesori, alături de trainingul pe abilităţi sociale
oferă un program eficient de prevenţie a comportamentelor agresive. Colaborarea cu școala este
decisivă fiind necesare întâlniri între părinți și cadre didactice centrate pe elaborarea unui plan de
acțiune care să ducă la soluționarea acestei probleme, plan în care părinții se pot implica oferind
suportul concret necesar. Dincolo de abordarea propusă de școală și de acțiunile care au loc
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acolo, stă în puterea părinților să ia anumite măsuri în ceea ce îi privește pe copiii lor.
*

Imagini de pe parcursul desfășurării activităților, din cadrul proiectului:

STOP! IA DISTANȚĂ! VORBEȘTE!
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
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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
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).
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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.
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
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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
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
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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
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
învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora, Editura Expert, București, 2010

FENOMENUL „BULLYING”

Prof. Dodoiu Feryan, Colegiul Tehnic D. Leonida Iasi

Violenţa umană este, fără îndoială, una dintre temele
recurente ale societăţilor contemporane. Violenţa şcolară este
doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Având în
vedere că violenţa şcolară a fost abordată, ca formă
particulară a violenţei cotidiene, definiţia violenţei, propusă
de raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS, 2012) înseamnă „ameninţarea sau folosirea
intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra altuia sau contra unui
grup sau unei comunităţi care antrenează sau riscă puternic să antreneze un traumatism, un deces
sau daune psihologice, o dezvoltare improprie sau privaţiuni”.
Copiii sunt expuşi la şcoală unor forme diverse de violenţă, pe primul loc fiind cea între
elevi, denumită bullying. Aceasta include bătaie fizică, îmbrânceli, farse, umiliri publice,
porecle, înjurături, împrăştiere de zvonuri în scopul discreditării, ignorare, excludere socială,
postare de mesaje inadecvate pe site-uri de socializare (ex. facebook), furt de date personale din
telefoanele mobile. Comportamentele agresive se intensifică la vârsta şcolară medie şi mare, 10 –
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14 ani, adică exact într-o perioadă extrem de complicată, cu efecte grave pe fondul
transformărilor şi nevoilor specifice adolescenţei. Bullying-ul răneşte dur copilul, îi afectează
încrederea în sine, facilitează apariţia aşa numitelor “complexe de inferioritate”, îl privează de
şansa unei socializări sănătoase la o vârstă în care “gaşca” devine la fel de sau chiar mai
importantă decât familia. În cazul copiilor mai mici, vor fi afectate performanţa şcolară, cheful
copilului de a face lucruri care înainte îi făceau placere, interesul pentru joc – acestea fiind chiar
semne precoce la care părinţii şi cadrele didactice pot fi atenţi pentru a-şi da seama dacă copilul
este în sănătos şi fericit. Gravitatea este sporită de frecvenţa zilnică cu care copiii-victimă se
întâlnesc cu acest tip de comportament, precum şi de faptul că un copil cu comportamentul
agresiv este aproape întotdeauna susţinut de o gaşcă, care face ca, pentru victimă, totul să pară
fără scăpare.
Ca rezultat, copiii-victime pot refuza să mai meargă la şcoală, care este percepută ca un
spaţiu al intimidării, pericolelor, ameninţărilor, în care nu primesc nici sprijinul cadrelor
didactice, nici al colegilor. Expunerea îndelungată şi repetată a unui copil la comportamente de
bullying are consecinţe grave pentru dezvoltarea socială şi emoţională a acestuia: deteriorarea
stimei de sine, izolarea socială, depresia, diferite tulburări de anxietate mergând până la refuz
şcolar, tulburări ale comportamentului alimentar (în special în cazul fetelor la vârsta
adolescenţei), tulburări de somn, probleme de comportament, iar în cazuri extreme tulburare de
stress post traumatic.
Sunt şi cazuri de copii victime ale bullying-ului care dezvoltă şi perpetuează la rândul lor
comportamentele agresive în alte contexte, în care îi percep pe ceilalţi mai vulnerabili (ex. în
grupuri de copii mai mici ca vârstă). La risc sunt atât copiii victimă a violenţei, cât şi copiii care
perpetuează comportamentele agresive: studiile arată ca majoritatea copiilor agresivi au fost ei
înşişi victime ale abuzului şi traumei, care nu fac decât să reproducă ceea ce li s-a întâmplat şi
lor. De aceea, orice proces de prevenţie a violenţei în mediul şcolar, precum şi intervenţia
specifică pe cazuri, trebuie să îi aibă în vedere în egală măsură pe copiii victimă şi pe copiii cu
comportament agresiv. Ce măsuri se pot lua la nivel de familie pentru a proteja copii de violenţă:
Supravegheaţi accesul copilului la televizor, internet şi jocurile PC. Chiar dacă pe
termen scurt instalarea necenzurată a copilului în faţa televizorului sau a calculatorului poate fi o
sursă de linişte pentru părinţi, pe termen lung costurile sunt uriaşe: preluarea comportamentelor
agresive
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Oferiţi un model consecvent de comportament! Adulţii semnificativi din viaţa oricărui
copil, părinţii şi educatorii, rămân primele modele ale căror comportamente vor fi imitate şi
preluate

de

către

copil.

Daţi-i copilului repere de comportament, încă de mic, construindu-i încrederea în sine şi
învăţându-l respectul şi empatia pentru ceilalţi. Un copil care a auzit frecvent, constant de la
părinţii săi cât este de special, cum se va bucura de dragostea şi acceptarea lor necondiţionată
indiferent de situaţie, care îi sunt calităţile dar şi limitele obiective, care sunt acele lucruri de
suflet pe care le poate oferi în orice relaţie de amiciţie, va fi mult mai puţin vulnerabil la
confruntarea cu respingerea şi batjocura celorlalţi.
Aveţi grijă la anturajul copilului: gaşca poate fi şi bună şi rea! În adolescenţă, gaşca poate
avea un rol hotărâtor în stabilizarea comportamentelor negative ca regulă de conduită, caz în care
unii copii riscă să dezvolte adevărate tulburări de comportament sau chiar tulburare de conduită
socializată - probleme de sănătate mintală cu intervenţie dificilă, prognostic nu foarte bun şi risc
major de delincvenţă în adolescenţa târzie.
Daţi-i copilului instrumentele să se apere singur! Copilul victimă a comportamentelor
agresive are nevoie să-şi dezvolte o serie de abilităţi emoţionale care să-i permită un
management sănătos al emoţiilor de frică, frustrare, neajutorare, precum şi abilităţi sociale de
reflectare a comportamentului agresiv (ex. ceea ce faci/ spui, mă deranjează/ îmi face rău), care
să înlocuiască fuga sau reacţia de plâns; abilităţi de solicitare a ajutorului, de negociere sau de
management al conflictelor.
Ce măsuri se pot lua la nivel de școală și societate pentru a proteja copii de violenţă:
Intervenţii la nivel individual
• Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina
manifestări de violenţă a acestora, prin implicarea cadrelor didactice şi a personalului
specializat (consilieri şcolari, psihologi, asistenţi sociali, mediatori);
• Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii implicaţi
(ca autori sau ca victime) în cazuri de violenţă;
• Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă în
programe de asistenţă derulate în parteneriat de către şcoală şi alte instituţii specializate
(Poliţia comunitară, Autoritatea pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, autorităţile locale,
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Biserica, alte organizaţii specializate în programe de protecţie şi educaţie a copiilor şi a
tinerilor);
• Identificarea şi asistarea elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare prin implicarea
cadrelor didactice, a personalului specializat (consilieri şcolari, psihologi, asistenţi sociali,
mediatori), a părinţilor.
Intervenţii la nivel relaţional
• Informarea părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul
prevenirii violenţei şcolare şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii;
• Acordarea de sprijin familiilor care solicită asistenţă şi orientarea acestora către serviciile
specializate;
• Colaborarea şcolii cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de
violenţă, în toate etapele procesului de asistenţă a acestora (informarea, stabilirea unui
program comun de intervenţie, monitorizarea cazurilor semnalate);
• Identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire sau în
rezolvarea cazurilor de violenţă existente;
• Iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi
formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte
ale violenţei şcolare (forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri);
• Semnalarea de către şcoală a cazurilor de familii cu un comportament violent faţă de copii
şi implicarea în rezolvarea acestora.
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 căi de soluţionare;



Derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii violenţei şcolare;
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 actorii de la nivelul şcolii (copiipărinţi-cadre didactice-conducerea şcolii);
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Sensibilizarea profesorilor faţă de problematica violenţei;



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.

La nivel comunitar
• Iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de violenţă şcolară
(instituţii responsabile: Inspectorate Şcolare Judeţene, unităţi şcolare, Autoritatea pentru
Protecţia Copilului, poliţie, primărie, ONG-uri);
• 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.
Într-o perspectivă globală, se remarcă faptul că, deşi mediul şcolar este un spaţiu public,
acesta are un statut de excepţie în raport cu orice alt loc public, datorită faptului că reprezintă o
instituţie cu norme şi reglementări mult mai precise decât alte spaţii publice. Totuşi, siguranţei şi
securităţii spaţiului rezervat educaţiei publice nu li s-a acordat suficientă atenţie, acestea
neconstituind obiectul unor cercetări sistematice şi analize speciale, necesare cunoaşterii
particularităţilor fenomenului violenţei şcolare şi a dimensiunilor sale psihosociale.
Bibliografie:
www.eva.ro
www.unicef.org

VIOLENŢA ÎN ŞCOLI, O REALITATE TRISTĂ…

Prof. Stainer Claudia, prof. Sălăgean Gabriela
Colegiul Tehnic George Bariţiu, Baia Mare, Maramureş

Violenţa este, un fenomen care se manifestă îngrijorător în toate mediile sociale, inclusiv în
şcoli. Fenomenul este cu atât mai alarmant cu cât actele de violenţă au loc la vârste din ce în ce
mai mici.
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Cele mai des întâlnite forme de violenţă în şcoli sunt violenţa verbală, fizică şi emoţională.
Studiile arată că oamenii se nasc cu o anumită agresivitate, care însă poate fi modelată sub
influenţa culturii.
Cauzele manifestărilor violente în rândul elevilor trebuie căutate în primul rând în familie.
Membrii familiei sunt cele mai apropiate persoane din viaţa unui copil. Dacă în familie au loc
certuri, neînţelegeri, bătăi, copilul va fi nefericit, deprimat, stresat şi va dezvolta comportamente
negative. De asemenea, anumite evenimente nefericite din familie precum divorţul părinţilor,
decesul unuia dintre părinţi sau mai nou, plecarea unuia sau a ambilor părinţi în străinătate pot
duce la manifestări de violenţă din partea copiilor.
Condiţiile economice precare, sărăcia şi lipsurile reprezintă o altă cauză a declanşării unor acte
de violenţă, manifestate în paralel cu lipsa stimei de sine, lipsă care uneori este compensată
tocmai prin agresivitate pentru a fi acceptaţi de grupul care se manifestă violent.
Mass-media joacă un rol important în comportamentul violent al copiilor şi tinerilor prin
promovarea violenţei ca o realitate firească a zilelor noastre şi nu ca pe o problemă care trebuie
conştientizată şi combătută. Violenţă este prezentată ca pe ceva firesc, copiii ajungând să creadă
ca aşa este normal. Ei nu sunt învăţaţi despre consecinţele penale, morale ale violenţei şi nici
despre efectele asupra victimelor. Lor nu li se dezvoltă şi formează sentimentul de compasiune,
empatie, bunătate sufletească, ci mai degrabă li se predă lecţia supravieţuirii unde cei puternici îi
asupresc pe cei slabi şi câştigă. Şi aici ne întrebăm de fapt: ce câştigă ei personal sau societatea?
Încotro ne îndreptăm? Care sunt valorile societăţii contemporane şi care este rolul şcolii în
formarea unor indivizi echilibraţi, armonios dezvoltaţi care să aducă plus valoare societăţii din
care fac parte?
Sub ce forme se manifestă violenţa şi care sunt protagonistii ei?
Violenţa se manifestă în diferite moduri, sub forma certurilor, a ironiilor, a bârfelor, în cazul
fetelor, până la cuvinte „urâte”, injurii şi chiar bătăi, în cazul băieţilor. Actele de agresiune sunt
direcţionate atât de la elev la elev, cât şi de la elev la professor sau invers, professor-elev. În
ultima perioadă asistăm, din păcate, la acte de violenţă împotriva profesorilor dar suntem martori
şi la acţiuni violente din partea profesorilor îndreptate către elevi. Cea mai nouă formă de
agresivitate manifestată în şcoli este cea a părinţilor împotriva profesorilor. Există situaţii în care
părinţii sunt îndreptăţiţi să ceară explicaţii profesorului pentru un anumit comportament pe care
îl consideră exagerat, nejustificat, nedrept. În schimb, apar situaţii în care părinţii, bazându-se
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doar pe declaraţia copilului, cred că acesta este victima unui abuz din partea profesorului şi vin
sa-i ceară acestuia socoteală pentru că a “îndrăznit” să-i lezeze copilului personalitatea,
integritatea, stima de sine etc. Este un exces de zel din partea parinţilor, care uită că într-o
disputa există întotdeauna două părţi şi că ar fi bine să asculte întâi şi punctul de vedere al
profesorului înainte de a emite „judecăţi de valoare”.
Desigur că există o serie de sancţiuni şi măsuri pe care şcoala le aplică începând cu discuţiile
purtate cu elevul, părinţii, dirigintele, avertismentul verbal, cel scris, sesiuni de consiliere din
partea psihologului şcolar, eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, implicarea acestora
în activităţi de tutoriat, mentorat coordonate de persoane cu experienţă, cooperarea unităţilor de
învatamânt cu instituţii importante din comunitate, asistarea familiei în combaterea fenomenelor
de violenţă ale copiilor; implicarea elevilor în activitati extra-curriculare si în programe/proiecte
de ocupare a timpului liber.
La nivelul fiecărei şcoli se desfăşoară diverse activităţi, proiecte şi parteneriate menite să-i
conştientizeze pe elevi cu privire la efectele violenţei asupra celor din jur şi pentru dezvoltarea
unor comportamente pozitive fată de ceilalţi. Colegiul Tehnic George Bariţiu din Baia Mare a
fost partener într-un proiect internaţional, în parteneriat cu şcoli din Spania, Bulgaria, Slovacia,
Polonia şi Turcia al cărui scop a fost de a propune o activitate comună tinerilor din şase tări
europene, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei.
Mass-media, cercetările şi statisticile oficiale raportează o creştere spectaculoasă a fenomenului
de violenţă în ultimile trei decenii în mai multe ţări ale lumii, astfel încât escaladarea violenţei în
şcoală a devenit cea mai vizibilă evoluţie din câmpul educaţiei formale.
Pornind de la această premisă, proiectul şi-a propus să “colecteze” experienţele persoanelor
implicate în procesul de educaţie (elevi, profesori, părinţi, psihologi, poliţişti, etc.) prin
povestirea unor episoade din propria lor viaţă. În cadrul acestui proiect am încercat să găsim noi
strategii şi metode de combatere a fenomenului de violenţă.
Pe parcursul derulării acestui proiect au fost comparate şi îmbunătăţite programele educaţionale
de prevenire a fenomenului de violenţă în fiecare şcoală participantă şi a fost creat un program
comun de prevenire a agresiunii în mediul şcolar.
Pentru a combate violenţa trebuie să ne amintim cuvintele înţelepte: ”a învăța că în viață mai
ușor se poate învinge ura cu dragostea, minciuna cu adevărul și violența cu abnegația, ar trebui să
fie un element fundamental în educația oricărui copil!” (Mahatma Gandhi
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Prevenirea violenţei în şcoli

Prof. Glonţ Ramona Maria, Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Rm. Vâlcea
Violenţa şcolară nu este un fenomen nou, manifestându-se şi în trecut, în spaţiul
autonom al şcolii. În zilele noastre, şcoala, ca instituţie, este mai transparentă. 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 sociale 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.Guvernanţii şi
societatea civilă au devenit sensibili la fenomenul violenţei în mediul şcolar,
renunţând la stereotipul conform căruia şcoala este un spaţiu social autonom,
neafectat de conflictele şi dificultăţile cu care se confruntă societatea, în general.
Şcoala este o parte integrantă a comunităţii, iar problemele cu care se confruntă ca
instituţie şi mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate
Violenţa poate lua diverse forme: pedeapsă fizică, restricţie fizică, constrângere
solitară şi orice formă de izolare, obligaţie de a purta o vestimentaţie distinctivă,
restricţii alimentare, restricţii sau refuzul de a avea contact cu membrii familiei sau
cu prietenii, abuzul verbal, sarcasmul. De asemenea, putem cuprinde tot aici,
comportamente precum: exprimare inadecvată sau jignitoare,bruscare, împingere,
lovire, rănire, comportament ce intră sub incidenţa legii (viol, furt, vandalism ,etc.),
ofensă adusă cadrului didactic, comportament şcolar inadecvat.
Principalele măsuri de prevenţie sunt:
-regulamentul şcolar; rolul consilierilor şcolari în prevenirea violenţei este foarte
important; informarea la ore de dirigenţie despre consecinţele violenţei;
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-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),
-Iniţierea şi derularea unor programe de formare a cadrelor didactice privind
managementul clasei, rezolvarea de conflicte, dezvoltarea abilităţilor de comunicare
-asistenţa familiilor cu probleme, elaborarea de materiale informative pe tema
violenţei şi prevenirii acesteia,
-Prezentarea unor studii de caz referitoare la violenţa şcolară şi la

modalităţile de

soluţionare;
-Organizarea unor întâlniri şi discuţii cu reprezentanţi ai societăţii civile sau ai
comunităţii; implicarea bisericii;
-Elaborarea şi difuzarea de materiale informative în vederea conştientizării efectelor
negative ale violenţei;
-Introducerea în curriculumul la decizia şcolii (CDS) a unor teme privind: strategii
de rezolvare a conflictelor, promovarea toleranţei şi cooperării.
-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.
Se pot face intervenţii la nivel comunitar şi social:
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-Iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de violenţă
şcolară;
- Dezvoltarea de parteneriate ale şcolii cu alte instituţii la nivel local- poliţie,
jandarmerie, autorităţi locale, ONG-uri ;
-Implementarea unui sistem de monitorizare la nivel naţional a fenomenelor de
violenţă în şcoală;
-Multiplicarea măsurilor de reducere a violenţeiexprimată în mass-media – violenţă
verbală, pornografie şi imagini cu conţinut violent;
-Diversificarea programelor de asistenţă socială adresate familiilor dezavantajate din
punct de vedere socio-economic.
Violenţa este o manifestare impulsivă, primară, necontrolată, a individului supus unei
stări emotive explozive, la baza acesteia aflându-se o serie de factori de naturi
diferite. Oamenii înzestraţi cu un anumit nivel cultural au şi ei porniri violente,
impulsive, însă substanţa creeată în timp de un anumit mod de a judeca faptele şi
propriile trăiri îi determină să adopte o atitudine controlată în abordarea şi
soluţionarea conflictelor.
Putem astfel să concluzionăm că rezolvarea problemei violenţei nu se poate realiza
decât prin efortul comun al tuturor factorilor implicaţi in educaţie, dintre care cei mai
importanţi sunt familia şi şcoala. Parteneriatul şcoală-familie are în acest context un
rol foarte important. Colaborarea acestora poate porni de la simple discuţii, şedinţe,
lectorate, serbări,lecţii deschise până la vizite la domiciliul copiilor moment în care
se realizează o cunoaştere mai amanunţită a mediului de viaţă, dar se poate realiza şi
prin implicarea părinţilor în diverse acţiuni ale şcolii.
Bibliografie:
1.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF, „Violenţa în şcoală”, Bucureşti, 2005
(document PDF);
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2. Ferreol, Gilles, Adrian, Neculau, Violenţa. Aspecte psihosociale, Iaşi, Editura
Polirom,2003
Prevenirea violenţei la preşcolari
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.
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
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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
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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". 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.
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VIOLENŢA ÎN RELAŢIA COPIL - MASS – MEDIA

Prof. Roxana Bragă,
Liceul Tehnologic „Dacia” Piteşti, Judeţul Argeş
Copilul contemporan nu-şi poate imagina casa lipsită de televizor, calculator, telefon,
primind încă de mic puternica influenţă mass- media, care îi conturează de multe ori o imagine
eronată asupra lumii. El petrece, în medie, 900 de ore la şcoală şi aproape 1.023 de ore în faţa
televizorului. Cu siguranţă că există multe canale şi emisiuni educative la care ne putem uita
alături de copiii nostri. In ceea ce priveşte televiziunea şi copilul, trebuie să facem o selectie a
programelor vizionate şi, poate ceea ce este mai important, trebuie să avem grijă ca cel mic să
înţeleagă mesajul transmis, să comunicăm cu el şi să-i insuflăm interesul către ceea ce este
frumos, educativ, interesant.
S-a observat faptul că mulţi copii lăsaţi de părinţi nesupravegheaţi au devenit obezi şi au
fost influenţaţi de violenţa programelor tv. Trebuie să ţinem cont de faptul că prea multe ore
petrecute în faţa televizorului, chiar dacă este vorba de emisiuni educative, pot afecta dezvoltarea
fizică si psihică a copilului. Este de preferat ca cel mic să fie implicat în activităţi specifice
vârstei, alaturi de alţi copii, timp în care îsi dezvoltă capacităţile de interrelaţionare, i se
stimulează imaginaţia şi îşi consumă energia fizică.
Un alt imperativ pentru copiii şcolari este lectura. Aceasta nu poate fi înlocuită nici de
televizor şi nici de computer, chiar dacă fiecare dintre acestea oferă acces la informaţie.
Calculatorul si copilul tău pot fi foarte buni prieteni, însă dependenţa dată de computer nu trebuie
neglijată. Calculatorul şi programele de chat nu înlocuiesc cercul real de prieteni, chiar dacă noi,
adultii, am inventat lumi virtuale în care putem face chiar si ceea ce nu ne permitem în viata
reală.
Oricât am vrea să-l ferim pe cel mic de influenta mass- media, acest lucru este imposibil.
Reclamele, publicaţiile obscene, filmele pentru adulti, violenţa programelor tv îl înconjoară.
Important este felul în care este ajutat copilul să înteleagă ceea ce i se întâmplă şi cum să
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răspundă influenţelor care îl înconjoară. Şi să nu uităm că, în loc să i se impună, este mai
important ca un copil să aleagă singur pentru ca noi, ca părinti, să fim apoi mândri de alegerea
lui.
Să luăm ca exemplu numai două din elementele caracteristice majorităţii producţiilor
cinematografice - violenţa si pornografia - pe care dezvoltarea mijloacelor de comunicare în
masă - mai ales prin intermediul TV - le-au făcut accesibile unui public larg, inclusiv copiilor şi
tinerilor. Preponderenţa imaginii împinge cuvântul pe planul secund. Un tânăr sau copil, mare
consumator de programe de televiziune, este un om a cărui privire este antrenată în mod forţat
spre exterior. Succesiunea rapidă a imaginilor creează permanent noi impresii şi acţiuni care
înlănţuie gândirea şi face imposibilă orice tentativă de trezire şi de apelare a "privirii interioare".
Un astfel de tânăr devine dependent de stimulii exteriori şi, din această cauză, posibilitatea sa de
interiorizare se atrofiază până la disparitie. Inchis în universul său virtual, tânărul sau copilul
găseşte o falsă şi egoistă împlinire a aspiraţiilor sale spirituale şi intelectuale. Efectele acestei "
teledependenţe" sunt superficialitatea, sărăcia sufletească, afectivă, intelectuală, şi, mai ales,
pierderea capacităţii autentice de comunicare. Or, tocmai această stare de interiorizare şi de
comuniune cu Dumnezeu şi cu creaţia Sa trebuie cultivată de la vârste cât mai fragede. Au
existat numeroase studii legate de influenţa violenţei de la televizor asupra comportamentului
copiilor. Multe dintre cercetări au confirmat existenta unei conexiuni între comportamentul
agresiv al copiilor şi viitorilor adulţi şi violenţa din programele TV. Nu toate filmele, emisiunile,
jocurile au efecte puternic negative. Este foarte probabil ca un copil să devină mai agresiv, dacă
se identifică cu personajul violent dintr-un film sau spectacol. Dacă acel personaj devine modelul
său şi dacă acesta foloseste metode neortodoxe pentru rezolvare conflictelor, atunci este foarte
posibil ca şi copilul să îi copieze comportamentul. De exemplu, dacă un copil observă că
personajul său favorit devine agresiv atunci cand este persiflat, atunci şi el când se va găsi într-o
situaţie similară va copia modelul comportamental al personajului.
Este important de reţinut faptul că atitudinile familiei asupra violenţei la televizor sunt mult mai
importante pentru copil, decât imaginile în sine. De aceea, este indicat să urmărim împreună cu
ei programele TV şi să comentăm alături de ei pe baza imaginilor. Copilul nu se va mai identifica
la fel de mult cu personajul, nu va mai confunda un film cu o situaţie reală şi nu va mai crede că
anumite comportamente trebuie aplicate şi în viaţa de zi cu zi. Violenţa TV poate trezi
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sentimente de frică în sufletul copilului, iar efectele sunt de lungă durată. In plus, s-a dovedit că
persoanele care se uită mult la televizor cred că lumea este mai periculoasă decât în realitate.
Anxietatea, depresia, stresul post-traumatic sunt câteva dintre efectele de lungă durată ale
expunerii la mesaje violente. Idealul de frumuseţe promovat de mass media poate afecta
imaginea pe care fetiţele şi-o construiesc despre ele însele. Nu trebuie să îi interzici accesul la
presa scrisă sau audio vizuală, ci poţi fi alături de ea de fiecare dată când poţi. Astfel, vei afla ce
părere are despre vedete, despre cum se compară ea cu ele. Ii vei putea povesti despre armata de
stilişti care este la picioarele vedetelor, îi poţi arăta poze diferite astfel încât să observe că ele
sunt prelucrate pentru a fi mai frumoase. Sportul este de mare ajutor, întrucât o ajută să îşi
dezvolte o imagine pozitivă despre sine. Nu este valabil, însă, pentru toate sporturile. Baletul,
dansurile moderne, patinajul pot sa ii afecteze de asemenea imaginea de sine.
Toate studiile sociologice dovedesc că violenţa de pe micul ecran naşte violenţă în lumea
reală. Oamenii ajung să supraestimeze prezenţa violenţei. Sporeşte sentimentul fricii, al
insecurităţii în faţa pericolului văzut ca iminent. Trăind permanent sentimentul unei agresiuni
potenţiale, oamenii nu numai că devin mai stresaţi, mai irascibili, dar se şi pregătesc să răspundă
cu violenţă, în legitimă apărare, la un eventual atac. Prin aceasta, comportamentul violent se
insinuează în imaginaţia individului care se îndreptăţeşte să-l folosească pentru a preîntâmpina
riscul.
Indivizii, într-o măsură tot mai mare, percep această violenţă ca pe o componentă legitimă şi
implicită a instituţiilor sociale. Iar dacă lumea în care trăim este una violentă, violenţa devine
mijloc şi necesitate.

Apare o desensibilizare a oamenilor în faţa violenţei, a durerii şi a

suferinţei; violenţa devine, tot mai mult, un mijloc dezirabil pentru rezolvarea problemelor şi
impunerea intereselor, pentru dobândirea plăcerii sau a confortului dorit. Tinerii devin tot mai
impulsivi, mai puţin capabili să-şi controleze impulsurile violente. De la joacă până la obsesie,
comportamentul violent devine o constantă a comportamentului generaţiilor crescute cu
televizorul.
Ei sunt puternic stimulaţi de imaginile care se perindă cu repeziciune la TV, de zgomotul
şi agitaţia permanentă a personajelor din desene animate, încât s-au obişnuit să fie stimulaţi
vizual şi auditiv din afară de stimuli puternici. Aceşti stimuli determină şi hiperactivitate, care
presupune o continuă agitaţie sau ,, zbânţuială”, o uşoară stare de tensiune sau nervozitate care
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poate fi vizualizată prin mişcarea continuă a mâinilor sau picioarelor. Hiperactivitatea este de
fapt cauza impulsivităţii şi a irascibilităţii excesive, a lipsei de control interior. Mai târziu această
hiperactivitate nestopată poate duce la delincvenţă sau comportament antisocial.
De aceea, dacă de mici, copiii sunt supuşi la astfel de experienţe care îi bruschează, le
seduc atenţia cum face mediul TV, atunci când sunt puşi în faţa unor activităţi care nu şochează
în nici un fel, ei nu-şi mai pot concentra atenţia şi dau semne de plictiseală. Controlul din
exterior al atenţiei, prin aşa numita ,, reacţie de orientare” în faţa pericolului nu numai că nu
favorizează dezvoltarea centrilor superiori ai atenţiei, ci îi şi inhibă.
În faţa televizorului copilul nu este pus să facă un efort presonal de evaluare a situaţiilor,
nimeni nu-l întreabă despre mesajul educativ, despre ce e bine sau rău într-un film de desene
animate, astfel încât privitul la televizor devine o predare pasivă, trăirea unei experienţe sau a
alteia nu cere un efort conştient de concentrare şi de aceea ei nu mai găsesc nimic interesant în
ceea ce presupune efot de gândire sau acţiune. În perioada preşcolarităţii, copiii învaţă să-şi
orienteze atenţia devenind capabili să ignore într-o oarecare măsură stimulii externi care-i pot
distrage de la activitatea pe care o urmează. Un efect al privitului îndelungat la televizor se
repercutează asupra limbajului copiilor. S-a constatat că acei copii care se uită cel mai mult la
televizor, vorbesc şi se exprimă mai greu, întâmpină dificultăţi în comunicare, le slăbeşte
capacitatea de a asculta şi de a urmări un material oral, favorizează apariţia ticurilor verbale iar
mai târziu apar probleme în stăpânirea şi întrebuinţarea limbii în procesul de comunicare.
Preşcolarii de azi, în comparaţie cu cei de acum câteva generaţii, întâmpină dificultăţi mari în a
sta liniştiţi şi a asculta poveşti sau scurte istorioare. De multe ori ei fac dovada unui vocabular
mai bogat ( termeni mai noi) şi a unui stoc mai larg de informaţii generale. Ei par să fie mai
avansaţi decât generaţiile anterioare, adoptă un aer de copii inteligenţi, extraordinari, care
intervin în discuţiile adulţilor. Din acest motiv, părinţii sunt uimiţi de copiii lor care pot
reproduce reclame, informaţii văzute sau auzite la televizor. Însă adesea ei reproduc mecanic
anumite cunoştiinţe, frânturi de realitate, dar ceea ce nu pot sesiza părinţii este tocmai starea de
hiperactivitate, de neatenţie şi irascibilitate care-i caracterizează pe unii copii. De cele mai multe
ori ei se arată mulţumiţi de evoluţia intelectuală a copiilor şi de impactul televiziunii asupra
copilului, întrucât nu sesizează problemele de limbaj datorate lipsei de comunicare, trecerea
rapidă de la o activitate la alta şi alte asemenea manifestări.
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Incidenţa violenţei în programele de televiziune a fost şi ea îndelung studiată, iar cele mai
extensive studii au fost realizate de Grebner şi colaboratorii săi. Numărul şi frecvenţa actelor şi
episoadelor violente au fost înregistrate pentru o gamă de diferte tipuri de programe. Astfel,
programele pentru copii au arătat niveluri ridicate de violenţă, cu toate că ,, uciderea” este
înfăţişată mai rar decât în alte genuri de filme. Benzile cu desene conţineau cel mai mare număr
de acte şi episoade de violenţă, decât alte tipuri de programe.
În ce măsură este copilul influenţat de înfăţişarea violenţei la televizor, ne spun studiile .
Aproximativ trei sferturi dintre ele arătau că există o asociere între violenţa TV şi agresivitatea
copiilor, 20% au arătat că rezultatele nu sunt concludente, iar 3% au tras concluzia că urmărirea
programelor de televiziune diminuează practic agresivitatea. Studii mai recente constată însă o
accentuare a comportamentului agresiv al copiilor ca urmare a expunerii la violenţa televizată.
Nu mai poate exista nicio îndoială că expunerea îndelungată la violenţa televizată, este
una dintre cauzele comportamentului agresiv al copiilor, dar şi al infracţiunilor din societate.
Violenţa TV îi afectează pe tinerii de toate vârstele, efectele nu se limitează doar la copii, care
sunt deja dispuşi să fie agresivi, şi nu se restrânge la o singură ţară aşa cum ne arătă studiile şi
practica de zi cu zi.
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Discriminarea. Formele acesteia

Linca Florin-Gabriel- Liceul de Arte " Sabin Păuţa" Reşiţa
Discriminarea directă apare atunci când o persoană beneficiază sau i se oferă un
tratament mai puţin favorabil decât altei persoane, care se afla în aceeaşi situaţie sau într-o
situaţie comparabilă. De pildă, apare refuzul de a angaja o persoană doar pentru că este mai în
vârstă sau în vârstă ori angajarea acestui individ depinde de vârsta sa, ca o condiţie impusă în
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criteriile de angajare. Un alt exemplu ar putea fi neacordarea unui credit bancar unei persoane
seropozitive.
Discriminarea indirectă ia naştere atunci când un criteriu sau o prevedere oarecum neutră
dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute de ligislaţia în vigoare vizavi de
discriminare. De exemplu, un anunţ pentru ocuparea unui loc de muncă care prezintă condiţia
domiciliului într-o anumită localitate, a unei limite de vârstă, de înălţime sau ocuparea unui loc
de muncă este condiţionată de cunoaşterea unei limbi străine fără ca aceasta să fie o cerinţă
justificată.
Discriminarea multiplă o vedem atunci când o persoană este tratată diferenţiat, într-o
situaţie egală, pe baza a două sau a mai multor criterii de discriminare, cumulate. Aici, ne putem
gândi la refuzul unui doctor de a trata o persoană de naţionalitate diferită, de etnie sau de
orientare sexuală diferită.
Hărţuirea este orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil,
degradant sau ofensiv, pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, statut de refugiat. Un exemplu ar putea fi
adresarea de către angajator a unor cuvinte jignitoare faţă de angajat de sex opus în scopul
intimidării acesteia.
Victimizarea este un comportament advers, apărut ca reacţie la o plângere sau acţiune în
justiţie, cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al discriminării. Aici, putem să
facem referire la o persoană care a fost concediată ca urmare a plângerii acestuia faţă de faptele
discriminatorii ale acestuia.
O altă formă de discriminare este dispoziţia de discriminare, care ar putea fi definită ca o
comandă de a discrimina, comandă primită de la o persoană. De pildă, patronul unui club ordonă
angajaţilor săi să nu permită accesul în incintă persoanelor de etnie romă.
Astfel, observăm că sunt numeroase forme de discriminare, pe care le putem preveni şi
combate dacă lăsăm la o parte multe prejudecăţi, respectiv, dacă dorim să luăm atitudine şi să ne
implicăm activ în viaţa socială a societăţii în care trăim.
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VIOLENŢA ŞI BASMELE COPILĂRIEI

Prof. Iorga Adelaida
Liceul Teoretic ,,Radu Vlădescu”
Oraş Pătârlagele, jud .Buzău
,,Copilul este părintele adultului”-reprezintă o exprimare metaforică a rolului
imens pe care ȋl are copilăria pentru viitoarea viaţă adultă.A creşte şi a educa un
copil este o operă care cere multă dragoste , dar aceasta nu ȋnseamnă că ea nu
impune şi raţiune bazată pe cunoştinte precise. Ca ȋn oricare altă ȋmprejurare ,
numai dragostea , nu este de ajuns. Copilul pe care ȋl creştem şi pe care ȋl educăm
nu este la fel ca ceilalţi: este ,,al nostru” este ,,unic” este de ,, neȋnlocuit”. Ca şi o
plantă , copilul creşte foarte diferit ȋn funcţie de hrană, de lumină, de ambianţa
favorabilă sau defavorabilă mediului familial. Această ambianţă , acest climat
poate să-l ajute sau să- l ȋmpiedice să se dezvolte normal şi răspunderea o purtăm
ȋmpreună: părinţi şi profesori. Teoria la modă a libertăţii, a neintervenţiei ȋn
dezvoltarea copilului , de cele mai multe ori este un pretext comod de a ne
sustrage de la ȋndatoririle de educator. Copilul are nevoie să fie apărat , călăuzit,
are nevoie să se simtă important pentru cei pe care ȋi iubeşte.Ca o contrapunere
faţă de gustul din ce ȋn ce mai accentuat pentru cultura audio-video, familia
trebuie să se ȋngrijească de formarea gustului pentru lectură. Cele mai mari valori
spirituale ale omenirii sunt tezaurizate sub forma operelor scrise.
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Deschizându-le porţile miraculoase ale universului literar , copilul se apleacă
asupra cărţii cu multă curiozitate şi sete. Momentul acesta este crucial pentru
formarea gustului pentru citit.Acum trebuie să intervină discretă , dar fermă, mâna
părintelui care să aleagă , să indice, să călăuzească. Basmele sunt ,, un cadou din
dragoste” şi astfel sunt dăruite copiilor pentru a-i ajuta să facă faţă lumii acesteia
ȋn care cresc. Este ȋnsă foarte important şi modul ȋn care le sunt oferite , pentru a
oferi la maximum magia şi speranţa pe care o aduc. Albă ca Zăpada şi piticii din
pădure , Făt-Frumos şi calul lui năzdrăvan, Cenuşăreasa şi pantoful pierdut la
miezul noptii, Jack şi vrejul de fasole, Sindbad Marinarul şi fabuloasele sale
aventuri…Ne-au fost foarte aproape , prieteni nevăzuţi de ani de zile şi ne
ȋntrebăm uneori dacă ne-am despărţit vreodată de ei. Prin ce ne-au cucerit şi ce au
lasat ȋn noi aceste pesonaje?
Vremea basmelor este vremea magică a copilăriei , dar nu este nici pe departe o
vârstă liniştită şi lipsită de greutăţi pentru copii.El -copilul –iese din relatia de
dependentă faţă de părinţii săi şi trebuie să se adapteze multor nouţăti apărute ȋn
viaţa sa: grădiniţa şi scoala ce restrâng din libertatea pe care a avut-o până atunci,
conflictele cu părinţii ce nu mai par atât de buni şi de ȋntelegători, cerinţele celor
din jur care devin tot mai solicitante.Copilul ȋnvaţă să facă faţă multor ȋncercări
legate de maturizare, şi nu este un lucru usor. Deşi viaţa pare de multe ori
derutantă , copilul are nevoie de o educaţie care , subtil şi numai prin ȋnţelesuri,
să-l facă să vadă avantajele unui comportament adecvat moralei şi acest lucru nu
prin intermediul regulilor abstracte , ci prin poveşti cu zâne şi prinţi, prin
spectacolul luptei dintre bine şi rău. Insuşirea principiului realităţii este dificilă şi
cu siguranţă nu este o alegere naturală a copilului care se află sub dominanţa de
necontestat a principiului plăcerii. Niciun copil nu se va identifica ȋn mod natural
cu personajele negative. Basmele vin dintr-o lume fantastică şi aduc alinare dau
speranţă pentru viitor şi contin promisiunea unui final fericit.O mare parte a
părintilor cred că un copil trebuie să fie ferit de ceea ce ȋl tulbura cel mai mult :
angoasele fără forma şi fără nume, fantasmele haotice , colerice, uneori violente.
Mulţi cred că ar trebui prezentată copiilor doar realitatea conştientă şi imaginile
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generoase pentru ca ei să vadă doar partea ȋnsorită a lucrurilor.Dar această viziune
unilaterală nu poate hrăni decât spiritul , iar viaţa reală nu este numai soare.
A apărut ȋn unele medii ,,mult prea corecte” ideea că basmele au prea multă
violenţă , pedepse sângeroase , canibalism şi mutilări ( Scufiţa roşie şi bunica sunt
scoase din burta lupului după ce au fost mâncate, Hansel şi Gretel sunt ameninţaţi
că vor fi mâncati de vrăjitoare etc. ) Dar dacă ne gândim la rolul pe care ȋl au
basmele pentru copii şi anume de a modela prin imaginaţie materialul inconştient
diminuând astfel influenţa uneori nefastă, devine evident că toate aceste aspecte
amenintătoare şi teribile din basme sunt necesare copilului pentru a putea
,,dezamorsa” propriile sale tendinţe violente şi antisociale pentru a le da sens (
precum ȋn basme sunt pedepsiţi cei răi , iar eroii scapă teferi din multiplele
ȋncercari prin care trec.) Poveştile sunt alături de noi mereu prin mesajul pe care ȋl
trimit dincolo de orice vârstă , ca luptă ȋmpotriva greutăţilor vieţii este inevitabilă
şi este parte intrinsecă din existenţa umană , dar ȋn loc să cedăm trebuie să
ȋnfruntăm ferm dificultăţile adesea injuste şi astfel să ajungem şi să depăşim toate
ostacolele şi să fim ȋnvingători.Şi pentru că jocul este activitatea predominantă ȋn
copilărie, să-l lăsăm pe copil să se joace de-a ,,prinţii si zânele”, ,,vrăjitoarea şi
zmeii”…Este suficient să-i privim pe copii ȋn timpul jocului pentru a ne face o
impresie referitoare la conduita acestora şi particularităţile lor psihologice. In joc
copiii se exprimă deschis , clar, dezinvolt, ȋn timp ce alţii sunt mai reţinuti , mai
putini activi.
Oare de ce? Este ȋntrebarea care ne duce iar la familie , la primii ani ai copilăriei.
Bibliografie:
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VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ - MODALITĂŢI DE PREVENIRE

Stoian Petruta , Secretar Sef la Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Buzau

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. Tema „violenţa” invită din
păcate şi la respingerea vinovăţiei şi a răspunderii. Părinţii pot înfiera educaţia lipsă sau greşită
din familie. Şcoala singură nu poate să reziste tendinţei actuale. Este nevoie de o politică hotărâtă
de combatere a violenţei sociale şi de educare a adulţilor.
Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările,
vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu
agresiuni fizice. Altă problemă este aceea a taxelor de protecţie cerute de elevii mai mari sau de
persoane din afara şcolii. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri
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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. Există în fiecare şcoală un psiholog care să consilieze
elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării părinţilor, mai ales
că unele conflicte au fost escaladate tocmai prin implicarea acestora, ajungându-se la ameninţări
cu moartea şi bătăi în plină stradă. Situaţia devine problematică atunci când aceste incidente se
repetă foarte des, fie când violenţa este foarte puternică sau se manifestă asupra profesorilor.
În această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi
deopotrivă. O importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii şi adulţii
să-şi recunoască răspunderea de a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să exerseze forme
paşnice de a stinge conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să reacţioneze împotriva
violenţei. Rolul prevenţiei violenţei: întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea creativităţii şi
sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul şcolar poate ajuta la clădirea aprecierii personale.
Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală, trebuie să-l convingem că el este valoros pentru societate
şi pentru noi. Astfel îi vom întări personalitatea. Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să
înţeleagă relaţiile sociale şi să-i pregătească să fie responsabili, să se poată descurca într-o
societate a vitezei.
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.
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VIOLENȚA O FORMĂ DE EXPRIMARE

Școala: Liceul Tehnologic Marmația
Localitatea: Sighetu Marmației,, Jud. Maramureș
Numele cadrului didactic: Vlașin Daniela Camelia
Bullying este o formă de violenţă, care se pare că a crescut destul de mult în ultimii ani.
Au apărut incidente, mai ales la nivelul şcolilor şi a crescut gradul de conştientizare a
fenomenului bullying. Se concretizează în: apelarea numelui într-un anumit fel, excluderea din
activităţi, discriminarea, nerespectarea drepturilor, abuzul de orice tip, agresivitatea verbală sau
scrisă etc. Se consideră că cei care provoacă „bullying” sunt acele persoane care nu primesc
suficientă atenţie, care doresc astfel să iasă în evidenţă, să braveze şi acţionează în consecinţă.
Lipsa de afecţiune, de aprobare, de îndrumare, de feedback pozitiv, lipsa iubirii, neglijarea,
încurajarea unor noi stiluri de viaţă, noi moduri de impunere sunt factori facilitatori pentru
bullying. Nevoia de putere şi de dominare fac din victimă o ţintă, iar agresorii vor răni fizic,
social sau emoţional pe ceilalţi. De cele mai multe ori, cei care hărţuiesc, au fost hărţuiţi sau sunt
ei înşişi hărţuiţi, de colegi, de familie.
Familiile în care se foloseşte adesea pedeapsa corporală, constituie un mediu „prielnic”
pentru dezvoltarea comportamentelor deviante de tip bullying, inadecvate adaptării la cerinţele
sociale, incapabile de înţelegere a disciplinei pozitive şi respectării unor reguli pentru buna
funcţionare. Multe studii sublinează că invidia şi resentimentele pot fi motive care produc
bullying. Există dovezi care sugerează că un deficit de stimă de sine contribuie semnificativ la
actele de tip bullying, ca şi stările de anxietate sau de vinovăţie. Lipsa abilităţilor sociale,
utilizarea forţei, dependenţa de comportamente agresive, mânia şi furia, statutul în grupul de
apartenenţă, existenţa unor antecedente de acest tip în copilărie sunt factori de risc. Precizăm că
de multe ori, bullying-ul nu implică neapărat criminalitate sau violenţă fi zică, ci funcţionează ca
abuz psihologic sau verbal.
Ne confruntăm cu acest fenomen, atunci când o persoană este expusă, în mod repetat şi în
timp, la acţiuni negative, fizice şi psihologice, de una sau mai multe persoane. Se aduce astfel un
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prejudiciu intenţionat, direct sau indirect, prin crearea unui stări de disconfort în diferite moduri:
cuvinte jignitoare, şicane, umilinţe, injurii, altercaţii, ofense, admonestări, constrângeri,
batjocoriri, ţipete, sâcâieli, bravări, reproşuri, atingeri nepotrivite, obstrucţii, loviri, hărţuiri etc.
Aruncarea lucrurilor personale (caiete, ghiozdane, pixuri, pachetul cu mâncare etc.), trasul de
păr, de mânecă, zgârieturile, ciupitul, ruperea unor obiecte dragi, sufocarea cu diverse obiecte,
eliminarea din clasă, imitarea, luarea în derâdere sunt alte manifestări de bullying (Ross, 1998).
Copiii care sunt martori la violenţa domestică dintre părinţi în propriul lor cămin, devin
victime secundare, indirecte. Cercetările arată că, chiar dacă un copil nu este abuzat direct,
efectele sunt comparabile. Adulţii care sunt violenţi pot să-şi rănească copiii neintenţionat.
Obiectele aruncate pot să lovească copiii, ei pot fi împinşi, loviţi cu pumnul sau cu piciorul când
intervin în conflictele dinte părinţi sau pot să vadă sau să audă scene de abuz emoţional.
Când părinţii nu oferă un model pozitiv de relaţionare, copiii nu vor învaţa metode
paşnice de rezolvare a problemelor, ei vor învăţa răspunsuri antisociale : să se bată sau să-şi
exteriorizeze sentimentelele în moduri necorespunzătoare.
Copiii care cresc într-un mediu familial afectat de violenţă domestică, pot să aibă sau să dezvolte
:
- dureri de stomac, de cap, ulcer, diaree;
- tulburări de somn : insomnii, coşmare, somnambulism ;
- întârzieri în dezvoltare sau regresie : performanţe şcolare slabe, capacitate
scăzută de adaptare la situaţii noi, slabă apreciere de sine, dificultăţi în relaţionare ;
- sentimente de frică, furie, depresie, ruşine, neîncredre, vinovăţie ;
- neajutorare ;
- probleme de comportament : fugă de acasă, limbaj şi comportament agresiv ;
- învaţă că violenţă este un mod legitim de rezolvare a conflictelor sau de control
asupra unei situaţii.
Cu cât copilul este mai mic cu atât sunt mai mari riscurile asupra unei dezvoltări
sănătoase. Copiii şcolari şi preşcolari care au o înţelegere limitată asupra a ceea ce se întâmplă
între părinţi, pot să se simtă responsabili în special pentru că argumentele violente apar de obicei
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în chestiuni legate de copii. Adolescenţii, vor lua apărarea uneia dintre părţi în timpul
episoadelor violente dintre părinţi. Se dezvoltă de asemenea intense sentimente de ambivalenţă.
În ciuda simpatiei faţă de mamă – victima, copilul sau adolescentul care vede că aceasta nu face
nimic pentru a opri violenţa, își poate pierde respectul faţă de ea. Adolescentele pot să dezvolte
lipsa total de încredere, generalizată la toţi bărbaţii şi exprimată pe viitor, într-o atitudine
negativă faţă de căsătorie.
Ideea că violenţa este un comportament învăţat e susţinută în diverse context,iar copiii
care sunt marotri ai violenţei domestice pot să înveţe de la vârste mult prea mici, că violenţa este
singura metodă de rezolvare a conflictelor. Pentru cei mai mulţi, procesul de învăţare începe
prima dată când sunt pălmuiţi, prilej cu care învaţă că cei care te iubesc sunt şi cei care te rănesc.
Acest mesaj poate fi puternic întărit, dacă ei observă că părinţii lor se angajează cu regularitate în
violenţă fizică pentru a-şi rezolva discordanţele.
Chiar dacă nu sunt victime directe ale abuzului în familie, copiii sunt foate expuşi
neglijării , în special neglijării emoţionale, de exemplu o mamă, care trăieşte într-o permanentă
stare de frică , furie, anxietate şi/sau depresie, cu greu va mai putea acoperi nevoile fizice şi
socio-emoţionale ale copilului. Cum poate un copil să dezvolte încredere în ceilalţi, în sine când
securitatea lui personală este ameninţată în orice moment de conflicte şi de violenţă?
Se poate afirmă că observarea violenţei dintre părinţi are efecte negative asupra
dezvoltării copilului, dar probabil cele mai importante sunte cele asupra viitoarei vieţi de familie.
Bărbaţii care au fost martori la violenţa domestică în propira familie în copilărie, sunt de trei ori
mai predispuşi să-şi abuzeze nevestele.
Violenţa domestică tinde să afecteze toţi copiii, cu consecinţe vizibile în prezent sau în
viitor. Severitatea efectelor depinde de sexul, vârsta copilului, intensitatea şi frecvenţa actelor de
violenţă precum şi de răspunsul părinţilor la proasta funcționalitate a familiei.
Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip de comunitate, în grupuri sociale, unde
persoanele interacţionează unele cu altele: la şcoală, la locul de muncă, în familie, în cartiere, în
biserică, în mass media, chiar între ţări etc. Se creează astfel o stare de conflict, care nu poate fi
depăşită decât dacă se conştientizează existenţa fenomenului.
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http://cjraedolj.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fenomenul-de-bullying-in-scoli.pdf

STOP VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ!

Prof. Cristina Ichim
Școala Gimnazială Nr.81, București, sector 3
Violența în școală este, pe drept cuvânt, un fenomen îngrijorător. În primul rând ea aduce
un prejudiciu direct persoanelor care o suportă și mediului școlar atunci când se traduce prin
vandalism. Ea se află la originea unui climat de insecuritate și de frică ce dăunează scopurilor
urmărite de către școală.
În majoritatea școlilor copiii se află în siguranță, însă acest lucru nu înseamnă că toți
membrii unei comunități școlare trăiesc, învață împreună și în armonie tot timpul.
Populația școlară este influențată de media și de manifestările de violență din societate în
general, dar și din actualitatea internațională. Deși problema violenței în școală reprezintă o
chestiune de ansamblu a comunității școlare, profesorii sunt în general în prima linie, acționând
în consecință pentru a soluționa violențele dintre elevi, chiar dacă sunt artori irecți sau indirecți.
Violența pătrunde în numeroase domenii ale vieții școlare, de aceea promovarea unor
metode d luptă împotriva violenței trebuie să fie integrate într-un ansamblu de activități și acțiuni
care invocă integrarea socială, rezolvarea pșnică a conflictelor, respectul, egalitatea de șanse,
binele emoțional și comportamentul pozitiv.
O analiză a formelor de violență care există între elevi arată că cea mai curentă este
violența verbală: ofensarea sau insultarea colegilor, răspândirea minciunilor sau a bârfelor. În
cazul violențelor fizice și al intimidării, confruntările fizice sunt cele mai frecvente. Dacă
violența, mai ales violența interpersonală, n-ar avea efecte negative, școlile n-ar fi nevoite să
aplice strategii de prevenire și intervenție. Victimele actelor de violență resimt frecvent un
sentiment de furie, frustrare, umilință, izolare, disperare și suferă curent și răni fizice. Victimele
riscă, de asemenea, de a nu mai fi interesate de școală, de a se pune în situație de eșec, de a-și
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pierde respectul de sine, de a fi deprimate. Dar și spectatorii pasivi ai incidentelor violente sunt
negativ afectați în egală măsură.
Este foarte important să privim următoarele două aspecte legate de violența în mediul
școlar: cum să creăm și să menținem un mediu de învățare în care violența să nu fie tolerată și
cum să răspundem la violență atunci când ea are loc, pentru a proteja acest mediu.
Consider că este util să lansăm , cu participarea tuturor membrilor comunității școlare, o
temă de reflecție asupra violenței pentru a-i face conștienți că violența îi privește pe toți și că ea
pune în joc responsabilitatea tuturor. Grație sensibilizării, elevii vor înțelege mai bine violența și
vor reacționa probabil într-o manieră mai potrivită la cazurile de violență din cadrul școlii, pe
care le vor semnala când va fi cazul. În consecință, trebuie să acordăm o atenție continuă pentru
a câștiga implicarea părinților, cadrelor didactice și a comunității locale în vederea creării unui
climat de conviețuire armonioasă.
În școala noastră, prima săptămână a lunii noiembrie este intitulată SĂPTĂMÂNA
ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI, și este caracterizată de diverse activități desfășurate la nivelul
fiecărei clase, sub îndrumarea profesorilor diriginți și a unor specialiști invitați: psihologul
școlar, polițistul de proximitate, medici.
Tema propusă anul acesta a fost – FII INTELIGENT! NU GÂNDI CU PUMNUL!.
Elevii clasei a VIII-a B, repartizați în trei grupe, și-au propus ca prin diferite sloganuri,
îndemnuri, afișe și exemple pozitive de comportament să-și exprime părerile lor despre actele de
violență care s-ar putea manifesta într-o școală. Au identificat astfel mai multe tipuri de violență
– violența verbală, violența fizică, violența pe internet. Fiecare grupă a alcătuit un mic volum, ce
cuprinde roadele activității membrilor acesteia. Acestea sunt: Suntem împotriva violenței!,
Armonie, nu violență! și Cum să nu fii violent – ghid de bune practici!.
Fiecare dintre acestea conțin îndemnuri ca: Mintea cântărește mai mult decât
pumnul!, Fii politicos, nu răutăcios!, Violența nu este niciodată răspunsul!, Violența ofilește
arborele prieteniei!, Nu arunca cu vorbe, cineva poate fi rănit de ele!, Violența este arma celor
slabi!. Membrii unei echipe au propus înființarea unui grup pe WhatsApp – Un sfat inteligent! –
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unde vor fi postate zilnic mesaje care îndeamnă la calm: Nu valorează nimic să te răzbuni!, E
bine să gândești de două ori înainte să acționezi!, Exprimă-ți opinia într-un mod diplomat!.
Prin derularea acestor activități la nivelul școlilor, elevilor li se transmit mesaje
coerente, ei învață să-și gestioneze furia, vor fi capabili să rezolve anumite probleme sau
conflicte cu alți elevi și astfel se va ajunge la diminuarea actelor de violență
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IUBEŞTE-ŢI APROAPELE!

PROF. GHIMBOAŞĂ IONELA MIHAELA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 TIMIŞOARA, TIMIŞ

Cauzele violenţei sunt comune cu cauzele răului, în general. Originea răului se află în
practicarea defectuasă a înţelegerii libertăţii de manifestare. Aşa cum spunea Sfântul
Apostol Pavel: “Toate imi sunt îngăduite, dar nu toate imi sunt de folos”(Corinteni
6,12) Violenţa în mediul şcolar este un fenomen complex, cu o mulţime de forme de
manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate. Astfel şcoala devine
uneori este spaţiul de manifestare a conflictului între elevi şi între profesori-elevi, iar
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raporturile de forţă sau felul în care în care se manifestă conduitele ofensive sunt
elemente determinante în înţelegerea fenomenului.
Aşadar, folosirea noţiunii de „violenţă” se referă la orice comportament al cărui scop
este prejudicierea sau distrugerea victimelor, care poate fi de ordin fizic sau verbal.
Pentru crearea unui climat de pace şi bună înţelegere în şcoală este necesară
cunoaşterea în profunzime a dificultăţilor curente

cu care se confruntă elevii,

profesorii sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă,
iar aceasta este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unui plan operaţional de
prevenire şi intervenţie adecvat. Este nevoie de mijloace de sensibilizare a elevilor
privind consecinţele actelor de violenţă.Activităţile extracurriculare să vizeze
îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţi de prevenire a
violenţei. Un alt obiectiv al înlăturării violenţei în rândul elevilor este pregătirea
antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în vederea adoptării unui comportament
bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială. Eliminarea violenţei şcolare se
poate atinge prin practicarea “Celor trei A “ ai non-violenţei: Asertivitate,
Autocunoaștere, Autocontrol În general, oamenii trebuie să ţină cont de faptul că, au
fost meniţi să trăiască în societate nu individual, astfel trebuie să tindă să devină în
toate o obşte frăţească, la a cărei temelie să fie puse: „simplitatea, nevinovăţia,
dragostea întreolaltă, bucuria şi smerenia, ca nu cumva înălţându-ne sau cârtind unii
împotriva altora să ne dovedim osteneala fără folos”.Violenţa este un fenomen care
include toate vârstele. Violenţa este o problemă a întregii societăţi. Mulţi oameni sunt
traumaţi în urma violenţei, iar prin implicarea profesorilor, elevilor, consilierilor,
psihologilor, părinţilor şi a poliţiei semedierea va încerca şi reabilitarea celor care au
avut de îndurat în urma abuzului fizic, psihologic.
Să spunem nu violenţei, iar prin aceasta să contribuim la dezrădăcinarea necredinţei,
mâniei, urii şi a altor patimi ale societăţii prin adoptarea virtuţii supreme a
creştinismului IUBIREA.
Un venerabil părinte spunea: ”Dumnezeu aduce bucurie şi dragoste, iar violenţa este
vrăjmaşul iubirii creştine”. Credinţa în Dumnezeu îi îndepărtează pe oameni de la
gândurile rele, le luminează raţiunea şi le arată calea cea dreaptă pe care trebuie s-o
parcurgă. Violenţa se naşte şi se dezvoltă în minte. De aceea, Biserica şi implicit
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profesorii de religie, prin învăţăturile duhovniceşti pe care le oferă elevilor, îşi
propune să contribuie la profilaxia acestei transformări, pentru că se ştie că e mult
mai simplu să previi, decât să tratezi o maladie.Sfântul Apostol Pavel ne spune că
dragostea ”toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.” (I
Corinteni 13, 7). Astfel, persoana violentă este cea care trebuie adusă la izvorul
dragostei pentru a fi tămăduită. Dragostea ne ajută să-i privim cu alţi ochi pe cei care
provoacă durere şi tot prin ea dobândim forţe de a trăi alături de cei înfuriaţi. Trebuie
să ne împăcăm cu Dumnezeu și cu cei pe care i-am supărat, să ne lepădăm de
răutatea noastră şi atunci răutatea celorlalţi va fi neputincioasă. Dacă noi ne curăţim,
dacă facem curățenie în jurul nostru, nu mai vin aceste duhuri care sporesc răutatea şi
ura celor de lângă noi. Aceasta este soluţia cea adevărată…
Fără Hristos, fără iertare, fără împăcarea cu Dumnezeu şi cu aproapele nu există
soluții. E bine sa nu uitam ca fiecare din noi este un unicat în univers, iar răutatea si-a
creat o strategie a sa, pentru a lupta împotriva fiecareia dintre persoanele umane.
Omul va putea birui aceste tulburari ale vietii numai în Biserica lui Hristos.
“Îmbracati-va cu toate armele lui Dumnezeu, ca sa puteti sta împotriva uneltirilor
diavolului”. (Efeseni 6, 11) ;“Faceti poruncile Mele si toate hotarârile Mele; faceti si
paziti toate acestea si veti locui linistiti pe pamânt”. (Leviticul 25, 18). Aşadar,
izvorul general al tuturor formelor de prevenire, de împotrivire, de veştejire a
violenţei este dragostea, căci aşa cum arată Cuviosul Nichita Stithatul: „Cel ce are
dragoste nu ştie să pizmuiască; nu e uşuratic, fălos şi pornit; nu se îngâmfă faţă de
cineva; nu se poartă cu necuviinţă faţă de aproape; nu caută numai spre folosul său,
ci şi spre al aproapelui; nu se mânie degrabă împotriva celor ce-l supără; nu ia în
seamă dacă suferă vreodată vreun rău; nu se bucură de nedreptatea prietenilor, ci se
bucură de adevărul dreptăţii lor; toate le rabdă câte vin asupra lui cu întristare; toate
le crede din simplitate şi nerăutate; toate cele făgăduite nouă de Dumnezeu
nădăjduieşte că le va lua; toate ispitele le rabdă, nerăsplătind răul cu rău; şi niciodată
lucrătorul dragostei nu cade din dragostea aproapelui”.(1 Corinteni 13, 4-8).
Dar pentru a ajunge la dragostea despre care vorbeşte Cuviosul Nichita ŞI Sfântul
Apostol Pavel, e necesar să meditezi la propria persoană,să începi prin a nu-l urî pe
celălalt, prin a-ţi vedea mai întâi propriile păcate, a plânge pentru fratele tău şi a te
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ruga pentru el, într-un cuvânt, după Sfântul Isaac Sirul, ne relatează: „Să nu urăşti pe
păcătos. Căci toţi suntem vinovaţi. Şi dacă te mişti către el pentru Dumnezeu, plângi
pentru el. Şi de ce-l urăşti pe el? Urăşte păcatele lui şi roagă-te pentru el, ca să te
asemeni cu Hristos, Care nu Se mânia împotriva păcătoşilor, ci Se ruga pentru ei”.
Sfântul Maxim Mărturisitorul ne vorbeşte cam în acelaşi fel: „Să ne iubim, aşadar,
unii pe alţii şi vom fi iubiţi de Dumnezeu. Să fim cu îndelungă răbdare întreolaltă şi
va fi şi El cu îndelungă răbdare faţă de păcatele noastre. Căci iertarea greşalelor
noastre o aflăm în iertarea fraţilor. Iar mila lui Dumnezeu e ascunsă în milostivirea
noastră faţă de aproape”.
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VIOLENŢA – O PROBLEMĂ MAJORĂ ÎN ŞCOLI

Sîrghe Claudia
Şcoala Primară Parpaniţa-Negreşti
Parpaniţa/ Vaslui

Şcoala nu este un mediu izolat, ci din contră o parte integrantă a comunităţii largi, iar
problemele cu care se confrunta ca instituţie şi mediu de formare a tinerilor privesc întreaga
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societate. Deşi în scoală ar trebui să existe un climat pozitiv şi orice formă de violenţă ar trebui
ţinută sub control, pot exista forme de violenţă atât între elevi cât şi între profesori sau din
nefericire între profesori şi elevi. Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei
cotidiene. Mass-media acordă din ce în ce mai multă atenţie violenţei tinerilor, violenţei şcolare
încercând în acest mod să sensibilizeze societatea.
Şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, de formare a competenţelor
cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne înconjoară. Atunci când vorbim despre
violenţa şcolară nu putem să ne limităm doar la actele de violenţă care cad sub incidenţa legii.
Există o mare diversitate a formelor de violenţă ce se manifestă în mediul şcolar: de la violenţa
verbală (injurii, ameninţări, jigniri) la violenţele fizice (loviri, încăierări), degradări ale bunurilor
(scris pe pereţi, geamuri sparte, mobilier deteriorat), refuzul de a lucra, absenteism, perturbarea
cursurilor şi până la furturi, agresiuni, violenţe sexuale, consum 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. Pentru a surprinde aceste dimensiuni ale violenţei şcolare, Eric
Debarbieux a procedat la măsurarea ambianţei şcolare. El analizează violenţa şcolară nu din
perspectiva faptelor violente, ci din perspectiva climatului general al şcolii, a relaţiilor eleviprofesori, elev-elev, a sentimentelor pe care elevii le nutresc faţă de propria şcoală, a imaginii
elevilor privind prestigiul şcolii, dar şi al cartierului în care este plasată şcoala.
Sensibilizarea faţă de fenomenul violenţei şcolare ar trebui, firesc, să ducă la creşterea
eforturilor depuse pentru ameliorarea situaţiei prezente, prevenirea şi combaterea violenţei, în
general, şi a celei şcolare, în special. Abordarea violenţei în şcoli ca formă particulară de
violenţă, trebuie să ia în consideraţie trei concepte-cheie: violenţa, şcoala si vârsta. Vorbim
aşadar despre copiii de vârstă preşcolară şi de şcoală primară, dar şi despre adolescenţi. Se
exclud copiii necuprinşi în vreo formă de educaţie, deşi ei pot fi la vârsta şcolarizării.
Violenţa este un fenomen social definit de Organizaţia Mondială a Sănătăţii

ca

„amenintarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei persoane,
contra altuia sau contra unui grup sau unei comunităţi care antrenează un traumatism, un deces
sau daune psihologice, o dezvoltare improprie sau privaţiuni” Totuşi, ea include actele bazate pe
o relaţie de putere exprimată prin intimidare, ameninţare sau, invers, neglijenţă şi omisiune.
Modul în care copiii de şcoală îşi manifestă comportamentul agresiv diferă în funcţie de
gen. Băieţii preferă agresivitatea fizică, iar fetele formele de agresivitate indirectă, această
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diferenţiere fiind vizibilă încă de la vârsta preşcolară. Nu de puţine ori în jocul lor băieţii se
împing şi îşi dau coate, iar fetele adresează vorbe alintate, dar maliţioase referitoare la colegi sau
colege de grupă. La vârsta preşcolară şi şcolară primară doar un număr redus de copii manifestă
forme severe de violenţă faţă de alţi copii sau faţă de animale, lor fiindu-le caracteristice
comportamentele de tip opozant. Mai târziu la vîrsta adolescenţei datorită dezvoltării forţei fizice
comportamentul agresiv devine mai sever, caracterizat prin ameninţări. Adesea ei participă la
acte de violenţă colective, însă tabloul clinic al manifestărilor agresive la copii şi adolescenţi este
eterogen (Rotter, 1997).
Formele de manifestare a comportamentului agresiv apar întotdeauna combinate şi nu se
exclud reciproc, putând fi motivate instrumental sau afectiv. Comportamentul agresiv
instrumental are ca scop obţinerea unui lucru bine stabilit. În acest caz comportamentele agresive
sunt planificate. Comportamentul agresiv afectiv este impulsiv, necontrolat şi neplanificat, în
această categorie intră comportamentele agresive reactive, deschise, directe, care pot fi verbale şi
fizice. Acest tip de comportamente agresive sunt întâlnite cu precădere în învăţământul preşcolar.
Datorită inocenţei şi naivităţii lor, în majoritatea cazurilor preşcolarii, nu îşi planifică acte de
violenţă, ci totul se întâmplă ca reacţie la cele întâmplate.
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 favorizante factorii exteriori şcolii: mediul familial, mediul social, precum
şi factori ce ţin de individ, de personalitatea lui.
Mediul familial prezintă cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Mulţi dintre
copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa divorţului
părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este perturbat şi de criza
locurilor de muncă, de şomajul cu care se confruntă foarte mulţi părinţi. Părinţii sunt confruntaţi
cu foarte multe dificultăţi materiale, dar şi psihologice, pentru că au sentimentul devalorizării, al
eşecului. În aceste condiţii ei nu mai sunt sau sunt foarte puţin disponibili pentru copii. Pe acest
fundal apar noi probleme familiale foarte grave care îi afectează profund pe copii: violenţa
infantilă, consumul de alcool, abuzarea copilului, neglijenţă.
Mediul social conţine şi el numeroase surse de influenţă de natură să inducă, să stimuleze
şi să întreţină violenţa şcolară: situaţia economică, inegalităţile sociale, criza valorilor morale,
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disfuncţionalităţilor la nivelul factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a
instituţiilor implicate în educaţie.
Trăsăturile de personalitate ale

elevului sunt şi ele într-o strânsă corelaţie cu

comportamentele violente, trăsături individuale, la care se adaugă şi problemele specifice vârstei
adolescentei. Mulţi psihologi afirmă că violenţa în şcoală pleacă în primul rând de la un deficit
de comunicare.
Putem vorbi despre violenţă între copiii din învăţământul primar? Desigur! Mai ales în
pauze! Există formele mai uşoare, care ţin de domeniul violenţei verbale, de tachinări, ironii,
care sunt considerate comportamente specifice vârstei şi pot fi uneori acceptate. Sunt însă şi
situaţii când diferitele forme de manifestare a violenţei devin „obişnuinţe”, iar copilul dezvoltă
un comportament şcolar neadecvat. Cauzele care produc probleme emoţionale la şcolarii mici ar
putea fi:
-

mutaţiile din societate;

-

problemele din familia contemporană;

-

problemele economice ale părinţilor;

-

problemele de relaţionare între părinţi şi copii;

-

timp redus petrecut cu familia;

-

supraîncărcarea profesională a părinţilor;

-

munca în străinătate;

-

atitudini rezervate faţă de şcoală;

-

reprezentări negative privind rolul şi importanţa educaţiei.

Se poate impune asigurarea unui climat

social mai bun în şcoli prin formarea unor

comportamente nonconflictuale şi dezvoltarea de abilităţi sociale care să evite generarea
situaţiilor de violenţă. Elevii trebuie implicaţi în soluţionarea conflictelor. De exemplu, elevii
stabilesc împreună cu învăţătorul o parolă, care atenţionează, pe care o folosesc ori de cate ori
intervine o situaţie tensionată între colegi.
Învăţătorul şi elevii stabilesc împreună reguli de comportare care pun accentul pe asumarea
responsabilităţilor: „Respectă, ca să fii respectat!”, „Ascultă-l pe cel care vorbeşte!”.
Comportamentul agresiv al viitorului adult poate fi anihilat sau cel puţin ameliorat, dacă
primii paşi ai copilului sunt urmăriţi încă de la vârstele mici.
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Trebuie să oferim copiilor opţiunea şi alternativa de a-şi cheltui energia în alt mod decât prin
acte agresive, de exemplu prin sport, muzică şi dans, pictură şi alte activităţi educative.
Comportamentele violente ale elevului îşi pot avea originea într-un management defectuos al
învăţătorului. Când învăţătorul optează pentru un stil de management al clasei, acesta trebuie să
fie un stil asertiv de comunicare şi comportament. Atitudinea învăţătorului faţă de elevi poate
genera comportamente violente (descurajarea elevului, jignirea acestuia). Toate acestea pot
conduce la o lipsă de încredere în forţele proprii, anxietate, violenţă.
Sindromul eşecului şcolar este un factor de risc important care duce la

creşterea

violenţei. Elevul aflat în situaţie de eşec trăieşte o angoasă profundă, depresie, conflicte şi
deteriorarea relaţiilor învăţător-elev.
Pentru ca o sancţionare să fie eficace, ea trebuie să aibă un sens care leagă respectarea
regulilor şi a normelor şcolare de următoarele forme de disciplinare a elevului: recompensa,
mustrările verbale, controlul consecvent, comunicarea cu părinţii. Praxisul educaţional arată că,
promovând modelele pozitive şi dezvoltând părţile bune „ale agresorilor”, contribuie la
diminuarea violenţei în rândul elevilor.
Cadrele didactice controlează din ce în ce mai dificil impactul pe care violenţa şcolară o
are asupra climatului şcolar, iar praxisul educativ tradiţional nu mai este suficient

pentru

practicarea rolului profesional al educatorilor, constrânşi din ce în ce mai mult să asimilize
informaţii privind gestionarea conflictelor şi utilizarea strategiilor de rezolvare a problemelor
manifestate în spaţiul şcolar. Comportamentul copilului la şcoală este o extensie a disciplinei pe
care a învăţat-o acasă. Ca palmele sau orice altă formă de violenţă să nu devină principala
modalitate de rezolvare a conflictelor pentru un copil, nici părintele nu trebuie să aplice pedepse
fizice.
Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog care să consilieze elevii şi să
colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea implicarii părinţilor, cei care, de multe
ori nu participa suficient la educatia copiilor lor...
Să nu uităm! „Omu-i precum copacul: când de mic se strâmbă, anevoie se mai
îndreaptă!”
„A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării
între toate persoanele angrenate în actul educaţional.” Dandel Jawadi
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VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ

AUTOR: PROFESOR PANE DINA
ŞCOALA: COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERIO NITTI”
LOCALITATEA: TIMIŞOARA
JUDEŢUL: TIMIŞ

Violenţa în şcoală „A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a
comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional.”
Dardel Jaouadi
Globalizarea interesului faţă de violenţa socială este consecinţa unei conştientizări
generalizate privind necesitatea punerii violenţei pe agendele de lucru ale diferiţilor actori
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sociali, responsabili de găsirea unor soluţii, dar şi mobilizarea corpului social pentru luarea de
poziţie, implicarea şi participarea la prevenirea şi combaterea acestui fenomen social. Fiind un
fenomen complex, violenţa are determinări psihologice, sociale, culturale, economice, lucru
evident atunci când luăm în considerare amploarea formelor ei de manifestare şi inter-relaţiile pe
care le presupune. Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. În
Europa, dezbaterile privind relaţia între conceptul de „drept la siguranţă” şi mediul şcolar au
căpătat o dezvoltare continuă, cu diferenţe de la ţară la ţară, devenind oficial o problemă politică,
în urma unei întâlniri a experţilor, organizată de Comisia Europeană în 1997.
Promovarea siguranţei în şcoală înseamnă, în primul rând, prevenirea violenţei şcolare.
Violenţa poate lua diverse forme: pedeapsă fizică, restricţie fizică, constrângere solitară şi orice
formă de izolare, obligaţie de a purta o vestimentaţie distinctivă, restricţii alimentare, restricţii
sau refuzul de a avea contact cu membrii familiei sau cu prietenii, abuzul verbal, sarcasmul. De
asemenea, putem cuprinde tot aici, comportamente precum: exprimare inadecvată sau jignitoare,
bruscare, împingere, lovire, rănire, comportament ce intră sub incidenţa legii (viol, furt,
vandalism etc.), ofensă adusă cadrului didactic, comportament şcolar inadecvat.
n cazul violenţei între elevi, constatăm că această manifestare este specifică îndeosebi vârstei
adolescentine. Principalele cauze ale acestei forme de violenţă sunt reprezentate de mediul
familial, unde pot avea loc astfel de incidente, societatea în ansamblu agresivă, strada şi
grupurile stradale, mass-media. În cazul distribuţiei pe genuri, constatăm că băieţii sunt mai
violenţi decât fetele, violenţele lor luând chiar forme mai grave decât cele ale fetelor, care
prezintă forme mai tolerabile. Cauzele şi motivaţiile acestor manifestări comportamentale la
această vârstă sunt afirmarea masculinităţii, pentru status într-un grup, pentru rivalitate la
băieţi,iar concurenţa pentru note, apărarea unor relaţii de prietenie în cazul fetelor. Cel mai des,
această formă de violenţă are loc în timpul recreaţiilor şi cel mai frecvent fiind întâlnite violenţa
verbală şi jignirile pe baza situaţiei economice, religioase sau etnice. Violenţa elevilor faţă de
profesori este, din păcate, o realitate în şcolile din România. Se manifestă astfel: comportamente
neadecvate ale elevilor în raport cu statutul lor (absenteism, fugă, acte de indisciplină la ore,
ignorarea cadrelor didactice, agresiune verbală şi nonverbală, refuzul îndeplinirii sarcinilor
şcolare, atitudini ironice faţă de profesori), comportamente violente evidente (injurii, loviri,
jigniri). Cele mai frecvente sunt absenteismul şi indisciplina. Un alt aspect important în analiza
vieţii şcolare, cu implicaţii asupra elevului şi calităţii activităţii educaţionale, este violenţa
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profesorilor faţă de elevi. Cel mai adesea se manifestă prin atitudini ironice ale profesorilor faţă
de elevi, evaluare neobietivă, agresiune nonverbală, ignorare, excludere de la ore, injurii, jigniri,
lovire (în ordine descrescătoare a frecvenţei cazurilor). Prezenţa acestei forme de violenţă este
mai redusă decât în celelalte cazuri. Nu de puţine ori au fost semnalate şi cazuri de violenţă ale
părinţilor în spaţiul şcolii, aceştia având manifestări neadecvate faţă de profesori (ironii, discuţii
aprinse, ţipete, agresivitate fizică) sau faţă de colegii propriilor copii. Violenţa există şi în jurul
şcolii, caz în care elevi sau persoane din afara şcolii au rolul de dealeri, solicită taxe protecţie.
Alte forme în acest caz sunt fumatul, agresiunile fizice şi chiar sexuale.
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ABUZUL FIZIC ASUPRA

COPIILOR

Prof. Fănică Daniel
Școala Gimnazială Cândești, Loc. Cândești, jud. Buzău
Există două tipuri de părinţi abuzivi, iar prin combinare apare şi cel de-al treilea tip:
-

părinţi abuzivi din dorinţa de a disciplina copilul;

-

părinţi abuzivi din dorinţa, conştientizată sau nu, de a distruge copilul;

-

părinţi abuzivi care afirmă că doresc disciplinarea copilului negând intenţia
distructivă;
De obicei, ei sunt cei mai periculoşi pentru că nu-şi recunosc tratamentul inacceptabil

pe care îl aplică copilului.
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În delimitare atitudinii corecte şi normale faţă de copil trebuie să se ţină cont şi de
contextul socio-economic în care trăieşte copilul, precum şi de nivelul de acceptare al societăţii
vizavi de violenţă, pedeapsă fizică, etc.
Fenomenul de abuz asupra copilului este considerat un fenomen multidimensional fiind
prezent în toate societăţile şi la toate nivele acestora şi rezultând din interacţiunea mai multor
elemente: particularităţi ale copiilor şi părinţilor, relaţiile care se stabilesc în cadrul intrafamilial,
contextul cultural, comunitar şi societal.
Când este vorba despre propriul copil, orice adult crede că-şi poate exercita liber
dreptul de a-l pedepsi pe copil. Pedeapsa fizică este folosită pentru a provoca durerea. Pedeapsa
minoră, cea care nu periclitează fizic copilul, prin repetare sau folosită impropriu, în concordanţă
cu faptele comise, poate conduce la traume psihice şi variază de la o lovitură cu palma până la
utilizarea unor obiecte dure, rănirea, legarea, provocarea unor arsuri, tragerea de păr şi chiar
otrăvirea.
Vătămarea copilului se poate produce prin modalităţi diferite, având urmări grave
pentru copil. În funcţie de gravitatea faptei este determinat şi gradul de abuz. Forme grave,
periculoase pentru sănătatea copilului apar uneori printre modalităţile „educative” aplicate
copilului de către un părinte, care îşi exercită dreptul de a pedepsi copilul. E foarte greu de
determinat când apare abuzul, dar e clar că dacă este pusă în pericol sănătate psihică şi fizică a
copilului e vorba de un abuz. Părintele îşi atribuie drepturi depline asupra modului în care îşi
creşte şi îşi educă copilul. La noi în ţară, din punct de vedere cultural sunt tolerate diferite forme
de violenţă.
„În cultura tradiţională românească a-ţi bate copilul semnifică a face om din el şi un
percept educaţional te învaţă să nu ascunzi bâta de copil. Se ştie că unde dă mama creşte, iar
bătaia e ruptă din rai. Dacă mentalitatea îţi recomandă aceste practici, propria ta experienţă de
copil ţi le confirmă, şi nu există nici o şcoală pentru cea mai dificilă şi importantă meserie, aceea
de părinte, părintele va apela la bătaie şi pedepse fizice fără a se întreba prea mult asupra
consecinţelor şi a căuta alternative.”
Există numeroase cauze ale aplicării pedepsei fizice la copii:
 Moştenirea acestei forme de disciplină de la părinţi. Cei care nu sunt în stare să-şi
reamintească trecutul, ajung să-l repete.
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 Imaturitatea afectivă a părinţilor. Bătaia presupune o comoditate a părinţilor. Îi trebuie
mai mult timp şi efort pentru a căuta şi găsi o formă alternativă de educaţie decât să
lovească copilul.
 Nevoia excesivă de control apare sporadic la acei părinţi care nu s-au realizat pe plan
educaţional, material, profesional, şi care simt nevoia de a exercita în mod abuziv
autoritatea asupra singurului aspect pe care îl pot controla: comportamentul copilului.
 Frustrarea. Această cauză derivă din cea anterioară şi apare la părinţi care deprimaţi de
eşecurile lor au nevoie de o” persoană slabă” asupra căreia să-şi reverse frustrarea.
Copilul este cea mai probabilă victimă. Adultul este cel care face regulile şi care în mod
obligatoriu are dreptate. Dacă copilul nu îndeplineşte aşteptările, adultul recurge la
pedeapsa fizică.
Distingerea

dintre abuzul şi disciplinarea copilului se face sub mai multe

aspecte: intensitatea reacţiei parentale în raport cu greşeala, raportarea
episodului prezent la anumite episoade anterioare, consecinţele asupra
comportamentului, intenţia părintelui, severitatea pedepsei.
Argumente împotriva folosirii pedepsei fizice:
 limitele între pedeapsa fizică şi abuz pot fi adesea ambigue - orice părinte care apelează
la pedeapsa fizică poate în anumite condiţii să evolueze spre abuz;
 pedeapsa fizică face parte din categoria „ întăriri negative”;
 recurgerea frecventă la pedeapsa fizică implică precocitatea capacităţii şi autorităţii
parentale. În cazul în care copilul răspunde doar la pedeapsa fizică, putem aprecia că
autoritatea părinţilor şi-a pierdut puterea;
 pedeapsa fizică are ca rezultat formarea la copil a unei mentalităţi de învins şi nu de
învingător.
Cel mai puternic mesaj transmis neintenţionat copilului prin folosirea pedepsei
corporale este acela că violenţa este un comportament acceptabil, că este în regulă ca o persoană
puternică să folosească forţa pentru a corecta pe cel mai slab. Aceasta ajută la perpetuarea unui
ciclu al violenţei în familie şi societate.
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Dacă un copil trăieşte în critică,

Dacă un copil trăieşte în adevăr,

El învaţă să condamne.

El învaţă să aprecieze.

Dacă un copil trăieşte în ostilitate,

Dacă un copil trăieşte în nepărtinire,

El învaţă să se bată.

El învaţă ce este dreptatea.

Dacă un copil trăieşte în ridicol,

Dacă un copil trăieşte în siguranţă,

El învaţă să fie temător.

El învaţă să aibă încredere.

Dacă un copil trăieşte în ruşine,

Dacă un copil trăieşte în aprobare,

El învaţă să fie timid.

El învaţă să fie mulţumit de sine.

Dacă un copil trăieşte în toleranţă,

Dacă un copil trăieşte în acceptare şi
prietenie,

El învaţă să fie răbdător.
El învaţă să găsească dragostea în lume.
Dacă un copil trăieşte în încurajare,
El învaţă ce este încrederea în sine.

ROLUL ŞCOLII ÎN COMBATEREA DEVIANŢEI ŞCOLARE
Un copil, victimă a violenţei intrafamiliale, este de obicei un copil cu probleme în
adaptarea şcolară. Relaţia şcoală-familie este şi terenul de manifestare a unor disfuncţionalităţi,
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care dacă se corelează sistematic duc la apariţia fenomenelor de inadaptare şcolară, dificultăţi de
învăţare, absenteism , violenţa şcolară – toate reprezentând devianţa şcolară.
Elevii cu probleme de comportament prezintă, în general , o motivaţie redusă pentru
învăţarea şcolară - de aceea ei trebuie întotdeauna motivaţi pentru a se implica în învăţare.
În acest sens pot enumera unele sugestii privind

modalităţile de intervenţie în

înlăturarea comportamentelor indezirabile şi întărirea celor dorite, adaptative:
 Aprobarea, stimulii pozitivi (recompensele) întăresc comportamentul şi probabilitatea ca
acesta să se repete în viitor va fi mare.
 Extra-atenţia acordată unui comportament sau altul întăresc acel comportament. De aceea
aceasta trebuie acordată numai comportamentelor dorite însoţită de recompense (laude şi
încurajări:de ex. îmi place cum lucrează X sau mi-ar plăcea ca toţi să lucreze ca Y etc.)
 Atenţie! Nu trebuie acordată extra-atenţie comportamentelor indezirabile, pentru că, deşi
poate fi una negativă (ridicarea tonului, ameninţarea cu sanctiunea, teorii lungi şi
plictisitoare despre moralitate, etc.), ea poate întări şi recompensa comportamentul.
Copiilor le place să atragă atenţia şi dacă singurul mod de a atrage atenţia este atenţia
negativă se va comporta astfel încât să o obţină.
 Atunci când considerăm că un anumit comportament incomod nu merită a fi sancţionat,
căutaţi să-l ignoraţi. Pentru aceasta trebuie să evitaţi contactul vizual cu copilul şi să
încercaţi să vă mentineţi calmul. Când copilul a încetat comportamentul inadecvat,
invitaţi-l să participe la ceea ce faceţi, discutaţi cu copilul în mod normal fără să-i arătaţi
resentimente sau supărare. Evitaţi contactul vizual prelungit, rugămintea sau cearta.
 În cazul în care anumite conduite nu pot fi ignorate (acţiuni precum lovirea unui alt
copil), interveniţi cu mult calm si tact. Încercaţi să aflaţi ce s-a întâmplat, ce l-a supărat
pe copilul respectiv şi într-o maniera cât mai impersonală. Ajutaţi copilul să-şi recapete
controlul prin încurajarea blândă. Arătaţi-i multă grijă, atenţie, afecţiune, arătaţi-i că-i
înţelegeţi “necazurile” (spuneţi-i-o, nu-l lăsaţi doar pe el să înţeleagă).
Cel mai important lucru pentru prevenirea reacţiilor nevrotice îl reprezintă
provocarea unor sentimente pozitive, asigurarea unui climat care să-i confere
copilului confort psihic, stimularea bunei dispoziţii, a relaţiilor prieteneşti!
Unele modalităţi de diminuare a comportamentelor indezirabile pot fi :
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 animarea comunicării între familii şi stimularea unor demersuri comune de către grupuri
de părinţi cu probleme sau situaţii asemănătoare;
 iniţierea şi abilitarea părinţilor în utilizarea procedeelor educative adecvate vârstei şi
particularităţilor individuale ale copiilor;
 formarea unor atitudini care să favorizeze colaborarea familiei cu alte instituţii educative:
şcoala, grădiniţa, biserica etc.;
 asistenţa psihopedagogică sau psihoterapeutică acordată familiilor aflate în situaţii de
criză;
 consilierea părinţilor ai căror copii sunt victime ale violenţei intrafamiliale;
 pregătirea cuplurilor tinere în vederea maternităţii şi paternităţii.

VIOLENȚA ÎN FAMILIE
Prof. Fănică Daniel
Școala Gimnazială Cândești, Loc. Cândești, jud. Buzău

Violența în familie cunoscută și sub numele de violența domestică (abreviat VD) , abuz
domestic, abuz familial, abuz marital/conjugal sau violență intimă (abreviat VI), poate fi
definită pe larg ca fiind un model comportamental abuziv al unuia sau al ambilor parteneri dintro 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 în România, 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.
Legislația română
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În România există o lege - Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie,
republicata 2014. - care se adresează acestei probleme. Definiția legală a violenței in familie din
articolul 3 al acestei legi este:
"(1) În sensul prezentei legi, violența în familie reprezintă orice acțiune sau inacțiune
intenționată, cu excepția acțunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau
verbal, savârșită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași
familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferințe fizice, psihice, sexuale,
emoționale ori psihologice, inclusiv amenințarea cu asemenea acte, constrângerea sau
privarea arbitrară de libertate.(2) Constituie, de asemenea, violența în familie
împiedicarea femeii de a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale."
Legea recunoaște următoarele tipuri de violență în familie: violența verbală, violența
psihologică, violența fizică, violența sexuală, violența economică, violența socială, violența
spirituală.
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:
“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.
Perspectivă feministă
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,
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;
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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.

Scurt istoric
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 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
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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.
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
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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
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. Violența în familie a fost adresată
explicit de lege prima dată în anul 2000 (înainte de această dată ea putea fii sancționată
prin dispozițiile generale care incriminează actele de violență, dar nu se făcea nicio
referire specifică la membrii familiei). 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. De asemenea în anul 2003 a fost adoptată prima lege extrapenală împotriva
violenței în familie, care a fost ulterior modificată în 2012 (când s-au introdus ordinele
de protecție), și în 2014. În anul 2012, statisticile arătau că 75%-80% dintre femei sunt
abuzate în spațiul domestic (verbal, psihologic, fizic, sexual). 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
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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%).
Cadrul legislativ
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 articol de lege important este Art. 197 Relele
tratamente aplicate minorului.
Legislație extrapenală
Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata
2014 oferă o definiție și abordare extrapenală a violenței în familie; victima poate
deasemenea să ceară un ordin de protecție.
In ceea ce privește abuzul asupra copilului, este relevantă Legea 272/2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014.

VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ

Prof. Fănică Daniel
Școala Gimnazială Cândești, Loc. Cândești, jud. Buzău
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,, Atâta timp cât oamenii vor folosi violenţa pentru a combate violenţa, aceasta va exista
întotdeauna printre noi ,, Michael Berg
În mod tradiţional şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, de formare a
competenţelor cognitive, de întelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne înconjoară, de
înţelegere a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine.
Violenţa şcolară nu include numai acţiunile explicit violente, care intră în sfera penalului,
ci şi o serie întreagă de violenţe mai subtile (intimidări, tachinări, ironii, agresiuni verbale etc.).
Sentimentul de siguranţă difera mult de la un elev la altul, la fel ca si normele sau valorile prin
prisma cărora un fapt este caracterizat ca violent.
Fenomenul violenţei şcolare este extrem de complex, iar la originea lui se află o
multitudine de factori. Şcoala însăşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă, ea
reprezintă un loc unde elevii se instruesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se
promoveaza modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a
copilului. Clasa şcolară constituie un grup ai cărei membrii depind unii de alţii, fiind supuşi unei
mişcări de influenţare reciprocă de a determina echilibrul funcţional al câmpului educaţional.
Atunci când se vorbeşte despre violenţa în şcoală se consideră drept surse anumiţi factori
exteriori şcolii: mediul familial, mediul social ca şi unii factori ce ţin de individ, de
personalitatea lui.
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 favorizante factorii exteriori ai şcolii: mediul familial, mediul social, ca şi
factori

ce

ţin

de

individ,

de

personalitatea

lui.

Mediul familial reprezintă cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Cele mai grave
forme de manifestare a violenţei în cadrul familiei sunt bătaia şi incestul cu consecinţe extrem de
nefavorabile asupra procesului de dezvoltare şi maturizare psihocomportamentală a copilului.
La rândul său, mediul social conţine numeroase surse de influenţe de natură să inducă, să
stimuleze şi să întreţină violenţa şcolară: situaţia economică, slabiciunea mecanismelor de
control social, criza valorilor morale, mass-media dar nu în ultimul rând lipsa de cooperare a
instituţiilor

implicate

în

educaţie.

Analiza evidenţiază faptul că violenţa în şcoală nu poate fi explicată, prevenită, ameliorată
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sau combatută fără a examina şi mediul familial, acesta având un rol esenţial în dezvoltarea
copilului şi a mecanismelor de autocontrol a impulsurilor violente. Se constată un anume grad de
consens în rândul majorităţii actorilor investigaţi privind existenţa în şcoală a unor probleme ca:
dificultăţi de comunicare elevi-profesori, impunerea autorităţii cadrelor didactice, stiluri
didactice de tip autoritar ale profesorilor, distorsiuni în evaluarea elevilor. Alte aspecte de natură
şcolara identificate drept cauze posibile ale violentei au fost: prejudecatile profesorilor în raport
cu apartenenta etnica a elevilor, vârsta si experienta didactica, programe scolare încarcate.
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.. 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 căror sens este transparent, iar dacă şcoala este un loc de învăţare a democraţiei,
atunci aceasta presupune că 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 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 atât părinţilor cât şi elevilor-problemă. Una dintre aceste soluţii este
prezenţa unui psiholog care să consilieze elevii şi să colaboreze cu cadrele didactice în vederea
reducerii riscului de violenţă.
Violenţa fizică este o problemă de actualitate atât în rândul cadrelor didactice cât şi în
rândul elevilor care învaţă în şcolile româneşti.
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
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conflictele ce apar între ei, fără implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să
discute despre problema conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre
consecinţele comportamentului violent. Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog
care să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării
părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escaladate tocmai prin implicarea acestora,
ajungându-se la ameninţări cu moartea şi bătăi în plină stradă. Situaţia devine problematică
atunci când aceste incidente se repetă foarte des, fie când violenţa este foarte puternică sau se
manifestă asupra profesorilor. Sunt necesare măsuri pentru întărirea securităţii, respectiv
angajarea unor firme de pază şi o mai bună colaborare cu poliţia, instalarea unor sisteme de
supraveghere video în curtea şi holurile şcolii.
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 afla în exteriorul şcolii.
Bibliografie:
Ilut, P., Valori atitudini si comportamente sociale – Teme actuale de psihosociologie,
Iasi, editura Polirom, 2004, p.107-122.
Liiceanu, A., Violenta umana: o neliniste a societatii contemporane, in Ferreol, G.,
Neculau, A. (coord.), Violenta – Aspecte psihosociale, Iasi, editura Polirom, 2003, p.47-57.
Mitrofan, N., Agresivitatea, in Neculau, A.(coord.), Psihologie sociala, Iasi, Editura
Polirom, 1996, p. 427-437.
Salavastru, D., Violenta in mediul scolar, in Ferreol, G., Neculau, A. (coord.), Violenta –
Aspecte psihosociale, Iasi, editura Polirom, 2003, p.119-137.

SĂ EXMATRICULĂM VIOLENȚA

Profesor: VLĂDĂȘCĂU ALINA-ADRIANA
Școala Gimnazială Pietroasele, Com. Pietroasele, jud. Buzău

„A face faţă cu bine conflictelor este o artă”
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Termenul de „conflict” vine de la cuvântul latinesc „confligo, -ere” = a se lupta, a se bate
intre ei.
Conflictul este un fenomen psihosocial tridimensional, care implică o componentă
cognitivă (gândirea, percepţia situaţiei conflictuale), o componentă afectivă (emoţiile,
sentimentele) şi o componentă comportamentală (comunicarea, acţiunea).
Rezolvarea conflictului înseamnă lichidarea lui prin metode analitice, care presupun
accederea la rădăcina problemei si obţinerea unui rezultat care este vizat de ambele părţi ca fiind
o soluţie permanentă a problemei.
Cauzele care duc la existenţa conflictelor sunt:
1. incompatibilităţile si diferenţele – trăsături de personalitate, opinii, atitudini, credinţe,
valori
2. nevoile umane
3. comunicarea, atunci când este absentă sau defectuoasă
4. lezarea stimei de sine
5. conflictul de valori
6. conflictul de norme
7. comportamente neadecvate
8. agresivitate
9. absenţa sau nivelul nesatisfăcător al unor competenţe sociale
10. conflicte legate de status, putere, prestigiu, cultură
11. structură
Consecinţele conflictului:
Consecinţele negative:
12. emoţii si sentimente negative (furie, anxietate, teama, suferinţa, tristeţe, stres, singurătate,
îmbolnăviri, distrugerea coeziunii si identităţii grupului, producerea de duşmani, risipa de
timp, pagube materiale)
Consecinţe pozitive:
13. surse ale schimbării, dezvoltării dinamismului conduc la dobândirea experienţei, la
dezvoltarea personală, consolidarea încrederii şi stima de sine, stimularea interesului; pot
promova coeziunea si identitatea de grup, eficientizează activitatea, încurajează
intercunoaşterea, promovează creativitatea si inovarea
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Pot apărea din partea celor implicaţi, mai multe reacţii la conflict:
14. abandon, renunţare sau retragere
15. reprimare
16. victorie, compromis
17. metoda win-win (victorie-victorie)
Cum evită oamenii conflictul:
18. agresivă ( „Nu te lega de mine ca altfel o sa regreţi”)
19. pasivă ( „Refuz să mă cert”)
20. agresiv-pasivă („Dacă eşti supărat, te priveşte”)
21. prin renunţare („La ce bun”)
22. prin capitulare („Bine, facem ca tine”)
Perspectiva interculturală de concepere a educaţiei poate să conducă la atenuarea conflictelor
si la eradicarea violenţei in şcoală, prin formularea unor comportamente cum sunt:
23. aptitudinea de a comunica
24. cooperare si instaurarea încrederii in sânul grupului
25. respectul de sine si al altora, toleranţa faţă de opiniile diferite
26. luarea de decizii in chip democratic
27. acceptarea responsabilităţii altora şi a propriei persoane
28. soluţionarea problemelor interpersonale
29. stăpânirea emoţiilor primare
30. aptitudinea de a evita altercaţii fizice
Atunci când se ştie că va veni cineva nou in clasă, profesorul poate pregăti elevii in legătura
cu ambientul cultural al acestora (din ce regiune vin, care sunt trăsăturile lingvistice, religioase,
culturale). Atitudinile care pot facilita o buna primire:
31. noul venit trebuie să resimtă sentimentul că a fost aşteptat
32. e necesară o atitudine de curtoazie, prin vorbe si fapte a „gazdelor” in vederea unei
integrări optime in noul colectiv
33. profesorul va crea momente de comunicare intre elevi, astfel aceştia să împărtăşească
sentimente si experienţe
34. se recomandă munca in echipe
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35. noul venit are nevoie sa fie recunoscut – va primi sarcini didactice ca si ceilalţi elevi, va
fi introdus progresiv in normele regulamentului de funcţionare internă a şcolii
Modalităţi de prevenire a conflictelor:
1. NEGOCIEREA – dialog intre două sau mai multe persoane, prin care acestea încearcă să
ajungă la o înţelegere, care să constituie rezolvarea unei chestiuni comune
Etape: pregătirea pentru negociere, negocierea propriu-zisă, ajungerea la o înţelegere
2. MEDIEREA – o a treia persoana ajută părţile aflate in conflict să-şi prezinte punctele de
vedere si să-şi rezolve problemele.
Etape: introducerea in mediere, relatarea problemei, identificarea datelor si a problemelor,
identificarea soluţiilor, recapitularea si discutarea soluţiilor, realizarea unui acord.
3. ARBITRAJUL – participarea unei terţe persoane care ascultă argumentele şi in final ia o
hotărâre care trebuie să fie benevol acceptată.
Etape: pregătirea ambelor părţi aflate in conflict, grupul „reclamant” îşi prezintă propria
versiune, grupul „reclamat” îşi spune propria versiune, arbitrul

ia decizia , care trebuie

respectată de ambele părţi ale conflictului.
4. METODA VICTORIE-VICTORIE – problema este rezolvată reciproc, avantajos.
Negocierile se bazează pe respect reciproc, iar soluţia ii satisface integral pe ambii
parteneri.
Etape: formularea problemei, identificarea părţilor implicate, cunoaşterea nevoilor reale din
spatele celor declarate, găsirea punctelor de întâlnire a nevoilor, generarea de soluţii posibile.
Este foarte dificil, chiar imposibil să deschizi o uşă încuiată. Dar dacă ai o cheie, o pui in
broască, o întorci si uşa se deschide. Uneori, când elevii se ceartă sunt ca nişte uşi încuiate; nu
ascultă pe nimeni si nu se deschid. Daca ai cheia gândurilor ii poţi ajuta să-şi rezolve problemele.
Cele cinci chei sunt: să nu judeci, să nu dai sfaturi, să fii in mod egal empatic, să păstrezi
confidenţialitate, să arăţi că îţi pasă.
Referinţe bibliografice:
1. Anghine, Laurenţiu, 2000, „Drepturile omului”, Fundaţia pentru o Societatea Deschisa,
Timişoara
2. Shapiro, Daniel, 1998, „Conflictele si comunicarea. Un ghid prin labirintul artei de a face
faţă conflictelor”, Ed. Arc, Bucureşti
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3. Stoica Constantin, Ana si Adrian Niculau (Coord.), 1998, „Psihopedagogie rezolvării
conflictelor”, Ed. Polirom, Iaşi

Violenţa şcolară şi educaţia interculturală
Profesor înv.Lazar Madalina Maria
Școala cu clasele I – VIII, Daesti- Popesti, Structura Ursi Rm. Valcea Jud: Valcea

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 societatea românească, ceva care ține de „lumea formelor fără fond”.
Educaţiei interculturală tinde să întăreasca relaţia şcoală-comunitate care ar presupune respect,
toleranţă

şi

“vizibilitate”

culturilor

minoritare

şi

şcolilor

multietnice.

Reprezentanţii şcolii trebuie să fie învăţati 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, asfel 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 dezvo ltare. Pentru a se realiza acest standard au fost adoptate câteva imperative:

- îmbunătăţirea mediului de învăţare în şcolile pilot, care vor stimula o dezvoltare adecvată şi
implicarea
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în

viaţa

fiecărui

elev

indiferent

de

mediul

cultural

- adaptările curriculare pentru a crea un context potrivit de comunicare interculturală şi
cunoaştere

-

îmbunătăţirea

metodelor

didactice

astfel

încât

profesorii

să

poată:

a) să recunoască corect şi să valorifice, în activităţile zilnice, diversitatea culturală printr-o
evaluare

raţională

dincolo

de

concepţii

b) media diferenţele culturale în diferite contexte sociale între cultura şcolară- şi cu uşoare
diferenţe-

comunităţile

rrome

c) beneficieze la maximum de profitul pedagogic al tuturor pretextelor din dezvoltarea
interculturală

d)

să

iniţieze

dialoguri

în

clasă

cu

fiecare

copil

- stimularea interesului şcolilor pilot de a-i implica din punct de vedere creativ în elaborarea
documentelor

care

pot

fi

experimentate

- formarea abilităţilor şi strategiilor de stabilire a parteneriatelor cu părinţii şi comunitatea

Pot fi găsite activităţi prin intermediul cărora şcolile să promoveze această componentă: activităţi
de formare, activităţi de consiliere pentru a identifica aspectele vulnerabile în şcoală şi
implementarea cu succes a soluţiilor alese, activitate care se adresează elaborării materialelor
care vor arăta experienţele concrete din clasă, documentarea şi monitorizarea activităţilor.
Un interes sporit se va arăta organizării sistematice a activităţilor realizate în fiecare şcoală
pentru a menţine configuraţia structurală a practicilor şi experienţelor realizate cu succes, a
lecţiilor

deja

studiate

şi

a

ideilor

creative.

Pe lângă cele două ghiduri adresate aspectului intercultural care fac parte din proiect, fiecare
şcoală trebuie să elaboreze propriile resurse materiale folosind instrumente didactice sau
promovând creaţiile individuale ale elevilor, care ar încuraja iniţiativelor interculturale şi
portofolii
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care

vor

monitoriza

fiecare

etapă

a

dezvoltării

proiectului.

Un prim exemplu de concretizare a intenţiilor menţionate mai sus este seminarul de formare:
“Educaţia prin şi pentru diversitate culturală”, ţinut la Ploieşti în 7-8dec.2001 care a oferit
participanţilor un context productiv pentru asimilarea şi împărtăşirea cunoştinţelor şi a
schimbului

de

experienţă,

sugestii

şi

îmbunătăţiri.

În formarea identităţii un rol important îl are viaţa privată, familia cu zestrea ereditară şi educaţia
primită în primii ani de viaţă. În manifestarea ei îşi pun amprenta anturajul, instituţiile educative
ş.a. Deci, pentru dezvoltarea personală elementele de viaţă privată şi publică se întrepătrund
generând

un

raport

de

complementaritate.

Toţi copiii trebuie educaţi pentru a participa deplin şi 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.

În acest context, educaţia rromilor constituie o problema încă nerezolvată, cu consecinţe vizibile
în plan social.Dificultăţile întâmpinate sunt generate de patru categorii de cauze:

a)

cele

legate

de

modul

de

viaţă

al

rromilor(sărăcie

cronică,

tradiţii)

b) cauze care ţin de atitudinea cadrelor didactice şi a altor factori responsabili implicaţi în
educaţia

rromilor

c) o lipsa de corelare legislativă privind protecţia socială şi politica educaţională

d)

statutul

incert

al

inspectorilor

şcolari

pentru

rromi

Marginalizarea rromilor (cel mai adesea nedeclarată) merge de la atitudinea mai puţin
binevoitoare faţă de elevi, aşezarea lor în ultimele bănci până la lăsarea de izbelişte a şcolilor şi
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claselor în care învaţă copii rromi. Mai mult chiar,cadrele didactice din afara etniei, cu grade
didactice

şi

rezultate

bune,

care

predau

la

aceste

clase,

sunt

marginalizate.

Educatia interculturala este una din dimensiunile educatiei integrale. Criterii de succes în
realizarea

educaţiei

interculturale

în

şcoală

sunt:

a) asigurarea unei balanţe între diferitele finalităţi majore ale educaţiei (scopuri culturale,
profesionale

de

calificare

,

sociale,

de

dezvoltare

profesională);

b) asigurarea de oportunităţi pentru comunicare şi cooperare, chiar între grupuri diferenţiate;

c)

asigurarea

de

şanse

egale

de

educaţie;

d) reflectarea diverselor realităţi specifice societăţilor multiculturale prin toate tipurile de
curriculum;

e) prezentarea informaţiilor din cât mai multe perspective, pentru a stimula conştiinţa diversităţii
şi

a

unităţii

prin

diversitate.

Rezolvarea problemelor legate de educaţia etnicilor rromi depinde de un complex de factori
sociali, culturali, afectivi.Între aceştia se desprind drept cauze principale ale abandonului şcolar
sărăcia,tradiţiile etniei şi discriminarea elevilor rromi în cadrul sistemului de învăţământ.

Toţi copiii trebuie să înveţe să trăiscă şi să interacţioneze pozitiv în această lume diversă.
Atingerea acestui deziderat presupune implicaţii majore la toate nivelurile învăţământului
obligatoriu: politică, structuri,organizaţii,administraţie;relaţii între şcoala şi comunitate;
restructurarea şi formare apersonalului; pedagogie; evaluare; selecţia şi repartiţia elevilor,
tutoratul; sistemul educativ şi servicii cum ar fi hrană mediul fizic şi, în general etosul şcolii. Să
schimbăm ideologia care respinge sau subordonează grupurile minoritare,să facem în aşa fel ca,
deţinătorii puterii să opereze într-o manieră justă şi umană.
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ ŞI INTERCULTURALĂ

Profesor: Coste Diana-Monica
Colegiul Tehnic “Unirea” – Ştei, Judeţul Bihor
Cooperare, participare, dialog şi respect sunt cuvinte care desemnează atitudini pe care
trebuie să le aibă toţi oamenii dintr-o şcoală, dintr-o societate, în special adulţii, atitudini care
trebuie să inspire activităţile şi atmosfera în şcoli.
A învăţa să trăim împreună în cadrul contemporan al spaţiilor/societăţilor multiculturale.
este o educaţie care se adresează tuturor, minoritari şi majoritari, şi care permite tinerilor/elevilor
să conştientizeze propriile determinări culturale, stereotipuri şi prejudecăţi, să cunoască, să
înţeleagă şi să respecte diferenţele, să-şi dezvolte competenţe specifice comunicaţionale şi de
relaţionare interpersonală şi intercomunitară, să aibă capacitatea de a relativiza punctele de
vedere în vederea refuzului discriminării şi intoleranţe.
În societatea românească persoanele şi categoriile dezavantajate reprezintă o problemă
reală, conştientizată şi recunoscută cu precădere în ultimul deceniu. Ne confruntăm tot mai serios
cu fenomenul excluderii, marginalizării unui număr mare de categorii sociale, fenomen ce are
consecinţe grave atât asupra dezvoltării persoanei, cât şi asupra funcţionării şi evoluţiei
democratice a societăţii. Incluziunea socială joacă un rol fundamental în viaţa omului.
Persoanele şi grupurile etnice, religioase, sau de orice altă natură, care se simt excluse
sunt marcate de anomie, izolare, suferinţă, regres în procesul de socializare.
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În astfel de medii, apar tot mai frecvent virulente manifestări naţionaliste, conflicte interetnice
periodice, răbufniri violente fără scopuri bine conturate, toate avand premisa constientizarii
propriei stigmatizari in raport cu mediul in care aceste persoane traiesc si nu reusesc sa se
integreze.
În societatea democratică ȋn care pretindem cǎ trǎim, oamenii au posibilitatea de a-şi
exprima opiniile, interesele, valorile personale. Armonizarea diferenţelor de opinii şi interese,
condiţie a integrării şi păcii sociale, se realizează prin dialog, negociere, arta convingerii. Se
împacă astfel, nevoile personale cu cele sociale, creşte implicarea responsabilă a indivizilor şi
grupurilor în viaţa social-politică, creşte ataşamentul faţă de valorile civice democratice
(libertate, responsabilitate, toleranţă, demnitate),ceea ce conduce la realizarea consensului social.
Este cunoscut faptul cǎ frecvent putem constata acte de o violenƫǎ dusǎ la extrem ȋn
diferite medii, violenƫe, a cǎror victime sunt pesoane aparƫinând altor etnii, religii sau chiar
persoane cu dizabilitǎƫi, incapabile de autoaparare .
De multe ori, ȋn relaƫia cu proprii elevi, ȋn cadrul activitǎƫilor şcolare şi extraşcolare,
ȋncerc sǎ le cultiv valori, atitudini şi comportamente pozitive, astfel ȋncât ȋi ȋndrum sǎ ȋnƫeleagǎ,
sǎ cunoascǎ, sǎ accepte şi sǎ constientizeze diversitatea culturalǎ,etnicǎ şi religioasǎ a societǎƫii
democratice, aceasta diversitate nefiind altceva decât realitatea ȋn care trǎim.
Ĩn activitatea didacticǎ, educativǎ, ne confruntam adesea cu nevoia de a-i sprijini pe copiii
cu dizabilitǎƫi, care din varii motive sunt ȋncadraƫi ȋn ȋnvǎƫǎmântul de masǎ şi ȋn aceste situaƫii de
multe ori eşti nevoit sǎ iei atitudine ȋncercând sǎ explici şi sǎ aduci argumente pǎrinƫilor şi
elevilor care nu ȋnteleg cǎ toƫi copiii au dreptul la educaƫie, cǎ nu sunt vinovaƫi aceşti copii cǎ se
aflǎ ȋn aceastǎ situaƫie delicatǎ; ȋncerci sǎ ȋi determini sǎ se transpunǎ ei ȋn aceastǎ situaƫie şi sǎ
ȋşi ȋnchipuie cǎ oricând pot fi chiar ei subiectul discriminǎrii, apelând astfel la latura afectivǎ a
personalitǎƫii lor. Ĩncerc astfel sǎ le dezvolt capacitǎƫi de a trǎi ȋn condiƫii de egalitate cu cei care
au nevoi speciale, cu cei care au o alta culturǎ sau naƫionalitate,cu cei care aparƫin altui grup
social.
Prin practicile curente, noi, profesorii, ȋncercǎm să descoperim strategii adecvate de
combatere a acestor prejudecăţi şi discriminări, să atragem atenţia asupra necesităţii incluziunii
sociale a a persoanelor discriminate spre beneficiul şcolii şi al întregii societăţi, să conştientizǎm
elevii asupra rolului care le revine în vederea realizării incluziunii sociale si să stimulǎm
creşterea performanţelor educaţionale şi civice ale tuturor elevilor, ȋn egalǎ masurǎ. De
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asemenea, facem eforturi să consolidăm încrederea reciprocă persoanelor discriminate –
populaţie majoritară, acordând diferite responsabilităţi copiilor, farǎ a face deosebiri ȋntre ei.
La depăşirea stării de dezavantaj în care se află persoanele defavorizate trebuie să
contribuie toată societatea, fiecare membru în parte. Este un proces la care trebuie să contribuie
toate părţile implicate, spre beneficiul tuturor. Unii factori ai ameliorării ţin mai mult de datoria
populaţiei majoritare, alţii de a celei minoritare, iar alţii le implică deopotrivă. Ne propunem si
urmarim să dezvoltăm creşterea comunicării şi cooperării interculturale, interetnice, combaterea
prejudecăţilor şi a oricăror forme de discriminare interetnică, practicarea şi dezvoltarea culturii
proprii şi respectarea celorlalte, respectarea şi valorizarea toturor culturilor. De asemenea,
motivăm creşterea încrederii reciproce, iar pentru schimbarea percepţiei minoritatilor despre
educaţie şi creşterea performanţelor educaţionale, în acest sens, inclusiv M.E.C.T. desfăşoară
programe în favoarea copiilor şi tinerilor discriminati prin asigurarea de locuri speciale în licee şi
facultăţi.
De asemenea îi învăţăm pe elevi să evite să subestimeze potenţialul colegilor, să nu
accepte izolarea sau autoexcluderea .
Violenţa se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Un factor determinant este lipsa
educaţiei. Lucrând în învăţământ de multi ani, pot spune că în acest timp am observat cu
dezamăgire faptul că tinerii se schimbă şi devin din ce in ce mai violenţi, generaţie după
generaţie, din ce in ce mai rău. Noi, profesorii, incercăm in zadar să corectăm ceea ce nu a fost
invăţat in primii ani de viaţă ai adolescentului. Majoritatea nu acceptă niciun sfat, nici dacă vine
in ajutorul lor. Ajunşi in perioada in care sunt atotştiutori, nu acceptă nimic decât dacă le
convine, chiar dacă ar fi conştienţi de faptul că nu vrem decât să-i ajutăm, nu vor face decât ceea
ce vor.
In zadar sper că vor exista generaţii care să nu fie violente, dar facem tot posibilul să
diminuăm efectele manifestării lor şi să prevenim eventualele situaţii neplăcute cauzate de
violenţa.
Violenţa este ca o boală iremediabilă. Odată deprinsa, nu mai există niciun leac care s-o vindece.
Totul porneşte din familie. Dacă nu este invăţat de mic ce inseamnă respectul,
responsabilitatea şi demnitatea, dacă nu i se oferă un model familial pozitiv, la un moment dat,
tânărul mai apoi devenit adult, va dovedi că nu va fi capabil sa facă parte dintr-un cerc mai
restrâns, precum o familie; nu va fi capabil la rândul său să îşi educe proprii copii şi nici să-i
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crească într-un mod corespunzator, sau să le ofere afecţiunea, sprijinul şi atenţia de care copiii au
nevoie; nu va putea să le ofere o educaţie corespunzătoare şi aşa, copilul va deprinde şi el
obiceiul numit „violenţă”.
În foarte multe cazuri, elevii refuză colaborarea si sprijinul din partea psihologului şcolar,
mai toată responsabilitatea rămânând în sarcina dirigintelui şi a profesorilor, situaţii in care şi
părinţii se declară depăşiţi şi incapabili să mai intervină în corijarea comportamentului violent.
Mediul conflictual familial, familii dezorganizate sau monoparentale, lipsa de comunicare
şi afecţiune, consum de alcool şi de substante interzise, lipsa unei minime exigenţe parentale,
situaţia economică precară, şi inegalităţile sociale sunt factori care concureaza in manifestarea
violentei pe fondul lipsei de educaţie. La toate acestea se poate adauga ca factor managementul
defectuos al clasei de elevi şi al situaţiilor de criză, ignorarea sau tratarea preferenţială a elevilor,
sau chiar abuzul de măsuri disciplinare, pot fi de asemenea cauze ale manifestarilor violente.
Pe fondul trăsăturilor de personalitate dominate de impulsivitate, teribilism, căutarea de
senzaţii, imaginea de sine scăzută, opoziţionism, instabilitate emoţională, sau probleme specifice
adolescenţei, neîmpărtăşite, se ȋntârzie eficienƫa intervenƫiei autorizate. Din păcate tot mai mulţi
tineri se pierd datorită influenţelor negative din jurul lor: acapararea tinerilor de cǎtre un anturaj
vicios sau schimbarea bruscă a mediului ȋn care tinerii se maturizeazǎ în mod forţat.
Din aceste motive, pe fondul diagnosticării cauzelor care stau la originile manifestării
violenƫelor, se insistă pe promovarea unei culturi a non-violenţei printre toţi actorii implicaţi în
actul eduaţional; se ȋncearcă organizarea de evenimente culturale şi educative, adresate tinerilor;
se încurajează şi se stimulează rezultatele bune şi comportamentul exemplar al elevilor, se
acordă importanƫa la nivelul

unităţilor şcolare în identificarea familiilor cu risc ridicat de

violenţă.
Nici o forma de violenta nu trebuie ignorata. Neintervenƫia în timp real pentru aplanarea
şi stingerea conflictului va permite existenţa unui focar care nu se ştie când, dar oricând se poate
reaprinde.
Societatea este pentru toţi şi a tuturor: în cadrul ei fiecare om, categorie socială, grup,
comunitate trebuie să-şi găsească locul şi rolul, să se bucure de şanse egale, să-şi valorifice
aptitudinile, talentele.
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NON-VIOLENȚA ESTE ARMA CELOR PUTERNICI
MIRICĂ MARIA
Școala: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”
Localitatea şi judeţul: Târgoviște, Dâmbovița
“Vechea lege ochi pentru ochi îi lasă pe toţi orbi.”
Martin Luther King jr.
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 sa fim
pregătiţi pentru societate trebuie să avem cunoştinţe despre non-violenţă dar şi despre prevenirea
violenţei, începând din şcoală. Violenţa în şcoală se manifestă diferit. Uneori se poate observa,
alteori o putem simţi. De exemplu violenţa între elevii din aceeaşi clasă când nu se inţeleg şi se
ceartă este o formă de violenţă verbală. Ea poate fi prin jigniri, porecle, epitete negative, cuvinte
urâte, înjurături. Cauzele pot fi multiple şi anume : trăsături fizice, psihice, religioase, etnice.
Violenţă este şi între elevi din clase diferite sau de vârste diferite. Adesea se poate ajunge la
bătai, răzbunări chiar şi în afara şcolii. Aceasta este o formă de violenţă fizică.
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În unele şcoli se întâmplă să auzim cazuri de conflicte între elevi şi profesori din cauza
elevilor indisciplinaţi, agresivi sau foarte activi. Adesea elevul sfidează profesorul şi atunci este
o formă de violenţă pasivă. Alteori, profesorul poate fi acela care să nu agreeze atitudinea
elevului şi de aici se naşte un fel de antipatie care nu duce la un final bun.
Un elev violent se poate descrie astfel: o fire agitată, egoist, agresiv, încăpăţânat, brutal,
mincinos, obraznic, certăreţ, impulsiv, care nu suportă observaţiile, nu se poate controla, nu îşi
înţelege colegii, face pe bravul ca sa iasă în evidentă şi să pară diferit de ceilalţi - prin aceasta
înţelegând că le este superior.
Cauzele acestui comportament pot fi diferite: situaţia din familie, mediul social în care
trăieşte, prieteniile pe care le are elevul în şcoală sau în afara ei. Pentru ca un astfel de elev, să fie
ajutat, el trebuie înţeles. De aceea dirigintele clasei este mai atent şi îl poate ajuta şi îndruma,
apoi profesorii care îi predau îl pot sfătui şi e necesară intervenţia consilierului şcolii. În toate
şcolile din ţară sunt acte de violenţă, unele grave, altele mai puţin grave. Acestea nu sunt dorite
dar se pot întâmpla. De aceea trebuie sa fim mai atenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Pentru a evita conflictele trebuie să învățăm atitudinile necesare aprofundării nonviolenței precum: iubirea, mulțumirea, înțelegerea celorlalți, rațiunea, calmul, iertarea, bunulsimț, fericirea, credința în Dumnezeu, curajul, cultivarea unor relații armonioase, umilința,
veselia și simțul umorului. Folosirea noțiunii de „violentă” se va referi la orice comportament al
cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. Pentru crearea unui climat de pace și
bună înțelegere în școală este necesară cunoașterea în profunzime a dificultăților curente sau
potențiale cu care se confruntă elevii, profesorii sau echipa managerială a școlii în ceea ce
privește fenomenul de violență, iar aceasta este o condiție esențială pentru dezvoltarea unui plan
operațional de prevenire și intervenție adecvat.
Violenţa şcolară este 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 în urma unei întâlniri a experţilor, organizată de Comisia Europeană la Utrecht, în anul
1997. Odată ce experţii au recunoscut importanţa acestei probleme, mobilizarea şi preocuparea
faţă de violenţa în şcoli a devenit, în mod constant, un obiectiv politic la nivel naţional şi
internaţional. Multe schimbări au urmat acestei conferinţe: s-a acceptat o definiţie mai largă a
violenţei, subliniindu-se necesitatea construirii unui corp de cunoştinţe obiective privind acest
271

fenomen; s-a considerat necesar a se da o mai mare atenţie victimelor violenţei, prin desfăşurarea
unor anchete pentru a se cunoaşte percepţia lor, efectele victimizării şi rolul consilierii
victimelor; s-a subliniat rolul parteneriatului şi reţelelor în comunităţile locale în prevenirea
violenţei din şcoli şi s-a subliniat importanţa recunoaşterii acestui rol de către cei implicaţi în
educaţie; s-a evidenţiat faptul că, în ultima decadă, violenţa în şcoli a căpătat o nouă dimensiune
politică.
Conform studiului „Violenţa în şcoală”, realizat de UNICEF în anul 2006, violenţa în
şcoală este „orice formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare inadecvată sau
jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire; bruscare,
împingere,

lovire,

rănire; comportament

care

intră

sub

incidenţa

legii

(viol,

consum/comercializare de droguri, vandalism – provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă–
furt); ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă
faţă de cadrul didactic); comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în
timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului
şcolar în vigoare”.
Un alt studiu al UNICEF, „Ascuns la Vedere - O analiză statistică a violenţei asupra
copiilor”, publicat în luna septembrie a anului 2014, confirmă amploarea zguduitoare a abuzului
fizic, sexual şi emoţional la care sunt supuşi copiii în toată lumea. Unele dintre cele mai
importante concluzii ale acestui raport sunt:
Disciplinarea prin violenţă. Aproximativ 17% din copiii din 58 de ţări sunt supuşi unor
forme severe de pedeapsă fizică (loviri în cap, tras de urechi sau lovituri dure şi repetate). La
nivel global, trei din zece adulţi consideră că este nevoie de pedepse fizice pentru a creşte copiii
bine.
Intimidare/ Bullying: Un pic mai mult de 1 din 3 elevi cu vârste între 13 şi 15 ani, la nivel
mondial, sunt brutalizaţi cu regularitate în şcoală. Aproape o treime din elevii cu vârste între 11
şi 15 ani din Europa şi America de Nord afirmă că au brutalizat alţi copii – în Letonia şi
România, aproape 6 din 10 recunosc că brutalizează alţi copii.
Violenţa sexuală: La nivel mondial, în jur de 120 de milioane de fete sub vârsta de 20 de
ani (aproximativ 1 din 10) au avut contact sexual forţat, iar una din trei fete adolescente măritate
vreodată, cu vârsta între 15 şi 19 ani (84 de milioane), au fost victime ale violenţelor emoţionale,
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fizice sau sexuale comise de soţii sau partenerii lor. Cea mai comună formă de violenţă sexuală
pentru ambele sexe a fost victimizarea în spaţiul virtual (pe internet).
Omuciderea: O cincime din victimele omuciderii la nivel global sunt copii şi adolescenţi
sub vârsta de 20 de ani, rezultând un număr de aproape 95.000 de morţi în 2012. Din ţările
Europei de Vest şi Americii de Nord, rata cea mai mare de omucideri este deţinută de Statele
Unite ale Americii. În acest context, considerăm foarte importantă conştientizarea acestui
fenomen şi necesitatea unei preocupări crescute faţă de măsurile ce trebuie luate pentru
diminuarea sa. Sensibilizarea faţă de fenomenul violenţei şcolare ar trebui, firesc, să ducă la
creşterea eforturilor depuse pentru ameliorarea situaţiei prezente.
Pe 30 ianuarie, în mai multe ţări ale lumii, este sărbătorită Ziua Internaţională a
Nonviolenţei în Şcoli. Scopul acestei zile este promovarea ideii de educare a copiilor în armonie,
solidaritate şi respect, mesajul principal al acestei zile fiind „dragoste universală, nonviolenţă şi
pace. Dragostea universală este mai bună decât egoismul, nonviolenţa este mai bună decât
violenţa şi pacea este mai bună decât războiul”.
Ziua Internaţională pentru nonviolenţă în şcoli a avut ca zi de plecare 30 ianuarie, aceasta
fiind ziua celebrării morţii lui Mahatma Gandhi, supranumit părintele independenţei Indiei şi
iniţiatorul mişcărilor de revoltă neviolente, cel care spunea: „nonviolenţa este arma celor
puternici.”
Violența nu înseamnă evoluție ci involuție.

VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ

Prof. Mentea Mirela
Şcoala Gimnazială Bodeşti
Localitatea Bărbăteşti, Jud. Vâlcea

+

Şcoala gimnazială Buneşti
Localitatea Buneşti, jud. Vâlcea

Motto:
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“Educaţia este un vaccin contra violenţei.’’

Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate,
iar de câţiva ani şi în şcoală.
Termenul de violenţă vine de la latinescul "vis" care înseamna "forţă" şi care trimite la
ideea de putere, de dominaţie, de utilizare a superiorităţii fizice, adicaăa forţei asupra altuia.
Ce este violenţa?
Violenţa are loc atunci când cineva,în mod intenţionat,spune,face,ameninţă că va face
lucruri care rănesc fizic sau emoţional, sperie, provoacă durere şi suferinţă altor personae
Violenta tine mai mult de cultura, de educatie, de context, iar calificarea unui fapt ca fiind
violent depinde de conventiile sociale în vigoare la momentul respective.
Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o
vârstă la care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate duce la un
comportament violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi
indisciplină pot influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile
văzute la televizor. Societatea românească trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor
sociale. Violenţa este din păcate pentru mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar
formele dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită, rating-ul. În mass-media se pune
accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că succesul
se măsoară în primul rând prin bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în familie, şi pe stradă, iar
şcoala are puţine şanse de a schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate celelalte
surse de informare spun contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt
acasă, pe stradă, se uită la televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte
– este contrazis de ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient. Tema „violenţa” invită din
păcate şi la respingerea vinovăţiei şi a răspunderii.
Exista o mare diversitate a formelor de violenţă ce se manifesta în mediul şcolar:
 violenţa fizică - răniri, lovituri, sechestrări, încăierări
 violenţa verbală - ironie, calomnie, insultă, înjurături, limbaj obscen.
 violenţa sexuală - viol, hărţuire sexuală.
 degradari ale bunurilor -scris pe pereti, geamuri sparte, mobilier deteriorat
 refuzul de a lucra, absenteism, perturbarea cursurilor.
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Este feresc ca în astfel de condiţii unii elevi să se simtă ameninţaţi şi chiar terorizaţi de
ideea de a merge la şcoală.
O forma de violenta extrem de raspândita în mediile şcolare este violenţa verbala.
Violenţa verbala nu este perceputa în aceeaşi maniera de elevi şi de profesori. Astfel elevii o
minimalizează în timp ce profesorii o supraevaluează.
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. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri conflictele ce apar
între ei, fără implicarea cadrelor didactice. Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui
psiholog care să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea
educării părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escaladate tocmai prin implicarea acestora,
ajungându-se la ameninţări cu moartea şi bătăi în plină stradă. Situaţia devine problematică
atunci când aceste incidente se repetă foarte des, fie când violenţa este foarte puternică sau se
manifestă asupra profesorilor.
Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să înţeleagă relaţiile sociale şi să-i pregătească
să fie responsabili, să se poată descurca într-o societate a vitezei.
Există consens în părerea că cea mai mare parte a potenţialului de agresiune şi
violenţă care apare în şcoală este „importat”. Dar este sigur că există şi factori şcolari care duc la
violenţă, începând cu relaţia profesor-elev şi climatul social până la metodele de predare,
evaluare, eşec, izolare. Atitudinea violentă a unor elevi are cauze atât externe cât şi interne.
Cauzele externe ocupă un loc uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din familie, alăturarea la
grupuri agresive şi consumul regulat de filme cu violenţă. Elevii care trăiesc în astfel de mediu se
comportă agresiv la şcoală.
Şcoala poate juca un rol important în prevenirea violenţei şcolare si aceasta nu numai în
condiţile în care sursele violenţelor sunt în mediul şcolar ci şi în situaţia în care sursele se afla în
exteriorul şcolii.
În conditiile unui mediu familial instabil, conflictual, tensionat şcoala poate reprezenta
pentru elev o a doua şansă.
Elevul îsi exprimă adesea dificultăţile sale prin agresivitate, provocare, violenţă verbala
iar profesorii trebuie să încerce să afla ce se ascunde în spatele unor astfel de comportamente,
care sunt motivele reale ale violenţei.
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Uneori elevul nu este decât un tânar în suferinţă, marcat de eşecuri şcolare care îi
afectează încrederea în sine. Toate acestea se asociază uneori cu un climat familial tensionat,
conflictual. Un astfel de elev care, prin acte violente, încearca să atragă atenţia asupra lui are o
nevoie fundamentală de stimă, de recunoaştere din partea celorlalţi. El îşi exprimă astfel nevoia
de a intra în relaţie cu profesorul într-o manieră diferită, mai valorizanta. În aceasta situatie
profesorul trebuie sa aibă o privire pozitivă asupra elevilor respectivi, să-i încurajeze, să le
stimuleze eforturile atât pa plan comportamental, cât si pe cel al activităţii de învăţare, fără să
aştepte pentru aceasta rezultate spectaculoase.
Elevii trebuie ajutaţi să-şi învingă sentimentele de inferioritate, de neputinţă şi să capete
încredere în propriile capacităţi, în aptitudinile lor, să-şi modifice propria imagine.
Profesorul are sarcina de a planifica în asa fel activităţile încât fiecare elev să poată face
ceva şi să aibă succes.
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.
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În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii personale. Nu trebuie
promovată atitudinea de a tolera violenţa (în cazul bătăilor din curtea şcolii, sau în clasă), ci de a
lua atitudine, după posibilităţi, împotriva violenţei.
Violenţa 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.
VIOLENȚA ÎN MEDIUL ȘCOLAR
Prof. Manu Tudorița
Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Brăila
Ce este violența? Violența este greu de definit, este definită în raport cu agresivitatea.
Agresivitatea se definește ca formă a comportamentului ofensiv care se consumă în plan verbal,
constituind reacția individului la o opoziție reală ori numai imaginară a celorlalți. Termenul de
agresivitate vine din latinescul agradior, care înseamnă „a merge către…” și a evoluat la
agredire, care înseamnă „a merge către… cu un spirit, cu tendința de ataca”.
Rădăcina latină a cuvântului violență este vis, care înseamnă „forță” și trimite la ideea de
putere, de dominație, de utilizare a superiorității violenței împotriva celuilalt. Violența este o
realitate schimbătoare, adesea insesizabilă. O problemă viu discutată este dacă agresivitatea
constituie o trăsătură înnăscută sau una dobândită. Altfel spus, un individ este agresiv din naștere
sau devine astfel prin forța împrejurărilor. Pentru Sigmund Freud, agresivitatea e o forță
endogenă, pulsională, înnăscută.
În mod tradițional, școala este locul de producere și transmitere a cunoașterii, de formare a
competențelor cognitive, de înțelegere a sensului vieții și a lumii care ne înconjoară, de
înțelegere a raporturilor cu ceilalți și cu noi înșine. 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. În ultimii ani, violența în rândul
minorilor a constituit subiectul a numeroase dezbateri mediatice. Violența în rândul minorilor
este în continuă creștere. Câteva întrebări se impun pe marginea acestui subiect: Putem vorbi de
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o creștere a violenței în rândul elevilor? Care sunt faptele ce pot fi încadrate în violența școlară?
Există zone și școli care sunt mai predispuse la violență? Ce poate face școala pentru prevenirea
violenței juvenile?
Cauzele creșterii violenței în rândul minorilor în școală sunt: influența mass-mediei;
influența mediului în afara școlii; influența negativă datorată divorțului părinților.
Ce numim violență școlară?
În primul rând, atunci când vorbim despre violență școlară nu putem să ne limităm la
actele de violență care cad sub incidența legii. Violența școlară este un fenomen mult mai larg, ce
trebuie evaluat și cu ajutorul altor indicatori. Jacques Pain reperează două tipuri de violență în
mediul școlar: violențele obiective, care sunt de ordinul penalului (crime, delicte) și asupra
cărora se poate interveni frontal; Poliția și Justiția sunt obligate să colaboreze direct cu instituțiile
școlare; violențele subiective, care sunt mai subtile, țin de atitudine și afectează climatul școlar;
sunt incluse aici atitudinile ostile, disprețul, umilirea, jignirea, sfidarea, lipsa de politețe,
absențele de la ore, refuzul de a răspunde la ore și de a participa la activități sau ceea ce unii
autori numesc atitudini antișcolare. O formă de violență extrem de răspândită în mediile școlare
este violența verbală. Violența școlară trebuie deci determinată.
Așadar, fenomenul violenței școlare se întinde pe o scară largă, la ale cărei capete se află
violența fizică (extrem de mediatizată de altfel, dar fără analize temeinice ale cauzelor ce o
provoacă), respectiv incivilitățile (care sunt foarte numeroase și pot afecta grav ambianța
școlară). Profesorii dintr-o școală pot propune grile de lectură a violenței în funcție de referințele
lor culturale, dar și de normele interne de funcționare a instituției școlare. Violența perturbă grav
mediul școlar.
Cauzele violenței în mediul școlar
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 violență în școală se
consideră drept surse defavorizante anumiți factori exteriori ai școlii: mediul familial, mediul
social, ca și unii factori ce țin de individ, de personalitatea lui.
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Mediul familial reprezintă, credem, cea mai importantă sursă a agresivității elevilor. Mulți dintre
copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate; ei au experiența divorțului
părinților și trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este perturbat și de criza
locurilor de muncă, de șomajul ce-i atinge pe foarte mulți părinți. Părinții sunt confruntați cu
numeroase dificultăți materiale, dar și psihologice, pentru că au sentimentul devalorizării, al
eșecului. În aceste condiții, ei nu mai sunt sau sunt puțin disponibili pentru copiii lor. Pe acest
fundal apar probleme familiale foarte grave, care-i afectează profund pe copii: violența
intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copiilor, neglijența, la care se adaugă și importante
carențe educaționale – lipsa de dialog, de afecțiune.
Mediul social conține, la rândul său, numeroase surse de influență de natură să inducă, să
stimuleze și să întrețină violența școlară: situația economică, slăbiciunea mecanismelor de
control social, inegalitățile sociale, criza valorilor morale, mass-media, unele disfuncționalități la
nivelul factorilor responsabili cu educația tinerilor, lipsa de cooperare a instituțiilor implicate în
educație. Conjunctura economică și socială provoacă anumite confuzii în rândul tinerilor, care
încep să se îndoiască de eficacitatea școlii, de utilitatea științei. Și aceasta cu atât mai mult cu cât
ei constată că școala nu le asigură inserția profesională. Un mediu social în criză (criza locurilor
de muncă, criza familiei, criza valorilor) afectează profund dezvoltarea personalității copilului.
Adolescența este o perioadă de transformări profunde pe plan fizic, psihic și social.
Schimbările fizice care încep la pubertate sunt adesea foarte brutale și adolescenții le trăiesc ca
pe o veritabilă metamorfoză. O caracteristică importantă este relația pe care adolescentul o
stabilește cu propriul corp. Corpul este suportul privilegiat al exprimării personalității și, în
aceste condiții, asistăm la excese în privința vestimentației, coafurii, machiajului. Lookul este
când o modalitate de afirmare, de impunere a personalității, când o carapace sub care se ascund
multe neliniști și temeri. Adeseori, el oscilează între sentimentul de putere, de forță și
sentimentul de îndoială, de descurajare, de scădere a stimei de sine. Pentru a se apăra de aceste
emoții, adolescenții dezvoltă reacții de provocare, de agresivitate, de opoziție față de părinți și
profesori.
În această perioadă atât de dificilă, dialogul părinți-copii și profesori-elevi este absolut
necesar. Adolescentul dorește să fie înțeles, are nevoie de dragoste, de securitate afectivă, dar el
nu recunoaște și nu exprimă acest lucru. Se poate spune că violența în școală pleacă în primul
rând de la un deficit de comunicare
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Școala ca sursă a violenței
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 membri depind unii de alții, fiind
supuși unei mișcări de influențare reciprocă ce determină echilibrul funcțional al câmpului
educațional. Comportamentele violente ale elevului își pot avea originea și într-un management
defectuos al clasei școlare, mai exact într-o lipsă de adaptare a practicilor educaționale la o
populație școlară considerabil schimbată. Relația de autoritate influențează și tipul de
comunicare, aceasta devenind unilaterală, adică profesorul e cel 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 comportamente violente ale elevilor: atitudinea profesorului de ignorare disprețuitoare a
elevilor, corelată cu tendința de evaluare a lor în termeni constant negativi și depreciativi,
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.
Prevenirea și stăpânirea violenței în mediul școlar
Fenomenul violenței școlare trebuie analizat în contextul apariției lui. A gândi strategii,
proiecte de prevenire a violenței școlare înseamnă a lua în considerație toți factorii (sociali,
familiali, școlari, de personalitate) ce pot determina comportamentul violent al elevilor.
Fiecare situație cu care se confruntă dascălii este unică din punctul de vedere al cauzelor și
al formelor de manifestare. Totuși, e mult mai ușor să alegi ce se potrivește mai bine dintr-o serie
de posibilități decât să procedezi la întâmplare prin tatonări succesive, aplicând regulile învățării
prin încercare și eroare.
Uneori clasa școlară se prezintă ca un spațiu de confruntare și de conflict profesor-elevi și
elevi-elevi. Pentru a face față unei situații de conflict se recomandă următoarele strategii:
strategii de evitare, prin care profesorul ignoră momentan criza creată în sala de clasă și continuă
cursul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat; strategii de diminuare (moderare), care se folosesc
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atunci când profesorul, din dorința de a evita confruntarea, minimalizează dezacordul cu elevii;
strategii de putere (de coerciție), care apar atunci când profesorul recurge la puterea sa și la
diferite mijloace de constrângere pentru a regla conflictul; strategii de compromis, care se
folosesc atunci când profesorul recurge la concesii, la promisiuni pentru a face față situației;
strategii de rezolvare negociată a problemei. H. Tonzard spunea că negocierea este un procedeu
de rezolvare a conflictelor prin intermediul discuției între părțile adverse.
Nu întotdeauna profesorul poate rezolva problemele de comportament ale elevilor prin
intermediul mijloacelor prezentate.
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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.
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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 multicul 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.
turală a copiilor.
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,
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casete video, activităţi specifice cu participarea ca invitaţi, a copiilor din grupa maghiară. 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.

TOLERANȚA – MODALITATE DE ADAPTARE LA MEDIUL ȘCOLAR

PROF. ÎNV. PRIMAR ANDREESCU CAMELIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 81 BUCUREȘTI
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Potrivit Dicționarului Explicativ al limbii române, toleranța reprezintă îngăduință,
indulgență, faptul de a permite o situație, un fapt sau de a trece cu vederea.
Societatea se află într-o continuă schimbare și nu mai are răbdarea de a fi tolerantă, fapt
care se răsfrânge inclusiv asupra sistemului de învățământ și produce multiple dezechilibre care
influențează negativ procesul de învățământ.
Dacă privim la televizor, identificăm situații diverse în care oamenii se ceartă, se atacă, se
bat, etc. având la bază situații lipsite de importanță.
Dacă pășim pragul unei școli, putem observa părinți care vin adeseori pentru a incrimina
alți elevi sau cadre didactice, chiar dacă motivul nu este unul verosimil.
Cert este că atitudinea părinților determină reacții nepotrivite ale copiilor, iar cadrelor
didactice le este din ce în ce mai greu să gestioneze anumite situații în condițiile unui cadru
legislativ care oferă multă libertate elevilor.
Una dintre situațiile cel mai frecvent întâlnite în ultimii ani este atitudinea față de copiii
cu tulburări comportamental – emoționale. În primul rând, copiii observă modul diferit de
interacțiune al acestora, ceea ce poate conduce la dialoguri nu prea plăcute, șicane, loviri, certuri,
etc. Copiii din clasele primare, mai ales, povestesc aceste aspecte acasă. Adeseori, este specific
vârstei, aceștia supradimensionează faptele sau omit să spună ce fac ei. Aceste lucruri pot fi
rezolvate cu răbdare de către cadrul didactic, care trebuie să educe elevii în spiritul toleranței,
chiar dacă nu este tocmai facil. Astfel, educatorul are menirea de a explica copiilor ce determină
atitudinea celorlați copii, de a-i învăța cum să reacționeze în diferite situații și mai ales de a-i
integra pe aceștia în colectiv.
Pentru reușita integrării este nevoie, bineînțeles de toleranța celorlalți părinți, dar și de
cooperarea cu familia copilului în cauză. În multe cazuri, familiile celorlalți o atacă pe cea a
copilului cu tulburări, ceea ce poate determina adevăărate „războaie“. Un rol important îl are
cadrul didactic pentru a reuși să îi determine să ajute la rezolvarea conflictului. De asemenea,
cooperarea familiei cu profesorul / profesorii, ceilalți părinți poate conduce la un rezultat fericit.
Pentru acest lucru, însă, cuvântul TOLERANȚĂ trebuie să existe în vocabularul tuturor
factorilor implicați, dar, mai ales, să fie un mod de acțiune.
Un exemplu în acest sens este doamna D. C. și fiul său D. Ş., de 8 ani, elev în clasa a IIa. Copilul este transferat la începutul clasei a II-a o şcoală nouă, fără a comunica cu doamna
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învăţătoare despre comportamentul acestuia şi despre situaţia la învăţătură. După 2-3 zile de
frecventare a şcolii, cadrul didactic constată că D. Ş. nu are formate capacităţi, priceperi şi
deprinderi corespunzătoare clasei în care se află şi că prezintă grave tulburări comportamentale.
La momentul integrării în noua clasă, se observă atitudinea ştrengărească a elevului, care
face tot felul de giumbuşlucuri care să amuze colegii. De asemenea, încearcă să intre permanent
în situaţii conflictuale: loveşte alţi copii, îi jigneşte, le ia diverse obiecte, deranjează ora. În
momentul în care este atenţionat, îşi domoleşte atitudinea pentru o perioadă. După o săptămână
de şcoală îşi temperează manifestările din clasă, observând că nu îi sunt tolerate, iar pe timpul
pauzelor este monitorizat permanent. În schimb, acasă vorbeşte foarte urât cu părinţii, îşi jigneşte
sora mai mare (clasa a V-a), ţipă sau face diverse „spectacole“ până când părinţii acceptă ceea ce
el doreşte, se poartă urât cu bona nou angajată, refuză să-şi efectueze temele, este nervos, se
retrage în zonele preferate din casă, pe scurt, nu recunoaşte autoritatea nimănui.
Pe parcursul clasei întâi, mama încearcă să afle ce determină atitudinea copilului şi îl
duce la consultaţie la mai mulţi neuropsihiatri. Unii nu îi pun niciun diagnostic, pe când, la un
moment dat, pe o reţetă, se pare, că ar fi apărut diagnosticul de ADHD şi o medicamentaţie. În
condiţiile în care ştia că ar fi trebuit să fie investigat de o comisie pentru diagnosticare, mama
refuză aplicarea tratamentului, dar nici nu efectuează un program de formare a deprinderilor
elementare, de recuperare a materiei pe care nu o asimila la şcoală.
Înainte de începerea clasei a II-a, mama transferă copilul într-o altă şcoală, în speranţa că
nu va mai fi etichetat „copil - problemă“ şi va reuşi să îl ajute să se adapteze la mediul şcolar şi
să facă progrese. În acest moment, în urma discuţiilor cu doamna învăţătoare care o sfătuieşte pe
mamă să îşi schimbe în primul rând ei ca părinţi atitudinea faţă de copil, să-i acorde mai multă
atenţie, să recupereze materia de clasa I, să-i formeze deprinderi elementare, să realizeze diverse
activităţi în care să implice întreaga familie, să îl motiveze, să îl ajute să îşi formeze imaginea de
sine şi stima de sine, mama hotărăşte consultarea consilierului şcolar, fiind convinsă că este mai
mult decât atât şi trebuie găsită o soluţie.
La momentul dat, se constată că D. Ş. prezintă tulburări comportamental – emoţionale
cauzate de implicarea ineficientă a familiei în creşterea acestuia, care au determinat la
rândul lor inadaptarea şcolară şi dificultăţi de învăţare la matematică.
În acest context, doamna învăţătoare şi mama stabilesc un plan de intervenţie: realizarea
unui program zilnic de lucru, echilibrat pentru D. Ş.; realizarea unei game variate de exerciţii
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prin intermediul unor activităţi simple, accesibile, în ritm propriu, atât la clasă, cât şi individual;
recuperarea materiei neasimilate în clasa I; dezvoltarea aptitudinilor intelectuale insuficient
dezvoltate şi formarea deprinderilor; schimbarea atitudinii părinţilor faţă de copil; formarea şi
dezvoltarea imaginii de sine şi a stimei de sine; schimbarea atitudinii copilului faţă de şcoală şi
învăţătură; abilitarea copilului pentru o mai bună inserţie socială, în şcoală şi societate.
Programul zilnic de lucru are în vedere, după venirea de la şcoală, servirea mesei, odihnă,
program de recuperare a materiei de trei ori pe săptămână, ieşire în parc, efectuarea temelor de la
şcoală.
Cert este că după 4 luni de program de recuperare, subiectul nu mai are „crize“, nu se mai
mâzgăleşte pe faţă, mâini, pantaloni, nu mai desenează pe cărţi, salută, mulţumeşte, spune „te
rog“, „vă rog“, doreşte să progreseze, a promovat la toate disciplinele şcolare, a acceptat să
arunce pantalonii rupţi, favoriţii săi şi, cel mai important, vrea să meargă la şcoală.
În prezent, mama spune că este fericită că după 1 an şi jumătate, copilul său se trezeşte
dimineaţa zâmbind şi spune că vrea să meargă la şcoală. Lucrând în proiectare, mama mi-a
mărturisit că abia acum a înţeles că D.Ş. este cel mai important proiect al său.
Pentru integrarea copiilor cu dizabilități am realizat programe, activități pentru acceptarea
acestora și a diversității .
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Un alt aspect pe care îl poate genera toleranța se referă la diversitatea culturală la nivelul
școlii. Există copii care au naționalități diferite, ceea ce determină culturi diferite și grad de
toleranță diferențiat. Astfel, cadrele didactice discută despre aceste aspecte la orele de ed. civică,
cultură civică și organizează diverse activități prin care să insufle elevilor respectul, acceptarea și
apreciarea diversității culturilor lumii în care trăim.

Cadrele didactice desfășoară activități prin care elevii să
reprezinte diferite zone ale lumii, se îmbracă în portul specific
acestora, pregătesc mâncăruri specifice și interpretează cântece,
dansuri.
La geografie, de asemenea, se realizează proiecte în scopul
acumulării cunoștințelor științifice, dar și pentru cunoașterea și
acceptarea diversității.. Serbările școlare contribuie la realizarea
acestui obiectiv, stimulând copiii de alte naționalități să prezinte poezii, cântece, dansuri, jocuri
specifice zonei din care vin
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GRANIŢA DINTRE EDUCAŢIE ŞI VIOLENŢĂ

Prof. Puşcaşu-Gavrilă Simona , Şcoala Gimnazială Nr 1 Răchiţi ,com Răchiţi, jud. Botoşani

“Natura şi educaţia sunt asemănătoare. Într-adevăr, educaţia îl transformă pe om şi,
transformându-l îi dă o a doua natură” (Democrit)

În societatea actuală, tinerețea este asociată de multe ori teribilismului. Există obișnuința
de a-i privi pe unii tineri și adolescenți cu suspiciune sau chiar teamă pentru că în orice moment,
își pot dezlănțui energia tulbure, amenințând confortul psihic sau material al familiilor lor, al
colegilor și al societății.
În înțelegerea omului ca individ izolat, care trebuie modelat, “educat” pentru a deveni
sociabil, psihopedagogia modernă susține că impulsurile umane pro sau antisociale sunt
determinate de primele experiențe ale copilăriei, întipărite în inconștient și care formează baza
comportamentelor ulterioare. Educația devine, în acest sens, un proces de modelare și de
manipulare a unui “material uman” mai mult sau mai puțin amorf, ai cărui autori concurenți sunt
familia şi societatea. “Traumele ontogenetice” sunt accidente educaționale provocate de
agresiunea masivă cu care cultura se impune naturii umane. Frustrările, complexele de tot felul a
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căror cauză se plasează în violența cu care normele culturale sunt impuse copilului generează un
anumit registru cultural deficitar, la rândul său. Individul trebuie salvat, pe de o parte, de
agresiunea familială, adică de insistența cu care familia impune primele norme de socializare, iar
în al doilea rând de agresiunea modelelor culturale tradiționale, de asemenea oprimante pentru
natura umană care are nevoie, se spune, de eliberarea din lanțurile oricăror apăsări.
Atunci când vorbim despre violenţă şcolară nu putem să ne limităm la actele de violenţă
care cad sub incidenţa legii. Violenţa şcolară este un fenomen mult mai larg, ce trebuie evaluat şi
cu ajutorul altor indicatori. Astfel se cunosc două tipuri de violenţă:
- violenţele obiective, care sunt de ordinul penalului (crime, delicte) şi asupra cărora se
poate interveni frontal, Poliţie şi Justiţia sunt obligate să colaboreze direct cu instituţiile şcolare;
- violenţele subiective, care sunt mai subtile, ţin de atitudine şi afectează climatul şcolar ,
sunt incluse aici atitudinile ostile, dispreţul, umilirea, jignirea, sfidarea, lipsa de politeţe,
absenţele de la ore, refuzul de a răspunde la ore şi de a participa la activităţi sau ceea ce unii
autori numesc atitudini anti şcolare. O formă de violenţă extrem de răspândită în mediile şcolare
este violenţa verbală.
Violenţa şcolară trebuie deci determinată luând în calcul contextul şi cultura şcolară.
Profesorii dintr-o şcoală pot propune grile de lectură a violenţei în funcţie de referinţele lor
culturale, dar şi de normele interne de funcţionare a instituţiei şcolare. Violenţa perturbă grav
mediul şcolar.
A lua în serios problema violenţei în mediul şcolar înseamnă a demara cercetări
riguroase, a merge pe teren cu instrumente metodologice precise, care să permită măsurarea
fenomenului.
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 defavorizate anumiţi factori exteriori ai şcolii: mediul familial, mediul
social, ca şi unii factori ce ţin de individ, de personalitatea lui.
Mediul familial reprezintă, credem, cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor.
Mulţi dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate; ei au
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experienţa divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este
perturbat şi de criza locurilor de muncă, de şomajul ce-i atinge pe foarte mulţi părinţi. Părinţii
sunt confruntaţi cu numeroase dificultăţi materiale, dar ţi psihologice, pentru că au sentimentul
devalorizării, al eşecului. În aceste condiţii, ei nu mai sunt sau sunt puţin disponibili pentru copiii
lor. Pe acest fundal apar probleme familiale foarte grave, care-i afectează profund pe copii:
violenţa intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copiilor, neglijenţa, la care se adaugă şi
importante carenţe educaţionale - lipsa de dialog, de afecţiune, inconstanţa în cerinţele formulate
faţă de copil, utilizarea mijloacelor violente de sancţionare a copilului.
Mediul social conţine, la rândul său, numeroase surse de influenţă de natură să inducă, să
stimuleze şi să întrețină violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de
control social, inegalităţile sociale, criza valorilor morale, mass-media, unele disfuncţionalităţi la
nivelul factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în
educaţie. Conjunctura economică şi socială provoacă anumite confuzii în rândul tinerilor, care
încep să se îndoiască de eficacitatea şcolii, de utilitatea ştiinţei. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât
ei constată că şcoala nu le asigură inserţia profesională. Un mediu social în criză ( criza locurilor
de muncă, criza familiei, criza valorilor) afectează profund dezvoltarea personalităţii copilului.
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.
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În cadrul școlii, în sprijinul acestor elevi, vin psihologii, consilierii școlari, profesorii de
consiliere și orientare, se organizează diferite activități nonformale la care sunt invitați partenerii
educaționali ce au rolul de a preveni impulsurile negative și devierile comportamentale,
teoretizându-se pe baza studiului de caz.
De asemenea pentru prevenirea violenţei şcolare se pot încheia acorduri de parteneriat cu
diferite ONG-uri, cu Poliţia ,cu Biserica, cu serviciul de Asistenţă Socială.
Perspectiva interculturală de concepere a educaţiei poate să conducă la atenuarea
conflictelor si la eradicarea violentei în școala, prin formarea unor comportamente precum
aptitudinea de a comunica (a asculta şi a vorbi), cooperarea şi instaurarea încrederii în sânul unui
grup, respectul de sine şi al altora, toleranţa faţă de opiniile diferite, luarea de decizii în chip
democratic,acceptarea responsabilității altora şi a propriului eu, soluționarea problemelor
interpersonale, stăpânirea emoţiilor primare, aptitudinea de a evita altercaţiile etc.
Educaţia interculturală promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi
înţelegere firească a raportului ,,eu-celălalt” şi a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea
diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin
aplicarea polarităţii superior-inferior. De asemenea 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.
Bibliografie:
Ciolan, Lucian, Paşi către şcoala interculturală, Colecţia Sanse Egale, Ed. Corint, 2000;
Cucoş, Constantin, Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Ed. Polirom, Iaşi, 2000;
Jgău, M, Violenţa în scoală, Ed. Alfa MDN, Buzău, 2006.
Necula A. –Manual de psihologie socială, Ed. Polirom, Iaşi, 2004
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ÎNVAȚĂ SĂ SPUI „NU” VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ
Prof. învățământ primar MIHAELA NAE
Școala Gimnazială Nr. 188, București

Violenţa umană este o temă a prezentului în multe ţări. Violenţa poate fi întâlnită practic
oriunde. Dacă deschidem ziarele, putem citi despre războaie în diferite părţi ale lumii. Dacă
deschidem televizoarele, vedem oameni ridicând vocea sau trăgând unii în alţii. Dacă observăm
copii jucându-se, vedem că ei joacă jocuri precum ,,Împuşcă-l pe cel rău”. Aflăm tot timpul
despre rata înaltă a criminalităţii stradale. Situaţia generală îngrijorează, pentru că violenţa a
devenit o temă cu care se confruntă toate societăţile, necesitând o luare de poziţie la nivelul
întregului corp social şi dezvoltarea unor strategii de investigaţie, prevenire şi control.
Cauzele violenţei pot fi grupate în: cauze biologice (factori genetici, probleme
neurobiologice, leziuni cerebrale, factori de nutriţie, efecte ale consumului de alcool şi droguri
etc.), sociologice (condiţii socio-economice, factori privind comunitatea şi structura acesteia etc.)
şi psihologice (afecţiuni psihice asociate şi cu un nivel mai redus de dezvoltare psihointelectuală, dar, în special efectele, în plan psihologic, ale condiţiilor de mediu familial în care
se dezvoltă copilul).
Factorii de risc ai violenţei se regăsesc, în special, la nivelul următoarelor instanţe:
individ, familie, şcoală, comunitate, societate. Dintre aceste instanţe un rol important are familia
care, prin variabilele specifice asociate, poate reprezenta un factor generator sau, dimpotrivă, de
prevenire a fenomenelor de violenţă a copiilor şi tinerilor. Cei mai importanţi factori de natură
familială generatori ai violenţei elevului sunt: climatul socio-afectiv din familie; tipul familiei;
condiţiile economice ale familiei; dimensiunea familiei; nivelul de educaţie al părinţilor.
Violenţa în mediul şcolar este un fenomen complex, cu o diversitate de forme de
manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate: astfel şcoala este spaţiul de
manifestare a conflictului între elevi şi între profesori-elevi, iar raporturile de forţă sau felul în
care în care se manifestă conduitele ofensive sunt elemente determinante în înţelegerea
fenomenului. Aşadar, folosirea noţiunii de „violenţă” se va referi la orice comportament al cărui
scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. Pentru crearea unui climat de pace şi bună
înţelegere în şcoală este necesară cunoaşterea în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale
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cu care se confruntă elevii, profesorii sau echipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte
fenomenul de violenţă, iar aceasta este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unui plan
operaţional de prevenire şi intervenţie adecvat.
În aceste condiții se pot elabora planuri de măsuri care pot fi extinse chiar la nivelul
şcolii. Acestea având ca scop diminuarea nivelului general de violenţă şi a manifestărilor de
comportamente necorespunzătoare în interiorul şcolii, sprijinirea elevilor în dezvoltarea
competenţelor sociale care să-i ajute în oferirea răspunsului adecvat în cazul în care au de a face
cu un conflict, implementarea la nivelul întregii şcoli a unui program susţinut şi permanent de
mediere a conflictelor dintre elevi şi de remediere a comportamentelor necorespunzătoare.
Sprijinirea elevilor şi părinţilor în înţelegerea fenomenului violenţei, a diferitelor forme pe care
le poate îmbrăca, asigurarea unui cadru în care să se faciliteze comunicarea pe tema violenţei cu
profesorii, părinţii dar şi pentru informare în privinţa resurselor ce le stau la dispoziţie dacă au
nevoie de ajutor în caz de abuz/ violenţă în familie sau la şcoală (servicii sociale, psihologi,
poliţie, jandarmerie etc.). Promovarea şi încurajarea formării unei culturi anti-violenţă
corespunzătoare grupei de vârstă.
Plan de măsuri pentru prevenirea/ reducerea fenomenelor de violenţă la nivelul
claselor de elevi
Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi, consilier şcolar, reprezentanţi ai comunităţii
locale;
Tema : Învață să spui NU violenței in școală
propuse:

Activități

- includerea , în fiecare semestru, în cadrul orelor de dezvoltare personală sau educație civică,
după caz, a cel puţin unei teme care să pună în dezbatere problema violenţei între elevi şi a
relaţiilor

dintre

elevi-

cadre

didactice,

personal

didactic

auxiliar

şi

nedidactic;

- lectorate cu părinţii în care să fie dezbătuta ca o temă principală problema violenţei în mediul
familial, a violenţei între elevi, a relaţiilor dintre elevi şi cadre didactice şi a comportamentului
părinţilor

în

şcoală;

- organizarea unor activităţi extraşcolare sportive, artistice, civice în cadrul cercurilor de la
nivelul

unităţii

şcolare,

a

clubului

copiilor,

având

ca

profil

non-violenţa;

- organizarea unor programe civice , având că teme : “ Stop violenţei! Lumea poate fi mai
bună!”; “Așa da! Așa nu!”; “Sunt civilizat. Vrei să fii ca mine?”; “Spunem nu anturajului
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nociv!“, prin care elevii mărşăluiesc prin şcoală cu pancarde care au scrise pe ele titlurile mai sus
menţionate

sau

diferite

desene

/

colaje

corespunzătoare.

- iniţierea de programe şi proiecte ale Consiliului Elevilor pe o problematică vizând combaterea
violenţei la nivelul unităţii şcolare: De exemplu:
Proiectul

“

Încă

o

şansă”;

Proiectul “ Sapatamana anti-violenţei”;

Proiectul

“

Zilele

toleranţei”.

- consilierea psiho-pedagogica a elevilor care prezintă forme accentuate de manifestare violentă,
agresivă, în relaţiile cu colegii şi cadrele didactice, în cadrul Cabinetului de consiliere
psihopedagogică;
- consilierea pedagogică a cadrelor didactice pe problematica prevenirii şi combaterii violenţei în
mediul

şcolar;

- desfăşurarea consiliului profesoral cu tema: “Responsabilităţile sistemului educaţional privind
respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copiilor”;
Domeniu:

Violenţa

în

cadrul

ciclului

primar:

- canalizarea surplusului de energie al şcolarului mic spre activităţi organizate cu sens şi scop, cu
tema

:

“Vreau

să

“mă

fac”

un

om

mare…

cuminte

şi

cu

…minte”;

- lichidarea conflictelor interioare ale copilului prin ambianța şcolară calmă caracterizată printrun
-

sistem
valorificarea

de

cerinţe

conţinutului

constante,
lecţiilor

în

impuse
vederea

ferm

educării

,
unei

dar

binevoitor;

conduite

civilizate;

- analiza comportamentului din timpul lecţiilor, recreaţiilor şi activităţilor extraşcolare în scopul
promovării celor decente, pozitive, civilizate şi contracarării celor negative, vulgare , indecente;
- implicarea efectivă a părinţilor în activitatea de educaţie prin selectarea programelor media şi
aprobarea vizionării lor, cunoaşterea prietenilor şi scoaterea dintr-un eventual anturaj nociv, prin
pedepsirea ferma a abaterilor.
Cadrele didactive pot să deţină un rol de bază în prevenirea şi limitarea
comportamentelor agresive ale tinerilor prin variate modalităţi de intervenţie: crearea unui mediu
şcolar sigur, cooperant, eliminând factorii de risc ai comportamentului agresiv; dezvoltarea,
implementarea şi evaluarea unor programe pentru şcoală care să ducă la creşterea rezistenţei
copiilor în postura de iniţiator al actului agresiv, victimă sau susţinător; dezvoltarea,
implementarea şi evaluarea unor programe care să abiliteze atât copiii cât şi părinţii în analiză
critică a emisiunilor TV sau mass media .
Bibliografie:
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PROIECTUL „STOP VIOLENŢEI!”
Prof. Bucăloiu Constanţa, Şcoala Gimnazială „Constantin Secăreanu” Runcu, judeţul
Dâmboviţa
Prof. Bucăloiu Ionela
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Rolul prevenţiei violenţei îl reprezintă întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea
creativităţii şi sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul şcolar poate ajuta la clădirea aprecierii
personale. Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală, trebuie să-l convingem că el este valoros
pentru societate şi pentru noi. Astfel îi vom întări personalitatea. Inţelegerea, abnegaţia şi
modelul, o relaţie optimă profesor-elev cântăresc mai mult decat pedeapsa. Şcoala trebuie să dea
posibilitatea elevilor să înţeleagă relaţiile sociale şi să-i pregătească să fie responsabili, să se
poată descurca într-o societate a vitezei.
Dintre proiectele iniţiate în şcoală pentru diminuarea acestui fenomen în colaborare cu
Asociaţia de părinţi, cu Poliţia Locală Târgovişte se numără proiectul „Stop violenţei!” al cărui
scop a fost prevenirea şi combaterea violenţei si a comportamentelor nesănătoase în mediul
şcolar, prin conştientizarea existenţei problemei violenţei în şcoală de către elevi, părinţi şi cadre
didactice şi prin crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii.
Competenţele specifice ale activităţii:
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• Sensibilizarea tuturor actorilor şcolii cu privire la sursele, cauzele şi efectele fenomenelor de
violenţă în şcoală pe toată perioada desfăşurării proiectului.
• Formarea de aptitudini şi atitudini morale în spiritul prevenirii şi înlăturării violenţei în grup
prin promovarea bunelor practici de comportament pentru cel puțin 50% dintre elevii vizaţi până
la vacanţa de primăvară.
• Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber, prin participarea la
activităţi extracurriculare, nonformale pentru toţi participanţii pe toată perioada desfăşurării
proiectului.
• Realizarea unei colaborări reale şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru
identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă şi a infrancţiunilor prin implicarea
tuturor factorilor educaţionali pe toată perioada desfăşurării proiectului.
Printre activităţile proiectului se numără:
ACTIVITATEA NR. 1 :„Cuvinte care jignesc,fapte care rănesc”
Perioada de desfăşurare:30 ianuarie 2015
Locul desfăşurării:sala de clasă
Participanţi:elevii claselor a IX-a
Teme:
-“ 30 ianuarie – Ziua internaţională a nonviolenţei în şcoli.”–Prezentare Power Point.
-Cuvinte care jignesc, fapte care rănesc- eseu
ACTIVITATEA NR.2 :“Alfabetul nonviolenţei”
ACTIVITATEA NR. 3:“Violenţa verbală, fizică sau psihică şi implicaţiile ei”
Perioada de desfăşurare: februarie 2015
Locul desfăşurării: amfiteatrul şcolii
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Participanţi:elevii claselor a IX-a, profesorii , reprezentantul Poliţiei
ACTIVITATEA NR. 4:„Urmăm un model şi suntem un model”
Perioada de desfăşurare: martie 2015
Locul desfăşurării:sala de clasă, amfiteatrul liceului
Participanţi:elevii claselor a IX-a,profesorii, părinţii elevilor
ACTIVITATEA NR. 5
Motto:“Dacă unul se poartă josnic, tu fii demn! Dacă altul te tratează urat,tu fii bun! Dacă el îţi
face rău, tu să ai răbdare. Căci D-zeu plăteşte pentru fiecare!”(G.Washington)
Titlul activităţi:După faptă şi răsplată”
Perioada de desfăşurare:aprilie 2015
Locul desfăşurării:sala de clasă, amfiteatrul liceului
Participanţi: elevii claselor a IX-a, profesorii, preotul.
Concluzii:
Eradicarea violenţei în şcoala noastră se poate întâmpla cu ajutorul mijloacelor argumentative ale
învăţării şi prin câştigarea respectului elevilor faţă de profesori şi personalul auxiliar, faţă de
bunurile şcolii,dar mai ales prin dorinţa acestora de a deveni cetăţeni demni în societate.
Prelucrarea, dobândirea unei poziţii respectate de ceilalţi poate fi încurajată şi de reprezentarea
artistică prin care îşi poate găsi exprimarea. In procesul de prelucrare grafică se va 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.
Deoarece şcoala poate juca un rol important în prevenirea violenţei şcolare, aceasta trebuie să
devină o temă de reflexie pentru toţi cei implicaţi în procesul instructiv – educativ.
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ- FORME,CAUZE,PREVENTIE

Prof. Comanescu Alexandra-Elena

Şcoala Gimnaziala Produlesti Loc.Produlesti

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
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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.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
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8) agresiuni pasive verbale indirecte: negativism.
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
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, 89105). 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. 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.
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TOLERANȚA FACE PRIETENI

Elevă, GHIȚĂ DANA MARIA, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială Strejeștii de Jos, Loc. Strejești, jud. Olt
Prof. îndrumător: VIZANTIE MARIA

Numele meu este Dana, am zece ani și sunt elevă în clasa a IV-a la o școală din Strejești.
Sunt foarte supărată, pentru că, recunosc, sunt un copil foarte rău. În fiecare zi mă cert și
mă bat cu colegii mei, le scot limba, le vorbesc urât și atunci când ei au nevoie de ajutor le întorc
spatele și alerg la joacă.
Din cauza aceasta eu nu am cu cine să mă joc în pauze. Toți fug de mine pentru că le fac
numai probleme.
Noaptea trecută l-am visat pe îngerașul meu că era tare supărat pe mine. Mi-a spus că își
va găsi un alt copil de care să aibă grijă dacă nu mă cumințesc. Mi-a adus aminte de unele fapte
rele pe care le-am făcut și mi-a fost tare rușine.
Aș vrea mult să mă schimb, să devin cuminte și să am și eu prieteni, pentru că o să vină
primăvara, o să se încălzească afară și aș vrea să mă joc și eu cu cineva.
Într-o zi am avut la școală o activitate foarte interesantă despre violență și am rugat-o pe
doamna învățătoare să mă ajute să-mi îndrept greșelile. Îngerașul mi-a lăsat câteva sarcini și nu
prea știu cum să le rezolv.
Dacă voi reuși să-mi fac prieteni adevărați, îngerașul mă va ierta pentru toate faptele rele
pe care le-am făcut, iar eu voi fi cea mai fericită și, mai ales, voi avea prieteni la joacă.

PENTRU VOI, COLEGII MEI!

Elevă, STĂNICĂ ELENA, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială ,,George Poboran”, Loc. Slatina, jud. Olt
Prof. coordonator:POPESCU NICOLETA
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Dacă știi cum să te porți și să vorbești, în scurt timp colegii de clasă pot să-ți devină
prieteni.
Pentru a se întâmpla acest lucru trebuie mereu să zâmbești, să vorbești frumos și să
răspunzi politicos.
Când sună clopoțelul și vine pauza, nu e bine să stai sungur în bancă, trebuie să ieși și să
te joci cu colegii tăi.
E frumos să împrumuți colegilor un lucru pe care ei l-au uitat.
Dacă colegii obțin rezultate bune trebuie să îi feliciți. O vorbă bună contează foarte mult.
Participă la activități extrașcolare pentru că atunci se leagă prietenii adevărate și se nasc
cele mai frumoase amintiri.
Nu a frumos să pârăști și să râzi de defectele fizice ale colegilor.
Dacă fiecare se poartă frumos, colectivul clasei poate deveni o a doua familie a fiecăruia.

VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ

Elev, LAȚIU EDUARD, Clasa a IV-a, Școala Gimnazială Strejeștii de Jo, Loc. Strejești, jud. Olt
Prof. îndrumător: VIZANTIE MARIA
Într-o dimineață mă îndreptam grăbit spre clasă, când, din capătul celălalt al coridorului
am auzit pe cineva care plângea.
M-am îndreptat într-acolo și am văzut o fată de clasa I care stătea aplecată peste pervazul
ferestrei și plângea.
Când mi-a auzit pașii a început să nu mai plângă, dar nu s-a întors spre mine.
Am întrebat-o ce s-a întâmplat, dar ea nu am răspuns și atunci am vrut să plec, gândindumă că nu e nimic grav. Atunci ea s-a întors și în acel moment am recunoscut-o. Era colega surorii
mele, una dintre cele mai cuminți fete din clasă. Mi-a povestit că o fată dintr-o clasă mai mare i-a
pus piedică în curtea școlii și celelalte fete care erau cu ea au început să râdă. A căzut într-o baltă
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și s-a murdărit de noroi. Nu știam ce să fac, aș fi vrut s-o ajut cumva dar îmi era teamă că voi
întârzia la ore, dar parcă nici să plec și s-o las așa nu puteam.
Atunci i-am spus că o s-o ajut să meargă până în clasă la ea și să-i spunem doamnei
învățătoare ce s-a întâmplat.
Așa am și făcut. Când am intrat în clasă doamna învățătoare tocmai ce întreba copiii dacă
nu știu ceva despre ea. I-am povestit cum am găsit-o și ce a pățit, apoi am plecat îngândurat către
clasa mea. Sunase de ceva timp așa că mă gândeam că doamna mea învățătoare o să mă certe că
am întârziat. Am bătut încet la ușă, am intrat, mi-am cerut iertare pentru întârziere și m-am
așezat la locul meu.
Lecția pe care a început doamna să o predea era chiar despre violență. A fost o lecție
frumoasă, din care am învățat multe lucruri, dar am rămas cu un gust amar după întâmplarea cu
acea fetiță batjocorită de colegele ei mai mari.

VREAU O VIAȚĂ FERICITĂ!

Elevă, PĂUN SILVIA MARIA, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială Strejeștii de Jos, Loc. Strejești, jud. Olt
Prof. îndrumător: VIZANTIE MARIA

Era o zi însorită de vară. Soarele ca o minge de foc lumina orașul aglomerat.
Dan și Andrei erau doi frați gemeni aflați în clasa a IV-a. Deși gemeni ei nu semănau
deloc. Dan era un băiat rău care înjura, se bătea cu ceilalți copii, făcea multe fapte rele și era
ultimul în clasă. Andrei nu semăna la vorbe, la fapte și la învățătură cu fratele său, era un băiat
cuminte, facea multe fapte bune și era primul în clasă. Îi era rușine cu fratele său și-l tot îndemna
să învețe mai bine, dar acesta nu-l asculta.
Într-o dimineață răcoroasă, în drum spre școală cei doi s-au certat. Dan era gelos pe
fratele său pentru că avea mulți prieteni, pe când el nu avea nici măcar unul.BLând cum era,
Andrei i-a spus fratelui său să fie un bun coleg, să nu mai bată, să nu mai vorbească tot timpul
urât și va avea și el mulți prieteni.
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Ascultând de data aceasta cu atenție, Dan i-a promis fratelui său că va încerca să asculte sfaturile
lui. Andrei i-a remintit lui Dan că acesta nu vrea să devină ca Marin care era spaima școlii.
Pentru ziua următoare Dan și-a învățat lecțiile, nu s-a mai bătut și a tot încercat să se
schimbe.
Într-o zi, la ora de sport un domn i-a întrebat pe elevi dacă printre ei este cineva care
dorește să facă baschet. Andrei a ridicat mâna și a început să urmeze antrenamentul la baschet.
Dan, în schimb s-a înscris la clubul de lectură și a început să compună poezii sprijinit de doamna
învățătoare. După câteva luni avea deja publicate multe poezii în revista școlii, ba chiar încerca
să găsească pe cineva să-i citească poeziile și, dacă are talent, să i le publice.
Doar Marin, spaima școlii s-a înrăit și mai mult și a devenit cel mai slab la învățătură din
școală.
La sfârșitul clasei a IV-a, cei doi frați au luat premiu, făcându-i fericiți pe părinții lor.
Acum cei doi au crescut. După cum au învățat la școală și-au ales și meseria pe care și-au
dorit-o, chiar dacă au depus eforturi mari.Dan a devenit poet, iar Andrei continuă să joace
baschet într-o echipă cunoscută.
Doar Marin este ocolit de toți. Nu are serviciu și trăiește mai mult din mila altora. Îi pare
rău că nu a învățat la momentul potrivit și că a fost pus doar pe rele.
Dan îi este recunoscător lui Andrei că a fost un frate care l-a ajutat să se îndrepte și știe că
fără acesta nu ar fi ajuns unde este. Cei doi se înțeleg în continuare de minune.
Fii un bun coleg, învață bine, ocolește violența, iar când vei crește te vei bucura că ai ales
să fi așa.

POVESTEA MEA

Elevă, MUȘA RĂZVAN, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială ,,George Poboran”, Loc. Slatina, jud. Olt
Prof . coordonator: POPESCU NICOLETA
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Sunt Găbiță și sunt elev. Nu sunt atât de mic, dar așa mă strigă părinții. Mami și tati mă
răsfață de când mă știu, pentru că sunt băiețelul lor cel mic. Și, pentru că veni vorba, mai am și o
surioară mai mare, cuminte și ascultătoare și premiată la muuulte concursuri. Doar ea, căci eu...
De mic mami nu, dar tati da, mi-a spus, să nu respect nicio regulă, să fac tot ce poftesc,
să nu-i ascult pe cei mai mari decât mine, nici pe bunici, nici pe părinții colegilor mei. M-ați
crezut, oare ? Ei, nici chiar așa, așa le spun eu celorlalți.
Și pentru că tati are două ,,joburi”, mami are o meserie ,,bănoasă”, iar bunicii, ce să mai
spun, sunt oameni de afaceri, nu duc lipsă de niciun moft: tot ce vreau primesc, iar dacă primesc,
mi-am făcut și niște prieteni pe măsură, numai unul și unul, care mai de care mai manelist sau
mai nu știu cum să le spun, ce să mai ,,cool”.
Cum prietenii mei sunt mari talente, au început să compună versuri, iar eu, mai talentat
decât ei le-am pus pe melodie și le cânt cu plăcere colegilor care mă privesc cu gura căscată,
uimiți de talentul meu.
Recunosc, prin clasă nu prea am prieteni pentru că eu, la cât de ,,tare” sunt , de cum vine
pauza, ba strâng de gât pe vreunul, ba-l împing pe scări pe altul, ba arunc cu ,,versuri” în
colegele mele care, bineînțeles, rămân cu gura căscată la mine, neștiind de unde moștenesc atâta
,,artă”.
Câțiva colegi mai invidioși m-au pârât la doamna învățătoare ( bineînțeles că după am
luat măsuri), iar doamna, după multe discuții și explicații, după ce m-a pus de zeci de ori să-mi
cer iertare, ba m-a mai și pedepsit , auzi, să stau în bancă toată pauza, în cele din urmă l-a chemat
pe tati la școală, căci pe mami oricum nu o ascult și țip până când se dă bătută.
Supărat, tati a venit la școală și după ce m-a pupat și mi-a dat vreo 50 de lei, a început săi explice doamnei învățătoare cât de vinovată e mami că nu mă înțelege când țip la ea, când numi cumpără tot ce-i cer eu, cum trebuie ei, ca părinți să-și arate dragostea față de mine
cumpărându-mi lucruri mai multe și mai scumpe decât sorei mele, ca să nu mai dau cu picioarele
în uși când nu-mi convine ceva sau cu pumnul în laptop când sora mea nu face cum spun eu, căci
doar făcându-mi daruri îmi arată cât de mult mă iubesc. Sigur că fața doamnei învățătoare se
schimba de fiecare dată când tata îi înșiruia toate astea și rămânea fără replică la poveștile lui tati
care râdea ori de câte ori doamna îi povestea despre bravurile mele de băiat de cartier, așa cum
mă cred.
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Toate poveștile doamnei sau ce i-o mai fi spus lui tati nu l-au convins, mai ales că, înainte
de a pleca, m-a mai pupat o dată pe obraz și mi-a îndesat, pe furiș niște bani în buzunar.
Ei, dar cui îi dai un deget îți ia toată mâna. Și azi așa, mâine tot așa, am început ,,bătălii”
serioase cu colegi mai mari (nu în școală, căci doamna era mai tot timpul cu ochii pe mine ).
Mergeam la școală fără caiete, fără teme, fără poezii învățate, abia de puteam citi și eram primul
care termina testările, așa gândire ,,rapidă” aveam. Eram prea grozav ca să mai am prieteni din
clasă, toți prietenii mei erau acum dintre cei cu medii scăzute la purtare, corigenți sau ,,bătăușii”
școlii.
Până când... a venit o zi... Eram la leagăne, doar eu și vitejiile mele. Cum să mă dau în
leagăn. Eu nu pot fi un copil ca oricare altul și, chiar dacă tati mi-a spus să nu mă duc singur la
leagăne, nu știe el mai bine ca mine de ce sunt eu în stare. M-am ridicat în picioare în leagănul
care se mișca și, n-am apucat să-mi iau de prea multe ori avânt că am și zburat din leagăn, mai ca
un aeroplan. Am căzut pe burtă. N-am putut scoate un sunet, iar să mă mișc nici atăt. Simțeam
doar că mă dor mâinile îngrozitor de tare. O vecină, nu știu cum m-a văzut și a venit în grabă la
mine. A încercat să mă ridice, dar am început să urlu de durere.
Nu știu când au venit mami și tati, cum am ajuns la spital, când mi s-au pus mâinile în
ghips, dar îmi amintesc cel mai bine de ziua când, am deschis ochii, iar lângă patul meu stăteau
colegii mei de clasă și băieți și fete, iar în spatele lor era doamna. Toți îmi zămbeau și mă
întrebau ce fac, cum mă simt, pot să mă ridic, mă doare, iar eu nu știam cui să-i mai răspund și
cu care să mai vorbesc. Îmi aduseseră un buchet mare de baloane colorate, dintr-acelea care
pluteau și mă întrebau cât mai stau în spital.
Nu mă pricep eu prea bine la sentimente, dar am început să plâng, habar n-am de ce,
știam doar că sunt atât de fericit să-i văd și atunci mi-am dat seama ce dor îmi era de ei.
De atunci a trecut un an. Nu sunt nici acum un copil foarte cuminte, dar nu mai sunt băiat
de cartier, tati nu îmi mai dă mulți bani, pe mami o îmbrățișez de câte ori vreau, iar tot ce
primesc împart cu sora mea. Nu știu dacă mă credeți, dar în clasă sunt copilul care îi apără pe
colegi și am acum și calificative bune.
Sunt Găbiță, așa îmi spun părinții, dar și colegii mei de clasă.
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SPUNE STOP VIOLENȚEI !

Elevă, TĂNASIE LORENA MARIA, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială Strejeștii de Jos, Loc. Strejești, jud. Olt
Prof. îndrumător: VIZANTIE MARIA
Toamna, când încep să cadă frunzele ruginii se sfârșește multașteptata vacanță a elevilor
cu toate bucuriile și plăcerile ei, iar primul sunet de clopoțel ne amintește că trebuie să începem
un nou an școlar, rămânând în urmă amintirile și parfumul vacanței.
La școală m-am întâlnit cu colegii, am depănat amintirile frumoase din vacanță, dar,
odată cu începerea școlii, au reapărut conflictele între elevi.
Într-o după-amiază am observat în curtea școlii doi colegi pe care alții îi încurajau
strigând: ,,Hai, Dănuț!” ,, Ești cel mai tare!” și alte cuvinte car îi îndemnau pe cei doi să se bată.
Am încercat să îi despart, realizând că nimeni nu face acest lucru, însă mi-a fost
imposibil, doi băieți m-au îmbrâncit să nu-i despart pe cei doi bătăuși. Din păcate domnii
profesori se aflau la distanță și nu au putut interveni imediat în bătaia celor doi.
Colegul meu Dănuț a fost cel care l-a provocat pe Edi, un băiat liniștit, cuminte și
conștiincios. Edi, nevrând să riposteze, a încercat să-l evite și chiar să-și ceară scuze, chiar dacă
el nu era vinovat.
Dănuț, având o fire mai impulsivă, s-a înfuriat văzând că acesta nu-i răspunde provocării,
l-a trântit la pământ, rupându-i mâna. Dănuț ne-a amenințat pe mine și pe colegii mei că, dacă
relatăm cuiva această întâmplare vom avea aceeași soartă.
Profesorii l-au găsit pe Edi întins pe jos și au anunțat salvarea.
Din păcate, la acea dată, școala noastră nu avea cameră de supraveghere pentru a
împiedica și observa comportamentul elevilor.
Am discutat cu doamna învățătoare ce s-a întâmplat.
Lui Dănuț i s-a scăzut nota la purtare, iar Edi a avut mâna în ghips câteva săptămâni.
După incident Dănuț s-a schimbat, mai ales că se întâlnea zilnic cu Edi care era cu mâna
în ghipsul protector. În afară de asta, chiar Dănuț a venit cu ideea să facem în fiecare an sau chiar
mai des activități antiviolență.
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Eu cred cu tărie că într-o zi asemenea întâmplări nu vor mai exista în școli.

IUBIREA NU NAȘTE VIOLENȚĂ

Elevă, ZIDARU ELIZA, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială Strejeștii de Jos, Loc. Strejești, jud. Olt
Prof. îndrumător: VIZANTIE MARIA

Cosmin e un copil din clasa a IV-a. Colegii lui lai mari își bat joc de el zilnic, doar pentru
că e diferit. Este un copilaș mai slăbuț, lipsit de autoritate... lipsit de curaj. El nu i-a spus nimănui
aceste lucruri, deoarece îi este frică să nu râdă lumea de el....sau, mai rău, să nu afle ceilalți
pentru a nu-i face mai mult rău. Un biet copil, un suflet nevinovat, este supus aproape tuturor
formelor de violență zilnic. De ce el ? Pentru că e diferit.
El nu are șansa de a duce o viață liniștită ca ceilalți colegi ai lui. În pauze preferă să stea
izolat, singur în clasă. De ce ? Din teamă de a nu fi batjocorit iar de restul colegilor săi.
Cosmin e acel copil pe care nu-l vezi pe coridoare sau în compania altor colegi. De ce nu
toți egali ? De ce mereu cei slabi pierd ? De ce cei nevinovați suferă ? Și întrebările pot
continua..., însă răspunsurile nu există.
Viața e atât de crudă cu cei ce nu merită! Paleta de culori a lui Cosmin a rămas fără
culori. În sufletul lui domina negrul, culoarea tristeții.
O urmă de speranță sclipește ușor în privirea lui. Lacrimi fierbinți îi curg pe obrazul rece
și palid. L-am zărit așa în capătul coridorului – singur. L-am întrebat ce a pățit, apoi, cu o voce
tremurândă, mi-a dezvăluit tot. Plângea. Suferința i se citea în priviri. I-am promis că nu-i voi
spune nimănui, dar nu a fost așa. Nu am putut sta fără să nu fac nimic. Cosmin a făcut o vizită la
psihologul școlii. Am făcut o ședință cu elevii din școală și le-am explicat că suntem toți egali,
toți avem aceleași șanse. Nu aș fi reușit fără profesori și părinți, ei mi-au fost de ajutor.
Acum paleta lui Cosmin a început să-și recapete culorile.
Visele lui erau ca un roi de fluturi dalbi, zburând în văzduhul albastru.
A început să aibă încredere în colegii săi, făcându-și astfel prieteni.
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Acum e și el cu adevărat fericit.
Totul e posibil, trebuie doar să vrei să încerci. Dragostea e soluția în tot ... nu violența.

TRENUL PE CARE NU-L AŞTEPȚI ŞI NU-L PIERZI NICIODATĂ…

Preduț Cristina, Clasa a VI-a
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu” Slatina, jud.Olt
Prof.Cristescu Mihaela
Mă uit prin amintirile mele ca la un film.Îmi imaginez că sunt într-o sală de cinema şi-mi
văd propria existență trecută…O gară în care trenul copilăriei soseşte, aducând vise împlinite,
bucurii, dar şi poteci infinite de durere.
M-am hotărât să vă scriu povestea mea, care începe odată cu despărțirea părinților
mei.Nu este una cu zâne şi flori, cu lună şi stele…În primele zile, mi-a fost foarte greu: duceam
dorul tatei! De câte ori auzeam soneria, alergam să deschid, sperând de fiecare dată că el se va
întoarce.
Mama…ea tăcea şi îşi îneca amarul în paharul ce începuse să-i fie alături.În după-amiaza
aceea foamea îmi măcina dureros stomacul Şi nici măcar o coajă de pâine nu exista prin casă.Din
ce în ce mai mult mă bătea gândul să sun la vecina, în căutarea unei farfurii de mâncare
caldă…Însă ruşinea mă paraliza.
,,Mama,te rog, îmi dai un leu, să-mi iau o pâine?”Mă privea cu ochii tulburi, părând că nu
înțelege firavele mele cuvinte.,,Mama…”am reînceput cu timiditate…Mâna ei s-a încleştat în
părul meu, trăgând cu sălbăticie.,,Mă doooare!Dă-mi drumul!” țipam neputincioasă, din ce în ce
mai disperată.Vaietele mele nu o înduioşau.O ploaie de palme s-a abătut asupra mea!
N-am mai putut suporta.M-am smuls din mâinile ei şi am fugit în jos, pe scările
blocului.Fața lovită mă ardea şi o simțeam îngrozitor de grea.Durerile îmi cuprindeau toată
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ființa.Şi, ca un făcut, nu găseam drumul spre casa tatei, adică a bunicilor…Ca prin ceață am
văzut silueta unui polițist, căruia i-am spus printre lacrimi adresa bunicilor.N-am mai ştiut de
mine câteva ceasuri, fiindcă din leşin am intrat într-un somn lung şi odihnitor la secția de poliție.
Din acea zi a început din nou copilăria mea, în casa bunicilor, alături de tata, care acum
lucrează în țară.Numai că trecutul mă mai bântuie în serile ploioase, căci el rămâne trenul pe care
nu-l aştepți şi nu-l pierzi niciodată…

FĂRĂ VIOLENȚĂ!

Cumpătă Ana-Maria, cl a VI-a, , Școala Gimn. Nr. 1 Albești, Botoșani
Prof. Carmen Macovei

Trăim într-o lume plină de ură și de violență, însă tratăm totul cu indiferență, încercând să
ne continuăm viața de parcă totul ar fi bine.
Cu calm, putem rezolva totul. La violență nu trebuie să răspundem cu violență pentru că
violența este arma celor slabi! Dacă iertăm pe cineva, câștigăm mai mult decât prin violență:
câștigăm liniște sufletească! Noi avem dreptul la o viață fără violență. Violența ne dă o stare
negativă care ne influențează dezvoltarea morală și psihică.
Din interiorul oamenilor vine violența, după cum spunea și N. Iorga: „Copiii învață
bunătatea de la natură și răutatea de la oameni.”
Oameni dragi, fiți mai buni, iubiți-vă și ajutați-vă! Respectați-vă și acceptați-vă! Nu lăsați
violența să intre în viața voastră!
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POVESTEA LUI RAUL

ELEV VIDICS MARINELA, CLS. A VI-A
ŞC. GIMN. NR.25, TIMIŞOARA TIMIŞ
PROF. COORD. GHIMBOAŞĂ IONELA

Raul era un băiat cuminte şi foarte credincios. Însă, din păcate, o parte din familia lui nu era
una bună de care să se mândrescă copilul deoarece, tatăl lui avea o patimă, de a bea alcool foarte
mult şi pe deasupra era violent cu el şi mama lui, o femeie care-şi dedicase întrega viaţă pentru
famile.
La şcoală, Raul avea note foarte mari, îşi dădea silinţa să-i facă pe părinţi mândri de el, era
foarte respectuos, ceea ce i-au adus multe laude din partea profesorilor din toată şcoala,
devenind, astfel un mare exemplu pentru toţi ceilalţi copii din şcoală.
Ca în fiecare zi, Raul mergea către şcoală, însă pe drum i-au ţinut calea o gaşcă de băieţi de
cartier, certaţi cu bunul simţ, care l-au luat la bătaie pentru a-i lua banii de buzunar primiţi cu
mare greu din partea tatălui.
După ce fusese bătut, nu mai avusese curajul, dar nici puterea de a se mai duce la şcoală ,
aşa ca decisese să se întoarcă acasă.
Mama, la vederea fiului ei bătut, aproape că îi venea să leşine şi nu mai ştia cum să
reacţioneze. Speriată şi îndurerată începuse să-i îngrijească rănile sângerânde de pe faţa şi corpul
băiatului. Raul începu să-şi ceară scuze mamei, spunându-i că el nu este vinovat de ceva însă
băieţii au fost răutăcioşi şi l-au bătut, fiind fără apărare.
Dimineaţa, Raul o rugase pe mama sa să îl conducă la şcoală, fiindu-i frică să nu fie bătut şi
în următoarea zi. Văzând-o pe mama băiatului, „gaşca” pornită să facă acelaşi lucru plecă în
grabă spre alte locuri. Raul răsuflase liniştit văzând că băieţii răi nu mai sunt în preajmă. După ce
ajunsese la şcoală, mama s-a reîntors acasă, însă colegii lui au început să facă glume pe seama
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lui, spunându-i că este slab şi neputincios. Inima lui Raul era plină de durere. Programul de la
şcoală se finalizase, iar la întoarcere Raul îi văzu pe bătăuşi care înaintau spre el cu gânduri rele.
Îşi adunase toate puterile şi cu un curaj ieşit din comun le pusese o întrebare care îî blocase
pentru câteva secunde: „ – De ce tocmai pe mine vreţi să mă bateţi, mă vedeţi mai slab şi fără
ajutor?” Întrebarea plină de seriozitate îi făcu pe băieţi să reflecteze şi hotărâse-ră să renunţe la
gândul de a-l bate din nou. Raul le zâmbi prietenos, iar aceştia lăsaseră capul în jos dându-şi
seama de răul făcut. Pe drum, Raul mulţumea în gând lui Dumnezeu pentru ieşirea din impas,
făgăduindu-şi că nu o să le poarte supărare celor ce i-au făcut rău.
În următoarea zi, în drum spre şcoală, Raul se reîntâlni cu acei băieţi care, pentru un moment
îl speriară dar, cel mai mare dintre ei îi întinse mâna cerându-şi scuze pentru durerea pricinuită. Îi
înapoiaseră şi banii luaţi, făgăduindu-i lui Raul că vor fi cei mai buni prieteni dacă acesta dorea.
Răspunsul îl dăduse pe loc, iar Raul avea lângă el prieteni mai mari care îl vor ajuta în viitor.
Astfel, pentru a rezolva un conflict este cel mai bine să o faci fără violenţă, prin comunicare ,
dialog şi credinţa că totul va fi bine. Să spunem cu toţii „STOP VIOLENŢEI- IUBEŞTE!”

SPUNE NU VIOLENȚEI ÎN CASA TA!

Grosu Antonia, cl. a VI-a, Școala Gimn. Nr. 1 Albești, Botoșani
Profesor Carmen Macovei
Spune NU violenței! Nu o lăsa să intre în casa ta! Tolerează-l pe cel de lângă tine!
Părinții nu trebuie să se certe, să fie violenți, mai ales în fața copiilor, căci, atunci când
copiii vor crește, vor proceda la fel: vor jigni, vor fi agresivi și își vor bate joc de persoanele din
jurul lor. În familie trebuie să fie mereu armonie, pace și iubire. Părinții nu trebuie să se enerveze
când copiii nu înțeleg un lucru, când nu recunosc sau când nu știu, iar drept pedeapsă să fie
violența fizică, verbală sau psihică. Mereu în casă trebuie să fie veselie și bucurie, iar membrii
familiei să trăiască în armonie, ajutându-se, apreciindu-se și încurajându-se. Adulții să se
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gândească de două ori la ceea ce fac și spun copiilor, pentru că fiecare cuvânt nepotrivit poate
provoca răni în suflet. Și rănile lasă urme adânci..., poate pentru întreaga viață.
Nu vreau violență în casa mea! Nu vreau durere! Vreau ca familia mea să aibă liniște, să
trăiască în înțelegere și să aibă parte de iubire! Dacă e iubire în casa mea, e iubire peste tot: în
vorbe și în suflet! În toată lumea!

ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI

Lăutaru Mora Maria, Clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale
Structura Băduleşti, Comuna Crângurile, Judeţul Dâmboviţa
Prof. Ene Doina-Mihaela
Mie una mi se pare că, violenţa este un lucru rău deoarece, unii copii în loc să converseze
şi să ajungă la un compromis atunci când au opinii diferite, ei se înjură sau, şi mai rău, dau cu
pumnul, cu picioarele, se trântesc la pământ şi se lovesc cum nimeresc.
Eu provin dintr-o comunitate în care se petrec de multe ori acte de violenţă, în care copiii
iau un exemplu negativ de la părinţii lor.
Prin educaţie, la grădiniţă şi la şcoală, educatorii, învăţătorii şi profesorii ne transmit
informaţii despre cum trebuie să ne purtăm pentru a evita conflictele şi pentru a ne proteja viaţa
şi sănătatea noastră. Noi trebuie să preţuim pacea, liniştea, înţelegerea. Numai într-o astfel de
atmosferă, putem să învăţăm şi să progresăm.
RESPECTUL COLEGILOR

Leonte Diana, clasa a VI-a, Școala Gimn. Nr. 1 Albești, Botoșani
Prof. Carmen Macovei
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Eu am un prieten bun ce se numește Alin, iar el merge în scaun cu rotile, după o operație.
Deși are această dizabilitate, el este foarte optimist și mereu cu zâmbetul pe buze. Nu renunță
nicio clipă la bucuria de a trăi frumos viața.
Într-o zi, când veneam la școală, ce-mi aud urechile? Doi băieți mai mari spuneau:
-Uită-te la el! Nu-i în stare de nimic! Nici măcar a merge nu poate! Ha! Ha! Ha!
În acel moment, m-am supărat și le-am spus:
-De ce-l jigniți pe Alin? Pentru că nu are picioare? Are, în schimb, o inimă de aur și o inteligență
sclipitoare! În plus, are o educație aleasă!
Atunci, trist, Alin s-a apropiat și a spus:
-Poate voi credeți că, dacă nu poți să mergi, trebuie să fii marginalizat? Greșit! Dacă vrei să fii
om, nu trebuie să ții cont de toate răutățile, ci să-ți vezi de drumul tău, cu încredere și speranță! E
loc sub soare pentru toți!
Am înțeles, în sinea mea, ce a spus Alin și am intrat în școală, gândindu-mă la vorbele
lui; învățasem ceva!
În ziua aceea aveam ora de sport; toți colegii așteptau cu nerăbdare și bucurie ora, numai
Alin nu. Se bucura doar de faptul că-și vedea colegii bucurându-se. Ca de obicei, am stat lângă el
pentru a nu fi singur. Era prietenul meu! El continua să fie trist. Încă îl dureau vorbele celor doi.
Nu puteam suporta supărarea din sufletul și din ochii lui, așa că, venindu-mi o idee, am pus-o în
practică imediat. El, cât stătuse la recuperare, își dezvoltase puternic musculatura. Am venit cu o
provocare pentru băieții din clasă: să fie un concurs de tracțiuni și, dacă băieții vor câștiga, se vor
comporta cu Alin ca înainte, colegial, dar, dacă va câștiga Alin, să aibă parte de un respect
special. Toți au fost de acord. A făcut fiecare băiat tracțiuni, pe rând. A venit momentul mult
așteptat pentru mine. Alin a venit cu scaunul sub bara suspendată, a fost ridicat de băieți pentru a
se prinde de bară și a început să facă tracțiuni. Minunat moment! Alin i-a depășit cu mult pe toți.
A câștigat! A câștigat!
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Din acea zi, el devenise un om respectat până și de cei doi ce-l jigniseră care au înțeles că
important este ca ceea ce avem bun și frumos în noi să dăruim și altora! Dacă vrem să trăim întro lume mai bună, trebuie să fim buni, toleranți, să acceptăm pe fiecare așa cum este!

STOP VIOLENŢEI!

Mărunţelu Cosmin, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti
Comuna Crângurile, Judeţul Dâmboviţa, Prof. Ene Doina-Mihaela
Ca şi elevi, noi trebuie să respectăm regulile din şcoala noastră, cum ar fi: să vorbim
politicos, să nu ne jignim, să nu adresăm injurii, să ne respectăm unii pe alţii, dar şi pe profesori
şi pe ceilalţi angajaţi ai şcolii.
Dacă observăm în pauze colegi de ai noştri care se ceartă sau se bat, cât mai repede
trebuie să-i anunţăm pe profesorii noştri, pentru ca aceştia să intervină şi să înceteze cât mai
repede aceste conflicte, să se ajungă la împăcare între cele două părţi.
Pentru a trăi într-o lume mai bună, fără violenţă, fără discriminări, trebuie să fim atenţi la
comportamentul nostru, dar şi al celor din jur.

NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN FAMILIA TA!

Țurcanu Ioana, cl. a VI-a, Școala Gimn. Nr. 1 Albești, Botoșani
Prof. Carmen Macovei
Într-o zi călduroasă de vară,când soarele strălucea pe strada cartierului meu,veneam de la
şcoală. După ce am intrat în casă, l-am văzut pe fratele meu Radu plângând. L-am întrebat de ce
plânge, iar el a spus că a fost bătut de tata pentru că nu a vrut să îi aducă mâncarea la pat. De
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atunci, liniştea în familia noastră nu mai exista, numai violenţa asupra fratelui meu şi asupra mea
din orice mică greşeală făcută sau, de cele mai multe ori, fără motiv. Fiindcă eram întrebată în
fiecare zi la şcoală de ce sunt vânătă şi de ce plâng, într-o zi mi-am luat inima în dinţi şi am spus
întregii şcoli povestea mea. Atât de mult a impresionat suferința familiei mele, încât fiecare
clasă, la ora de dirigenție, făcea panouri şi colaje împotriva violenţei și desfășurau diverse
activități pe acestă temă. Timp de o săptămână, toţi cei 365 de copii ai întregii şcoli, după
terminarea orelor, făceau grevă în faţa primăriei şi, ca urmare a unei activități de advocacy, s-a
reușit obținerea aprobării unei legi împotriva violenței domestice.
E bine ca violenţa să nu mai existe, iar copiii să nu mai suporte bătăi şi certuri în familie.
E bine să nu suportăm violența, cerând ajutor de la persoane abilitate. Orice strigăt va fi auzit!

Violenta – o epidemie ce poate fi oprită

Elev: Petroşel Ruxandra, Clasa a VI-a A
Liceul Teoretic,, Radu Vlădescu”,Pătârlagele , Jud. Buzău
Prof. Iorga Adelaida

Oriunde te-ai afla şi cu oricine ai vorbi, vei observa că nimeni nu apreciază violenţa şi o
condamnă cu putere, cel puţin atunci când folosesc doar cuvintele. Ȋn ceea ce priveşte faptele,
situaţia e ȋntotdeauna diferită: conflictele se aprind oricând, disputele au loc zi de zi, certurile
ȋntre parteneri de diverse tipuri par a nu se mai termina, iar pacifiştii sunt marginalizaţi şi de
multe ori, dispreţuiţi. Ori de câte ori aceştia ȋncearcă să aplaneze tensiunea sau să ȋndepărteze
umbra unei posibile confruntări, cineva, nemulţumit de prea multă linişte sau plictisit de rutina
zilnică se răzbună pe oricine pare că ȋi sta ȋn cale şi dărâmă fără să gândească, zidurile fragile ale
păcii abia instalate. Această situaţie este valabilă şi pentru existenţa copiilor. Nici ei, deşi par
inocenţi şi inofensivi, nu renunţă la obiceiurile urâte. Ȋn cazul lor, se poate accepta că există o
scuză: imitarea exemplelor nepotrivite oferite de adulţi. Ȋn felul acesta, se ȋntelege de ce
conflictele se perpetuează de la o generaţie la alta, ȋntr-un şir fără sfârşit. Din păcate, dacă mă uit
atenta ȋn jur, cât timp sunt la şcoală, nimic nu e diferit.
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Ȋn pauze ȋntotdeauna e galagie, iar copiii aleargă, ţipă, se ȋmbrâncesc, se strigă unii pe alţii şi
se bucură de clipele de relaxare. De obicei, ȋmi place să-i observ de la distanţă şi să-mi imaginez
ce discută ȋntre ei.
Ȋntr-o după-amiază atenţia mi-a fost atrasă, ȋn mod neplăcut de doi elevi de gimnaziu care iau smuls ghiozdanul unui coleg, i-au scotocit printre cărţi, i-au luat sendvişul şi telefonul ȋn timp
ce el ţipa şi se zbătea să-şi recupereze bunurile. Aş fi vrut să-l salvez, să am puterea să-i opresc şi
să-i pedepsesc după faptele lor. Ştiam că singură nu puteam rezolva situaţia şi aveam nevoie de
ajutor. Am alergat ȋn clasă şi am căutat-o pe doamna dirigintă. Din fericire, am găsit-o repede şi,
i-am arătat ce se ȋntamplă şi elevii răutăcioşi si-au primit răsplata. Ȋn ziua aceea , am plecat spre
casă , având sentimentul că am făcut un lucru bun, dar ȋn acelaşi timp mă gândeam la felul ȋn
care ar arăta şcoala fără ca elevii să fie răi unii cu ceilalţi. Oare acea şcoala ar fi perfectă? Ce le-a
lipsit acelor elevi pentru a deveni paşnici? Deodată, am ȋnţeles. Cred că se simţeau izolaţi şi
ignoraţi de ceilalţi. De aceea, atunci când au avut ocazia, au ţinut să iasă ȋn evidenţă. De aici a
ieşit şi solutia: dacă ei ar fi fost implicaţi ȋn activităţi care să le pună ȋn valoare aptitudinile, nu
ar mai fi avut timp şi disponibilitate pentru a fi răutăcioşi. De aceea,cred că faptele rele pot fi
intreptate şi.. ca orice epidemie… ,,de violenţă’’ poate fi oprită.
VIOLENȚA, O ALEGERE GREȘITĂ

ELEVĂ: SIMBANU RALUCA, CLASA a VI-a B,
PROF. COORD. CAZACU CAMELIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN GHEORGHE MARINESCU GALAȚI
Adesea stau și mă gândesc la jocurile copilariei.”Baba oarba”,”Rațele si vânătorii”,chiar si
simplele jocuri cu mingea. Simplele jocuri care ne fac copilaria frmoasă,care ne aduc aproape de
prieteni, care ne fac sa râdem în pauze, la școala.Ma gândesc la jocurile acelea de duminică, când
te strângi cu familia ta în sufragerie,și vă jucați mima,si sunt momente când avem nevoie să stăm
alături de familie, alături de prietenii adevarați, alături de oamenii care ne vor binele.
Copilăria este perioada cînd amintirile se înmultesc, și stai noaptea și te gândesti la tot ce
s-a intamplat peste zi. Si râzi.Iti amintesti ca azi nu te-ai dus la școala cu frica, că te-ai dus să te
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distrezi învătând, și că atunci când vine timpul recreerii ieși în curte, și te joci ceva simplu, dar
ești acolo, alături de toși prietenii tăi,și fiecare moment și se pare mai special.
De-a lungul timpului, din pacate, aceste jocuri s-au transformat în violență jucându-se cu
alți copii dovedesc că sunt puternici,și că toată lumea îi va cunoațte când trec pe strada. Sincer,e
adevarat. Lumea îi va cunoaște pe stradă, dar drept niște bătăuși, care nu știu altfel să se exprime.
Un om care are de dovedit ceva, un om care stie să se exprime, și care are un punct de
vedere, își va susține opinia folosind argumente.Omul

violent nu se poate exprima la

fel,deoarece armele lui sunt pumnii, nu mintea. Un om care are ceva de spus, va zice.Un om
agresiv care are de spus ceva…de fapt, oamenii agresivi nu au ce zice, ei se exprimă prin
violență. .La fel cum un om înțelept își va folosi inteligența, un bătăuș își va folosi pumnii.
Nu am cum sa îi admir pe cei care folosesc limbajul brutalitatii, deoarece nu am ce sa
admir la ei. Mult timp am încercat să îmi dau seama de ce unii preferă acest limbaj. De cele mai
multe ori, am ajuns la aceeași concluzie. Un om care crede că e greșit să ai defecte, recurge la
acest comportament. Eu am căzut o data pe scari. Multi au ras de mine,și nimeni nu m-a ajutat să
mă ridic. Credeam ca nu voi mai iesi din casă, de rusșne, însă am iesit. Și am căzut din nou. Dar
m-am ridicat. Pentru că toți avem defecte, tuturor ni se poate întampla asta. A doua oara când am
căzut am râs,pentru că știam că asta e un defect, dar,cu ambiție,îl pot indrepta. Și asa am făcut.
Mi-am îmbrățișat defectele pentru a le putea îndrepta, proces pe care violența îl impiedică.
Cum spunea Enstein, ”Fii inteligent,nu fii violent!”. Asta pentru ca un om inteligent nu
este impulsiv, iar un om violent nu este inteligent. Agresivitatea nu ne ajută ne face doar sa
îndepartam de lângă noi oamenii iubiti, prietenii, colegii pentru ca le e frica de noi.Și cei care
aleg acest limbaj au emoții,însa nu stiu să le exprime,sau nu au obtinut ceea ce au vrut decat cu
răutate.Însă au dreptul de a alege. De a alege ce să își dorească .Daca îti doresti să ajungi undeva
sus, nu ai nevoie de brutalitate, doar de hotarâre și ambiție.
Copii, nu fiți violenți! Nu aveți de câștigat, ba din contra .Suntem copii! Avem o imaginație
de nedescris, și,prin intermediul viselor putem face tot ceea ce ne-am propus. Violența e ca o
bariera de care multă lume nu poate trece, dar mai multă isi dă seama că un zid poate fi dărâmat
foarte usor atunci când îți doresti.E un zid, o bariera împotriva imaginației și a exprimarii
noastre. E ca și cum i-ai lua unui om jumatate din oxigen. Suntem copii și trebuie să fim veseli,
bucurosi. Mai târziu vom afla ca a fi nestăpânit nu te duce niciunde, și că a fost o mare pierdere
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de timp. Eu vreau sa îndrept copiii spre o viața fără răutate,pentru a nu regreta mai tarziu
alegerea făcuta.
Nu am nevoie de multe argumente ca să dovedesc ceea ce am scris, pentru că este o realitate,
propria mea perspectivă asupra comportamentului violent, și ce putem face ca să evitam o
alegere greșită .La fel ca dinții unui rechin care sunt în schimbare permanent;cad, dar mereu
cresc alții în loc , nu e niciodata prea târziu să ne schimbăm.

VIOLENȚA ÎN ȘCOALA
Popovici Alexia-Teodora, clasa a VI -a B
Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu Galați
Profesor coordonator: Cazacu Camelia
Violența în școală este din ce în ce mai întâlnită. Dar să vedem ce rol negativ joacă ea în
educația unui elev.

este foarte folosită în cele mai multe cazuri de conflict la școală. În

momentul în care un copil este agresat verbal, nu mai poate reacționa cum trebuie. Psihic
vorbind, copilul agresat ulterior este afectat și nu poate trece de acel moment care l-a tulburat.
Odată început schimbul de replici este posibil să se ajungă la o bătaie. Acest act violent se
numește violență fizică. Rănile provocate în urma unui act de violență fizică nu sunt la fel ca
amintirile tulburătore ce s-au petrecut în timpul desfășurării acțiunii. După un asemenea
eveniment, apar și consecințele dar și pedepsele.Consecințele sunt urmările acțiunii: ele pot fi
bune sau rele. În cazul unei agresări fizice consecințele sunt neplăcute dar și pedepsele la fel. În
primul rând oponenții rămân cu semne dacă au reușit să se atingă astfel încât să simtă o senzație
de durere. Pedepsele însă sunt clare și aspre. După un asemenea incident poți avea nota scăzută
la purtare sau chiar proces verbal în funcție de gravitatea situației.
O altă formă a violenței este violența psihică. Ea se manifestă prin ridiculizarea, umilirea unei
persoane într-un loc public. Persoana care este agresivă psihic cu alt cineva își face victima să se
simtă inferioară și incapabilă de reușită. Consecințele sunt amintirile adânc păstrate ce nu vor
mai fi uitate vreodată.
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Cel mai bine într-o școală este să ne înțelegem reciproc și să învățăm să colaborăm unii cu
alții!!!

AVEM DREPTUL SĂ TRĂIM ÎNTR-O LUME FĂRĂ VIOLENȚĂ

Dumitru Ana-Maria, Clasa a VII-a, Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel

În ultimii ani, presa, mass-media informează în permanenţă despre fenomenul violenţei.
Violenţa a devenit o problemă gravă şi îngrijorătoare. Întîlnim violenţă acolo, unde ar trebui să
fie armonie şi înţelegere, adică în familie; în şcoală unde ar trebui să existe educaţie, vedem
violenţă, pe stradă şi în societate la fel. Tot mai des in ultimul timp părinţii se plîng de copiii lor,
deoarece aceştia sunt mai agitaţi, mai greu de stăpînit, vorbesc urît, stau ore în şir în faţa
televizorului şi a calculatorului.
Violenţa tulbură grav mediul şcolar. Ea conduce la o deteriorare a climatului în şcoală, afectează
raporturile elev-elev şi elev-profesor şi generează sentimente de insecuritate, de teamă, care
influenţează negativ dezvoltarea normală a elevului. 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. Pentru ca şcoala să îşi asume
rolul de prevenire şi stăpînire a violenţei, prima investiţie trebuie făcută în domeniul formării
profesorilor. În condiţiile unui mediu familial instabil, tensionat, conflictual, şcoala poate
reprezenta pentru elev o a doua şansă.
N. Iorga zicea:”Copiii învată bunatatea de la natură, iar răutatea de la oameni!” Elevii
agresivi care produc incidente violente sunt percepuţi ca fiind, în cea mai mare parte, copii cu
probleme familiale şi probleme materiale deosebite, copii ai căror părinţi sunt divorţaţi, decedaţi
sau plecaţi la muncă în străinătate. Lipsa autocontrolului îi poate transforma în victime ale
violenţei, drogurilor, alcoolului sau aventurilor sexuale. Deci, este indicat să dovedim copiilor că
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ne interesează viata lor, să ascultăm ce ne povestesc şi să-i determinăm să comunice cu noi orice
gînd al lor, faptă sau acţiune, participînd astfel direct sau indirect la activitatile lor.
Într-o familie bîntuită de violenţă, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază sînt
profund neglijate. Copiii proveniţi din aceste medii se adaptează greu la situaţiile de comunicare,
iar limbajul şi gesturile lor agresive par a masca un dezechilibru psihic. Copiii care asista la
scene de violeta în familie vor avea o predispozitie ridicata spre violenţă. Atitudinea profesorilor
este de a le îndrepta comportamentul prin sprijin şi consiliere.
Se impune asigurarea unui climat social mai bun în şcoli prin formarea unor comportamente
nonconflictuale şi dezvoltarea de abilităţi sociale care să evite generarea situaţiilor de violenţă.
Elevii trebuie implicaţi activ în soluţionarea conflictelor, iar părinţii sunt bineveniţi în şcoală
oricînd.
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”.
Să nu uităm! Omu-i precum copacul: cînd de mic se strîmbă, anevoie se mai îndreaptă!

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere, Buzău
Elev:Solomon Andra, clasa a VII-a
Prof. Coordonator: Zincă Gina
CĂMĂTARII
Eram acasă. Curând am aflat că lângă locuinţa noastră urmează să se mute o familie: mama şi doi
băieţi gemeni, cam de vârsta mea. Lucrul acesta m-a bucurat deoarece pe strada noastră chiar nu
aveam copii de vârsta mea. Ne-am împrietenit repede. Am aflat între timp că ei au fost nevoiţi să
se mute aici din cauza unor probleme financiare. Mi-au dezvăluit secretul lor. Erau hăituiţi de
nişte cămătari. Tatăl lor avea un viciu-era cartofor. Aşa ajunsese să împrumute bani de la
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cămătari pe care nu mai reuşea să-i restituie. Părinţii se despărţiseră, erau trişti şi deprimaţi, dar
au simţit nevoia să-mi împărtăşească durerea lor chiar şi în ciuda voinţei mamei.
Era dimineaţă. În drum spre şcoală trec, de obicei, prin faţa casei lor. Am observat o maşină
parcată acolo. Am aşteptat să văd ce se întâmplă şi am văzut doi bărbaţi care încercau să-i urce
cu forţa pe băieţi în maşină în timp ce-i agresau şi le adresau cuvinte injurioase. Speriată m-am
întors acasă şi i-am povestit tatălui meu ce văzusem. Fără să stea pe gânduri, tata a sunat la
Poliţie, imediat. Nu peste multă vreme am auzit sirenele maşinii de poliţie. Răufăcătorii au fost
prinşi şi conduşi la secţia de poliţie. Prietenii mei au fost salvaţi, iar eu bucuroasă că am putut fi
omul potrivit la locul potrivit.
După această întâmplare nefericită, prietenia noastră s-a închegat şi mai mult, iar acum pot spune
că noi şi familiile noastre trăim în pace şi înţelegere.
Cu această ocazie doresc să trag un semnal de alarmă: FERIŢI-VĂ DE CĂMĂTARI! Sunt
periculoşi, violenţi şi vă pot afecta viaţa de familie.
COPIII SPUN NU VIOLENTEI IN FAMILIE
Ungureanu Adelina, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești, Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel

Destin in lacrimi
“Toată educaţia depinde de mama”, acest mottou al lui Aristotel defineşte in termeni
primari ai vietii, primii paşi spre o lume în care comportamentul e un indiciu relevant al definirii
unei persoane si ajută la crearea unei prime impresii.
De la mama am invăţat să ne călauzim întaiul cuvânt si tot cu ajutorul ei ne-am
contemplat enunţuri definitorii către deschiderea căilor nedesluşite ale vieţii si totodată imaginea
amplă a omului in societate.
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Dramatică e lumea şi mai mult de-atât violenţa in care trăim.Un om violent este o
persoană care are accese de mânie nestăpânită, care se infurie usor.Familia, ar trebui sa fie
suportul nostru sau acel sprijin si exemplu demn de urmat.Dar, cum totul se prăbuşeşte in final
aşa si viitorul multora e un eşec provocat de cele mai multe ori de mediul in care trăim.Astfel
putem relata in câteva cuvinte deoarece atâtea ne sunt suficiente; povestea a doi copii Andrei si
Alexandru ce sfârşesc a rămane singuri pe lume si toate acestea rezultând din conflictele ce
privesc certurile in familie si lipsa unei situaţii materiale rezonabile.
Mama cea care este umbra noastra, a copiilor ei, dintr-o persoană sensibilă si iubitoare se
transformă datorită soţului lipsit de afecţiune si responsabilitate, respectiv tată al celor doi copii,
intr-o femeie care duce in mod inexplicabil povara zilei de mâine si pe ai carei umeri atârnă cu
greutatea unui octogenar imaginea sumbră a salariului mediocru.
Loviţi de teama unei imposibile supravieţuiri ca-ntr-un dans al ielelor si totodată al
morţii işi inconjoară braţele unul altuia in jurul trupurilor slabite si cu priviri năucitoare alunecă
parcă prabuşind pamântul cu greutatea sufletelor lor îngropand in acelaşi timp şi suferinţa ce-i
adusese aici.Însă tragicul familiei continuă si după moartea negativ exemplară a
părinţilor.Revenind aspra motto-ului din expoziţiune Andrei si Alexandru fac ca deznodamantul
sa fie asemanător părintilor; unul dintre ei fiind omorât chiar de fratele sau.
Ţinând cont de vechiul proverb românesc “Aşchia nu sare departe de trunchi” putem
dezvălui sub amprenta unui destin în lacrimi misterul acestei tragedii in familie.
Palma sorţi
Cât de greu e să trăieşti aşa, într-o lume ciudată unde fiecare e pentru el.Privesc in
juru-mi şi văd însă, fără greutatea unui octogenar imaginea de jertfă in care trăim, si o dată cu
încătuşarea propriei drame, totul se prăbuşeşte in antiteza cu idealurile unor oameni; însetaţi se
absolut, lucizi si analitici.În conculzie, dorinţa de mai bine, e cea care creează templu.Oamenii
par victime ale acestei erori de sărăcie şi la tot pasul, vezi o mână întinsa; nu-ţi acordă ajutorul,
dar, ca de fiecare dată ţi-l cere, căci e om şi fiecare om e propriul lui cerşetor.Din ce găseşti mai
puţine argumente de-a trăi, cu atât te legi mai mult de viată chiar şi-aşa, cum este ea –dură…
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Inserarile au ceva din frumusetea unei halucinatii…Omul nu ştie cât ţin graniţele lui si
până unde se poate întinde.Uităm in fiecare clipă fatalitatea individualităţii şi trăim ca şi cum am
fi tot ce avem.Fără această înşelăciune, orice am face ne-ar descoperi marginea noastră.
Omul işi dibuieşte soarta, mândru si trist de a nu o găsi.Numai dezastrul dezvăluie
mieimea individualităţii: căci in el incerci nemângâierea de a vedea că te mărgineşti: cu toate şi
in primul rând cu tine.
Pentru unii apusul înseamnă o noua provocare unde întrebarile nu-si găsesc rostul, iar
altele de cele mai multe ori răspunsul.În inima străzii copii cu ochii umezi aşteaptă o minune de
la cel de sus.Te mai intrebi oare de ce un biet orfan ajuns pe străzi îşi împarte mica sa bucată de
pâine cu păsările cerului, şi astfel se realizează legatura om-natură ca şi in operele literare.Si ele,
păsările, se tem de frigul iernii, se tem de ziua de mâine si mai ales se tem de existenţa lor si
încet-încet întrebările se adună.De ce unii risipesc banii pe nimicuri, iar alţii mor de foame si
îngheţaţi într-o iarnă mânioasă pe o stradă îngustă şi întunecată fără ca nimeni să nu fi ştiut
vreodată de existenţa lor?Care să fie ţelul lor?
Aud în surdinaă aceste întrebari nălucitoare si spre mirarea noastră, oamenii de rând, ele
vin din partea unui biet copil rămas orfan de la o vârstă fragedă.Străzile oraşului îi erau casă, un
adevărat labirint pentru o persoană de vârsta lui.
Într-o zi avea sa înveţe câteva din regulile străzii fără care nu poţi supravieţui.Acea zi
venise…dar împreună cu o iarnă mânioasă ce nu ierta nimic in calea ei.Era în întunericul nopţii
unde cerul era despicat de fulgere ce păreau nişte balauri furioşi ce începură să acopere orasul cu
pături albe parcă fermecate.Speriat se înghesui în colţişorul lui.Copilul cu degetele livide ţine o
bucată de pâine.Ochii i se umeziră şi îndata începură a-i curge pe obrajii reci lacrimi calde pline
de durere.Înghesuit într-un colţ, plângând, întrebarile acum îi inundau mintea: “voi supravieţui?”,
“când se va termina totul?”
Cu ochii privind la cerul mânios copilul lăsă bucata de paine si începu sa implore cruţare
naturii.În minte ii venea doar: “mi-e frică să mor”.Incet, cu ultimele puteri spuse, ca pentru sine:
“port un doliu din naştere –doliu acestei lumi.Scăpase din iadul imaginaţiei sale si singura
fericire spirituală a dispărut.
Există din ce in ce mai multe cazuri in care copilul refuză să mai locuiască impreuna cu
familia sa din cauza violenţei.
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Tema “Copiii spun nu violentei in familie” are ca scop stomparea cazurilor de violenţă,
conceperea unei noi lumi in care violenţa, sărăcia, răutatea nu-si au locul.Copilul trebuie sa fie
înconjurat de iubire, ocrotit de familie.Membri familiei trebuie să-i inspire încredere in forţele
proprii, să-l sprijine, să-l ajute să depăşeasca obstacolele, nu trebuie să-l îspămâte.

INDIFERENȚA SUSȚINE VIOLENȚA

Cismaru Mădălin, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești, Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel

Cu părere de rău, trăim într-o lume plină de ură, de violenţă şi o mulţime de vicii. Cu toate
acestea, rămînem indiferenţi şi continuăm să „supravieţuim” în această lume, de parcă totul este
minunat şi nu avem frică de nimic. Însă sunt astfel de persoane ce ne luminează minţile, ne
deschid ochii, ne lărgesc orizonturile şi ne readuc din nou la realitate.
Dimineaţa, fiecare din noi se trezeşte cu dispoziţia minunată şi cu zîmbetul pe buze. Însă seara e
ceva de nedescris. Avem impresia că trăim într-un infern. Privind ştirile la televizor, la
calculator, citind ziare uneori nu putem crede în ceea ce auzim, vedem sau citim. La ştiri se
vorbeşte doar despre asasinări, teracte, terorişti. Reţelele sociale sunt suprapline de cuvinte
necenzurate, de organizaţii extreminste. Toate aceste organizaţii şi ştiri sunt pline de violenţă.
Trebuie să scăpăm de violenţă o dată pentru totdeauna. Să ne gîndim la generaţiile următoare şi
la noi, generaţia ce va conduce lumea peste ceva timp. La întrebarea „Cum îţi imaginezi viaţa în
viitor?” de obicei toţi se visează milionari şi că au parte de cele mai luxoase daruri ale vieţii. Să
sperăm... dar e puţin probabil. Dacă nu vom întreprinde nici o acţiune împotriva „Răului” şi
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împotriva „Violenţei”, atunci acea viaţă luxoasă, la care majoritatea visau în 2011, într-adevăr va
rămîne un vis în 2031.
Gîndindu-mă la aceste lucruri, mă îngrijorez despre viitorul meu şi al copiilor mei. Într-adevăr,
doresc să-i asigur familiei mele un viitor fără griji şi un viitor fericit. Însă, pentru a avea parte de
un viitor fericit, trebuie să cîştigăm lupta împotriva răului. În principiu, această luptă poate să
dureze o veşnicie, dar putem scădea procentul influenţei sale asupra omenirii. Mă bucură faptul,
că încetul cu încetul, răul dispare. Dar totuşi el încă este pretutindeni. Asociindu-l cu un împărat,
răul sau violenţa are multe state aliate. Acum, ei sunt slugile ei credincioase. Va fi foarte greu să
le trecem de partea binelui şi a unui viitor minunat, la rîndul nostru, fără a folosi orice tip de
violneţă.
Privind un film, într-un fel am găsit o soluţie a acestei probleme. Construind maşina timpului şi
întorcîndu-ne cu milioane de ani înapoi pentru a fonda o lume nouă vom uita pentru totdeauna
despre violenţă. Doar atunci vom putea construi o civilizaţie nouă, fără vicii şi vom putea duce o
viaţă limpede şi fără necazuri. Însă, peste un timp istoria se poate repeta. Atunci, se va găsi
cineva care va propune o idee ce va putea scăpa lumea de violenţă. Dar pînă atunci, să stingem
violenţa ce practic domină lumea în 2011.

O RADIOGRAFIE A VIOLENȚEI AZI
Neșu Andrei Rareș, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești, Loc. 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
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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
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
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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
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 întradevăr 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.
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A proteja, a prețui viața
Petrașcu Ioana-Maria, Clasa a VII-a
Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Timișoara, județul Timiș
Profesor coordonator Hubali Mirela

Într-o zi de primăvară, Bogdan, un băiat de doisprezece ani, deștept și ambițios,
mergea vesel spre școală. Păsările ciripeau în copacii înmuguriți, cerul era senin ca și
chipul său, iar soarele strălucitor le zâmbea drăgăstos piticilor și elevilor de
gimnaziu. După ce a ajuns la școală, copilul și-a salutat colegii. Îi plăcea să
glumească, să râdă și să se bucure alături de ei de primele descoperiri ale vârstei.
Încă din clasele primare, el și-a dat seama că era curios și pasionat de învățătură.
Lectura era ocupația sa preferată. Se simțea sensibil și plângea de fiecare dată când
vreun personaj pozitiv trecea prin experiențe nefericite, suferea odată cu acesta și se
ruga în gând să iasă cu bine din capcanele destinului. Pe coridorul școlii și-au făcut
apariția niște băieți mai mari, pe care Bogdan a încercat de mai multe ori să-i ignore.
De la o vreme îi tot întâlnea și mereu îi aruncau priviri dușmănoase, vorbe tăioase ca
sticla, pe care nu le putea înțelege. Nu făcuse nimănui niciun rău. El nu putea să
arunce o piatră, să se strâmbe, să amenințe sau să jignească. Era blând și prietenos,
iar ura și răzbunarea nu existaseră în viața lui de până atunci. Își învăța lecțiile, era
atent la explicațiile profesorilor, uitând de cei cinci băieți misterioși. Însă în ziua
aceea, la prânz, Mihai, unul din gașca rău intenționată, l-a împins cu duritate pe
copilul cel cuminte. Înainte să se dezmeticească, Bogdan a primit o palmă peste
obrazul drept.
- Ce s-a întâmplat? De ce mă lovești? l-a întrebat puștiul.
-Taci și dă-mi niște bani! l-a amenințat liderul grupului, ridicând pumnul în semn de
intimidare.
Îmbrăcămintea lor neagră și gluga trasă pe cap îl speriau și îi aduceau aminte de
zmeii din basmele populare, pe care ar fi vrut să-i pedepsească și să-i educe să fie
asemenea oamenilor adevărați.
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Băiatul nu a ripostat. Și-a golit buzunarele și le-a dat ultimii bani pe care îi mai avea
pentru mâncare, apoi a plecat fugind. Fugea și plângea. Lacrimile sale erau ca roua în
cupa unui crin fraged. Mereu se întâmpla la fel, își zicea obosit, sughițând de tristețe.
Trebuia să le ofere monedele sclipitoare acelor băieți indisciplinați doar pentru a
scăpa de bătaie și de batjocură. Dar când nu avea bani, încercând să se ascundă, tot
era găsit și agresat, până când Mădălina, vecina lui Bogdan, a trecut pe acolo.
Speriată de scena pe care a văzut-o, fata i-a luat apărarea.
- Lăsați-l în pace! Sunteți mai mari decât el. Ce v-a făcut? Chiar nu știți să vă păstrați
bunul-simț?
- De ce te bagi? s-a răstit la ea unul dintre agresori. E treaba noastră.
- Da, noi suntem săraci și în acest fel ne câștigăm banii, a intervenit altul.
- Nici Bogdan, vecinul meu, nu are un trai prea bun, l-a întrerupt fata, dar, spre
deosebire de voi, el învață bine și nu se lasă influențat negativ. Părinții lui muncesc
din greu, departe de țară, iar Bogdan nu i-a văzut de un an. Cu toate acestea, el nu
vrea să fie ca voi. El vrea să fie bun, darnic și modest. Luați-i exemplul!
Atunci băieții mai mari au început să se schimbe. Fețele lor s-au învinețit, apoi
s-au îmbujorat de rușine. S-au uitat la ea nedumeriți. În ochii elevilor certați cu
bunele maniere a apărut o luminiță ciudată. Cei cinci își dăduseră jos măștile și acum
arătau vinovați și lipsiți de apărare.
- Ne pare rău, a spus în șoaptă cineva din grup. Nouă nu ne poartă nimeni de grijă. Și
părinții noștri au plecat de mult timp de acasă, lăsându-ne în grija bunicilor, dar nici
ei nu ne pot ajuta. O să-l rugăm să ne ierte.
- Așa să faceți! le-a răspuns impresionată Mădălina. Vă sfătuiesc să-i cereți ajutor
domnului diriginte. Sunt convinsă că va găsi o soluție pentru problema voastră.
Au trecut câteva zile. Era sfârșitul săptămânii și Bogdan a găsit pe
banca sa un plic semnat de Mihai. Ce putea să fie ascuns în interiorul acela suspect?
Când l-a deschis, mâinile i-au tremurat de emoție. Se temea că un alt mesaj nemilos
aștepta să fie cules din interior ca o buruiană de mâinile sale curate. A scos cu
repeziciune bilețelul și a citit pe nerăsuflate rândurile pline de sinceritate:
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Îți mulțumim pentru curajul de care ai dat dovadă! Nu ți-am meritat atenția. Acum
am dori să fim prietenii tăi, dar cuvintele și faptele noastre nu sunt pe măsura
educației tale. Nu fi victima violenței! Acționează la timp!
Bogdan a introdus cu grijă bilețelul în plic și a ieșit încet în curtea însorită ca o zi de
sărbătoare. Dintr-odată a înțeles totul. Băieții cei răi sufereau la fel de mult cum
suferea și el: din cauza absenței părinților, din cauza singurătății, din cauza vieții care
i-a unit și i-a adus în situația de a se întoarce împotriva tuturor. Zis și făcut. La
sfârșitul programului școlar, a căutat-o pe Mădălina. I-a bătut în ușă cu un trandafir
în mână dreaptă. Ochii albaștri ai fetei i-au apărut surâzători în prag.
- Această floare este a ta, i-a mărturisit el timid. Îți sunt recunoscător pentru că m-ai
învățat să am încredere în oameni.
Mădălina i-a mulțumit și i-a promis că va fi alături de el atunci când va avea nevoie.
Avea nouăsprezece ani și îl privea pe Bogdan ca pe un frățior simpatic. De îndată ce
vizita s-a încheiat, i-a spus lui Bogdan:
- Pentru că sunt mare, am datoria de a-i proteja pe copii de nedreptățile pe care
aceștia le întâmpină pas cu pas. Nu uita să prețuiești viața orice s-ar întâmpla!
Povestea lui Bogdan poate fi și a ta. Ajută și vei fi ajutat!

VIOLENȚA – O MARE PROBLEMĂ

Bianca-Patricia Tofan – clasa aVII-a, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Dorohoi
Profesor coordonator Mihaela Cătălina Olariu
”Nu lăsa violența să intre în viața ta!” ce cuvinte ușor de scris și greu de îndeplinit
deoarece violența ne înconjoară peste tot și cât de mult am vrea să nu existe, parcă mai mult dăm
de ea.
Cel mai greu lucru e să o eviți. Încă de mici, ne confruntăm cu violența afară, la joacă,
grădiniță, școală și cel mai trist, unii și acasă. Nu contează dacă e fizică sau verbală, căci până la
urmă, nu cred că mai are vreo importanță. Cum ar fi ea, are un impact asupra ta, de durată sau
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nu, mai puternic sau nu... Unele persoane afișează încă din frageda copilărie probleme
comportamentale ce denaturează în forme severe de agresiune până la vârsta adolescenței și asta
de obicei se întâmplă grație comportamentului părinților, cât și mediului în care trăiesc. Tot în
copilărie, începem cu pași micuți să ne formăm opinii și o personalitate… iar agresivitatea
asupra noastră, poate să influențeze aceste lucruri doar în rău, căci când ești copil nu îți dai
seama ce se întâmplă mai exact, ai impresia că tu ai greșit, că e vina ta și că e ceva în neregulă cu
tine, că nu se poate să primești lovituri sau cuvinte obscene fără să faci nimic greșit. Apoi,crești..
și mai mult sau mai puțin descoperi că unii oameni, încă există persoane cu o inimă în suflet și
nu cu o piatră, dau dovadă de o falșitate și răutate deosebită, de parcă nu ar avea loc pe planetă
de tine. Eu n-am înțeles niciodată de ce se întâmplă toate astea, de ce oamenii se comportă chiar
așa… Lumea ar fi prea plictisitoare dacă nu ar exista violență, ură? Nu prea cred !
Al doilea cel mai greu lucru e să nu răspunzi violenței.. cu violența. Mulți facem asta,
într-adevăr, poate și fără să ne dăm seama, iar câteodată oricât de mult ți-ar părea rău, nu-ți poți
rescumpăra greșeala. Alteori, ești nevoit. Nu poți mereu să ignori, să eviți sau să nu te implici. În
situații disperate, se cer acțiuni pe măsură.
Al treilea e să reziști. E greu să suporți în fiecare zi violență verbală sau fizică din partea
colegilor, cunoștiințelor sau chiar părinților. E greu să îți păstrezi mereu calmul, să numeri până
la zece și să treci mai departe. Unii consideră prin asta că te lași călcat în picioare, eu consider că
e vorba de autocontrol și de dorința de a fi un om mai bun decât ceilalți. Și probabil.. nu se zice
degeaba că indiferența e cea mai dureroasă. Tot timpul, cel puțin eu, am încercat să trec peste
răutăți. Cât timp știi cine ești, cât poți și unde vrei să ajungi, nu ar trebui să te intereseze părerea
celor din jur. Dacă ești pozitiv, crezi în tine și îți pui în cap un lucru, nu cred că va putea să te
oprească nimeni,în niciun mod, chiar și cu violența n-ar reuși.
Știu că e greu, însă când ne-am născut nu a declarat nimeni că trăitul pe Terra va fi prea
ușor… Violența e o problemă, una mare, însă oamenii își schimbă mentalitățile pe zi ce trece,
devenind solidaritari în momente dificile și asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Societatea ne
influențează, astfel o societate bună,dă naștere unor persoane bune.
Există speranță și aceasta vine doar prin simplul fapt că oamenii refuză într-un număr din
ce în ce mai mare „vizita” violenței în viața lor.
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VIOLENȚA ESTE ULTIMUL REFUGIU AL INCOMPETENȚEI
Oprea Maria Andreea, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești, Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel

J. J. Rousseau vedea oamenii fericiti de la natură, dar tulburați de societate.
În ziua de azi zâmbim din ce în ce mai rar, suntem din ce în ce mai grăbiți, stresați și nervoși.
Când nu ne convine ceva răbufnim și acuzăm. Ne transformăm încetul cu încetul în altcineva. Să
fie vorba de furie? Latinii spuneau că furia este o scurtă nebunie și nu se înșelau. Cu toții avem
probleme, dar ce ne facem dacă într-o atare situație, îți pălmuiești copilul tău sau mai rău, pe al
altcuiva, ori îi vorbești urât?
Nu după multe stări de furie ale părinților „micile ființe” lipsite de apărare, vor începe săși distrugă jucăriile, să îi lovească pe alți copii, s-o înjure pe bunica sau pe vecina, să
mâzgălească pereții, să omoare necuvântătoarele, sau cine știe ce le mai trece prin cap. Atunci
când ajung la școală, starea lor de instabilitate, de violență nu va întârzia să apară chiar din
primele zile, deși li s-a atras atenția tuturor asupra respectării unor reguli ale colectivității.
De cine este influențată instabilitatea copilului?
Răspunsurile pot fi găsite întâi în emisiunile T.V. care oferă fără să filtreze aproape nimic; filme
și desene animate și exemple de violență ale altor copii de vârsta lor. Exemple nedemne de urmat
de cei mici, sunt oferite și de grupurile în care de multe ori, cu sau fără știrea noastra, ei intră.
Nu de puține ori, chiar familia oferă din plin exemple care formează astfel de
comportamente. Nu degeaba auzim spunându-se unor copii „n-ai cei șapte ani de-acasă”. Acești
ani doar părinții îi pot face.
Copii, se spune, nu se nasc nici buni, nici răi; ei devin așa în funcție de tiparele de
comportament din familie. Înjurând cei mari, înjură și ei fără să știe ce spun ci, repetă ce aud.
Alintați la vârste mici, necorectați la timp, ajung în colectivități și continuă să facă ce au văzut în
familie și să vorbească așa cum au auzit în familie, lovindu-și colegii și vorbindu-le urât și ceea
ce este și mai grav, deranjând orele.
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Violența de multe ori poate fi prevenită prin: oferirea copilului a unor activități plăcute:
eliminarea energiei în surplus prin folosirea unor obiecte de joc ce consumă o mare parte din
energia ce o deține fiecare; selectarea programelor media și aprobarea de către părinți a vizionării
lor; cunoașterea grupului de prieteni și pedepsirea fermă a abaterilor.
Făcând front comun, dascălul și părintele, trebuie să ajute, copilul să conștientizeze
consecințele actelor sale și faptul că trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ele.
Copiii învaţă de la viaţă
Învaţă-ţi copilul , în viaţă ,să fie cinstit
Căci, cu dreptate va fi atunci răsplătit.
Când siguranţa şi liniştea l-or încojura
Ce e credinţa atunci va afla.
Şi-n fapte bune atunci neîncetat
El va crește ,de prieteni înconjurat.
Căci, puiul de om doar aşa va învăţa
Că în viaţă se câştigă încrederea.
Că binele de-l faci, se întoarce înzecit
Atunci ,când pe cei din jur îi faci fericiţi.
Îndrumă-l:
,Fă bine mereu ,să fii împlinit fiul meu!’’

VIOLENȚA NAȘTE VIOLENȚĂ
Băcanu Marian Daniel, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești, Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel

Dragostea si compasiunea fata de aproape, nondiscriminarea si acceptarea acesteia,
responsabilitatea pentru sanatate proprie si a altora au devenit datorii pentru fiecare crestin.
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Era noastra, este una violenta pentru ca suntem martorii unei izbugniri a
comportamentului agresiv in lumea intreaga. Violenta, provoaca senzatii puternice, este
acceptata si adesea dorita. Intalnim violenta sub multiplele ei expresii, oferite de carti, ziare,
reviste si pagini intregi si imagini care prezinta crime, violuri, emisiuni de televiz iune unde se
difuzeaza neincetat informatii despre ucigasi, ori atacuri de orice fel!
Fiintele umane invata de mici cum sa perceapa, sa interpreteze si sa judece si sa raspunda
la stimulii ce vin din mediul fizic si social. Structurile cognitiv-comportamentale de agresivitate
incep sa se intareasca in jurul varstei de 8-9 ani si se consolideaza continuu pana la maturitate.
Parintii sunt cei care ofera modele de conduita pe care copiii le preiau prin imitatie si
invatare. Modelul oferit de parinti este completat prin dascalii scolii; elevii vin la scoala fiecare
cu o istorie a lor din familie.
Un factor principal care determina un comportament violent este climatul familial
necorespunzator: parintii plecati in strainatate, exagerat de protectori, familii dezmembrate etc.
In urma unui chestionar completat de o grupa de 30 de elevi de la clasele V-VIII au
aparut urmatoarele informatii:
mi se intampla:
sa nu fiu bagat in seama pentru ca mama si tata au lucruri mai importante de facut;
sa mi se spuna ca sunt rau si ca mai bine nu ma nasteam;
sa mi se spuna ca sunt prost si ca nu sunt bun de nimic;
sa fiu injurat si umilit;
sa se faca mereu glume pe seama mea;
ca cei dragi mie sa tipe mereu la mine;
sa fiu batut cand fac o boacana;
De aceea:
nu mai vreau sa vorbesc cu nimeni;
nu am incredere in nimeni;
imi este greu sa invat la scoala;
am cosmaruri noaptea si nu pot sa dorm.
vreau sa ma ranesc
vreau sa lovesc pe altii
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vreau sa mor
vreau sa dispar
vreau sa fug de acasa.
Totusi as dori:
sa fiu luat in brate si iubit;
sa fiu respectat;
sa fiu protejat;
sa fiu apreciat;
sa fiu fericit.
SA FIE TOTUL BINE!
Desi este greu de crezut exista si oameni mari care ii inteleg pe copii si care nu le vor
raul. Cine sunt ei?
-

cineva din familie care nu le face rau;

-

invatatoarea;

-

profesorii;

-

politistul;

-

un prieten mai mare;

-

psihologul scolii.

In mediul scolar, violenta se manifesta fizic: lovirea persoanelor, vatamarea fizica a
acestora, deposedarea prin forta de bunuri si verbal: limbaj argotic, injurios, de-a dreptul trivial,
violenta materiala care se rasfrange asupra obiectelor din jur, asupra mobilierului scolar si a
bunurilor altor persoane si violenta psihica ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate
la persoana agresata si se manifesta prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare.
In sala de clasa sunt binevenite afise cu urmatoarele texte:
-

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

-

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

-

fiecare trebuie sa respecte drepturile celorlalti.

Profesionistii in domeniu au stabilit 10 reguli educative in familie:
1. sa-ti iubesti copilul, sa-l accepti asa cum este, sa te bucuri de el, sa nu-l jignesti, sa
nu-l pedepsesti pe nedrept, sa nu-l umilesti, sa-i dai prilejul sa te iubeasca.
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2. sa-ti protejezi copilul, sa-l aperi de pericole fizice si sufletesti, la nevoie sacrificanduti propriile interese, chiar cu riscul propriei vieti;
3. sa fii un bun exemplu pentru copilul tau, astfel incat el sa traiasca intr-o familie in
care domneste cinstea, modestia, armonia;
4. sa te joci cu copilul tau;
5. sa lucrezi cu copilul tau;
6. sa lasi copilul sa dobandeasca singur experienta de viata, chiar daca sufera deoarece
copilul super protejat, ferit de orice pericol, ajunge uneori cu invalid social;
7. sa-i arati copilului limitele libertatii umane;
8. sa-l inveti sa fie ascultator;
9. sa astepti de la copilul tau numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de
maturizare si experientei sale;
10.

sa-i oferi copilului tau trairi cu valoare de amintiri, serbari in familii, excursii,

calatorii, vacante, spectacole, manifestari sportive, deoarece copilul se hraneste ca si adultul, din
trairi care ii dau prilejul sa cunoasca lumea.

NONVIOLENȚA
Adochiței Irina, Clasa a V-a
Școala Gimnazială «Alecu Russo, Iași. jud. Iali
Prof. Durdureanu Irina

Violența! O întâlnim peste tot în jurul nostru, la fiecare pas, pe stradă, la televizor, la
școală, toate știrile vorbesc despre ea.
Omul este la fel cum a fost demult. Este încă brutal, violent, agresiv. Și a construit o
societate după aceste trăsături.Violența este tot ceea ce desfigurează condiția umană. Ea nu te
face mai puternic. Dacă tu ții la viața ta, spune stop violenșei, ea poate duce la destrămarea
familiei.
Într-o zi, un copil îi spune mamei:
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Mamă, am scris pe cearșaf ceva cu ruj, vino repede!

Mama, de furie, a început să îl bată pe copil până a rămas fără suflare. În lacrimi, a
încercat în zadar să îi deschidă ochișorii, însă era prea târziu. Inima lui cea mică încetat să mai
bată. Pe cearșaf scria: Te iubesc, mami!
Violența duce așadar la pierderea a mii de vieți fără, niciun rost. Și păcat că multe dintre
astfel de fapte apar în sînul familiei, acolo unde ar trebui să domnească liniștea, înțelegerea,
pacea și iubirea.

VIOLENȚA, DOARE!

Ioan Vlad Cristian, Clasa a V-a
Colegiul National „Mihail Kogalniceanu ”Galati
Prof. Coord. Alexandru Tanța

VIOLENȚA ! O întâlnim peste tot, pe stradă, la televizor, în ziare, la școala, în
magazine, în familie și începem să credem că face parte din existența noastră , deci trebuie să o
toleram. FALS !
În spatele oricărei acțiuni există întotdeauna o motivație astfel că în ceea ce privește
violența găsim motivații și cauze din cele mai diverse, la nivel individual – lipsa educației
,carențe în comunicare, o imagine de sine slabă, agresivitate si violență la nivel global – cauze
religioase, economice și teritoriale .
Oricum am privi tipurile de manifestari ale violenței este nevoie de mai mulți indivizi
pentru a susține o cauză, fie ea chiar si prin violentă, ceea ce reduce totul din nou la nivel
individual. Dacă individul care aderă la o astfel de cauză nu ar tolera exprimarea violentă a
credințelor și nevoilor sale, atunci nucleul respectiv s-ar disipa.
Probabil ca nu ar mai fi razboaie .
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Am selectat in continuare cateva citate a unor mari gânditori care refectă gândurile lor
despre violența :
„ Mai mult câștigi prin iertare decât prin violență ” spune La Fontaine
„ Victoria obținută prin violență este echivalentul unei înfrângeri, pentru ca este
temporară ”

spune Mahatma Gandhi .

O LECŢIE ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI

Mocăiţă Miruna, Clasa a V-a
Şcoala Gimnazială Morteni, Comuna Morteni, Judeţul Dâmboviţa
Prof. Ene Doina-Mihaela
Era o zi frumoasă de iarnă, când la şcoală, mai mulţi copii ne jucam în zăpadă, fiind
recreaţie.
Unul dintre aceştia a vrut să-l tăvălească pe un altul. Colegii săi, anticipându-i intenţia, lau atenţionat, spunându-i că se poate întâmpla ceva rău. Acel elev răutăcios şi-a continuat însă
pornirea şi l-a pus jos pe colegul său, care s-a lovit. Elevul care a săvârşit violenţa pe motiv de
joacă, a fost sancţionat de doamna învăţătoare care l-a dojenit în faţa colectivului clasei.
Aşa a învăţat colegul meu că nu orice faptă este joacă şi că se poate ajunge la violenţă
foarte uşor. După cum spune şi proverbul: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face!”.

FĂRĂ VIOLENŢĂ

Mutu Delia, Clasa a V-a, Şcoala Gimnazială Morteni, Comuna Morteni, Judeţul Dâmboviţa
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Prof. Ene Doina-Mihaela
Violenţa este o atitudine adoptată de către copiii care nu au fost educaţi suficient de bine
de părinţi sau rude interesate de educaţie. Unii dintre aceştia au lipsit de la şcoală atunci când s-a
discutat despre acest subiect sau îi discriminează pe ceilalţi, crezându-se superiori. Mediul în
care cresc aceşti copii este unul în care posibil părinţii se ceartă permanent sau se lovesc, fie unul
dintre părinţi este alcoolic, fie părinţii sunt plecaţi în străinătate şi sunt lăsaţi în grija unor rude
bătrâne sau bolnave care nu prea au timp pentru educaţie.
Violenţa în mediul şcolar se poate manifesta sub diferite forme: ameninţări, certuri,
jigniri, bătăi şi altele. La elevii mai mari, acestea se pot produce pe fondul consumului de
substanţe cum ar fi tutunul, alcoolul, drogurile.
Violenţa produce suferinţă, despărţiri în familie, pierderea unor prieteni, note scăzute la
purtare, pierderea imaginii în societate. De aceea, încă din copilărie, trebuie să înţelegem că
violenţa ne face rău şi să ne îndepărtăm de oamenii violenţi.

Povestea micului bibliotecar

ELEV:NUTA MARIA STEFANIA, CLASA A 5-A A
LIC TEORETIC DIMITRIE BOLININEANU, BUCURESTI, SECTOR 5
PROF COORDONATOR SAVU VERONICA
EMAIL sveronica2009@gmail.com

Era un mic bibliotecar ,iubitor de carti ,care din banii obtinuti din vanzarile de flori si
obiecte de artizanat confectionate de el, isi cumpara carti pentru a merge la scoala.
Era un copil sarac de 6 ani ,intr-un satuc indepartat de oras , cu o familie numeroasa si cu
fratiori mai mici.Micul bibliotecar muncea de dimineata pana seara sa confectioneze produsele
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de artizanat ,dar si sa le vanda. Micutul copil isi dorea foarte mult ,sa mearga la scoala si mai
tarziu ,cand va fi mare, sa isi ajute familia.
Putinii bani ,care ii mai ramaneau ,ii punea deoparte sa isi cumpere carti si cele necesare
pentru scoala .
Incetul cu incetul reusise ,sa isi cumpere cateva carti si din munca sa isi alcatuieste o
mica biblioteca in podul casei.
Mama sa il invatase alfabetul si era bucuros ,ca reusise sa invete si sa isi citeasca singur
povestile vremii . Ii placea,sa citeasca asa de mult,ca uneori lua cu el cartile sale preferate ,cand
era micul vanzator in targusorul din satucul lui.
Unii dintre copiii de varsta lui ,devenisera invidiosi pe el ,ca isi cumpara carti,ca le citea
si iubea, sa mearga la scoala, mai ales pentru inteligenta sa creativa.
Primul lucru pe care l-au facut acei copii invidiosi pe el,au mers la anticariat ,sa ii ceara
vanzatorului ,sa ii vanda carti la un pret mult mai mare decat valoarea lor.
Chiar si asa ,micul bibliotecar a continuat sa cumpere si sa citeasca carti.
Acei copii vazand ca nu au reusit sa il opreasca din studiu,au stabilit sa ii distruga cartile din
podul casei.
Intr-o dupa amiaza ,cand micutul baiat se intorcea acasa ,l-au urmarit sa vada unde
locuieste si unde tine cartile , sa i le distruga.
A doua zi ,cand micutul bibliotecar a plecat la lucru ,acei copii s-au urcat in podul casei
sa ii distruga cartile.
Desi ,ar fi trebuit si ei sa iubeasca cartile ca si micul bibliotecar ,ei au preferat sa le rupa,
sa nu mai fie niciodata folosite.
Prin violenta lor fata de carti au aratat slabiciunea lor si neputinta lor de a intelege
dragostea fata de carti.
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Au considerat ca prin violenta lor il vor dezarma si il vor opri sa continue sa isi
imbogateasca biblioteca cu alte carti si va renunta sa mai cumpere alte articole pentru scoala.
Spre dezamagirea lor ,micul bibliotecar a continuat acelasi stil de viata intelept pentru un
copil de varsta sa si mai tarziu a mers la scoala si a devenit un elev foarte bun.
Acei copii au primit o lectie de la acest copil,sa nu mai fie violenti sub nici o forma si sa
acorde respect ,rabdare ,buna cuviinta fata de orice lucru si sa incerce sa isi schimbe modul de
gandire.
Probabil,ca acei copii aveau o situatie financiara mai buna decat micul bibliotecar si nu
puteau sa inteleaga lipsurile din viata semenului lor.
Violenta din sufletul acelor au lasat un gram de amaraciune in sufletul acelui
copil,crezand ca visurile sale pot fi naruite pentru o vreme.
Dar si asa ,a devenit un elev si o persoana educata.
Micutul bibliotecar ne-a oferit o lectie educativa !
Ca si acest micutul bibliotecar sunt multi copii in ziua de astazi care muncesc sa se
intretina pe ei ,dar si familia lor,uneori fiind marginalizati de adulti ,ignorati,jigniti si umiliti .
Mesajul meu : Sa fim buni si nu violenti!
Nu distruge cartile,ele te iubesc pe tine si te vor ajuta in viitor!
In cartile de povesti regasesti sufletul tau de copil!

Scrisoare către violenţă
Fîrță David, clasa a V-a , Colegiul Naţional ,,Tudor Vladimirescu”
Prof. Șcheau Daniela - CJRAE Gorj
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Nu-ţi spun nici dragă şi nici stimată, chiar dacă la școală am învăţat care este formula de
adresare atunci când scriem o scrisoare. Din păcate nu-mi eşti nici dragă şi nici nu te stimez. De
aceea îţi spun simplu violenţă.
Te-am cunoscut de nenumărate ori şi nu am fost încântat de cunoştinţă. Atunci când te simt
în preajma mea, inima mi se face cât un purice. Ai reuşit să pătrunzi şi în mine şi m-ai învăţat să
vorbesc şi să mă comport aşa cum nu se cuvine. Apoi am regretat. Deşi mă străduiesc să te alung
, nu reuşesc de fiecare dată. Şi cum să pot când tu eşti prezentă peste tot: pe stradă, la televizor,
la calculator, la şcoală. Oricum, am învăţat că cei puternici nu sunt cei violenţi, ci cei inteligenţi.
Cred că eşti fericită pentru că eşti înconjurată de o mulţime de fani. Eu însă te dispreţuiesc
pentru că sădeşti suferinţă în sufletul copiilor, îi traumatizezi şi le răpeşti inocenţa. Tu învrăjbeşti
oamenii, îi faci să se lovească, să se jignească şi să fie răutăcioşi unii cu alţii. Pentru mine eşti
cea mai hidoasă creatură. Eşti asemeni unui monstru cu ochii ieşiţi din orbite, cu faţa roşie , cu
părul vâlvoi, cu unghiile încovoiate, gata să te sfâşie şi cu vocea înfricoşătoare.
Dacă aş avea o putere te-aş condamna la moarte sau te-aş încătuşa într-o temniţă de unde
să nu mai poţi scăpa niciodată.Vezi şi de data asta ai reuşit să-mi dirijezi gândurile şi să mă faci
să gândesc aşa cum îţi place ţie, adică violent. Nu, chiar nu aş proceda aşa, pentru că violenţa
naşte violenţă. Dimpotrivă, aş încerca să te îmblânzesc. Şi ştii cum? Dacă tu m-ai lovi, eu te-aş
mângâia şi aşa poate te voi face să simţi căldura sufletului meu. Dacă tu mă vei jigni, eu te voi
privi adânc cu ochii mei de copil inofensiv şi poate aşa te voi îndupleca să te transformi într-o
zână bună, iubitoare, înţelegătoare care să-i facă pe oameni fericiţi.
Aştept un răspuns în care să-mi scrii despre schimbările din viaţa ta.

Scrisoare către violenţă
Fîrță David, clasa a V-a , Colegiul Naţional ,,Tudor Vladimirescu”
Prof. Șcheau Daniela - CJRAE Gorj

Nu-ţi spun nici dragă şi nici stimată, chiar dacă la școală am învăţat care este formula de
adresare atunci când scriem o scrisoare. Din păcate nu-mi eşti nici dragă şi nici nu te stimez. De
aceea îţi spun simplu violenţă.
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Te-am cunoscut de nenumărate ori şi nu am fost încântat de cunoştinţă. Atunci când te simt
în preajma mea, inima mi se face cât un purice. Ai reuşit să pătrunzi şi în mine şi m-ai învăţat să
vorbesc şi să mă comport aşa cum nu se cuvine. Apoi am regretat. Deşi mă străduiesc să te alung
, nu reuşesc de fiecare dată. Şi cum să pot când tu eşti prezentă peste tot: pe stradă, la televizor,
la calculator, la şcoală. Oricum, am învăţat că cei puternici nu sunt cei violenţi, ci cei inteligenţi.
Cred că eşti fericită pentru că eşti înconjurată de o mulţime de fani. Eu însă te dispreţuiesc
pentru că sădeşti suferinţă în sufletul copiilor, îi traumatizezi şi le răpeşti inocenţa. Tu învrăjbeşti
oamenii, îi faci să se lovească, să se jignească şi să fie răutăcioşi unii cu alţii. Pentru mine eşti
cea mai hidoasă creatură. Eşti asemeni unui monstru cu ochii ieşiţi din orbite, cu faţa roşie , cu
părul vâlvoi, cu unghiile încovoiate, gata să te sfâşie şi cu vocea înfricoşătoare.
Dacă aş avea o putere te-aş condamna la moarte sau te-aş încătuşa într-o temniţă de unde
să nu mai poţi scăpa niciodată.Vezi şi de data asta ai reuşit să-mi dirijezi gândurile şi să mă faci
să gândesc aşa cum îţi place ţie, adică violent. Nu, chiar nu aş proceda aşa, pentru că violenţa
naşte violenţă. Dimpotrivă, aş încerca să te îmblânzesc. Şi ştii cum? Dacă tu m-ai lovi, eu te-aş
mângâia şi aşa poate te voi face să simţi căldura sufletului meu. Dacă tu mă vei jigni, eu te voi
privi adânc cu ochii mei de copil inofensiv şi poate aşa te voi îndupleca să te transformi într-o
zână bună, iubitoare, înţelegătoare care să-i facă pe oameni fericiţi.
Aştept un răspuns în care să-mi scrii despre schimbările din viaţa ta.

STOP VIOLENȚĂ!

Elevă: Abadgeru Saria Antonia
Colegiul Național Mihail Kogălniceanu Galați
Profesor coordinator: Alexandru Tanța

Violența este un simbol al primitivului, reactia izvorâtă din viclenia nativă.Cercetătorul Thomas
Edison afirma : Non –violența conduce la cea mai înaltă moralitate, care reprezintă ținta
evolutiei. Până nu ne din rănirea tuturor fiintelor vii,suntem inca salbatici.”
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Consider că atmosfera relaxată, prietenească este în favoarea rezolvării unui conflict, nu tonul
acid, injuriile sau amenintarile.Violența este recunoscută ca verbală, dar la fel de des întalnită
este si cea fizica.
In ambele cazuri, violenţa duce la efecte grave precum umilirea în public, desconsiderarea
victimelor.
Însă, mai periculoasă decât violenţa este ignoranţa. Nu fiţi indiferenţi! Nu lăsaţi cazurile de
violență la voia intâmplării! Denunţati vinovatul, salvaţi victima
De asemenea, un alt mod de a evita agresiunile este sa vă feriţi de persoanele violente.
Staţi departe de necunoscuţi! Daţi un exemplu pozitiv: fiţi toleranți!

Spune NU violenţei verbale!

Elev: Denisa Grigore, Clasa: a V-a
Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”Galaţi
Prof.. Coordonator: Alexandru Tanța

Violenţa poate fi verbală, emoţională şi fizică. Din toate punctele de vedere, aceasta
doare. Fie că ne răneşte emoţional sau fizic, ea este o armă ce ar trebui eliminată din societate, în
condiţiile în care aceasta este preluată în zilele noastre chiar de copii de vârste fragede.
Aşa se face că într-o zi, pe când soarele strălucea puternic, invadându-mi somnul
liniştitor, câteva raze aurii intraseră în camera mea şi mă treziseră. Fiind o zi placută de
primavară am hotărât să mă duc să mă plimb prin parcul din faţa casei mele împreună cu surioara
mea, Ioana. Firele de ghiocei plăpânzi primesc în casa lor imaculată fluturi şi albine, iar pe lângă
ei zboară gândăcei de tot neamul. Toată lumea era fericită, dar dintr-o dată văd în faţa ochilor
ceva ce-mi înnorează ziua.
Doi băieţi, ambii înalţi şi slabi se luau la bătaie. O bătaie cu vorbe… Cel cu părul bălai şi
ochi albaştri îl lovea cu vorbe urâte pe al doilea implicat, iar celălalt îi raspundea la fel de
nepoliticos, în timp ce îl trăgea de păr pe „prietenul” lui. Alerg înspre ei îngrijorată şi încerc să
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mă interpun între cei doi. Păream invizibilă, căci niciunul dintre ei nu îşi oprise atacul vebal. Era
momentul în care Andrei, cârlionţatul, a rostit cuvântul ce urma să-l distrugă pe cel cu ochii
albaştri, Mihăiţă. Acesta îşi transformă furia într-o lovitură puternică, ce i-a fost fatală.
Cu lacrimi în ochi, Mihăiţă, cel de-al doilea implicat se puse lângă el, plângând. Când
lacrima amară i se prelinse pe faţă, îşi dădu seama de greşeala făcută, nemaiputând să o repare.
Andrei deschise ochii încet, încercând să se ridice. Mihăiţă, l-a strâns în braţe cerându-şi iertare
din suflet pentru toate cele întâmplate. Andrei spuse cu fermitate în glas:
- Scuze, drag prieten. Violenţa este arma doar a celor slabi.
După aceste spuse, se lăsă tacere în parc. Mihăiţă, împreună cu prietenul lui, mi-au
mulţumit şi au plecat fericiţi să se joace. Luna, felinarul nopţii, se instalase pe cerul înstelat. Eu
mi-am continuat plimbarea împreuna cu sora mea. Numai cântecul lin al greierilor se mai auzea
în liniştea nopţii.

MODALITĂŢI DE STOPARE A VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI

Elev Cîrstea Graţian, clasa a VIII-a
Şcoala Gimnazială „Constantin Secăreanu” Runcu, judeţul Dâmboviţa, profesor coordonator
Bucăloiu Constanţa

Şcoala este locul unde elevilor li se imprimă plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi şi de
a face faţă schimbărilor care au loc, în permanenţă pe piaţa muncii. Totodată, şcoala este locul
unde se formează competenţele cognitive, de înţelegere a sensului vieţii, a raporturilor cu ceilalţi
şi cu noi înşine. Cu toate acestea, auzim, deseori despre formele de violenţă care au loc în şcoala
românească, violenţe care îmbracă forme dintre cele mai grave (bătăi, furturi) mergând până la
formele cele mai puţin şocante (violenţele verbale). Atunci când se vorbeşte despre violenţa în
şcoală se consideră că sursele acestui fenomen sunt: mediul familial instabil, tensionat, mediul
social, dar şi personalitatea elevului.
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Dintre proiectele iniţiate în şcoală pentru diminuarea acestui fenomen în colaborare cu Asociaţia
de părinţi, cu Poliţia comunală se numără proiectul „Antidot pentru violenţă” al cărui scop a fost
prevenirea şi combaterea violenţei şi a comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, prin
conştientizarea existenţei problemei violenţei în şcoală de către elevi, părinţi şi cadre didactice şi
prin crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii.
Competentele specifice ale activitatii:
• Sensibilizarea tuturor actorilor şcolii cu privire la sursele, cauzele şi efectele fenomenelor de
violenţă în şcoală pe toată perioada desfăşurării proiectului.
• Formarea de aptitudini şi atitudini morale în spiritul prevenirii şi înlăturării violenţei în grup
prin promovarea bunelor practici de comportament pentru cel puțin 50% dintre elevii vizaţi pană
la vacanţa de primăvară.
• Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber, prin participarea la
activităţi extracurriculare, nonformale pentru toţi participanţii pe toată perioada desfăşurării
proiectului.
• Realizarea unei colaborări reale si eficiente între şcoală, autorităţi şi familie pentru
identificarea, monitorizarea si prevenirea actelor de violenţă şi a infrancţiunilor prin implicarea
tuturor factorilor educaţionali pe toată perioada desfăşurării proiectului.
Printre activităţile proiectului se numără:
„Cuvinte care jignesc, fapte care rănesc”,“ 30 ianuarie – Ziua internaţională a nonviolenţei în
şcoli” – Prezentare power point,“ Alfabetul nonviolenţei”, “Violenţa verbală, fizică sau psihică şi
implicaţiile ei”, „Urmăm un model şi suntem un model”.
La toate aceste activităţi au fost prezenţi şi reprezentanţi ai părinţilor şi poliţiei, consilierul
psiholog al şcolii pentru a se crea un profil complet al acestui fenomen atât de prezent în şcolile
româneşti şi pentru a se propune măsuri de diminuare a acestuia.
Bibliografie:
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Solovastru D., 2000, Violenţa în mediul şcolar, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti

BĂTAIA NU-I RUPTĂ DIN RAI!

Călin Adina, Clasa a VIII-a
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu”, Slatina, jud.Olt
Prof.Cristescu Mihaela

Soare de primăvară crudă şi miros de liliac înflorit în parcul de la marginea
oraşului…Natura cântă a bucurie şi a viață. Doar eu mă simt singur şi pustiit.Şi când te gândeşti
că încă n-am împlinit 16 ani, vârsta când lumea îți este la picioare şi dragostea îți invadează
sufletul…
Am fost crescut după principiul:,,Bătaia e ruptă din Rai!”, ca şi sora mea mai mare, de
altfel. Mama ne ținea din scurt şi ne ardea cum îi ieşeam din cuvânt. Ori ne pomeneam cu obrajii
în flăcări, ori eram traşi de urechi…cam astea erau metodele ei. Fleacuri pe lângă ,,porția” pe
care o luam de la tata când venea nervos de la serviciu! Nu-i convenea nimic atunci, tuna şi
fulgera din orice. De exemplu, deşi cu ceva timp mai înainte ne bătuse că nu-i spuseserăm ,,Sărut
mâna!”, în ziua aceea am încasat-o fiindcă i-am zis tocmai aşa!,,Ce sărut mâna, mă? Că doar nu
sunt un boşorog!”Găsea motive să ne bată din orice…
Într-o zi am întrebat-o pe mama de ce se bat oamenii.Cuvintele ei mi s-au întipărit în
minte:,,Ca să se facă ordine, să afle care dintre ei este mai puternic.Un om te respectă doar dacă
îi este frică de tine!”
Am înțeles: ori te bați, ori eşti bătut.Din ziua aceea am început să mă bat cu toți băieții la
joacă. Cum e şi firesc, şi eu veneam acasă cu nasul julit şi genunchii făcuți zob. Dar aveam o
mare satisfacție: ăia pe care îi loveam arătau şi mai rău.Ba, mai mult, pe unii îi podidea plânsul şi
atunci râdeau toți ceilalți de ei, cu mine în frunte. Nici nu mai ştiu de câte ori nu s-a pomenit
mama la uşă cu femei care-şi țineau copiii de mână:,,Uitați, doamnă, ce i-a făcut Relu al
dumneavoastră fiului meu! Se comportă ca un sălbatic!” Dar mamei i se părea totul normal şi
discuțiile cu ea nu duceau la nici un rezultat.Din contră, îți făceai şi mai mulți nervi…Până la
urmă a înțeles toată lumea asta, iar copiilor le-a fost interzis să se mai joace cu mine. Am fost
izolat…
Treaba asta a ținut până la şcoală, când nu era săptămână să nu iau parte la vreo bătaie.
Dar, dintr-un anumit punct de vedere, lucrurile erau total schimbate.M-am integrat în gaşca de
350

bătăuşi a şcolii. E convenabil să faci parte dintr-un grup care să te reprezinte.Nu ne mai băteam
în şcoală- aici dețineam deja supremația. Ne măsuram puterile cu concurența. Să nu credeți că o
făceam la campionatul de baschet sau la cupa de fotbal! Noi nu participam la nicio activitate, noi
îi snopeam în bătaie înainte de evenimentul organizat şi le-o promiteam şi după aceea, dacă
aveau tupeul să învingă.
Cred că ați înțeles deja că toată viața mea de până acu am luat sau am dat bătaie.Aşa sunt
eu: gata oricând să sar ca un cocoş. Numai că, de curând, am aflat că nu pot avea totul în viață cu
ajutorul pumnilor. Ba chiar voi pierde- o pe prima mea iubire, Maria, care mi-a spus clar că nu-l
vrea ca prieten pe ,,bătăuşul şcolii”!
Şi dintr-o dată primăvara şi-a pierdut parfumul, iar picăturile de ploaie care cad pe
asfaltul aleii poartă toată durerea neputinței de a fi altfel decât am fost educat…Dar eu stiu
SIGUR că pot deveni un alt om. Şi atunci, poate, Maria…

COMBATEREA VIOLENŢEI

ELEV CARMEN GRĂDINARIU, CLASA A VIII-A
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 TIMIŞOARA TIMIŞ
PROF. COORD. GHIMBOAŞĂ IONELA

Pornind de la etimologia cuvântului violenţă – constatăm ca verbul „violare” înseamnă „a
profana”, „a transgresa”, adică a depăşi limitele impuse de lege.

În dicţionare cuvântul

„violenţă” trimite la ceea ce se efectuează cu o “forţă intensă”, brutală şi adesea distructivă, la
abuzul de forţă pentru a constrânge pe cineva la ceva.
Încă de la vârste fragede se observă că violenţa nu duce la nimic bun, dar se manifestă din ce
în ce mai mult în cele mai diferite moduri. Violenţa o regăsim sub multiple forme: verbală,
psihică, fizică, prin exprimări inadecvate, tachinări, porecliri, imitări, ironizări, ameninţări,
hărţuiri ajungând la bruscări, împingeri, loviri, răniri. Astfel violenţa afecteză un număr tot mai
mare de copii, adolescenţi fără apărare în faţa multiplelor manifestări ale acesteia.
Pornind de la povestea reală a unei adolescente voi redacta această întâmplare ţinând cont şi
de ceea ce ar putea fi o întâmplare imaginară…
Într-un astfel de context al realităţii:
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Exemplul este dat de o adolescentă care se află într-o familie care suferă în urma unei vieţi
dezordonate, neadecvate. Părinţii ancoraţi în lupta pentru o viaţă mai bună îşi neglijează fiica, au
loc certuri din cauze diferite: lipsa banilor, consum de alcool ca mod de viaţă. Părinţilor le
lipseşte abilitatea de a avea o relaţie pozitivă cu copilul lor, ceea ce va face ca din punct de
vedere emoţional tânăra să sufere de anxietate, de a fi lipsită de grija şi dragostea părintească, de
aprecieri pozitive, linişte. Evident adolescenta îşi va căuta locul în societate cum va şti, printre
prieteni, colegi. Ei îi place să danseze, deci va lua calea spre o sală de dans, unde în lumea
minunată a dansului îşi vede altfel viaţa. Dar din dorinţa de iubire, din lipsa apropierii de părinţi
se agaţă practic foarte mult şi periculos de instructorul de dans, care simte că poate manipula
acest suflet. Ajunge astfel într-o situaţie în care cade în capcană şi ce-i de făcut?
Ii place că acesta o răsfaţă, o plimbă prin parc, îi face cadouri fără să înţeleagă că aceste a sunt
doar nişte himere. Oare să le spună părinţilor? Dacă aceştia află o vor mai lăsa să danseze, dar ce
să facă…
Părinţii observă totuşi schimbarea, depărtarea faţă de familie şi ajungând şi ei să înţeleagă în
ce situţie sunt şi ca ar putea să-şi piardă copilul se unesc ca famile şi vor reuşi să ajungă in viaţa
fiicei lor, luptând cu toată puterea lor să-şi redobândească copilul pierdut printre valurile vieţii.
Această poveste are un final fericit, dar oare câţi copii, adolescenţi-tineri nu trec prin drame
care nu sfârşesc bine?
Să observăm că părinţii au ales să-şi salveze fiica trecând peste toate greutăţile, iar fiica alege
să-şi asculte părinţii ca un lucru firesc a ceea ce înseamnă o familie!
Mahatma Gandhi spune: ,,Respinge ideea de violenţă, pentru că binele obţinut prin mijlocirea
acesteia nu este de durată, în schimb, răul provocat de violenţă este de durată.”
Din păcate, în viaţa de zi cu zi, 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. Fiindcă fiecare
dintre noi suntem produsul mentalităţii şi obiceiurilor pe care le vedem şi ni le însuşim din
familie. Toţi oamenii ar trebui să-şi amintească 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
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purta mereu “cum trebuie” şi îşi va măsura cuvintele, gândindu-se înainte de a acţiona chiar şi
când se află în situaţii tensionate.
Consider că şi modelele greşite de limbaj sau comportament chiar de la unele desene
animate, filme sau emisiuni 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.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 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.
În concluzie: “Aduceţi-vă aminte că violenţa, cu toate formele ei, este arma celor slabi, şi rău
intenţionaţi în societatea umană.”
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 sa
fim pregătiţi pentru societate trebuie să avem cunoştinţe despre non-violenţă dar şi despre
prevenirea violenţei, începând din şcoală.
În unele şcoli se întâmplă să auzim cazuri de conflicte între elevi şi profesori din cauza
elevilor indisciplinaţi, agresivi sau foarte activi. Adesea elevul sfidează profesorul şi atunci este
o formă de violenţă pasivă. Alteori, profesorul poate fi acela care să nu agreeze atitudinea
elevului şi de aici se naşte un fel de antipatie care nu duce la un final bun. De aceea dirigintele
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clasei este mai atent şi îl poate ajuta şi îndruma, apoi profesorii care îi predau îl pot sfătui şi e
necesară intervenţia consilierului şcolii.
În toate şcolile din ţară sunt acte de violenţă, unele grave, altele mai puţin grave. Acestea nu
sunt dorite dar se pot întâmpla. De aceea trebuie sa fim mai atenţi la ceea ce se întâmplă în jurul
nostru. Pentru a evita conflictele trebuie să învăţăm atitudinile necesare aprofundării nonviolenţei precum: iubirea, mulţumirea, înţelegerea celorlalţi, raţiunea, calmul, iertarea, bunulsimţ, fericirea, credinţa în Dumnezeu, curajul,cultivarea unor relaţii armonioase, umilinţa, veselia
şi simţul umorului. Toate aceste aspecte prezentate sunt necesare tuturor oamenilor pentru o bună
convieţuire într-o socieate modernă şi cu principii morale.
Violenţa nu e evoluţie ci involuţie.
PROMOVAREA ŞI ÎNCURAJAREA
ADEVĂRATELOR VALORI MORAL - CIVICE

Eleva: Ciora Elena, Clasa: a VIII-a
Unitatea: Scoala Gimnazială Coșoveni, Localitatea:Coșoveni, Judeţul: Dolj
Profesor coordonator:Stancu Eliza Laura

Promovarea şi încurajarea adevăratelor valori moral- civice au un rol important în rândul tinerilor.
După specialişti, valorile sunt: principii generale despre ceea ce este important şi apreciabil în viaţă, ele
fiind cele care ne ghidează atitudinile şi comportamentul, colorând modul în care gândim sau actionăm.
Încă din adolescenţă copiii trebuie îndrumaţi spre a se forma ca oameni demni ai societăţii. Adolescenţii
sunt tentaţi să încerce orice, dispuşi la simţiri şi trăiri teribiliste. Această perioadă a adolescenţei este foarte
importantă, căci acum este momentul când copiilor li se însuşesc cel mai bine valorile moral - civice. Acum li
se face simţită personalitatea, iar aceste valori moral – civice îi ajută să se integreze în societate, să respecte
nişte reguli bine stabilite.
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Natura tinerilor este conflictuală, de aceea trebuie să le conștientizeze şi să își însuşească principiile
etice şi morale cu mare atenţie, căci primul impact al adolescentului cu regulile stricte este refuzul şi
indiferenţa. De multe ori tânărul pe care trebuie să- l formăm înţelege greşit intenţia adultului, neconştientizând
importanţa valorilor moral – civice.
Pentru tineri mult mai importantă este muzica, vestimentaţia, distracţia, banii, decât rezultatele bune la
şcoală, credinţa, sănătatea, altruismul. De aceea cei care contribuie la însuşirea şi promovarea valorilor moral –
civice: părinţii, profesorii, medicii, preoţii, organele de poliţie trebuie sa se afle într- o permanentă comunicare
constructivă. Pentru o strânsă legatură între aceşti participanţi este nevoie, cum am mai spus, de multă
comunicare bazată pe dezbateri, schimb de opinii, acceptare, cooperare.
Un tânăr trebuie să înţeleagă efectul dobândirii acestor valori moral – civice, căci îl ajută să-şi
construiască drumul după principii bine stabilite, într-o societate cu mentalităţi diferite.
Este necesar să încurajăm şi să promovăm valorile moral- civice pentru că ne formăm şi formăm la
rândul nostru oameni cinstiţi, capabili să trăiască frumos, sănătos şi armonios.

VIOLENȚA, LASĂ URME!

Elevă :Brandabur Sonia, Clasa a VIII-a C
Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu Galați
Prof. Coordonator: Cazacu Camelia

Violenţa este modul de manifestare a copiiilor, când sunt supăraţi şi nervoşi, când sunt
pedepsiți, când nu respect regulile impuse de familie, școală sau societate și de ce nu de grupul
de prieteni sau colegi.
Fie verbală sau fizică, aceasta apare încă de la vârste fragede. Unii copii consideră că doar aşa
îşi pot lua apărarea iar ceilalţi cred că doar aşa pot impresiona sau atrage atenţia anumitor
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persoane. Normal, mulţi spun că singura soluţie este de a interveni într-un conflict dintre doi
oameni, care pare să ia amploare. Însă, nu multă lume îşi dă seama că de fapt, într- o situaţie de
genul acesta, oamenii aflaţi în cauză, trebuie să fie lăsaţi în pace, căci doar cu timpul, vor realiza
că este greşit ceea ce fac iar mai devreme sau mai târziu vor suporta consecinţele. Nu de multe
ori funcţionează jocul cu hârtia: se zice că atunci când scrii tot ce îţi vine urât în minte pe o foaie,
iar apoi o mototoleşti şi o arunci, vei scăpa de probleme, însă sigur funcţionează să îi spui unei
persoane: Atunci când vrei să jigneşti pe cineva, gândeşte-te de două ori la ceea ce vrei să spui,
căci sufletul omului este ca o foaie albă de hârtie mototolită: odată ce ai boţit-o şi vrei să o
îndrepţi, nu o să mai fie la fel!

SPUNE NU VIOLENȚEI!

Jipa Andreea, Clasa a VIII-a B
Școala Gimnazială Costești
prof. coord. Toader Bianca

Violenţa nu ţine cont de vârstă, de om, de suflet. Ea, spre deosebire de noi, oamenii, ţine
mai degrabă de suflet şi de puterea noastră de acţiune. Şi, indiferent de cât de mult răneşte, ea nu
face riduri şi se hrăneşte din vicii, slăbiciune, răni.
Din păcate, violenţa reuşeşte să spargă şi pereţii groşi ai şcolilor, unde copiii ar trebui să
fie in siguranţă, ar trebui sa fie acel spaţiu oglindă în care se proiectează toate lucrurile bune.
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 văzută în ansamblul ei, este o călăuză ce te lasă să iţi alegi propriul drum,
să mergi cu lira în mână şi florile pe cap, să aduni noi cunoştinţe pe care să le pui în sacul
desăvârşirii tale, dar ce se întâmplă atunci când pe calea ta apare un necunoscut şi te loveşte, iar
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sacul iţi cade? Anii se risipesc pe treptele drumului tău, se metamorfozează în umbre şi o iau pe
calea fiinţelor de hârtie. Această violenţă estompează gramele de pozitivism pe care orice tânăr
elev le are şi diminuează credinţa lor, aceea că pot avea o contribuţie pozitivă în societate după
încheierea învăţământului .
Şi 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. Să fie omul violent din superficialitate? Să se rupă el de
acea definiţie a lui de ,,animal raţional” şi să rămână un simplu animal? Explicaţia unor elevi
pentru că au fost violenţi nu doar prin limbaj, ci pur şi simplu brutali poate fi ,,am vrut doar să
ies în evidenţă, să-mi scot la iveală statutul”.
În semn de manifest şi al educaţiei împotriva violenţei se ţin ore de dirigenţie sau se
promovează idei nobile ca Toleranţa în cadrul programelor manifest purtate la nivel naţional la
care participă însă puţine persoane. Dar cum poţi învăţa într-o oră un om care poartă sub
epidermă violenţa şi mâinile sale devin veritabile foarfece ale suferinţei?
Am putea opri aceşti copii violenţi rupând grupurile cu cei asemenea lor, punându-i să
facă ceva constructiv, îndemnându-i către lucrurile mici întâi cum ar fi a-şi cere scuze, a-i
îndrepta către arte, a-i îndrepta către medii sociale echilibrate din care pot învăţa ceva .
Pentru a preveni violenţa, trebuie încurajată comunicarea, renunţarea la maşinării şi în
acelaşi timp controlul furiei ce stăpâneşte aceşti copii. Nefiind simple maşinării, omul este o
,,fiinţă culturală” ce are capacitatea de a da un înţeles cuvântului. Astfel, cu mult efort, violenţa
poate fi combătută prin cuvânt. Pentru a combate violenţa trebuie să o refuzăm, nu să o negăm.
Adoptăm discuţiile libere şi eliberăm din noi toate sensurile şi simbolurile negative ce duc la
orice tip de violenţă.
Dar, în final, ce poate fi mai rău decât violenţa care ne rupe caracterul de fiinţă socială şi
care ne izolează într-o lume numită trist lipsită de interes.Violenţa se poate naşte de oriunde şi o
simplă doză de violenţă poate duce la intoxicarea inimii, a credinţei. Şi iniţial o privim detaşaţi,
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pentru că ne înţeapă superficial ca spinii unui trandafir. Aşa şi noi, captivi, privind prin ochelarii
de cal, ne limităm. Violenţa în şcoli plafonează şi ucide interesul acestei noi generaţii.
Nu ar fi oare 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 ? Prin comunicare combatem violenţa căci promovăm
dorinţa de frumos, de estetic, dorinţa de a asimila lumea în totalitatea ei năucitoare.

Uneori în viață trebuie să știi să pierzi

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere, Buzău
Elev: Matei Alexandru, clasa a VIII-a
Prof. Coordonator: Zincă Gina

Era o frumoasă seară de duminică. Pe Național Arena urma să se desfășoare un meci de fotbal
între marile favorite Steaua și Dinamo.
Tribunele erau pline de mii de spectatori, care aşteptau nerăbdători începerea meciului.
Fluierul arbitrului marcă începerea meciului. Toți spectatorii își aclamau echipa favorită.
Jucătorii sunt foarte atenți la meci, fiind hotărâți să câștige. Pe parcursul ambelor reprize, scorul
s-a menţinut 0-0, spre dezamăgirea fanilor. Cu câteva minute înainte de fluierul final, Steaua
marcă un gol în poarta echipei adverse. Atunci, un jucător dinamovist aflat în apropierea
marcatorului îi şuieră la ureche o înjurătură apoi îi dădu un pumn făcându-l să cadă pe spate.
Arbitrul dă un cartonaș roșu echipei Dinamo. Suporterii dinamoviști începură să adreseze injurii
arbitrului și suporteriilor celeilalte echipe. Aruncară cu sticle și petarde în mulțime și se luară la
bătaie. În 10 minute ajunseră și forțele de ordine care cu greu reușiseră să-i despartă pe oamenii
furioși. În urma acestei încăierări suporterii ambelor echipe primiră câte o amendă de 500 de lei
pentru tulburarea liniștii. Federaţia Română de fotbal hotărăşte ca până la finalul stagiunii,ss
meciurile să se desfăsoare cu casele de bilete închise… Arena fără spectatori.
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Concluzia pe care o putem trage după relatarea de mai sus e aceea că faptele de violenţă nu duc
la nimic bun. Trebuie să ştim să ne înfrânăm pornirile nervoase.
Atunci când pierzi trebuie să înveți să nu te revolți deoarece nu putem numai să câștigăm.
Uneori în viață trebuie să știi să pierzi.

Violența nu are vârstă

Numele și prenumele elevului: Rădulescu Adriana, Clasa a VIII-a
Școala Gimnazială, comuna Runcu, județul Vâlcea
Prof. coordonator: Secu Ramona

Într-o dimineață ploioasă de toamnă, mă îndreptam grăbită spre școală. Deodată, de pe o
străduță lăturalnică, am auzit un scâncet.
M-am îndreptat temătoare spre locul respectiv și am văzut ghemuită pe marginea
drumului o mogâldeață de copil cu ochii în lacrimi. Când mi-a auzit pașii, a încercat să-și
ferească privirea pentru a nu-i vedea broboanele mari, sărate ce i se rostogoleau pe obrajii
îmbujorați. Uitându-mă cu mai multă atenție, am constatat că era un băiețel vreo 8 anișori, cu
hăinuțele murdare și ude. Cu un glas duios, pentru a nu-l speria, l-am întrebat ce s-a întâmplat.
Pentru câteva clipe, o liniște profundă s-a lăsat peste amândoi, căci firava făptură nu îmi dădea
niciun ăspuns, iar eu nu îndrăzneam să mai zic nimic.
Nu știam cum să reacționez, cum să verific dacă nu e rănit grav, la cine să apelez pentru
a-l ajuta. În timp ce prin cap îmi treceau o mulțime de gânduri și îmi făceam scenarii de tot felul,
aud o voce tremurândă și stinsă care își începe istorisirea prin a-mi spune că, în timp ce mergea
spre școala la care învață, a trecut pe lângă el un grup de băieți mai mari. Unul dintre ei, într-o
clipită, i-a pus piedică, iar el a căzut în băltoaca de pe marginea drumului. În acel moment,
ceilalți băieți au început să râdă de el și să-l batjocorească. Amuzându-se grozav, aceștia s-au
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îndepărtat și l-au abandonat acolo, iar el, neștiind ce saă facă sau unde să se ducă, a rămas pe loc,
până când l-am găsit eu.
Deși eram conștientă că voi întârzia la ore, m-am gândit că nu-l pot lăsa și eu acolo, așa
că l-am luat de mânuță și am pornit spre casa lui. Pe drum, am încercat să-l încurajez și să încerc
să-l fac să uite de acea experiență groaznică pentru orice ființă . Când am ajuns în fața casei lui,
am sunat la sonerie și în pragul ușii s-a ivit o doamnă micuță cu aceiași ochii mari și migdalați ca
ai noului meu prieten. I-am povestit ce s-a întâmplat și cum l-am găsit, apoi, după ce mama vădit
îngrijorată, mi-a mulțumit, am plecat îngândurată spre școală.
A fost o întâmplare care m-a impesionat foarte mult și care mi-a lăsat un gust amar, căci,
din păcate, noi oamenii suntem dominați de violență la orice vârstă.

PARTENERIATUL ŞCOALA-FAMILIE PENTRU STOPAREA VIOLENŢEI

Elev Mihai Dragoş, clasa a IX-a
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgovişte, judeţul Dâmboviţa,
profesor coordonator Bucăloiu Ionela

Se vorbeşte astăzi foarte mult despre violenţa în şcoală si din păcate aceasta este o
realitate pe care nu trebuie să o neglijăm sau să o negăm, ci din contra ar trebui să găsim cele mai
eficiente metode de combatere a acestui fenomen, iar pentru realizarea acestui lucru trebuie să
existe o cooperare strânsa între corpul profesoral, părinţi, autorităţile locale.
Şcoala este locul unde elevilor li se imprimă plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi şi de a face
faţă schimbărilor care au loc, în permanenţă pe piaţa muncii. Totodată, şcoala este locul unde se
formează competenţele cognitive, de înţelegere a sensului vieţii, a raporturilor cu ceilalţi şi cu
noi înşine, este şi locul în care se stabilesc relaţii, locul care promovează modele şi valori.
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Cu toate acestea, auzim, deseori despre formele de violenţă care au loc în şcoala românească,
violenţe care îmbracă forme dintre cele mai grave (bătăi, furturi) mergând până la formele cele
mai puţin şocante (violenţele verbale) sau fumatul în incinta scolii, părăsitul clasei în timpul orei.
Atunci când se vorbeşte despre violenţa în şcoală se consideră că sursele acestui fenomen sunt:
mediul familial instabil, tensionat, mediul social, dar şi personalitatea elevului.
Dintre aceşti factori, mediul familial este, de departe, cea mai importantă sursă a agresivităţii
elevilor. Specialiştii au concluzionat că cei mai mulţi dintre elevii care prezintă un profil agresiv
provin din familii monoparentale, familii dezorganizate sau familii în care echilibrul este
perturbat de situaţia economică precară, la pierderea locului de muncă al unui dintre părinţi, de
existenţa a numeroase conflicte între părinţi, de bătăile şi scandalurile care nu mai contenesc.
De asemenea, alte probleme familiale care-i afectează foarte mult pe copii sunt: neglijenţa, lipsa
de dialog, de afecţiune a părinţilor, bătăile frecvent aplicate.
Ca şi mediul familial, şi cel social oferă tânărului numeroase surse care stimulează şi întreţin
violenţa şcolară: situaţia economică precară, inegalitatea socială, lipsa de cooperare a instituţiilor
implicate în educaţie, diminuarea probabilităţii ca după terminarea liceului, absolventul să poată
găsi un loc de muncă în specialitatea pentru care s-a pregătit, erodarea unor valori, nu demult
repetate şi apreciate (efortul, meritul, munca).
Concluzia specialiştilor este că rezultatul unui mediu social aflat într-o permanentă şi profundă
criză (criza familiei, criza valorilor, criza locurilor de muncă) nu poate fi unul decât negativ, care
afectează personalitatea elevilor.
Este un lucru cert, că violenţa şcolară pleacă, de cele mai multe ori, de la lipsa de comunicare
între factorii implicaţi în desfăşurarea procesului instructiv-educativ. Lucrurile sunt şi mai grave
în cazul elevilor aflaţi la vârsta adolescenţei, care sunt foarte instabili şi schimbători, care trec,
foarte repede, de la o stare la alta şi care manifestă diferite reacţii de agresivitate, dar şi o
opoziţie accentuată faţă de părinţi, profesori şi faţă de ceilalţi elevi.
Pentru a fi evitate astfel de situaţii, dialogul părinte – copil, dar şi profesor – elev este esenţial, în
sensul că, adolescentul trebuie să se simtă înţeles şi trebuie să aibă parte de dragoste, securitate şi
afecţiune.
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Bineînţeles că aceste comportamente violente ale elevului pleacă şi de la un management
defectuos al clasei. De exemplu, profesorii autoritari pot descuraja formarea unor personalităţi
independente, ei fiind cei care monopolizează conversaţia, elevii având doar rolul de receptori
pasivi, în sensul că opiniile lor cu privire la viaţa clasei sunt puţin luate în considerare.
De asemenea, diferenţierea elevilor în funcţie de performanţele atinse poate determina:
pasivitatea la lecţie, indiferenţă sau perturbarea lecţiilor, absenteismul elevilor, violenţele faţă de
colegi şi profesori. Un alt caz clasic întâlnit în mediul şcolar este cazul elevului aflat în situaţia
de eşec şi căruia i se va cere să rezolve sarcini pe care nu le poate soluţiona. Care va fi atitudinea
unui astfel de elev? Acesta va cădea în depresie, va suferi crezând că şi-a decepţionat părinţii,
profesorii, va suferi pentru că este dispreţuit de colegi.
De aceea, pentru a fi evitate astfel de situaţii şi pentru a putea face faţă lucrului cu elevii dificili,
profesorul trebuie să parcurgă următorii paşi:
 Să observe, cu atenţie, comportamentul elevilor, astfel încât să identifice adevăratele
cauze ale actelor de violenţă întreprinse;
 Să păstreze o legătură permanentă cu familia acestor elevi;
 Să colaboreze cu psihologul şcolar astfel încât, prin acţiunea coroborată a celor doi
parteneri, elevii să fie ajutaţi să depăşească eventualele obstacole ivite pe parcursul
lor,
 Să utilizeze mijloacele de comunicare adecvate astfel încât profesorul să câştige
încrederea elevilor;
 Adoptarea regulamentului clasei în mod democratic, ţinându-se cont că studiile
realizate ne arată că elevii acceptă mai uşor regulile al căror sens este transparent.
 Organizarea unor dezbateri, mese rotunde în care să fie implicaţi cadrele didactice,
psihologul şcolii, poliţistul de proximitate, deţinuţi care să relateze experienţa din
închisoare;
 Organizarea unor întâlniri cu foşti elevi care au manifestat pe perioada şcolarizării un
comportament inadecvat/adecvat, aceştia urmând să prezinte traiectoria parcursului
lor în viaţă;
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Deoarece şcoala poate juca un rol important în prevenirea violenţei şcolare, aceasta trebuie să
devină o temă de reflexie pentru toţi cei implicaţi în procesul instructiv – educativ.
Bibliografie:
-

Solovastru D., 2000, Violenţa în mediul şcolar, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.

SE MERITĂ SĂ DAI CU PUMNUL?

Elev: PĂTRU LAURENȚIU PETRIȘOR , Clasa: a IX-a
Școala: COLEGIUL NAȚIONAL”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”, Localitatea: TÂRGOVIȘTE
Județul: DÂMBOVIȚA
Profesor coordonator: BUCUR MAGDALENA IULIANA

Violența. Un lucru din ce în ce mai frecvent, de care ne lovim în fiecare zi. Din nefericire,
nu există zi în care să nu auzim de diferite bătăi, scandaluri și incidente care se lasă cu răniți. Dar
întrebarea este : Oare putem noi cumva să oprim acest lucru? Să facem oamenii să fie mai buni
este ceva destul de dificil, dar cu siguranță că prin ambiție și luptă vom reuși să facem din lumea
noastră o lume mai bună, pentru că acesta este principalul motiv care duce la violență, noi,
oamenii și răutatea care ne îndoctrinează în mod inconștient mintea.
În primul rând, ar trebui să le arătăm tuturor care sunt urmările unor acte de violență. De la
o simplă spitalizare, până la lucruri mai grave cum ar fi pierderea unui membru dintr-o familie.
Violența poate avea multe consecințe care, cu siguranță, nu sunt de bun augur. Eu unul, prin
ochii mei de adolescent care încă descoperă lumea, nu îmi pot da seama unde este plăcerea
atunci când lovești pe cineva. Înțeleg că uneori furia poate pune stăpânire asupra noastră, dar ce
satisfacție poți avea atunci când vezi persoana din fața ta rănită și suferindă? Trebuie să ai un
suflet de fier, ba chiar să nu ai suflet, atunci când îți continui cu ardoare loviturile în fața unui om
care deja este neputincios.
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În al doilea rând, consider că nu oricine ar trebui să fie în libertate. Noi nu suntem
conștienți câți indivizi care ar trebui să stea în spatele gratiilor putem întâlni și cum viața noastră
este pusă în pericol oricând. Din nefericire pentru noi, pericolele se abat la tot pasul și putem fi
foarte ușor victima unei simple tâlhării sau chiar a unor lucruri și mai serioase, de proporții mai
mari. Am ajuns să trăim într-o societate în care lucrul care domină este banul, iar cu toții suntem
în căutarea banilor, iar pentru unii nu contează metodele prin care îi obțin. De asemenea, trăim
într-o societate în care până și autoritățile nu își mai pot spune cuvântul, nu se mai impun, iar noi
suntem nevoiți să fim proprii noștri protectori.
În concluzie, noi putem opri violența în societate. Deși putem fi ușor victima violenței,
mereu există o ușă de scăpare și probabil noi suntem cheia acesteia. Putem opri violența, dar
acest lucru nu îl vom putea face în permanență, pentru că mereu există cineva care se crede cel
mai bun și care vrea să arate că este primul în societatea din care face parte și astfel, în mod
inconștient sau poate chiar conștient, ajunge să comită diferite infracțiuni ale căror victime putem
fi și noi. De aceea, trebuie să luptăm cât încă nu este prea târziu și cu toții ar trebui să spunem:
NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA!

ȘOFERUL ȘI POLIȚISTUL

Ionașcu Florian, clasa a IX-a, Liceul Special pentru Deficicienți de Vedere Buzău
Coordonator: prof. Anton Ana Maria

Ne aflăm pe una din străzile capitalei. Era o seară de vară, traficul se desfășura în condiții
normale. Oameni plecau sau se întorceau de la serviciu, sau unde mai aveau treabă. Nimic nu
prevestea ceea ce avea să se întâmple.
Printre mașinile care circulau regulamentar se ivește un bolid al cărui conducător nu respecta
nicio regulă de circulație. Călca pedala de accelerație până la podea și nu ținea cont de nimeni și
de nimic.
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Regele șoselelor, Ionică, era fiul unui cunoscut om de afaceri din zonă. Împlinise 19 ani și de o
lună de zile luase permisul de conducere. Desigur, părinții i-au făcut cadou o mașină luxoasă. S-a
bucurat atât de mult de minunatul cadou, încât tânărul s-a hotărât să facă o cursă pe șoselele din
România că de, nu-i păsa lui de viața celorlalți.
Cursa lui nu durează mmult, căci este oprit de un agent de la poliția rutieră.
- Domnule, ați fost oprit pentru că circulați cu 300 KM pe oră. Prezentați-mi actele!
Văzând acest tupeu din partea polițistului, Ionică, fiul de milionar, se adresează îndârjit:
- Mă băiatule, se pare că nu știi cu cine stai de vorbă. Ei bine, îți spun că legile nu sunt făcute și
pentru cei cu bani ca mine. Așadar, plimbă ursul și lasă-mă în pace. Mai sunt și alți colegi pe
care poți să-i oprești și să-i amendezi după bunul plac.
Polițistul nu stă pe gânduri și vine imediat cu replica.
- Hmm! Se pare că ești vreun fiu de milionar, altfel nu-mi explic de ce ai tupeul ăsta. Lasă
băiețaș, legea se aplică și în cazul celor cu bani ca tine.
Polițistul George Bocioacă avea 40 de ani și lucra de 20 în poliție. Nu-i vorbă, avea nasul unui
vulpoi bătrân, nu putea să fie păcălit foarte ușor. Știa să depisteze făptașii, iar aceștea nu scăpau
fără amenzi usturătoare de la el.
Era înalt și slab, cu o mustață neagră, ochii albaștri și părul șaten. În copilărie a practicat artele
marțiale, la nevoie putea să țină piept unui șofer agresiv.
În situația asta se afla și Ionică. Vroia să scape de sancțiunea polițistului, dar nu știa cum. Era o
singură soluție, o mică atenție rezolva totul. Băiatul nu mai stă pe gânduri și-i spune:
- Băi milițică, doar trăim în România, așa că hai s-o dăm la pace și uite, îți propun o afacere: Eu
îți ofer o pungă cu mulți euroi și dolărei, iar tu mă scutești de amendă. Ce zici?
- În viața mea n-am luat șpagă de la nimeni, nu văd de ce aș lua de la tine. Pentru că ai circulat cu
viteză mare și pentru că ai încercat să mituiești un agent de poliție, ai o amendă de 3000 de lei!
- Mă băiatule, te-ai pus cu cine nu trebuia! Eu sunt un mare bos și o să-ți arăt asta.
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Nu își termină vorba și se repede la bătaie. Îi dă un pumn în față polițistului, dar nici acesta nu se
lasă mai prejos. Vrând să riposteze, cu o manevră demnă de artele marțiale îl imobilizează pe
tânăr. Ca la un semn apar câțiva băieți care erau prieteni cu Ionică. Cu toții tăbară pe polițist și
încep să-l lovească.
Sub ploaia de lovituri George nu putea face nimic. Aceasta nu a durat mult datorită trecătorilor și
celorlalți polițiști care au sărit să-și apere colegul.
Întâmplarea nu s-a sfârșit bine pentru agresori, aceștia fiind arestați pentru loviri și alte violențe.
Sunt și acum la facultate, cine știe cât vor mai sta pe acolo.
George, deși s-a ales cu o mână și câteva coaste rupte, s-a recuperat repede și acum este bine.
Datorită cinstei și devotamentului său, a fost ridicat în grad de superiorii săi.

VIOLENȚA ÎN FAMILIE

Beserman Sabina-AnaMaria-Daliana, clasa: a IX-a E
Liceul Tehnologic "Marmația", loc. Sighetu Marmației, jud. Maramureș

"Violența domestică este o amenințare sau o provocare, petrecută în prezent sau în trecut,
a unei răniri fizice în cadrul relației dintre partenerii sociali, indiferent de statutul lor legal sau de
domiciliu."
Cunosc o familie frumoasă, grijulie și foarte unită , în care era o armonie perfectă, până
într-o zi care părea obișnuită, dar care le-a marcat pentru totdeauna viața .
În ziua aia, o zi în care familia nu mai era familie, tatăl a consumat mult alcool și aflânduse într-o adâncă stare de ebrietate a început să-și lovească copiii și soția fără milă. Acesta
aflându-se sub influența alcoolului nu a realizat că prin violența manifestată față de copiii săi le
creează multe probleme de sănătate.
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A doua zi, tatăl și-a dat seama că a greșit amarnic față de soție, dar și față de copii. Soția
și copiii se aflau la spital pentru îngrijiri medicale. Într-un moment neașteptat, tatăl apare în
salonul în care se afla familia lui, cerându-le iertare și promițându-le că fost prima și ultima dată
când s-a întâmplat așa ceva...
În primul rând, consider că într-o familie nu trebuie să existe violență, ci doar iubire și
înțelegere deoarece copiii au de suferit foarte mult , ajungând să-și urască ce au mai de preț,
familia.
În al doilea rând, prin violența în familie, părinții îsi traumatizează copiii prin urletele,
certurile, bătăile frecvente la care aceștia asistă, iar la final ei se vor teme să mai comunice cu
părinții, deoarece îi văd pe aceștia din urmă ca fiind un model negative, nedemn de urmat.
Prin această poveste am încercat să subliniez că într-o familie violentă ,copiii suferă cel
mai mult, violența lăsându-le urme adânci atât în sufet , cât și pe trup.
Bibliografia:
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwitjs6O9Z7SAhWsJZoKHZuCA9MQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.referatel
e.com%2Freferate%2Fdiverse%2Fonline6%2FViolenta---Violenta-in-familie--solutii-referatelecom.php&usg=AFQjCNGVAQnil3XFPKwvb450N0KawDtp6A

VIOLENŢA NU ESTE O VARIANTĂ

NEACŞU TEODORA MARIA, Clasa: a IX-a
COLEGIUL NAŢIONAL “IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU”, TÂRGOVIŞTE
Județul: DÂMBOVIŢA
Profesor coordinator: BUCUR MAGDALENA IULIANA
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Violenţa…. Uşor de pronunţat, dar greu de suportat! Aceasta este problema cu care se
confruntă societatea, dar nu este peste puterile umane să o oprim. Violenţa nu trebuie tratată ca o
problemă minoră. Chiar dacă noi nu ne confruntăm cu ea, alţii o simt cât şi pentru noi.
Violenţa nu cunoaşte noţiunile de linişte, pace, înţelegere. Aceasta este o ieşire
necontrolată asupra bebeluşilor, copiilor, adolescenţilor, dar şi asupra femeilor.
Tu ce înţelegi prin violenţă? Aceasta nu trebuie asociată doar cu vânătăi, palme şi durere,
există şi violenţă psihică, mai puţin evidentă, ce ne afectează spiritual şi nu permite cursul
natural al gândirii, având traume, deci abateri de la normal. Traumele din spatele unei violenţe
atât fizice, cât şi psihice sunt serioase. “Timpul le rezolvă pe toate!” nu se contopeşte cu tema
violenţei. Vânătăile trec, dar timpul nu poate şterge o amintire ce ţi-a pătăt mintea şi a lăsăt o
amprentă în gândurile tale. Atunci când închizi ochii, tu ce vezi? Unii sunt marcaţi de o
întâmplare în urma violenţei şi le e teamă de retrăirea momentului crunt, de imaginea asupra
întregului cadru al evenimentului.
Trăsăturile de personalitate, semnalează o instabilitate emoţională ce se manifestă prin
violenţă, un război lăutric pe care persoană o duce cu ea însăşi, dar nimeni nu câştigă. Violenţa
poate fi transmisă din generaţie în generatie, după “așa tată, așa fiu”, dar e cazul să punem punct
și să începem un nou capitol al vieții cotidiene.
Violența verbală, în care persoana implicată are intenția de a răni cealaltă persoană doar
prin vorbe, rămâne în topul tipurilor de violență și este frecventă. Se poate întâlni mai ales în
școli, pe stradă, dar și prin intermediul rețelelor de socializare. Chiar dacă nu se manifestă
ulterior prin vânătăi, aduce o tulburare de personalitate, ăntrebandu-te “De ce?”. La această
întrebare este greu să răspundem, dar eu cred că persoana care produce actul de violență are o
traumă din copilărie sau recentă, o tulburare ce și-o potolește parcurgând la violențăa, încercând
să se potolească pe sine, hrănindu-se cu durerea altora.
Violența în familie este în rândul oamenilor mai puțin cultivați ce nu înțeleg că nu
aceasta este soluția. Dacă îți bați copiii, nu faci altceva decât să le accentuezi pofta de a încerca,
de a experimenta pe propria piele ce înseamnă cu adevărat viața și nu o să “știe de frică”. Atunci
când vine vremea ca adolescentul să ia viața în brațe și să se lupte cu societatea, bătaia din
copilarie va fi motivul pentru care copilul nu se va mai întoarce acasă niciodată.
Fără să realizăm, aspectul fizic este un motiv pentru care persoanele sunt luate în
derâdere, deci supuși violenței verbale, afectundu-i emoțional, aceaștia, pe parcurs, își creează
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unele complexe legate de aspect. Deși încearcă să pară puternici, copiii nu fac altceva decât să
mascheze această durere, recurgând la aceeași metodă. Lanțul ținându-se strâns, așa se creează
mai multe victime ale violenței. Tu poți fi un exemplu! Nu masca durerea, nu o lăsa deloc să
pătrundă în viața ta, ajungând să te distrugă, pas cu pas, cuvânt cu cuvânt.
Legea nr. 217/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie stabileşte
că “orice persoană a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol
printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei, poate solicita instanţei să emită un
ordin de protecţie prin care să se dipună, în mod provizoriu, pentru maximum şase luni, una sau
mai multe obligaţii ori interdicţii”, deci este o problemă la nivel global și, chiar dacă astfel de
cazuri de violență fizică, sunt tot mai sporadice, nu s-a sfârșit acest lanț al durerii.
Violența din partea profesorilor în cadrul școlar nu este inexistentă. Există destule cazuri
în care elevul a fost supus unei violențe fizice sau verbale din partea unui cadru didactic. Această
problemă nu o întâlnim doar în literatură. Nu doar “Viața ca o pradă” sau alte cărți pe tema
școlii, a adolescenței, a familiei, sunt un exemplu. Totul este realitate, dar este adevărat că există
și profesori ce ne oferă un model de comportament demn de urmat. Aceasta este societatea în
care vrei să traiești?
Nu violența domină mintea și corpul, noi o facem. Este o alegere, iar noi, generația
aceasta, putem schimba ceva! Noi alegem să fim înțelegători, deci, în concluzie, fericiți.
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VIOLENȚA SECOLULUI AL XXI-LEA

Elev: PREDA MARA, Clasa: a IX-a
Școala: COLEGIUL NAȚIONAL „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”
Localitatea: TÂRGOVIȘTE, Județul: DÂMBOVIȚA
Profesor coordonator: BUCUR MAGDALENA IULIANA

Violența este una dintre cele mai întâlnite forme de manifestare în societatea actuală.
Oamenii sunt tot mai stresați, îngrijorați de situația zilei de mâine și destul de egoiști. Puține
persoane pun viața altei persoane în fața destinului lor, puțini își riscă viața, cariera pentru o
persoană dragă, iar acestea au repercusiuni grave asupra vieții noastre cotidiene, legate de
comportamentul între oameni.
Există multe tipuri de violență pe care le întâlnim chiar zilnic, exemplele fiind
numeroase. În primul rând, violența în familie. La câteva locuințe distanță în cartierul în care
locuiesc, se află o familie cu 4 copii, al cărei presupus lider, aflat sub influența alcoolului, își
bate frecvent atât soția, cât și cei 4 băieți. Am aflat aceste lucruri mult după ce aceste manifestări
au început, atunci când în sfârșit Mariana Ionescu, soția acestuia, și-a făcut curaj să-mi
povestească traumele prin care trece. După cum se poate presupune, nu i-am putut ajuta foarte
mult, mai ales că Mariana nu-și dorea să afle toți vecinii, singurul motiv fiind de frica soțului și a
comportamentului pe care l-ar putea avea Ion față de copii dacă ar afla. Înfățisarea Marianei era
greu de descris în cuvinte: foarte slabă, plină de vânătăi, ochii încercănați si inecați în lacrimi,
văzând pe chipul ei prin câte lucruri teribile trece. Sunt sigură însă că portretul Marianei îl putem
regăsi la alte mii de femei din România, violența bărbaților față de consoarte devenind un obicei
frecvent și chiar „obișnuit”. Ea este însă un caz fericit, deoarece, Mariana, convinsă de alți vecini
care cunoșteau situația, și-a făcut curaj și a mers la poliție. A descris cu lux de amănunte toate
chinurile prin care trecea,atât ea cât și cei 4 copii, iar judecătorul a decis să primească 2 ani de
închisoare cu executare. Desigur, această sentință nu a putut șterge cu buretele coșmarurile din
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mintea lor,dar măcar primeau oportunitatea unei alte șanse. Alte mii de astfel de familii nu o
primesc, fie pentru că nu-și fac cunoscute problemele și nu depun plângere de frica bărbatului,
fie agresorul primește o infimă amendă și se întoarce „basma curată” la victimele care îi sunt
chiar familie.
O altă formă de violență este cea verbală, care uneori poate afecta o persoană mai mult
decât agresiunea fizică. Jignirile sunt adresate în toate situațiile posibile: în trafic, între șoferii
mașinilor, între șoferi si pietoni, pietoni si Poliția Rutieră ș.a.m.d ; la școală între elevi sau poate
chiar între elevi și profesori ; pe stradă, unde se întâmplă ca persoane necunoscute să-ți adreseze
injurii, peste tot , cu orice ocazie și GRATUIT. Ceea ce trebuie să învețe generația noastră este
că poți explica și fără să jignești, că nu ești „superior” dacă adresezi cuvinte nepoliticoase celor
din jurul tău și mai ales că trebuie să tratăm alte persoane asa cum dorim și noi să fim tratați. Am
certitudinea că nimeni nu-și dorește să fie „călcat în picioare„ de răutățile oamenilor,așa că ar
trebui să încetăm să nu ne mai gândim la faptul că nu contează un suflet rănit!
Astfel de situații ca a Marianei sau a celor pe care le întâlnim zilnic în orice loc nu ar
trebui să mai existe. Autoritățile ar trebui să trateze această problemă mult mai serios decât în
prezent, cum ar fi să înăsprească pedepsele pentru astfel de agresori, să le ofere protecție
femeilor care nu se destăinuiesc de frica bărbaților lor și mai ales, să prevină astfel de întâmplări
atât de frecvente. Dar până ca instituțiile de stat să ia măsuri, tot noi, oamenii obișnuiți, trebuie să
luăm aminte la ceea ce se întâmplă in jurul nostru și să încercăm să combatem violența împotriva
oricui, începând de astăzi!

CUM SĂ EVITĂM VIOLENȚA
Elev: PORTASĂ GABRIELA
Colegiul Național de Agricultură și Economie , Loc. Tecuci, Jud. Galați
Profesor coordonator: STANCIU NICOLETA
Violența este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea actuală,
problemă care a luat mare amploare și care nu poate fi eliminată prea curând, deoarece a pus
stăpânire pe întreaga omenire. Indiferent de modul în care este manifestată, verbal sau fizic
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aceasta dăunează grav psihicului persoanei supusă la violență, având ca și consecințe teama și
pierderea încrederii in propria personă. Totodata putem afirma ca, violenta este rezultatul direct
al educației necorespunzătoare care le este oferită copiilor.
După părerea mea, principala cauza a acestei probleme, este dezbinarea familiilor. Din
dorința de a le oferi copiilor un trai decent părinții migrează către state mai bine dezvoltate din
punct de vedere economic, lăsându-și micuții in grija rudelor, care de cele mai multe ori nu pun
prea mare preț pe educația pe care trebuie sa le ofere ci pe sumele de bani pe care urmează sa le
primească. Aceștia trebuiesc învătați de persoanele mai in vârsta să-și rezolve problemele cu
mult calm și în mod pașnic, deoarece recurgând la violență nu vor reuși să-și aplaneze
divergențele cu care se confruntă, ci doar să atragă o imagine negativă asupra propriei persoane.
De mare efect este puterea exemplului, dacă în mediul familial nu există violență, iar lucrurile
sunt rezolvate doar pe căi amiabile, nici copiii nu vor recurge la violență și nici nu vor tolera
acest comportament din partea altor persoane.
Noi ca și oameni avem datoria de a lupta împotriva violenței, pentru ca aceasta să nu-și
pună amprenta și asupra vieții noastre. De aceea atunci cand observăm un comportament violent
în cadrul grupurilor din care facem parte, trebuie să oferim persoanei în cauză sfaturi despre cum
ar putea să-și rezolve problemele și în alt mod, fără să devină violenți. De asemenea trebuie să-i
prezentăm acestei persoane dezavantajele pe care violența i le oferă. Acesta trebuie să știe că
recurgând la violență, nu va mai putea face parte dintr-un colectiv, deoarece prietenii săi îl vor
evita pentru că se tem de el.
În concluzie, oamenii care sunt implicați în diverse conflicte, cu sau fără voia lor, trebuie
să aibă un comportament asertiv și să își exprime opiniile liber dar fără să jignească pe cineva și
așa s-ar remedia o mare parte din problemele cu care ne confruntă.
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VIOLENŢA, CA FACTOR DE MEDIU

ELEV:DUMITRACHE SOTIN , Clasa a X-a P OMV
Liceul „Voievodul Mircea”, Loc. Târgovişte, Jud.Dâmboviţa
Prof. coord. Popa Gabriela

Familia este considerată un nucleu al societăţii care îndeplineşte mai multe funcţii
biologice, pshihologice, sociale, economice, culturale, educative.
Familia îndeplineşte un rol important în viaţa membrilor ei şi ar trebui să se constituie
într-un exemplu. Multitudinea relaţiilor ce se stabilesc între membrii familiei

şi valorile

culturale ce se transmit prin intermediul lor constituie mediul familial.
În acest mediu se realizează educaţia de bază a copiilor iar acţiunile educaţionale capătă
anumite particularităţi. Autoritatea poate îmbrăca diverse nuanţe, de la autoritatea despotică sau
represivă până la indulgenţa excesivă, o atitudine neutră sau indiferentă faţă de educaţia copiilor.
Autoritatea părinţilor se întemeiază pe anumite idei, acumulate involuntar sau deliberat,
care îşi vor pune amprenta asupra climatului educativ din familie.
Eu cred că adevărata autoritate se câştigă şi nu se impune. Ea este o rezultantă a întregului
comportament adoptat de părinţi în viaţa şi activitatea lor din familie şi din afara ei.
Acţiunea educativă a familiei se răsfrânge asupra întregii personalităţi a copilului. Dacă un
copil va vedea în familie o violenţă de tip verbal sau chiar fizic este mai mult decât evident că o
va promova la rândul său, fie la nivelul clasei din care face parte sau, mai târziu, în familia pe
care şi-o va întemeia. De aceea, este foarte important să promovăm nonviolenţa, indiferent de
mediul în care trăim.
Este recunoscut rolul imens al familiei în educaţia morală a copiilor. Aici se formează
primele deprinderi şi obişnuinţe de comportare morală, începând cu respectarea celor mai
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elementare reguli de exprimare a atitudini copilului faţă de societate, faţă de ceilalţi oameni şi
faţă de sine însuşi.
În familie se formează primele priceperi şi desprinderi de muncă, se conturează un
orizont profesional şi o atitudine faţă de muncă, se acţionează pe linia orientării şcolare şi
profesionale.
Cercetările întreprinse până în prezent demonstrează că familia are un rol adeseori,
hotărâtor în alegerea de către copil a şcolii şi profesiunii pe care le va urma.
Fiecare copil beneficiază de zestrea genetică dobândită ereditar, de toate influenţele
educaţionale ale mediului său de viaţă. O importanţă deosebită o are în perioada copilăriei
experienţa afectivă. Copilul are nevoie, pentru o bună dezvoltare, de susţinerea afectivă. Am
întâlnit colegi care spuneau că părinţii sunt mult prea preocupaţi să asigure familiei resursele
financiare şi nu mai au timp să se ocupe şi de copil iar mângâierea sau încurajarea erau
considerate acte de slăbiciune de către părinţi. Copilul

utilizează atingerea ca forma de

comunicare, el doreşte să atragă şi să păstreze atenţia adultului. De multe ori când se simte
neglijat copilul plânge.
Dacă copilul a stricat un lucru, a luat o notă mică sau pur şi simplu nu a fost cuminte,
părintele nu trebuie să acţioneze cu violenţă asupra copilului, indiferent de vârsta acestuia.
La o vârstă fragedă, dacă părinţii acţionează cu violenţă asupra copilului, acesta îşi
face o părere proastă despre părinţii lui dar şi despre sine. Unii părinţi sunt veşnic nemulţumiţi şi
nu găsesc de cuviinţă să-şi încurajeze copilul chiar dacă acesta a progresat sau a obţinut o notă
mai mare decât anterior. Copilul crede că ar fi fost mai bine dacă nu s-ar fi născut, el are
impresia că părinţii nu-l iubesc, că nimeni nu-l place şi de aici se va dezvolta mai târziu o
adevărată atitudine introvertită.
În capcana violenţei pot cădea atât copiii din familiile bogate dar şi din cele sărace,
violenţa nu ocoleşte niciun mediu. Într-o discuţie din cadrul orei de dirigenţie am fost întrebaţi
care ar fi cauzele unor accese de violenţă din cadrul familiei iar răspunsurile colegilor m-au
uimit. Unii părinţi se întâlneau cu prietenii lor, consumau alcool sau se drogau iar când ajungeau
acasă, din cauza unor neînţelegeri minore izbucnea un adevărat scandal. Creierul unor astfel de
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părinţi este inundat de băutură, gândirea le este întunecată, ei ajung de multe ori să-şi maltrateze
propriul copil.
În acest caz, copilul trebuie protejat de acest gen de părinţi, el poate rămâne traumatizat
pe viaţă. Aceşti copii ţin totul în sufletul lor, nu comunică cu nimeni despre cât de rău o duc, se
retrag din cercul lor de prieteni, sunt singuri mereu, la şcoală nu se afirmă, sunt dezinteresaţi de
carte şi primesc numai note mici.

AVEŢI GRIJĂ, VIOLENŢA SE ÎNVAŢĂ!
STOP VIOLENŢEI!

EXISTĂ VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ?

Elev: Mizileanu Alexandru-Vivi, Clasa: a X-a
Şcoala: Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, judeţu, Buzău
Coordonator: prof. Andrei Doina

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 considerăm 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.
Cele mai multe dintre violenţele petrecute în mediul şcolar sunt lovirile; motivele
acestora sunt puerile şi nu justifică cu nimic violenţa. S-au observat şcoli în care violenţa a
devenit un fel de tradiţie sau un obicei – poate să fie vina şcolii, sau a managementului/a
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sistemului de pază, sau a zonei în care se află şcoala. Ne-am aştepta însă ca, indiferent de
importanţa pe care o dau educaţiei, toţi să-şi dorească siguranţa copiilor. Acest tip de violenţă
produce urmări atât fizice cât şi psihice.
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.
Este sau nu violenţă în şcoala românească?
În principal, dacă studiem incidentele violente raportându-ne doar la un an şcolar,
rezultatele pot fi oarecum distorsionate, pentru că rar vom întâlni, cel puţin în Buzău, unităţi de
învăţământ în care violenţa să fie o problemă permanentă. Cu alte cuvinte, pe parcursul unui an
şcolar, nu pot fi identificate focare de violenţă asupra cărora să se acţioneze punctual.
Perspectiva se schimbă însă dacă analiza se realizează pe o perioadă mai mare de timp şi
ne referim la cel puţin 3 ani şcolari. Ipoteza este aceea că dacă incidentele violente înregistrate în
şcoli se perpetuează de la an la an atunci, la un moment dat, aceste incidente se vor concentra în
anumite unităţi de învăţământ, lucru important de ştiut pentru prioritizarea intervenţiilor
preventive proactive.
Majoritatea infracţiunilor comise în
unităţile de învăţământ sau în apropierea
acestora sunt loviri, furturi sau tâlhării.
Violenţa creşte pornind de la şcoala
primară

către

cea

gimnazială,

înregistrându-se un prim vârf în clasa a
VII-a şi un altul în primul semestru al
clasei a IX-a.
În

ceea

ce

priveşte

interiorul

unităţilor de învăţământ, violenţele se
produc mai ales în sala de curs, pe hol sau
în curtea şcolii.
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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 siguranţa 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.

NONVIOLENŢA, EXPRESIE A OMULUI CIVILIZAT

Elev: Mizileanu Estera, Clasa: a X-a
Şcoala: Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, judeţul Buzău
Coordonator: prof. Andrei Doina

În acest an şcolar am participat alături de colegii mei la activitatea educativă cu tema
„Nonviolenţa, expresie a omului civilizat”, care s-a desfăşurat în cadrul Proiectului Educaţional
Judeţean „Copiii împreună pentru o lume mai bună”, implementat de Liceul Tehnologic Special
pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău în parteneriat cu Colegiul Economic Buzău.
La activitate, care a avut loc la Colegiul Economic, au fost prezenţi 33 elevi din ambele
licee.
Printre obiectivele activităţii se menţionează: definirea noţiunii de „violenţă”;
identificarea situaţiilor, factorilor generatori de conflicte, de violenţă; identificarea modalităţilor
de eliminare a stării conflictuale, tensionale; descurajarea, respingerea manifestărilor de
agresivitate fizică şi verbală; formarea unui comportament atent, tolerant, civilizat; identificarea
consecinţelor negative ale actelor de violenţă asupra psihicului elevilor.
„Pacea este acolo unde se termină violenţa şi începe comunicarea” – acesta este mesajul
pe care elevii au vrut să-l transmită cu această ocazie.
După referiri la importanţa abordării acestei teme şi la obiectivele urmărite, a fost
prezentat un material PowerPoint cu privire la modalităţile de combatere a violenţei, precum şi
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un film ce a surprins o scenă de violenţă în şcoală. Elevii au comentat materialele prezentate,
argumentându-şi punctele de vedere.
În continuare, elevii au lucrat în echipă (câte doi elevi de la Liceul Tehnologic Special şi
doi elevi de la Colegiul Economic), notând trei lucruri pe care cineva le-ar putea spune sau face,
astfel încât să fie destul de furioşi pentru a începe o ceartă, identificând astfel factorii generatori
de conflicte şi propunând măsuri pentru prevenirea acestora.
A urmat un joc de rol cu modalităţi de stopare a unui conflict şcolar.
Cadrele didactice prezente au apreciat modul de desfăşurare a activităţii şi implicarea
elevilor din cele două şcoli.
Iată câteva imagini din timpul desfăşurării acestei activităţi:
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ

Elev: Radu Ancuţa-Mădălina, Clasa: a X-a
Şcoala: Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, judeţul Buzău
Coordonator: prof. Andrei Doina

Violenţa şcolară este cea mai frecventă conduită de devianţă şcolară care, datorită
diversităţii formelor sub care se manifestă şi a gradului lor de periculozitate, prejudiciază în cel
mai înalt grad calitatea şi eficienţa educaţiei şcolare. În general, prin violenţă se defineşte un
comportament agresiv, realizat prin „utilizarea forţei şi a constrângerii în scopul impunerii
voinţei asupra altor indivizi”. În mod concret însă, reprezintă formă de violenţă orice cuvânt, gest
sau conduită care cauzează sau ameninţă să cauzeze un prejudiciu fizic sau psihic unei persoane
sau bunurilor ei. Dacă de cele mai multe ori prin violenţă se înţelege o agresiune fizică asupra
unei persoane, violenţa psihologică verbală (care afectează, în principal, stima de sine a unei
persoane) se integrează în aceeaşi categorie de acte violente. De aceea, în literatura de
specialitate americană din ultimii ani se vorbeşte şi despre o „violenţă ascunsă” (mascată) care
vizează manifestări de conduită mai puţin vizibile, dar producând aceleaşi fenomene de frustrare,
de anxietate, de pierdere a stimei de sine (avem aici în vedere utilizarea unor cuvinte sau gesturi
umilitoare, cazurile de hărţuire sexuală, directă sau indirectă etc.).
Manifestările

de

violenţă

şcolară apar, de regulă, în urma unor
conflicte care pot fi interpersonale, dar
şi intergrupuri. Afilierea la un grup de
elevi are atât rolul de a asigura şi
dezvolta relaţii securizante, cât şi
posibilitatea creşterii stimei de sine a
elevului care a recurs la o asemenea
modalitate. Odată inclus în aceste
grupuri (bande), elevul se va conforma
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regulilor impuse în cadrul acestora în schimbul satisfacerii nevoii de apartenenţă dar va adopta şi
un comportament violent, specific grupului, pentru a dovedi astfel că prezenţa sa în cadrul
grupului nu este întâmplătoare.
Cu privire la etiologia fenomenelor de violenţă şcolară, datorită complexităţii şi
diversităţii lor, trebuie făcută mai întâi distincţia dintre violenţa instituţională şi cea
noninstituţională.
Violenţa instituţională (sistemică) este determinată de anumiţi factori ce ţin de specificul
fiecărei şcoli în parte: stilul educaţional al profesorilor, norme şi reguli de disciplină şcolară,
raporturile profesor-elev instituite în cadrul şcolii etc. Violenţa instituţională se manifestă prin
faptul că şcoala răspunde la violenţele elevilor prin măsuri de sancţiune disciplinară care sunt
percepute de elevi tot ca o formă de violenţă. În acest mod, apare un cerc vicios: la violenţă se
răspunde tot cu violenţă. De aici rezultă că o primă sursă a violenţei instituţionale se află în
realizarea relaţiei dintre profesor şi elev exclusiv ca relaţie de putere (relaţie care generează
tensiuni, stres şi în final violenţă). Manifestările violente ale elevilor faţă de profesori apar în
acest fel ca reacţii de apărare ale elevilor, ca reacţii la ceea ce aceştia percep drept violenţă din
partea profesorilor sau a sistemului. Ca reacţii la agresivitatea profesorului, conduitele agresive
ale elevului se manifestă mai întâi în plan verbal (ironie, sarcasm, denigrare), dar pot evolua şi
către forme mai grave (violenţă fizică) dacă conflictul profesor-elev se amplifică. De aici rezultă
că o mare parte dintre manifestările violente de acest gen se datorează lipsei de profesionalism,
de tact pedagogic din partea educatorilor ceea ce înseamnă că şi modalităţile de prevenire a unor
astfel de manifestări pot fi căutate tot la acest nivel.
În ceea ce priveşte violenţa noninstituţională, aceasta include conduitele de violenţă
manifestate în relaţiile dintre elevi ca urmare a rivalităţilor ce iau naştere între aceştia. Acest tip
de violenţă îşi poate avea originea în modelele de conduită agresivă din familie sau comunitate,
dar şi în violenţa instituţională care poate amplifica stările de frustrare, de angoasă pe care elevii
le pot resimţi. Analizând diferitele variabile cauzale cu rol determinant în apariţia conduitelor
violente la adolescenţi, diferite studii de profil au atras atenţia asupra pericolului pe care îl
prezintă abundenţa de modele de conduită agresivă din mass-media. Dacă un astfel de studiu
realizat în SUA în 1972 pe marginea impactului televiziunii asupra violenţei la copii arăta că
între cele două elemente ar exista o relaţie cauzală, dar că ea este concludentă doar la copiii
înclinaţi spre agresivitate şi că devine operantă doar în anumite contexte, analizele făcute mai
380

târziu au pus la îndoială o asemenea concluzie. Studiile de laborator au relevat o influenţă
semnificativă a expunerii de scene vizuale violente asupra creşterii agresivităţii.
O formă specifică de violenţă şcolară o reprezintă actele de vandalism care, de această
dată, nu mai sunt îndreptate împotriva persoanelor (colegi, profesori), ci împotriva obiectelor,
bunurilor ce aparţin instituţiei şcolare sau elevilor. Actele de vandalism şcolar se manifestă la
elevul cu o imagine de sine negativă, care percepe o atitudine ostilă a profesorului faţă de el şi, în
consecinţă, va declanşa o acţiune distructivă faţă de însemnele autorităţii şcolare (catalog,
material didactic, catedră), căutând să îşi restabilească prin aceasta echilibrul emoţional.

Bibliografie:
1. Iluţ, Petru, Valori, atitudini şi comportamente sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2004;
2. Neamţu, Cristina, Devianţa şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2003;
3. Şoitu, Laurenţiu, Hăvărneanu, Cornel, Agresivitatea în şcoală, Editura Institutul
European, Iaşi, 2001.

VIOLENŢA ... O REALITATE COTIDIANĂ

Negulescu Diana, Clasa a X-a P OMV
Liceul „Voievodul Mircea”, Loc. Târgovişte, Jud.Dâmboviţa
Prof. coord. Popa Gabriela

Violență….un cuvânt atât de simplu la prima vedere, dar destul de comun în majoritatea
cazurilor. Mulţi dintre noi, ştim ce ascunde acest cuvânt şi prin câte moduri se poate strecura în
viaţa noastră cotidiană. O modalitate de manifestare o constituie violența în şcoală. Această
afirmaţie porneşte de la mici discuţii în contradictoriu, urmate de o ceartă ce va duce, în cele din
urmă, la violenţa fizică între elevi dar nu numai.
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Trăim într-o lume ce are o scară de valori răsturnată şi cazurile în care profesorii sunt
agresaţi de elevi deja nu mai este o ştire senzaţională.
Ştim cu toţii că este foarte greu să te stăpâneşti atunci când eşti nervos pe cineva sau foarte
supărat, însă, acest mod de a ne rezolva problemele nu este tocmai indicat. Urmările pot fi foarte
grave, începând cu elevii claselor mici şi terminând cu elevii din cadrul liceelor, aceştia nu
conştientizează că o lovitură te poate marca pentru toată viaţa chiar dacă eşti în faţa pumnului
sau în spatele lui. Astfel, auzi cazurile unor elevi ajunşi în şcolile de reeducare pentru că nu şi-au
putut înfrâna actele violente care au dus la moartea altui coleg.
Violenţa verbală conduce, în cele mai multe cazuri, la violenţă fizică. În zilele noastre,
marile certuri urmate de acte de violenţă, provin din cauza alegerii defectuoase a anturajelor.
Majoritatea elevilor găsesc prin această modalitate de exprimare, o cale prin care să se
caracterizeze în faţa celorlalți şi să se impună. Violenţa există din partea băieţilor dar, mai nou, şi
a fetelor. Multe dintre acestea vor autoritate şi popularitate, ştiind, astfel, că prin acest mod le pot
avea. Ceilalți elevi, martori la astfel de scene pot lua un exemplu destul de urât, încât să
reacţioneze la acelaşi nivel.
De cele mai multe ori, violenţa ia naştere în familie şi se propagă ca un virus. Mulţi copii
minori, iau acest exemplu de bun, neştiind urmările lui dar este poate singurul model de care au
parte. Deşi au în faţă consecinţele acestui mod abuziv de exprimare, nu se pot obişnui altfel.
Violența în familie se manifestă atât din cauza băuturilor alcoolice cât şi a condiţiilor dificile de
viaţă.
Urmând acest drum, „al dreptăţii”, spun unii, nu ajungem la un punct comun. Această
manifestare nu face altceva, decât să fure armonia şi claritatea lucrurilor, văzute în diferite
moduri, de anumite persoane. Mulţi părinţi nu au o relaţie de prietenie cu propriii lor copii, iar de
aici se ajunge la o barieră greu de străbătut, cu timpul; alţii pun în prim-plan nevoile lor, decât
ale copiilor, aceştia simţindu-se oarecum marginalizaţi sau scoşi din discuţii. Bineînţeles, că şi
serviciul părinţilor, programul prea aglomerat sau lipsa banilor vor duce la discuţii serioase în
familie şi de aici.....nu mai este decât un pas până la violenţa fizică şi totodată violența
emoţională asupra copiilor. Nu toţi părinţii le pot explica copiilor adevăratele motive pentru care
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între ei există aceste barierei dintre ei sau motivele violenţei în familie, de aceea mulți apelează
la psihologii şcolari sau din afara şcolii.
O modalitate importantă pentru rezolvarea problemelor, fără a recurge la violență, este
comunicarea. Comunicarea dintre părinte şi copil, dintre elevi sau profesori-elevi. Cu ajutorul
comunicării aflăm ce ne interesează, combatem anumite probleme sau gânduri ce ne macină fără
a izbucni dintr-odată, alegând calea violenţei. Fiecare părinte ar trebui să-şi îndrume copilul spre
rezolvarea tuturor problemelor sau conflictelor pe cale amiabilă. Dacă copiii nu sunt instruiţi de
propriii părinţi, atunci cadrele didactice au o misiune mai dificilă de a sări în ajutorul lor cu
anumite sfaturi şi învăţături despre viaţă, chiar şi din propria experienţă. Uneori copiii înţeleg
mult mai bine din exemple concrete, decât în urma unor sfaturi generale. De aceea este foarte
important ca profesorul diriginte, în cadrul orelor de consiliere şi orientare să abordeze şi astfel
de teme care să nască discuţii constructive şi care să-i coştientizeze pe elevi în legătură cu
urmările, uneori nefaste, ale unor izbucniri necontrolate de violenţă.
În foarte multe cazuri elevii se simt protejaţi în şcoală deoarece ştiu că pot recurge la
ajutorul profesorilor, al gardienilor însărcinaţi cu paza în şcoală dar altfel stau lucrurile odată cu
ieşirea din spaţiul protectiv. Elevii sunt aşteptaţi în faţa şcolii pentru a li se cere taxă de protecţie
de către persoane din afara şcolii sau chiar de către elevii mai mari ai aceleiaşi şcoli şi
atunci.....elevul se simte neajutorat, vulnerabil şi crede, poate, că soluţia este fie achitarea taxei
ce-i asigură liniştea pentru o perioadă relativ redusă fie recurgerea la violenţă. A răspunde la
violenţă cu violenţă nu a fost niciodată o soluţie pe termen lung şi de aceea mulţi aleg să se
transfere în alte şcoli, alţii se duc la cursuri de autoapărare dar cei mai mulţi ajung să credă că
este normal, că face parte din viaţa de zi cu zi şi, ajung mai târziu, din victime persoane care „fac
legea în şcoală” propagând acest flagel care este VIOLENŢA.
Urmările violenței sunt de mai multe feluri. O primă urmare o constituie afectarea la nivel
emoţional a copilului traumatizat, acesta ajungând la consfătuirea cu psihologul sau rămânând cu
traume pe viață.
O a doua urmare este sancţionarea prin note scăzute la purtare, eliminare sau exmatriculare
a elevului violent dar acest lucru nu-l mai ajută pe cel care a suferit în urma unui act de violenţă.
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Urmarea cea mai gravă este cea prevăzută de lege, elevii violenţi care întreprind fapte de
natură penală ajung în şcoli de corecţie pentru acte destul de grave care îi va afecta atât pe cei
agresaţi cât şi pe agresor.
O ultimă urmare este reprezentată de dorinţa unora dintre victime de a nu mai trăi sau
poate duce la depresii severe, până la punerea în pericol a vieţii celui agresat care va duce toată
viaţa cu el povara celor trăite şi care poate provoca, mai târziu, la o atitudine violentă în cadrul
propriei familii.
După cum ne putem da seama, violenţa nu poate fi ceva constructiv, ba din contră, ne
îndeamnă spre lucruri mult mai grave decât ne imaginăm, până şi la curmarea propriei vieţi.
Aşa că..spune şi tu, NU violenței !

SPUNE NU VIOLENŢEI!

Stănescu Beatrice Alexandra, Clasa a X- a E
Liceul Teoretic “ Dante Alighieri”, Localitatea Bucureşti
Coordonator: prof. Stan Camelia - Gheorghiţa
Violenţa este atunci când cineva, în mod intenţionat , spune, face, ameninţă că va face
lucruri care rănesc fizic, emoţional, sperie sau provoacă durere şi suferinţă altor persoane. Există
trei tipuri de violenţă: cea fizică, cea verbală şi cea sexuală. Violenţa verbală este foarte des
întâlnită şi ne urmăreşte la tot pasul. Este cunoscută de toată lumea, dar nimeni nu ezită în a o
folosi . Violenţa verbală este transpunerea cuvintelor şi a gândurilor în arme împotriva altei
persoane.
Violenţa fizică la care se ajunge de cele mai multe ori, are ca început, violenţa verbală
indiferent de statut sau de vârstă. Cele mai întâlnite situaţii sunt acelea în care victima este pusă
sub ameninţări. În comportamentul agresiv sunt întâlnite jignirile, ţipetele, manifestările
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necontrolate ale agresorului care au rolul de a umili victima. Cuvintele urâte folosite în copilărie
îşi lasă amprenta pe caracterul tău şi devin o obişnuinţă pe masură ce înaintezi în vârstă.
Eu sunt de părere că nu trebuie să apelezi la violenţă şi că orice conflict se poate rezolva
prin discutarea şi remedierea problemelor. Acum, pun o întrebare mie însumi şi tuturor
persoanelor: Câţi dintre noi nu au apelat la violenţă ? Că vrem sau nu, neintenţionat, fără a gândi
în momentul respectiv, recurgem la o formă de violenţă, fie că e verbală sau fizică. Deşi, am
apelat la ea, mi-am dat seama că nu este ceea ce trebuie şi că nu are ce căuta în viaţa mea, sunt de
părere că nu are ce căuta în viaţa nimănui şi că lumea asta ar fi mai bună şi mai liniştită fără
violenţă.
Deşi, sunt atâtea campanii împotriva violenţei, nu este remediată şi nimeni nu se impune
pe cât ar trebui, cred că dacă toata lumea sau cel puţin 70% dintre noi ne-am impune punctul de
vedere, am reuşi să schimbăm ceva, să schimbăm modul de viaţă, să facem o lume mai bună.
Spun nu violenţei, deoarece prin ea, nu se ajunge la nimic, nu te ajută şi nu te ridică, ba
din contra, de cele mai multe ori, violenţa are consecinţe, şi unele foarte dure, mai ales pentru
adolescenţii din ziua de azi.
Există o vorbă “Multe lucruri sunt violente, dar nimic mai violent ca omul” , desigur, toţi
ştim , că oricât am încerca, violenţa nu o să dispară niciodată, sunt mulţi oameni pe lumea asta şi
diferă de la caracter la caracter, şi aici ne lovim de mai multe categorii, cum ar fi, persoane care
în copilărie au fost victime şi de aceea, acum au devenit agresori sau cei care aşa au crescut şi au
fost agresori din copilarie. Haideţi să schimbăm ceva, să ne dăm silinţa , să nu mai apelăm la
violenţă, să o alungăm din viaţa noastră. Haideţi să facem o lume mai bună!

SĂRĂCIA - POSIBIL FACTOR AL VIOLENŢEI
Tălîngă Denisa Maria, Clasa: a X-a
Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Tg-Jiu, Gorj
Profesor coordonator: Șorop Silvana
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Pornind de la etimologia cuvântului violenţă – constatăm ca verbul „violare” înseamnă „a
profana”, „a transgresa”, adică a depăşi limitele impuse de lege. În dicţionare cuvântul „violenţă”
trimite la ceea ce se efectuează cu o “forţă intensă”, brutală şi adesea distructivă, la abuzul de
forţă pentru a constrânge pe cineva la ceva.
Încă de la vârste fragede se observă că violenţa nu duce la nimic bun, dar se manifestă din
ce în ce mai mult în cele mai diferite moduri. Violenţa există peste tot în lume, pe stradă, în
şcoală, în familie, în mass media, fiind mediatizată tot mai mult fără a veni cu modele pozitive.
Violenţa o regăsim sub multiple forme: verbală, psihică, fizică, prin exprimări
inadecvate, tachinări, porecliri, imitări, ironizări, ameninţări, hărţuiri ajungând la bruscări,
împingeri, loviri, răniri. O regăsim de asemenea sub diferite forme de comportament care intră
sub incidenţa legii: bătăi, viol, consum sau comercializare de diverse substanţe interzise- droguri,
furt, vandalism. În şcoli se poate spune că violenţa se manifestă şi prin întârzieri la ore, părăsirea
orelor de curs sub diferite motive, fumatul în locuri ascunse. Astfel violenţa afecteză un număr
tot mai mare de copii, adolescenţi fără apărare în faţa multiplelor manifestări ale acesteia.
Pornind de la povestea reală a unei adolescente voi redacta această întâmplare ţinând cont
şi de ceea ce ar putea fi o întâmplare imaginară…
Într-un astfel de context al realităţii: o adolescentă care se află într-o familie care suferă în urma
unei vieţi dezordonate, neadecvate. Părinţii ancoraţi în lupta pentru o viaţă mai bună îşi
neglijează fiica, au loc certuri din cauze diferite: lipsa banilor, consum de alcool ca mod de viaţă.
Părinţilor le lipseşte abilitatea de a avea o relaţie pozitivă cu copilul lor, ceea ce va face ca din
punct de vedere emoţional tânăra să sufere de anxietate, de a fi lipsită de grija şi dragostea
părintească, de aprecieri pozitive, linişte. Evident adolescenta îşi va căuta locul în societate cum
va şti, printre prieteni, colegi. Ei îi place să danseze, deci va lua calea spre o sală de dans, unde în
lumea minunată a dansului îşi vede altfel viaţa. Dar din dorinţa de iubire, din lipsa apropierii de
părinţi se agaţă practic foarte mult şi periculos de instructorul de dans, care simte că poate
manipula acest suflet. Ajunge astfel într-o situaţie în care cade în capcană şi ce-i de făcut? Ii
place că acesta o răsfaţă, o plimbă prin parc, îi face cadouri fără să înţeleagă că acestea sunt doar
nişte himere. Oare să le spună părinţilor? Dacă aceştia află o vor mai lăsa să danseze, dar ce să
facă… Părinţii observă totuşi schimbarea, depărtarea faţă de familie şi ajungând şi ei să înţeleagă
în ce situţie sunt şi că ar putea să-şi piardă copilul se unesc ca famile şi vor reuşi să ajungă in
viaţa fiicei lor, luptând cu toată puterea lor să-şi redobândească copilul pierdut printre valurile
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vieţii.
Această poveste are un final fericit, dar oare câţi copii, adolescenţi, tineri nu trec prin
drame care nu sfârşesc bine?
Să observăm că părinţii au ales să-şi salveze fiica trecând peste toate greutăţile, iar fiica
alege să-şi asculte părinţii ca un lucru firesc a ceea ce înseamnă o familie!
Mahatma Gandhi spune: ,,Respinge ideea de violenţă, pentru că binele obţinut prin
mijlocirea acesteia nu este de durată, în schimb, răul provocat de violenţă este de durată.”
În concluzie: ,,Aduceţi-vă aminte că violenţa, cu toate formele ei, este arma celor slabi!”
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 şi 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.
NU FII PASIV! NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA!

VIOLENŢA - O NOAPTE FĂRĂ STELE

Tunșanu Elena-Maria, Clasa a X-a
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu Jiu, Gorj
Profesor coordonator: Șorop Silvana
Știți ce este violența în familie? Ei bine, vă spun eu... „Violenţă în familie" este orice act
vătămător, fizic sau emoţional care are loc între membrii unei familii. Aceasta poate include un
singur episod sau mai multe acte de violență, formând un model de comportament abuziv prin
exercitarea controlului. Violența în familie este un comportament intenționat. Scopul violenței în
familie este stabilirea și exercitarea puterii și controlului asupra altei persoane. Într-un cuvânt,
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„cutremurător”! Violența se poate întâmpla oricui. Violența în familie nu depinde de condiția
socială, de educație, de rasă, religie sau orientare sexuală. Pot fi afectate femeile: tinere sau în
etate, căsătorite sau într-o relație, cu copii sau fără copii, bogate sau sărace, care au serviciu sau
sunt casnice. Majoritatea abuzatorilor sunt bărbații. Ei pot să dea impresia de persoane delicate,
să fie răutăcioși, gălăgioși sau tăcuți și pot fi robuști sau scunzi. Există probe care sugerează că
băieții care cresc în cămine unde are loc violența în familie, deseori devin abuzatori la maturitate,
totuși sunt mulți bărbați violenți care nu au crescut în familii violente, iar mulți băieți din familii
violente nu devin abuzatori la maturitate.

Agresorul poate fi soţul, fostul soţ, partenerul sau

fostul partener. Statutul economic sau profesional nu este un factor care determină pe cineva să
aplice violența în familie sau să devină victimă a violenței în familie – abuzatorii și victimele pot
fi muncitori sau profesori universitari, judecători sau portari, medici sau infirmieri, învățători,
șoferi de camioane, constructori sau funcționari de magazin. Violența este folosită pentru a
intimida, umili sau înfricoșa victima. Bărbații deseori folosesc violența împotriva partenerelor lor
intime, inclusiv asupra actualelor sau fostelor soții, prietene ori partenere. Violența apare atunci
când o persoană obține și menține puterea și controlul asupra unei alte persoane, în cadrul unei
relații intime. Este un model de comportament, în care partenerul intim aplică violența fizică,
constrângerea, amenințările, intimidarea, izolarea și abuzul emoțional, sexual și economic pentru
a controla sau schimba comportamentului celuilalt partener. Abuzatorul ar putea fi soțul sau
fostul soț, concubinul sau partenerul cu care ai o relație, chiar și dacă nu locuiți împreună.
Relațiile sănătoase nu sunt abuzive. Membrii de familie trebuie să se respecte reciproc și să se
trateze cu respect reciproc. Este posibil ca abuzatorul să fie supus unui stres major, însă aceasta
nu este o scuză pentru violență. Există multe modalități sănătoase de a face față problemelor și
conflictului. De exemplu, poți apela la ajutorul unei persoane în care ai încredere. Este, de
asemenea, posibil ca abuzatorul să te iubească și să îl iubești şi tu, însă violența nu-și are locul în
familie. Abuzatorul trebuie să afle că multe tipuri de abuz sunt infracțiuni conform Codului
Penal și că el poate fi tras la răspundere de polițişti. Gândește-te la felul în care ești tratată de
partener și cum îl tratezi tu pe el. Ține minte: atunci când o persoană în permanență te amenință,
te face să suferi sau îți cere să fii supusă, suntem în prezența abuzului. Probabil nu dorești să
discuți despre familia ta cu alte persoane. Sau este posibil să ai concepția că violența în familie
este o problemă privată. Însă ea reprezintă de asemenea o chestiune publică. Această problemă
afectează familii, copii și întreaga societate. Este foarte dăunător pentru copii să trăiască într-un
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mediu abuziv. Ai putea să discuți cu cineva – medicul, asistentul social, învățătorul, polițistul.
Copilul tău este abuzat, este martor al abuzului împotriva ta, contactează poliția sau direcția de
protecție a copilului. Ar putea fi foarte dificil pentru tine să ieși din situația de abuz fără ajutorul
altor oameni, dar important este să fi o persoană puternică și să ai încredere in tine!
Poate nu eşti victima, poate nu eşti nici infractorul, dar poţi fi martorul! Să raspunzi la
violenţă cu violenţă, amplifică violenţa, făcând o noapte fără stele şi mai întunecată. Nu fii
nepăsător! Tu poți reuși!

VIOLENŢA, NOUL UCIGAŞ AL CONŞTIINŢEI

Elev: Coste Ana-Maria Mădălina, Clasa a X-a
Colegiul Tehnic “Unirea” – Ştei, Judeţul Bihor
Cadru didactic coordonator: Prof. Coste Diana-Monica

În ciuda faptului că mulţi dintre noi încercăm să anihilăm cuvântul ’’violență’’ din
vocabularul şi mintea omului de rând, sunt conştientă cǎ acest lucru este imposibil. Mulți dintre
noi luăm decizii la furie şi ne lăsam conduşi de moment, momentul în care, probabil, iubirea,
liniștea şi buna-dispoziţie dispar.
Nu pot să acuz o persoană, pentru faptul că se enervează şi reacționează ȋntr-un mod
firesc, dar pot s-o acuz pentru faptul că apelează la violenţă. Violenţa nu este soluţia, violenţa nu
poate să rezolve o problemă, cel mult poate să o înrăutățească.
În majoritatea timpului, eu sunt o persoană foarte activă şi foarte agitată, iar în cazul în
care lucrurile nu sunt așa cum mi-am dorit, pot să devin destul de recalcitrantă, dar nu apelez la
violenţă, pentru că nu o consider ’’soluţie’’. În primă fază, încerc să rezolv problema astfel încât
ambele părţi să fie mulţumite, dar uneori, pot să-mi pierd cumpătul dacă inconvenientul apărut
nu poate fi anihilat. Nu sunt o fire violentă, ba chiar, sunt foarte veselă şi chiar şi în momentele
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critice reușesc să descrețesc puțin frunțile persoanelor care se află cu mine în încăpere.
Recunosc, rar reuşesc să rămân calmă, mai ales dacă acea situaţie, intr-un mod sau altul, mă
afectează.
Reușind, într-un final, să mă descriu în câteva rânduri, îmi voi începe pledoaria împotriva
violenţei.
Din punctul meu de vedere, o persoană violentă este o persoană slabă, o persoană,
needucată. Îmi place s-o numesc ’’Persoana non-grata” . Acea persoană care găsește rezolvarea
în violenţă, orice situație s-ar ivi.
De multe ori vedem la televizor cazuri de violenţă în familie, poate chiar am fost martori,
sau am asistat la o discuție ce-i vizau pe soţii violenţi, pe mamele care-şi cară copii în braţe
departe de locul pe care nu cu mult timp înainte îl numeau ’’acasă’’ pentru a-i feri de bătăile
aspre la care bărbatul, orbit de aburii alcoolului sau de gelozie, îi supunea.
Pot să-i acuz pe cei care ridică palma, sau chiar mai rău, pumnul, la copilul lor. Ce rău aşa
de mare ar putea sǎ facă un ghemotoc mic de câţiva anişori astfel încât să merite să fie lovit? Cel
mult să spargă o vază sau să fie neastâmpărat. E un copil. Toţi copiii fac prostii. Nu poţi să-i ceri
micuţului să stea cuminte, nemişcat şi să te aştepţi că el poate să-ţi înţeleagă vorbele.
Ajung, ȋntr-un final, la adolescent. Atotştiutor şi arogant, ca întotdeauna, el va găsi
mereu soluţia în violenţă, atât în cea verbală, cât şi în cea fizică. Aici, răul are două posibilităţi
drept cauză: prima este familia, a doua, anturajul. Nu spun degeaba că familia este una dintre
posibilele cauze. Lipsa educației şi practicarea violenţei în familie, atât verbală, cât şi fizică,
întărește zicala ’’Violenţa naşte violenţă’’. Când un copil azi asistă la acte anti-sociale, mâine ȋi
sunt întărite imaginile deja întipărite, poimâine realitatea faptelor se repetă, astfel cǎ, pe viitor, el
va deprinde stereotipul violenţei. În cazul în care nu educația oferită în familie este cauza, este
foarte posibil ca anturajul sǎ fie cauza modificării comportamentale ale tânărului. Tinerii sunt
foarte uşor influențabili. Spun asta pentru că şi eu sunt o adolescentă şi văd ce este în jurul meu.
După cum am spus, violenţa poate fi şi verbală. Din nefericire, oamenii din ziua de azi folosesc
destul de des cuvinte jignitoare, chiar şi în glumă- zic ei. Este destul de dezamăgitor să observi
că lumea se schimbă din ce în ce mai mult şi că oamenii sunt din ce în ce mai violenţi, indiferent
de vârsta lor. Copii, tineri, adulți sau vârstnici fac apel atât de des la violenţa verbală, sau, mai
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grav, fizică. Persoanele care au o alta religie, o altă culoare a pielii sau persoanele cu un handicap
fizic sau mintal reprezintă doar câteva dintre victimele persoanelor violente.
Am aşteptat ceva timp să pot să-l citez pe Mahatma Gandhi. Citind, o fraza mi-a atras
atenția: „ Resping ideea de violenţă, pentru că binele obţinut prin mijlocirea acesteia nu este de
durată; în schimb, răul provocat de violenţă este de durată’’. Într-adevăr, singurul lucru pe care
violenţa îl poate face este să înrăutăţească situaţia.
În final, doresc să precizez faptul că dacă aş avea de ales, violenţa nu ar exista. Eu nu las
violenţa să intre în viaţa mea! Tu ce alegi?

ĨNCERC SĂ NU LAS VIOLENŢA SĂ MĂ DOMINE

Elev: Matyasi Rebeca, Clasa: a X-a
Colegiul Tehnic “Unirea” – Ştei, Judeţul: Bihor
Cadru didactic coordonator: Profesor Coste Diana-Monica

Violenƫa ȋnseamnǎ o lipsǎ a stapânirii de sine, impulsivitate, brutalitate, agresivitate de
orice fel. Aceasta este tot ceea ce desfigureazǎ condiƫia umanǎ; ea este ultimul refugiu al
incompetenƫei.
Ĩn zilele noastre violenƫa a cǎpǎtat cote mult prea ȋnalte. Ba chiar mai grav, aceasta este
folositǎ şi in locuri publice cum ar fi: strada, locul de muncǎ, şcoala, parcurile de joacǎ, sau chiar
ȋn mijloacele de transport ȋn comun. Nu evit sǎ spun cǎ violenƫa este foarte des ȋntâlnitǎ şi ȋn
familie, ceea ce nu este permis din punct de vedere moral, dar şi legislativ.
De aceea am sǎ enumar câteva exemple: ȋn mediul ȋn care ȋmi petrec mare parte din
activitate, violenƫa este des folositǎ; pot sǎ spun cǎ mǎ bucur sǎ constat cǎ mulƫi adulƫi, printre
care şi profesori, intervin deseori pentru ameliorarea şi ȋnlǎturarea situaƫiilor conflictuale, ba mai
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mult, la şcoalǎ se intervine şi preventiv, pentru a preȋntâmpina agravarea stǎrilor tensionate care
de multe ori ȋşi au punctul de plecare dintr-o vorbǎ spusǎ nelalocul ei.
Din punct de vedere personal, consider cǎ fiecare individ uman are o dozǎ de violenƫǎ ȋn
el; unii o manifestǎ verbal, alƫii trec direct la fapte fǎrǎ sǎ se mai gândeascǎ la consecinƫe.
Aceastǎ brutalitate a ȋnceput sǎ mǎ afecteze şi pe mine; eu sunt o fire rebelǎ, cǎreia nu ȋi
place sǎ fie contrazisǎ de nimeni. Eu, provenind dintr-o familie numeroasǎ, fiind şi mezina
familiei şi singura fatǎ dintre copii, am fost şi sunt rasfǎƫatǎ şi, uneori, excesiv de protejatǎ de
cǎtre fraƫii mai mari, ceea ce m-a determinat sǎ nu ȋmi pot controla agresivitatea faƫa de cei din
jur, de multe ori neƫinând seama şi de sentimentele celor pe care deseori poate i-am rǎnit.
Dar cu fiecare temǎ care ȋmi este propusǎ, pe tema combaterii violenƫei, la fiecare şedinƫǎ
la care particip, cu fiecare moralǎ verbalǎ ce mi se adreseazǎ, ȋmi impun şi vreau sǎ mǎ reabilitez
şi eu, sǎ pot ȋnvǎƫa ce inseamnǎ rǎbdarea, supunerea, ascultarea, iubirea şi respectul faƫǎ de
semeni.
Acestea sunt valorile morale pe care pǎrinƫii sunt obligaƫi sǎ le transmitǎ propriilor copii,
pentru ca mai apoi, ele sǎ fie ȋntǎrite, sǎ ȋşi ajute copiii sǎ ȋşi aleagǎ ȋn viaƫa modele demne de
urmat şi sǎ ȋncerce a fi ei primele modele ale propriilor copii.
Îmi doresc să devin un adult responsabil, să îmi corectez scăpările comportamentale pe
care le am şi pentru aceasta accept ajutorul de specialitate. Atâta timp cât nu acceptăm că avem
defecte, nici nu le vom putea corecta şi de multe ori poate nici nu ştim cum. Îmi doresc să
împărtăşesc din propria mea experienţă pentru a demonstra că se poate să iei atitudine pozitivă în
raport cu propria ta persoană şi cu cei din jur.
De aceea, încep să îmi repet că „fără violenţă am putea face lumea mai bună!”
VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ - UN FLAGEL NECONTOLAT

Autor : Mimoran Elena Sorina, clasa a XI a
Instituție: Colegiul Economic " Maria Teiuleanu " Pitești, Argeș
Profesor îndrumător : Dinculescu Elena Silvia
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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.
Cuvinte cheie: violenţă şcolară, prevenire
Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate,
iar de câţiva ani şi în şcoală.
Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o
vârstă la care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate duce la un
comportament violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi
indisciplină pot influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile
văzute la televizor. Societatea românească trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor
sociale. Violenţa este din păcate pentru mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar
formele dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită, rating-ul. În mass-media se pune
accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că succesul
se măsoară în primul rând prin bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în familie, şi pe stradă, iar
şcoala are puţine şanse de a schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate celelalte
surse de informare spun contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt
acasă, pe stradă, se uită la televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte
– este contrazis de ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient. Tema „violenţa” invită din
păcate şi la respingerea vinovăţiei şi a răspunderii. Părinţii pot înfiera educaţia lipsă sau greşită
din familie. Şcoala singură nu poate să reziste tendinţei actuale. Este nevoie de o politică
hotărâtă de combatere a violenţei sociale şi de educare a adulţilor.
Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările,
vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu
agresiuni fizice. Altă problemă este aceea a taxelor de protecţie cerute de elevii mai mari sau de
persoane din afara şcolii. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri
conflictele ce apar între ei, fără implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să
discute despre problema conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre
consecinţele comportamentului violent. Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog
care să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării
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părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escaladate tocmai prin implicarea acestora,
ajungându-se la ameninţări cu moartea şi bătăi în plină stradă. Situaţia devine problematică
atunci când aceste incidente se repetă foarte des, fie când violenţa este foarte puternică sau se
manifestă asupra profesorilor. Sunt necesare măsuri pentru întărirea securităţii, respectiv
angajarea unor firme de pază şi o mai bună colaborare cu poliţia, instalarea unor sisteme de
supraveghere video în curtea şi holurile şcolii.
În această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi
deopotrivă. O importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii şi adulţii
să-şi recunoască răspunderea de a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să exerseze forme
paşnice de a stinge conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să reacţioneze împotriva
violenţei. Rolul prevenţiei violenţei: întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea creativităţii şi
sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul şcolar poate ajuta la clădirea aprecierii personale.
Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală, trebuie să-l convingem că el este valoros pentru societate
şi pentru noi. Astfel îi vom întări personalitatea. Înţelegerea, abnegaţie şi model, o relaţie optimă
profesor-elev cântăresc mai mult decât pedeapsa. Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să
înţeleagă relaţiile sociale şi să-i pregătească să fie responsabili, să se poată descurca într-o
societate a vitezei.
Există consens în părerea că cea mai mare parte a potenţialului de agresiune şi
violenţă care apare în şcoală este „importat”. Dar este sigur că există şi factori şcolari care duc la
violenţă, începând cu relaţia profesor-elev şi climatul social până la metodele de predare,
evaluare, eşec, izolare. Atitudinea violentă a unor elevi are cauze atât externe cât şi interne.
Cauzele externe ocupă un loc uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din 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
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legate de intervenţie; să nu se lase intimidaţi; să ajute la nevoie; să-şi exprime părerea, chiar dacă
aproape toţi din grup au alte opinii; să ceară ajutor, să dea anunţuri, să descrie făptaşul. Lecţie
foarte importantă pentru curajul civil este exersarea. Jocul de rol, prin care devenim conştienţi de
temerile şi limitele noastre de acţiune. Deseori subapreciem diversitatea posibilităţilor noastre de
acţiune. În jocurile de rol şi exersările concrete cu situaţii de violenţă directă putem descoperi noi
răspunsuri creative la situaţii de conflict. Antrenamentul atitudinii ne oferă şansa să încercăm, să
exersăm şi să reflectăm la atitudini neprobate. Curajul civil al copiilor este cerut des în situaţii de
toate zilele. Astfel de situaţii ar putea fi: unui elev i se cer bani pentru a fi protejat împotriva altor
agresori, sau o gaşcă pretinde un furt din magazin ca ritual de intrare. Astfel de situaţii trebuie
explicate detaliat. Se va cere elevilor să spună cum s-ar comporta ei în astfel de situaţii. Se vor
proba mai multe modalităţi de acţiune şi se vor observa reacţiile de fiecare dată. O astfel de scenă
se discută mai întâi şi se interpretează de mai multe ori de către elevi, dezbătându-se de fiecare
dată. Astfel se vor analiza dificultăţile şi obstacolele precum şi reacţiile lipsă sau potrivite
situaţiei. Rolul profesorului este acela de sfătuitor.
Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al educatorilor
pentru apărarea demnităţii umane şi a democraţiei. Cerinţe pentru profesori: capacitatea de a
gândi în variante, iar în polemici să fie apărătorii alternativelor, chiar dacă nu sunt ale lor proprii;
capacitatea de a planifica procese de învăţare şi de a le conduce fără a fi autoritar; (acest lucru
implică respectul pentru opiniile elevului) fidelitatea pentru legile de bază fără a fi înclinat spre
dogmatism şi îndoctrinare.
Sportul are un rol deosebit de mare în prevenirea violenţei şi a intoleranţei. El poate
canaliza şi îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate promova
integrarea socială, îndeosebi prin jocurile de echipă. Sportul promovează recunoaşterea regulilor,
respectarea adversarului.
Şi religia joacă un rol important în acest sens. Renunţarea la dimensiunile religioase nu ar
fi un procedeu favorabil, nici pentru membrii aceleiaşi confesiuni, dar nici pentru înţelegerea
interculturală, atât de importantă. În centrul învăţării despre rezistenţa fără violenţă trebuie să se
afle iubirea. A plăti ura cu aceeaşi monedă nu înseamnă decât să contribui la creşterea urii.
Fiecare trebuie să aibă suficientă morală şi înţelegere pentru a distruge lanţul urii. Aceste poziţii
sunt alternative la violenţă şi ură. Comparaţiile dintre religii pot încuraja înţelegerea şi toleranţa.
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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.

,,Despre toleranță și prietenie,,
Realizator Harbuz Maria
Clasa a XI a D
C.N.,,Alexandru Vlahuță,,
Rm-Sărat, jud.Buzău
Profesoara Tatu Emilena Irinela
Despre toleranță și prietenie, este titlul eseului meu, care are la bază impresiile colegilor
mei de clasă. Am întrebat colegii ce cred despre toleranță, prietenie, ce părere au despre violență
si le am adunat aici. Am scris cine si ce a spus, pentru a vă arăta cum gândesc colegii și prietenii
mei .
,,Toleranța trebuie să se manifeste permanent pentru a nu provoca violența. Trebuie să fim
prietenoși și toleranți cu oamenii din altă etnie sau rasă. Toleranța înseamnă acceptarea celuilalt
indiferent de rasă, orientări politice, religie. Prietenia trebuie manifestată la bine și la rău,
sprijinirea acelei persoane întotdeauna, să avem încredere în ei și să îi acceptăm cu toate
defectele pe care le au. Violența poate fi fizică sau verbală, ambele fac rău persoanelor, iar noi
trebuie să evităm conflictele și agresiunile de orice fel. Prietenia nu poate fi dusă mai departe
dacă nu suntem în stare să trecem peste mici greșeli. Când ești nefericit, să nu contezi pe prieteni.
Toleranța reprezintă celălalt nume al libertății, acceptarea cu nerăbdare și bucurii a felului în care
ceilalți caută adevărul. Cu toții suntem caracterizați de slăbiciuni și erori, să ne iertăm reciproc
pentru acest lucru, aceasta reprezintă cea dintâi lege a firii. Prietenia este eliberarea sufletului,
descătușarea de lumea exterioară, individul găsindu-și astfel pacea interioară. Prietenii sunt
motivație, inspirație și glume bune. Sunt doctori pentru suflet, croitori de amintiri și pictori de
zâmbete. Toleranța înseamnă acceptarea cu nerăbdare și bucurie a felului în care ceilalți caută
adevărul.Prietenia este un dar, este o trăire unică și practic...pură. De multe ori sunt incapabilă să
tolerez, căci nu realizez pe moment; însă am puterea de a realiza fapta mea greșită mai târziu.
Toleranța e prilejul perfect prin intermediul căreia această simțire atât de frumoasă se naște:
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prietenia. Este o lecție de mare preț pe care am deprins-o de-a lungul celor 17 ani și jumătate, iar
în aceste momente trăiesc o frumoasă amiciție și singurul lucru pe care-l pot spune este că am
parte de un sentiment unic! E greu ca astfel de sentimente să fie exprimate în cuvinte, însă
învățătura reală din acest context este că din toleranță ia naștere prietenia! Prețuiește, tolerează,
iubește-ți prietenii!,, -Georgiana Marcu
,,Violența este întâlnită peste tot, pe stradă, în școli, la televizor, dar de cele mai multe ori,
violența conjugală face cele mai multe victime. În spatele oricărei acțiuni, există mereu o
motivație, astfel că, în ceea ce privește violența, găsim motivații și cauze diverse: la nivel
individual pot interveni: lipsa educației, stimă de sine scăzută, abuzuri; iar la nivel global
întâlnim: cauze religioase, etnice și teritoriale. Oricum ar fi, violența, verbală sau fizică, poate
afecta o persoană în mod psihic și fizic, în unele cazuri ajungându-se până la moartea
individului. Toleranța înseamnă acceptarea unei persoane indiferent de etnie, sex sau religie. Din
punctul meu de vedere, prin toleranță ne putem găsi un prieten adevărat. Prietenul este acela care
vede ce e mai bun în tine, care îți inspiră încredere și cu care împărtășești secrete, amintiri
frumoase. De asemenea, prietenia nu se dobândește prin violență sau forță. Violența este
rezultatul invidiei, fiind acțiunea persoanelor needucate atunci când află că ceilalți sunt mai buni
decât ei.,, -Maria Harbuz
,,Evreii, de-a lungul timpului au fost discriminați, însă au reușit să se integreze în societate
în ciuda tuturor greutăților suferite, și nici nu s-au răzbunat. Așadar, eu îi văd un model de
toleranță,,. -Leica Andreea
,,Prietenia mă ajută foarte mult; să ai un prieten adevărat te poate ajuta să te regăsești. Tot
ea te învață să fii tolerant; iubesc să ajut și să știu că, și eu, dacă am o greutate mă pot baza pe
înțelegerea aproapelui,,. -Tatu Marina
,,Prietenia reprezintă una dintre cele mai frumoase relații. Ea reprezintă un mijloc de
eliberare sufletească, reușind chiar să te facă să treci peste orice supărare,,. -Diana Câineanu
,,Din punctul meu de vedere toleranța ar putea reprezenta cheia finalizării oricărui război și
a multor probleme ale societății, precum rasismul. Prietenia este una dintre cele mai importante
valori pentru mine, pentru că, pe lângă familie, prietenii sunt cei care mă susțin cel mai mult.
Nonviolența implică respectul pentru celelalte persoane, născut din convingerea că orice om îți
este superior într-o anumită privință,,. -Miruna Rotaru
,,Prietenia reprezintă una dintre cele mai importante legături între două persoane. Aceasta,
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dacă este adevărată pentru cei doi, poate dura pentru totdeauna, fiind indestructibilă. În opinia
mea, toleranța ar face lumea mai bună, nu ar mai fii omoruri, atentate, discriminări, iar toți ne-am
putea fi considerați egali,,. - Baciu Albert
,,Toleranța înseamnă respect, acceptarea și aprecierea diversității ca formă de exprimare a
umanității noastre și pentru a fi tolerant, este nevoie să ai cunoștințe, un spirit deschis și empatie.
Prietenia este una dintre cele mai profunde legături, deseori falsificată de către oameni, dar care,
dusă la reala sa valoare, poate face oamenii mai buni,,. -Manea Ramona Germina
,,Pentru mine, prietenia este acea relație caldă și plăcută care ne dă încredere în noi, ne dă
curajul să acționăm în unele momente dificile,,. -Mușat Andreea
”Cel mai înalt rezultat al educației este toleranța”
”Prietenii sunt ca pepenii. Încerci o sută, alegi doi-trei.”
”Violența este arma celor slabi.” -Diana Buzăianu
,,Toleranța înseamnă a oferi fiecărei persoane drepturile pe care noi le cerem,,.-Vătafu Iulia
,,Prietenia reprezintă pentru mine un lucru foarte important la această vârstă, căci ea se
poate stabili atât între persoane de aceeași vârstă, cât și de vârste diferite și fiecare om are nevoie
de sfaturi și înțelegere de la un prieten. Toleranța este, de asemenea, pe de-o parte, o dovadă de
bun simț, și, pe lângă asta, reprezintă dorința de a reuși în diferite domenii, indiferent de
persoanele cu care un om este nevoit să lucreze,,. -Denisa Șerban
,,Toleranța și prietenia înseamnă a te comporta cu cei de lângă tine așa cum te-ai comporta
cu propria persoana, adică să ajuți, să iubești și susții oamenii de lângă tine, indiferent de
naționalitate, etnie sau cultură,,. -Oana Topală
Spunem cu toată tăria STOP violenței si susținem toleranța, prietenia, egalitatea, respectul,
demnitatea. Societatea contemporană are nevoie de OAMENI care să respecte valorile autentice
și care să trăiască în armonie și egalitate.
PRIETENUL meu ești Tu, indiferent că ești alb, negru, galben, slab, gras, urât, frumos,
român sau migrant.
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Toleranţa-cheia către paradis!
Realizatoare eleva Marcu Georgiana, Clasa a XI a D
C.N.,,Alexandru Vlahuță,,
Rm-Sărat, jud.Buzău
Profesoara Tatu Emilena Irinela

Am fost dintotdeauna o imensă comunitate în care fiecare dintre noi a trebuit şi trebuie să se
adapteze. Convieţuim şi suntem nevoiţi să ne acceptăm ,să ne descoperim,să iubim ce e mai
frumos în noi şi să ignorăm aşa-zisele defecte. Şi de ce spun „e nevoie”? Pentru că am pierdut în
ruinele trecutului acele valori morale care ne îndemnau cândva să ne preţuim,să nu dăm uitării
faptul că suntem copiii aceluiaş Creator. Acum,drept vorbim,suntem adepţii altor valori mult mai
importante decât dragostea faţă de cel de aproape. Dar să nu fim atât de duri... Timpul ne învaţă
să fim mai buni,iar noi putem lua notiţele necesare pentru a învăţa să fim oameni printre alţi
oameni.Cuvântul magic,atât de mare,cu o esenţă atât de puternică,cheia fericirii pentru toate
acestea este TOLERANŢA. Ce este toleranţa? Este o consecinţă a umanităţii. Cu toţii suntem
caracterizaţi de slăbiciuni şi erori,aşa că ce rămâne de făcut este ca noi să ne iertăm reciproc
pentru acest lucru. Toleranţa este izvorul nesecat al bunătăţii,calea luminată către o lume mai
frumoasă.
Timpul se aşterne tăcut şi peste mine,astfel încât astăzi şi chiar în acest moment realizez că
viaţa mi-a fost şi îmi este cel mai dur şi mai concis îndrumător. Lecţiile primite şi studiate cu
mare atenţie până acum sunt numeroase,iar din tot ceea ce am învăţat, cele mai frumoase şi
plăcute cuvinte sunt: toleranţă,dragoste şi prietenie. De ce să trăim într-un haos existenţial? De ce
să nu ne bucurăm de oameni,de prietenii,de întreaga existenţă împreună? Firul vieţii îmi
pregăteşte un joc riscant în continuare,dar nu renunţ! Am un sfat,atât pentru mine,cât şi pentru o
întreagă masă de oameni: Să tolerăm,să iertăm,să iubim! Toleranţa este poarta către prieteniile de
o viaţă,către descoperirea unor camarazi care să ne însoţească pe drumul lung al vieţii. Fiecare
dintre noi a avut sau are un prieten extrem de apropiat şi,de asemenea, toţi ştim că prietenia nu
poate fi dusă mai departe dacă nu suntem în stare să trecem peste micile greşeli,căci însuşi
Cicero vorbeşte astfel: „Ce îţi poţi dori mai mult decât să ai pe cineva cu care să poţi vorbi ca şi
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cu tine însuţi?” Ce este,de fapt,prietenia?Prietenia este întotdeauna o responsabilitate plăcută,
niciodată o oportunitate.
Despre prietenie,aşa cum simte natura mea,nu pot vorbi decât la superlativ absolut. Oamenii se
caută unul pe celălalt pentru a comunica, pentru a-și deschide sufletele, pentru a suspina și a se
bucura împreună, pentru a fi în comuniune. Într-o relație de prietenie fiecare primeşte sau
dăruieşte câte ceva, uneori mult, alteori puțin. Fiecare om este unic şi frumos. Prietenii nu
întreabă, ci aşteaptă şi cred în acea lumină din noi. Şi primesc răspunsul, căci înţelegerea vine de
la sine. Învaţă, iartă şi acceptă omenescul, onestitatea, naturaleţea celuilalt. Inima deschisă
dăinuie. Prietenia iubeşte fără condiţii, vorbeşte fără intenţii, dăruieşte fără motive şi ţine la
cineva fără explicaţii. Când culegi roadele prieteniei și le așezi la păstrare? Atunci când nu mai
este nevoie să ne spunem nimic, ci doar să ne bucurăm că suntem. Prietenia este reflexia clară a
toleranţei deoarece aceste două trăiri se regăsesc în perpetuă conexiune. Prietenia nu poate lua
naştere fără toleranţă,indiferent de context. Pentru că la început luam în considerare faptul că
toleranţa este una dintre cele mai valoroase avuţii uitate,deoarece bunurile materiale
substituie,pare-se,bucuria de a trăi, Aristotel ne îndeamnă să căutăm prietenii, deci,implicit, să
tolerăm: “Nimeni nu poate trăi fără prieteni,chiar dacă stăpâneşte bunurile lumii.” De aceea revin
la idee că toleranţa ar trebui să fie cea dintâi lege a convieţuirii,căci aceasta asigură traiul cel mai
modest posibil.
Eu văd în prietenie o poveste de viaţă pentru că în sufletul meu prietenul meu este legat,fără
doar şi poate, de tine întreaga viaţă. Mă bucur şi eu de o asemenea prietenie longevivă şi
frumoasă,care îmi deschide sufletul şi îmi luminează cele mai întunecate căi. Astfel eu am
învăţat să îl tolerez pe cel de lângă mine şi să îl accept. Într-adevăr,mai greşesc…dar sentimentul
că acel prieten se află lângă tine este mai presus de orice. Mereu mi-am pus întrebarea: “Oare
cum simt ceilalţi prietenia?” Şi am ajuns la concluzia că această simţire unică îmbracă atâtea
forme câţi oameni sunt pe pământ,căci nu cred că două persoane pot simţi la fel aceasta trăire.
Unii ar putea-o defini ca o punte trainică între două suflete care simt la fel, care se împletesc întrun dans al comuniunii şi iubirii sincere. Alţii ar defini prietenia ca pe o lumină care reuşeşte să
împrăştie bezna indiferenţei, egoismului şi izolării. Alții ar spune că prietenia este un dar al
iubirii necondiţionate. Ieromonahul Hrisostom Filipescu spune că ,,prietenia, aur ce străluceşte
pentru veşnicie’’ e ,,un veşmânt prea fin şi scump, tors din firul nobleţei, fidelităţii şi dragostei.
Ea e menită să mângâie şi să ajute în cadrul tuturor relaţiilor şi situaţiilor, create uneori pe viaţă
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şi moarte….Aşezată pe afinităţi nobile, prietenia rămâne un eveniment în viaţa fiecăruia ce
mereu va fi zugrăvită în culorile vii ale unui curcubeu, ce străbate cerul ca după o ploaie rece de
vară.’’ De aceea,viaţa fără prietenie este ca o masă căreia îi lipseşte desertul… Acest sentiment
nu poate fi teoretizat;el se trăieşte şi atât. Există atât de multe motive să fim toleranţi şi să oferim
afecţiune..de ce să fim singuri doar pentru că fugim de trăirile sincere în schimbul unor materii
fără de preţ? De ce să ne rătăcim şi să ne întunecăm mintea în abisul singurătăţii, în timp ce noi
avem şansa de a fi împreună? Să fim toleranţi până şi cu timpul,care deşi jonglează cu
trăirile,aspectul şi vârsta noastră,ne oferă răgazul de a judeca ce e drept şice nu,de a alege să ai
aproapele tău lângă tine sau să fii prizonier al pustietăţii. Împrieteneşte-te până şi cu timpul!
Iubeşte-l şi mulţumeşte-I că exişti.
Acestea fiind spuse,oameni buni…să ne tolerăm,să ne iubim,să ne preţuim şi să fim prieteni în
fiecare zi. Prietenia şi toleranţa sunt lecţiile ce ne străbat întreaga viaţă!Acestea sunt vremelnicile
bogăţii ale vieţii,ce deschid porţile dincolo de care se află paradisul la care râvnim cu toţii!

LUMEA MEA COLORATĂ ALTFEL...

Grădinariu-Sălăgianu Aida Livia Maria
Clasa a XII-a A, Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, mun.Iaşi, jud. Iași
Coordonator: prof. Cezar-Daniel Humelnicu
Astăzi am primit în dar prima mea cutie de acuarele. Sunt atât de frumos colorate şi parcă
au strâns în ele tot curcubeul şi parfumul naturii. Aş vrea să colorez totul cu ele, să schimb toate
nuanţele de gri care mă înconjoară în fiecare zi.
M-aş trezi dimineaţa şi aş picta cerul cu un albastru intens ca să ramână mereu aşa, să nu
mai plângă atunci când norii îi întunecă faţa. Soarele meu ar fi oranj ca o portocală, gata să sară
în mâinile jucăuşe ale unui copil zburdalnic. Din păcate însă nu toţi copii pot avea o portocală
atunci cand îşi doresc dar au parte de momente neplăcute în viața de zi cu zi. Mulți dintre ei sunt
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agresați la școală, în familie, pe stradă sau în mediul online. Hmm... Ce aş putea face eu, aşa
mică cum sunt, ca să pot schimba acest lucru?
Am găsit o soluţie: voi colora toate portocalele din lume în alte culori, astfel încât oamenii
mari să nu le mai recunoască şi fiecare copil să aibă portocala lui secretă.
Pentru copiii cu pielea neagră voi colora portocale albe, pentru cei cu pielea arămie,
portocale roz iar pentru cei cu pielea albă voi pune culoarea nisipului la apus de soare. Astfel
vom avea toţi copiii un secret doar al nostru: soarele ascuns în miezul unei portocale.
Ne vom încălzi mâinile împreună la lumina soarelui-portocală şi chiar dacă pentru unii
coaja va fi albă, roz sau de culoarea nisipului, căldura va fi aceeaşi.
Şi pentru că fiecare copil are dreptul la un nume şi să aparţină cuiva am să împart din
culorile mele, fără a cere nimic în schimb, tuturor celor care nu sunt doriţi de nimeni, nu au
nume şi nici naţionalitate. Voi da culori pentru toți copiii care sunt victime ale violenței,
războaielor sau care trebuie să emigreze pentru că le este teamă să trăiască în țara lor. Ar fi oare
ceva rău dacă un copil s-ar numi Galben, Verde sau Violet? Nu cred!
Iar dacă mai rămân totuşi copii pentru care frica este o stare de spirit, am sa-i iau să picteze
cu mine, să colorăm portocale, să îmblânzim soarele, să ademenim frunzele sau să culegem norii
pufoşi de pe torturile cu frişcă făcute de mama.
Mi-aş dori ca fiecare copil să-şi cunoască părinţii, să se bucure împreună cu ei de cină, să
primească în dar, ca şi mine, cutia lor proprie de vopsele colorate. Aş dori ca fiecare să simtă
bucuria unui alint dăruit din inimă sau mângâierea pe frunte de noapte bună.
Lumea mea ar putea fi colorată altfel dacă toate acestea s-ar întâmpla... ar fi o lume plină
de căldură, de dragoste, de vorbe bune şi de multe zâmbete pline de inocenţă.
Din păcate însă mai există şi copii care suferă, copii care se tem de alți copii sau de
oamenii mari, copii care nu-şi cunosc părinţii sau care nu pot să se joace în voie. Pentru ei am să
pictez parcuri cu flori mari şi pomi încărcaţi de frunze şi fructe. Am să desenez pe hârtie băncuţe
şi pleduri ca să se poată odihni în voie. Am să colorez leagănele în roz şi aleile parcului în
galben pentru ca fiecare să simtă căldura unei vorbe dulci ascunsă într-o rază de soare. Nimeni
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nu va mai fi alungat, pedepsit, umilit sau înjosit de cuvinte urâte, nici un copil nu va mai suferi
din cauza unor violențe fizice sau din cauza unor oameni răi care îi pun la munci grele. Singura
muncă pe care va trebui să o facă un copil este să amestece culorile. Şi ne pricepem atât de bine
să facem acest lucru!
Lumea ar fi cu totul altfel dacă petele de culoare de pe foaia mea albă de hârtie ar putea
zbura. Cu siguranţă ele s-ar transforma în cărţi cu filele întinse în vânt ca nişte aripi, care ar
călători către ţările calde. Acolo şi-ar face cuib în mânuţele mici ce ar răsfoi cu drag poveşti cu
Harap Alb sau cu Ilene Cosânzene.
Din pensule aş pune stropi de culoare pe fiecare gură de tun sau armă de foc. Ca un mic
vrăjitor aş transforma orice armă în baloane, mingi colorate sau măşti haioase pentru un carnaval
care să ia locul războaielor. Va începe o petrecere care nu se va termina niciodată şi în care
fiecare mască va avea rolul ei pe scena presărată cu petale de floare. Atunci nici un copil nu ar
mai fi rănit de gloanţe

şi s-ar

putea speria doar de un balon spart pe furiş de o mână

neîndemânatică.
Am să pictez roua dimineţii cu verde iar brotăceii cu galben pentru ca de fiecare dată când
ei vor sări în lacul violet să nu se mai recunoască. Oglinzile roşii ale nuferilor să reflecte palatul
din care pacea şi liniştea se împarte la fiecare copil din orice continent.
Nu este important unde locuieşti, cât de mic sau cât de mare eşti. Nu este important cât de
aproape sau cât de departe păşeşti pe aleile Pământului, nu este important dacă auzi ca noi toţi,
dacă vezi culorile cu ochii sau simţi feţele oamenilor cu degetele. Cel mai important cred că este
să reuşeşti să pictezi cu… Inima.
Aşa am pictat şi eu roua, am desenat soarele, am colorat şi portocale , am pictat broscuţe şi
aripi, am desenat poveşti frumoase şi am creionat şi icoane. Mi-am rostit rugăciunea mea într-un
picur de culoare pentru ca şi astăzi, la fel ca şi mâine, vopselele mele să fie la fel de intense pe
orice mugur sau pe orice boboc firav de floare.
Mi-am pictat gândurile şi sentimentele, mi-am mânjit nasul, obrajii, sprâncenele,
ochii...chiar şi inima mi-am colorat-o în altă culoare. Am pictat creioanele, cărţile mele de la
şcoală, mi-am umplut mâinile, părul şi unghiile de culoare.
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Am făcut toate acestea pentru ca astăzi şi mâine lumea mea, a noastră , să fie altfel
colorată.
Iar dacă doar aşa lumea mea ar putea fi altfel, atunci în fiecare zi o voi lua de la capăt şi voi
colora: roua cu galben, cerul cu verde, brotăceii cu violet, soarele cu roz, norii cu mov iar
portocalele în toate culorile...

DOAMNA…

Rişco Bogdan, clasa a XII-a, Colegiul Tehnic George Bariţiu, Baia Mare, Maramureş
prof. coordonator: Stainer Claudia

Coridoarele şcolii fremătau de agitaţie, iar elevii ieşiţi în pauză, se îndreptau spre ieşirea
dinspre curtea şcolii, râzând sau muşcând dintr-un sandvici care oricum nu le ajungea până la
masa de prânz. Sorin stătea deoparte, la umbra unui perete al şcolii, de parcă cineva îl pedepsise.
Stătea cu telefonul mobil şi părea că studiază ceva cu mare atenţie, cufundat în propriile gânduri
ca şi cum lumea din jurul său nu exista. Ceilalţi treceau pe lângă el fără să-l observe. Iar când
dădeau cu ochii de el îi aruncau în batjocură: „Ce faci, măi, cu cărămida aia în mână?” şi
începeau să chicotească.

Cufundat în propriile gânduri îşi dădu seama că, de la o vreme,

ecranul telefonului nu mai era clar. Peste ochi i se aşezase un fel de pânză ce nu-i lăsase nici un
milimetru prin care putea să vadă clar. O picătură de apă căzu direct pe ecranul telefonului şi se
grăbi să o şteargă. Nu era momentul ca cineva să-i vadă slăbiciunea. Atâta mai lipsea: să-l vadă
plângând!
Îşi cumpărase telefonul după ce vara trecută muncise la un vecin care îşi construia o casă în sat.
Adunase ceva bănuţi din care reuşiseră să-i cumpere surorii lui de cinci ani un scaun cu rotile
ajutaţi de săteni şi de preotul Neculai. Îşi lăsă şi lui nişte bănuţi. Îşi dorea atât de mult să aibă şi
el un telefon mobil! Aşa nu s-ar mai fi simţit un ratat, bun de aruncat la coşul de gunoi, aşa era şi
el în rând cu lumea. La anul îi va cumpăra şi surorii lui o păpusă. Băgă mâna în buzunar şi îi
simţi acolo. Îşi retrase în grabă mâna din buzunar de parcă ceva îl ardea. Amintirea aceea îl
bântuia, iar sentimentul de vinovăţie îl copleşea. Avea parinţi. Să-i cumpere ei! De ce trebuia să-i
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vadă pe amândoi în fiecare zi băuţi până nu mai ştiau de ei? La naiba cu ei! Într-o zi el şi sora lui
vor ajunge departe. Va fi cavalerul acela din poveştile profesoarei de istorie.
Se uită la ceas. N-ar fi întârziat nicio secundă, aşa că se grăbi la oră înainte să sune de intrare.
Era ora când putea evada din realitate şi când se pierdea în poveştile despre războaie şi cuceriri,
despre gladiatori sau spartani. Se şi vedea Cezar peste oştile romane sau alteori Napoleon ,
Alexandru cel Mare sau vreun rege al Egiptului. Era ora în care proiectele doamnei profesoare
reuşeau să-l teleporteze în altă lume şi epocă, iar el devenea alt om. Iar zâmbetul de încurajare al
“Doamnei”, aşa cum o numea el ca suprema întruchipare a respectului şi al dragostei pe care i-o
purta, îi dădea aripi nemaivăzute. Era singura care credea în el, care vedea dincolo de hainele
sărăcăcioase de pe el, de telefonul mobil demodat. Ea îi văzuse pasiunea pentru istorie şi-l
încurajase să o studieze. Îi cumpărase şi caietul în care scria cu frenezie de parcă îi era frică să nu
piardă un cuvânt din spusele doamnei. Odată, când va fi mare, îi va putea cumpăra doamnei un
buchet de flori imens. Să nu uite: peste câteva zile era 8 Martie. Va merge sus în pădure şi îi va
culege doamnei toţi ghioceii pe care îi găsea. Şi va învăţa pentru olimpiada de istorie. Le va arăta
el tuturor ce poate!
Colegii ştiau de pasiunea lui pentru istorie. Era singurul moment când nu-şi băteau joc de el, iar
el devenea suveran. Oricum nici Doamna nu le-ar fi permis să-şi bată joc de el. Ştia că orice ar fi,
avea în ea cel mai mare sprijin posibil.
Sunetul clopoţelului anunţă sfârşitul orei. Îi suna ca un bubuit în urechi şi magia se sfârşi
înainte să-şi dea seama. Ştia că după ore îl vor aştepta să-i ceară socoteală pentru nesăbuinţa de
la ora de istorie, dar nu-i păsa, era obişnuit. Azi însă nu avea timp trebuia să se grăbească acasă
la sora lui căci îi promisese că ies la plimbare să vadă târgul de mărţişoare. Asta înainte să se
trezească ai lui din beţia de dimineaţă, altfel le arăta el mărţişoare! Ai lui… Închise ochii parcă
pentru a alunga imaginea părinţilor lui. Ar fi vrut să fugă dar îi veniră în minte ochii albaştri şi
nevinovaţi ai sufleţelului de cinci ani care îl aştepta acasă. Pentru ea va lupta, o va scoate de
acolo şi vor pleca împreună undeva departe, poate pe o insulă unde toţi oamenii erau la fel, unde
nu exista ură, ci doar bunătate, armonie, fericire. Şi o va lua şi pe Doamna cu ei…
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CE ESTE VIOLENȚA?

Elev Vrabie Larisa Mihaela, Clasa a XIIa B
Colegiul Gheorghe Tătărescu , Loc Rovinari, jud Gorj
Prof Vătău Roxana Maria

V-ați întrebat vreodată ce este violența? Ce impact are ea asupra omenirii? Ei bine,
violența reprezintă o metodă de agresivitate atât fizică cât și verbală, care devine tot mai mare, cu
trecerea timpului. Sunt de părere că o întâlnim peste tot, pe stradă, acasă, la televizor, în ziare, la
școală, astfel încât ajungem să credem că face parte din existența noastră, deci ca atare ar trebui
să o tolerăm. Ei bine, NU!
În spatele oricărei acțiuni există întotdeauna o putere negativă, un asa zis centru de la care
provin aceste momente de impulsivitate. Aceste momente se manifestă pe diferite nivele,
precum: la nivel individual, violența poate interveni pe baza lipsei de educație, „ lipsa celor șapte
ani de acasă” , carențe în comunicare, propria imagine despre sine slabă iar la nivel global,
cauzele pot fi de ordin politic, religios sau economic. Indiferent de felul cum privim aceste tipuri
de manifestări ale violenței, până la urmă totul se rezumă la propria persoană, noi suntem cei
care provoacă răul, prin urmare tot noi suntem cei care l-ar putea opri, precum spunea si marele
filosof Sofocle: „Multe lucruri sunt violente, dar nimic mai violent ca omul”.
Violenta este de fapt un indicator al nesiguranței în propria persoană . Noi sunem „vulcanul”
care declanșează o luptă. Aceasta se poate tranforma într-o armă, atunci când intervine
amenințarea sau când sentimentul de insecuritate pătrunde in subconștientul nostru, acest lucru
făcând ca vulcanul sa erupă și să dea drumul unor serii de violențe. Cum trăim în asa numita
„Junglă urbană” avem impresia că trebuie să ne apărăm în viața de zi cu zi și să pornim butonul
de autoapărare, prin replici dure, nu neapărat rău voitor, ci spuse mai degrabă inconștient, ca un
reflex al apărării.
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Mai mult decât atât, consider că și modelele greșite pe care ni le alegem în viata, pot avea o
influență extrem de mare asupra comportamentului nostru, îndeosebi al adolescenților. De-a
lungul vieții noastre ni se deschid multe uși, dar noi suntem cei care decidem drumul si modelul
nostru in viață, ca urmare suntem răspunzători de propriile acțiuni. O altă influență nefastă
asupra noastră este reprezentată și de mass-media, care duce treptat la degradarea noastră ca și
oameni, inducandu-ne zi de zi în diferite pasaje ale :grotescului:.
Sintetizând cele spuse mai sus, noi suntem singurele persoane care își pot remedia acțiunile de
impulsivitate, tratându-le cu bunăvoință, corectitudine și considerație.Doar aceste motivări pot
înrădăcina lucruri bune printre cele rele. Să nu uităm! Omu-i asemenea unui copac: „ când de
mic se strambă, greu se mai îndreaptă!”

Armonie
Lucian Fabian –Șc.Gim. ,,Antonie Mogoș” Bălești, Gorj
Profesor Șcheau Daniela, CJRAE Gorj
Înger, Îngerașul meu,
La tine mă rog mereu
Și vreau să-ți mărturisesc
Că violența nu o iubesc.

Nu lovesc și nu rănesc,
De violență mă feresc.
Mesagerul Pacii mă numesc
Și-n armonie vreau să trăiesc!
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ARMONIE

SPANACHE ȘTEFANIA, clasa a IV-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, București, sector 4
Cadru didactic îndrumător: Știrbu Anca – Ionela

Fără violență, lumea e mai frumoasă,
De-nvățăm să ne-nțelegem, e maiestuoasă,
De vrem să ne bucurăm, să zâmbim mereu,
Să fim mai prietenoși, cum vrea Dumnezeu.

Fără pumni, fără picioare,
Numai veselie mare,
Așa trebuie să gândim,
Să fim buni, să ne iubim.

Pentru ce să fim nervoși,
În loc să fim bucuroși
Și, de ce să ne rănim,
În loc să ne prețuim?

De suntem mai liniștiți,
Vom fi și mai fericiți.
Și de nu ne îmbrâncim
Vom avea tot ce dorim!
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ȘCOALA

Elevă, GHIȚĂ DANA MARIA, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială Strejeștii de Jos, Loc. Strejești, jud. Olt
Prof. îndrumător: VIZANTIE MARIA

Un copil politicos
Este tare cuviincios
El salută pe oricine
Că așa-i frumos și bine.
Poți să dai la porumbei
Să spui ,,Bună!”, dacă vrei
Toate astea le vei ști
La școală de vei veni.
Să nu uiți că nu-i ușor
Dar silință de-ți vei da
Nici puterea cea mai mare
Nu va sta în calea ta.

Și să spui la fiecare
Școala te face mare
Cu frumoasele povești
N-ai să poți ca să dai greș.
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COLEGII MEI

Elevă, MICU NICOLETA, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială ,,George Poboran”, Loc. Slatina, jud. Olt
Prof. coordonator:POPESCU NICOLETA

Îmi cunosc colegii bine,
Dar și ei mă știu pe mine
Ne dăm seama ca oricine
Ce e rău și ce e bine.

Eu încerc să le fiu dragă
Și să nu-i încurc în treabă
Vreau să fiu mereu ca ei
Fiindcă sunt colegii mei.

Noi și de ne mai certăm
Totdeauna ne-mpăcăm
Și rămânem tot la fel
Rău la mine, rău la el.

Nu suntem nepăsători
Nici cu-ai noștri-nvățători
Că-nvățăm tot ce se poate
Ca să fim la rând cu toate.
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MASCULINITATE FORȚATĂ
Răduț Cristina, Clasa a VI-a
Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova, Dolj
Prof. Coordonator: Vasile Corina

Cu un șut,
Un pumn, o plasă,
El îțî schimbă, parcă-n față,
Tot destinul!

E tot întâlnită vestea,
Că bătaia, bună îi!
Da, niciunde-n lumea asta,
El să dea,nestingherit
De lume, nu-i!

Fața vânătă, pătată,
Nu îi pică nimănui!
Și de ce să fie în viață
Unul, care parcă, nu-i!
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Că de bate, bate bine!
Doar atât mai știe mult!
Puterea de-aici îi vine
Că-i puturos pe pământ!

Nu dați viață unor monștrii,
Mamelor, ce educați!
Învățați-i că pe lume,
Ei nu au de înfruntat,
Decât pe ei!

CUM E OMUL?

Elev, PRIOTEASA ROBERT, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială ,,George Poboran”,Loc. Slatina, jud. Olt
Prof. coordonator: POPESCU NICOLETA

Pe stradă bine ne purtăm
Și pe oameni îi salutăm.
Cu asta noi ce demonstrăm:
Ce bine ne purtăm!

În clasă învățăm,
Pe doamna o respectăm,
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Cu colegii ne jucăm,
Și tot bine ne purtăm!

Azi la școală când m-am dus
Pe colegi i-am și ajuns,
Să-i ajut pe rând c-un sfat
Și problem-au rezolvat!

Animale de-ajutăm,
Tot pe noi ne bucurăm
Pe toate cu mic cu mare
Le aducem la salvare!

În parc noi de alergăm
În leagăne să ne dăm
Și cu copiii mai mititei
Ne jucăm, n-am fost ca ei ?

IA AMINTE!

Elevă, GALAON MARIA, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială Strejeștii de Jos, Loc. Strejești, jud. Olt
Prof. îndrumător: VIZANTIE MARIA

Cine știe Ionel ce-ai fi pățit
Dacă eu nu v-aș fi despărțit?
Bătaia nu v-ajută la nimic,
Ați avea decât de suferit.
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Haideți, copii, să fim cu toții uniți
Să-i facem pe părinți fericiți!
Pentru o lume mai bună,
Fără minciună,
Fără dependență
Și fără violență!
FĂRĂ VIOLENȚĂ

ȘTEFAN CARINA – DEMETRIA, clasa a IV-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, București,
sector 4
Cadru didactic îndrumător: Știrbu Anca – Ionela

Dacă dai în cineva,
Tare rău îți va părea,
Inima te va durea
Și lacrimi tu vei vărsa!

Tu prieteni n-ai să ai,
Dacă tot o să mai dai.
Și vei rămâne așa,
Cu violența asta a ta!
Încearcă să te abții,
Lumea toată va veni,
Ca să se joace cu tine
Și-ai să vezi cât e de bine!

ÎNDEMN
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SLABU EUSEBIU, clasa a IV-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, București, sector 4
Cadru didactic îndrumător: Antonica Ecaterina

Stați liniștiți,nu vă luptați!
Cu vorbă bună, vă împăcați.
Prietenia fără dușmănie,
Aduce multă bucurie.

Să fii cuminte și să fii bun,
E fericire, prieteni, vă spun!
Fii bun, vorbește și nu uita,
Înțelegerea-i șansa, da!

ÎNȚELEGERE

MANOLE BOGDAN, clasa a IV-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, București, sector 4
Cadru didactic îndrumător: Antonica Ecaterina

Stați!
Nu mai dați!
Lumea să n-o supărați,
Mai bine vă împăcați.
Pumni și palme nu mai dați,
Înțelegeți-vă, frați!
Pacea e mai bună, frate,
E mai bună decât toate!

O LUME FĂRĂ VIOLENȚĂ!
415

Mateș Andreea Ruxandra
clasa a IV-a, Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță’’ Deva, Hunedoara

Visez să cresc într-o lume frumoasă!
Cu oameni senini și deschiși,
Cu copii fericiți și părinți liniștiți,
Ce vor să trăiască-n siguranță!

Să nu mai existe violență,
Lacrimi, războaie, suferință,
Noi, copiii, să ne jucăm fără grijă,
Într-o lume de răutate ferită!

ION, COLEGUL CEL RĂU

Elevă, BISTRICEANU IOANA
Clasa a IV-a
Școala Gimnazială ,,George Poboran”
Loc. Slatina, jud. Olt
Prof . coordonator: POPESCU NICOLETA

Dacă Ion te-a supărat
Nu te rățoi la el,
Mergi și nu sta îmbufnat
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Să te lămurești nițel.
Explică-i că nu e bine
Să se comporte urât,
Să dea brânci la cine vineri
Sau premiant la pârât.

Nici s-arunce caietele
Colegilor de clasă,
Nici să supere fetele
Cu o vorbă nu prea frumoasă.

Băncile sunt pentru scris
Scaunele pentru a sta
Când îi spui să fii decis
Să-i explici cât ar costa.

Doar cu multă bunătate
Poți pe-al tău coleg s-ajuți
Nicidecum cu răutate
Sau să uiți să îl saluți.
O LUME MAI FRUMOASĂ

Elevă: BISTRICEANU COSMINA, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială ,,George Poboran”, Loc. Slatina, jud. Olt
Prof. coordonator: POPESCU NICOLETA

Când merg pe stradă mă gândesc
La tot ce văd în cale,
Și-aș vrea să pot să ocrotesc
Mii și mii de animale.
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Un cățeluș de întâlnesc
M-aplec cu drag spre el,
C-așa de mult îl îndrăgesc
Cum se gudură, de fel.
O pisicuță să ajuți
Când lapte vrea să ceară,
Să ducă la ai ei puiuți
Păpica de cu seară.
O vrăbiuță de găsești
Cu aripioara frântă,
Încearcă să o îngrijești
S-o auzi din nou cum cântă.

Așa aș vrea să fie lumea,
Mai bună, mai frumoasă
Și cu o inimă ca a mea
S-arătăm că ne pasă.

LA MINE ÎN ȘCOALĂ
Elev, LAȚIU EDUARD, Clasa a IV-a
Școala Gimnazială Strejeștii de Jos, Loc. Strejești, jud. Olt
Prof. îndrumător: VIZANTIE MARIA

La noi în școală
Sunt copii cuminți
Nu se ceartă,
Nu se bat
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Și doamnei îi fac pe plac.
Și la ore sunt atenți
Și răspund mereu
Când doamna învățătoare
Le spune deseori
Ce e bine și ce-i rău.

VIOLENȚA

IVANA CRISTIAN MIHAI, clasa a IV-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu” București, sector 4
Cadru didactic îndrumător: Știrbu Anca – Ionela
Pentru a-ți face dreptate,
Violența e cea mai rea,
Cuvintele rezolvă,
Mai mult decât ai vrea.

Mai bine vorbești,
Ca să împărtășești
Ceea ce te deranjează
Sau poate te stresează.

Nu fi rău, nu trebuie să lovești,
Să te bați sau să jignești,
Ci trebuie doar să te liniștești
Și să vorbești !
VIOLENȚA ESTE REA !
BOBOACĂ DARIA –ANA, clasa a IV-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, București, sector 4
Cadru didactic îndrumător: Știrbu Anca – Ionela
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De lovești pe cineva,
Tare rău te va durea.
Avertisment vei lua,
Părinții te vor certa.
Dacă –ntinzi o mână bună,
Totul o să-ți meargă strună.
Mulți prieteni vei avea
Și lumea te va plăcea.

Deci ascultă-mă, i-ușor,
Dă o mână de-ajutor,
Fii prieten tot mereu
Și la bine, și la greu.
Așa este viața bună
Cu prieteni, împreună.
Tare bine te-i simți,
Fericit mereu vei fi.
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