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În loc de prefaţă!!! 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

Denumirea proiectului: „Diferiți, dar prieteni!”; 

Tipul activității: nonformală, teatru; 

Coordonator: prof. Carmen Macovei; 

Grup țintă: elevi din clase V-VIII de la Școala Gimnazială Nr. 1 Albești, Botoșani; 

Data desfășurării : 16 noiembrie 2017; 

Locul desfășurării: Căminul Cultural din Albești; 

Motto: „Dacă picăturile de apă nu ar fi prietene, n-am avea râurile și nu ne-am bucura de 

răcoarea lor; dacă soarele nu ar fi prietenul plantelor, nu ne-am bucura de culorile și de parfumul 

florilor; dacă lumina n-ar fi prietena boabelor de rouă, n-am avea prospețimea dimineților și dacă 

frunzele copacilor n-ar fi prietene, n-am vedea verdele pădurii… Să ne privim în ochi cu 

blândețe, să ne dăm mâinile și vom vedea cât de bogați suntem căci stăpânim cea mai valoroasă 

comoară a lumii: PRIETENIA.” 

Argument:  

 Mohandas K. Gandhi spunea: „Nicio cultură nu poate supraviețui dacă-și propune ca 

scop final exclusivitatea.” Aceste cuvinte cu siguranță înclină balanța înspre ideea de 

multiculturalitate, concept ce-și propune să sublinieze acceptarea și integrarea diferitelor culturi 

într-o societate dată. Într-adevăr, principalele obiective multiculturale au fost și sunt sprijinirea 

grupurilor etnice în păstrarea și consolidarea propriei lor identități, depășirea obstacolelor ce stau 

în calea participării lor efective la viața socială a țării de adopție, promovarea schimburilor 

culturale și susținerea imigranților în încercarea de a face față inerentelor procese culturale de 

adaptare, amestec cultural sau contopire.  

 Activitatea subliniază diversitatea culturală a celor care învață și transformă educația într-

un spectacol al minții, al sensibilității, al intuiției, al valorilor culturale, al creativității, al gândirii 

critice și comunicării interculturale, promovând toleranța, înțelegerea și respectul reciproc. 

 Scopul:  

- Încurajarea dialogului intercultural prin implicarea elevilor în activități extrașcolare; 

- Dezvoltarea competențelor transdisciplinare și social-civice  ale elevilor și ale cadrelor 

didactice; 

Obiective: 



- Promovarea limbii, tradițiilor și a culturii minorităților; 

- Promovarea cetățeniei active; 

- Receptarea bogăției culturale a strămoșilor, păstrarea și transmiterea acesteia generației 

viitoare; 

- Dezvoltarea abilităților artistice; 

- Conștientizarea și asumarea pozitivă a propriei identități culturale; 

Descrierea activității: elevii prezintă un joc de rol în care fiecare reprezintă o țară și îi descrie 

cele mai cunoscute obiective turistice, elemente de gastronomie, imnul, steagul, personalități 

culturale, obiceiuri, tradiții etc.; 

Evaluare: fișă de evaluare, portofoliu; 

 

 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 

 

            Prof. CROITORIU  NICOLETA ,  CSEI  SUCEAVA, jud. SUCEAVA 

 

 

Titlul : Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală 

 

Astăzi în şcoală, copiii nu mai sunt confruntaţi cu pedepse crude din partea profesorilor – 

aproape întreaga Europa interzice pedeapsa corporală în şcoală. Dar violenţa rămâne în umbra – 

mai ales sub forma agresiunilor. Copiii care sunt un pic diferiţi: mai deştepţi, mai înalţi sau mai 

mici, sau cu o altă culoare de piele sau un accent diferit, pot fi ţinta atacurilor. 

Violenţa în şcoală este una din cele mai vizibile forme de violenţă împotriva copiilor, dar 

ideea că aceasta este in creştere nu este susţinută pe deplin de statistici. Ideea publicului că 

şcolile sunt nesigure este alimentată parţial de media de senzaţie şi nu este susţinută sau este prea 

puţin susţinută de analize. In orice caz, sensibilizarea publicului şi intoleranţa lui faţă de violenţa 

în şcoală a crescut în ultimii 10 ani şi multe guverne europene şi-au introdus violenţa pe agenda 

lor politică. 

În sistemul educațional libertatea individuală este greșit înțeleasă atât de către elevi cât și 

de către profesori și părinți și nu a avut ca efect micșorarea gradului de violență în școală, ci 

dimpotrivă pe fondul acestei libertăți greșit înșeleasă și exprimată, școala poate reprezentă o 

sursa a unor forme de violenta. 



Spre deosebire de agresivitate -care reprezinta potentialitatea ce permite dirijarea actiunii 

si tine de gândire si analiza fiind intrinseca-, violenta este actiunea în sine, dezorganizarea 

brutala a personalitatii sau colectivitatii si afecteaza atât individul cât si mediul în care acesta se 

manifesta. Violenta nu este ereditara, dar este contagioasa…. 

Violenta este dezorganizarea unui sistem personal sau social care se traduce printr-o 

pierdere a integritatii (fizice, materiale, psihice). Daca,in fazele de inceput ale educatiei scolare 

(cand parintii nostri erau elevi), predomina violenta profesorului asupra elevilor, democratizarea 

educatiei a antrenat o deplasare a violentei catre elevi, canalizand-o dinspre elevi spre profesori. 

Violenta fizica si cea verbala sunt doua dintre cele mai des intalnite tipuri de violenta in scolile 

din Europa. Cultura adolescentilor pare a fi centrata pe violenta, fenomen la care au contribuit 

familia, scoala, industria divertismentului si mass-media 

A. TIPURILE DE VIOLENTA LA CARE SUNT EXPUSI ELEVII/ PROFESORII 

Elevii : 

-violenta emotionala, vulgaritatea de limbaj, dinspre elevii cu comportament indezirabil; 

-violenta fizica din partea colegilor mai mari sau mai puternici; 

-agresiunea parintilor sau altor membrii ai familiei, ca metoda de rezolvare a nemultumirii fata 

de copil; 

-stress provocat de parintii cicalitori, de cerintele prea mari fata de copii in legatura cu 

performantele lor 

-critica si sanctiunile exagerate ce vin dinspre profesori, care nu-si cunosc suficient de bine 

elevii; 

-violenta stradala, escrocherii, santaj din partea unor tineri fara ocupatie, a gastilor de cartier; 

-frustrarea datorata unor probleme de natura socio-economica; 

-violuri, perversiuni sexuale, pornografie - intre elevi sau provocate de persoane dinafara scolii. 

Profesorii : 

-atitudini si limbaj trivial, vulgaritate din partea elevilor; 

-agresivitate nonverbala, atitudini sfidatoare din partea elevilor sau persoanelor dinafara scolii; 

-vestimentatie provocatoare, etalarea opulentei familiei, violenta emotionala; 

-ostilitate in atitudini sau/ si agresivitate fizica; 

-impolitete, insulte, obraznicie, nesupunere, amenintari, reprosuri din partea elevilor; 



-comentarii impertinente la observatiile profesorilor, parasirea clasei in timpul 

activitatilor,gesturi care genereaza disconfort in interactiunea acestora cu elevii si parintii; 

-violenta verbala, amenintari si chiar violenta fizica din partea unor parinti; 

-suspiciuni, contestarea autoritatii, corectitudinii si competentei profesionale a unor cadre 

didactice de catre elevi si parinti; 

-existenta unor grupuri organizate care terorizeaza scoala, pe unii profesori; 

-violuri, perversiuni sexuale, lovire, talharire... 

B.CAUZELE VIOLENTEI LA ELEVI 

1. cauze de ordin genetic: devieri comportamentale explicabile pe baza de date genetice 

;timiditatea, labilitatea emotionala, nivelul scazut de rezistenta la conflicte, tulburari emotionale 

grave care determina structura dizarmonica a personalitatii unor elevi ; carente afective de 

stimulare cognitiva; esecuri personale de adaptare si integrare scolara; 

2. cauze ce tin de specificul varstei scolare: modificarile hormonale caracteristice varstei scolare 

determina si modificari comportamentale, uneori nedorite; teribilismul adolescentin; contactul 

elevilor in orele de instruire practica organizate deficitar; sentimentul acut al singuratatii in 

conditiile cand parintii alearga obsedati de castiguri banesti, neacordand timp si rabdare 

framantarilor copiilor/ tinerilor in formare; 

3. carente de ordin legislativ, la nivelul sistemului social in general si al celui scolar, in special: 

incoerenta legislativa- instabilitatea sistemului legislativ determina, in general, sfidarea legilor, 

regulamentelor sau normelor de convietuire sociala fara riscul sanctionarii faptelor; 

4. cauze de ordin moral, criza generala a sistemului de valori: lipsa unor motive inalte in 

pregatirea scolara si profesionala genereaza dezinteresul elevilor si parintilor fata de scoala; 

potentialul financiar al unor parinti determina atitudini parazitare din partea fiilor/ fiicelor 

acestora; disparitia/ deprecierea vizibila a modelului familiei traditionale; conceptul de 

democratie preluat intr-o maniera deformata pe toate palierele socialului; 

5. cauze de natura pedagogica, la nivelul scolii si al familiilor: volumul excesiv al informatiei nu 

lasa locul si timpului necesar preocuparilor pentru educatie ; tonul agresiv al 

educatorilor,bruscarea elevilor, aprecierea nedreapta cu note sau calificative; greseli atitudinale, 

de relationare si castigarea autoritatii moral-profesionale; abuz emotional si fizic din partea 

cadrelor didactice sau a parintilor; nesupravegherea atenta a elevilor in unele activitati sau in 

recreatii; lipsa de autoritate a unor profesori; abordarea gresita a elevilor la unele ore, de catre 



unii profesori genereaza frustrare si agresivitate; indulgenta si superficialitatea cu care sunt 

tratate unele probleme grave de comportament ale elevilor genereaza sfidare si dispret pentru 

regulamente si norme scolare; nivelul scazut de educatie si carentele culturale ale parintilor; 

incapacitatea parintilor de a-si educa si stapani copiii; conflicte intre familiile elevilor; incoerenta 

in sanctionarea abaterilor; programe educative formale, ineficiente- inclusiv pentru parinti; 

absenta psihologilor din majoritatea scolilor si localitatilor rurale; diminuarea legaturilor 

traditionale intre scoala si familie, cadrele didactice par tot mai dezarmate in incercarea lor de a 

face din parinti partenerul principal in educatie; 

6. situatia socio-morala si economica in unele familii: saracia si promiscuitatea din numeroase 

familii; comportamentul agresiv in familie, pe fondul neajunsurilor de ordin material, al 

consumului de alcool sau al crizei generale a valorilor morale; numarul mare de familii 

dezorganizate, cu parinti divortati, configurate consensual, atipic ; 

7. aspecte nascute de criza societatii in tranzitie: existenta unui numar prea mare de discoteci cu 

program non-stop, baruri si alte locuri de distractie in localitati, inclusiv la sate; lipsa de 

comunicare intre copii si parinti, fie din cauza plecarii celor din urma in strainatate fie din cauza 

diferentelor de mentalitate; abandonarea de catre parinti a functiei educative, pe fondul 

preocuparii exagerate pentru acumularea de bani si bunuri materiale; accesul nelimitat al elevilor 

la informatii neadecvate varstei sau particularitatilor individuale, prin televizor, internet, s.a.; 

ascultarea necontrolata a unei muzici neselectate; accesul la alcool si droguri; 

8. cauze generate si/ sau alimentate de mass-media: agresivitatea, violenta si sexualitatea 

reprezinta principalul continut al unor emisiuni TV; lipsa/ raritatea modelelor pozitive in 

massmedia; 

9. cauze ce tin de managementul scolii, la nivel micro si macro-social: lipsa unor spatii si 

preocupari ale scolii si comunitatii pentru desfasurarea unor activitati recreative, educative,  

reconfortante, distractive (cluburi ale tinerilor, terenuri de sport, parcuri de distractie, etc.); 

deprecierea imaginii scolii in urma prezentarii la TV a unor evenimente izolate din scoli. 

C. MASURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENTEI SCOLARE 

1. respectarea stricta a Regulamentului Scolar si al Regulamentului de Ordine Interioara prin : 

-cunoasterea continutului acestor regulamente de catre fiecare elev si parinte; 

-aplicarea stricta, prompta si corecta a prevederilor acestor regulamente, in toate cazurile, in mod 

gradual si cu comunicarea acestor masuri catre cei in cauza; 



-popularizarea actelor si sanctiunilor administrate, in randul elevilor si parintilor, ca mijloc de 

descurajare a acestor acte. 

2. intarirea pazei si ordinii in scoala prin: 

-contracte cu institutii de paza si protectie, asigurarea de fonduri banesti pentru plata angajatilor 

permanenti in asigurarea pazei si protectiei elevilor si cadrelor didactice pe timpul programului; 

-intarirea pazei si ordinii prin personalul propriu angajat, pe intreaga perioada a cursurilor; 

-supravegherea permanenta a incintei scolii cu ajutorul unor camere video( unde e posibil); 

-accesul in scoala se va asigura pe o singura intrare; 

-imbunatatirea serviciului pe scoala al cadrelor didactice pentru supravegherea atenta a elevilor si 

pentru evitarea oricaror accidente sau evenimente nedorite; 

-sesizarea prompta catre organele de ordine ale statului a oricaror evenimente sau acte de 

violenta ce s-au manifestat sau risca sa se produca in unitatile scolare, colaborarea stransa cu 

politia locala sau de proximitate si cu jandarmeria; 

-se va acorda atentie speciala elevilor sau grupurilor potential-agresive, desfasurand activitati de 

preventie a faptelor negative. 

3. imbunatatirea activitatii educative prin: 

-teme de dirigentie pe tema deviantei comportamentale, delincventei juvenile, violentei de orice 

fel, infractionalitatii, la toate clasele, cu continut adaptat varstei si caracteristicilor clasei; 

prezentarea unor cazuri aparute in presa si analizarea acestora cu elevii; 

-consilierea psihologica a elevilor cu probleme comportamentale precum si a celor care sunt 

victime ale violentei sau unor forme de abuz; programe de preventie cu accent pe dezvoltarea 

personala, psiho-emotionala a elevilor; 

-dezvoltarea retelei de medicina scolara, medicul scolar impreuna cu psihologul ar putea 

desfasura o buna activitate de preventie privind comportamentele de risc ; 

-consilierea dirigintilor, profesorilor, parintilor pe problemele comunicarii si relationarii cu 

copiii; 

-desfasurarea unor programe si proiecte educationale, in parteneriat cu institutiile furnizoare de 

sevicii in combaterea infractionalitatii; 

-organizarea de actiuni educative atractive, cu elevii si parintii inclusiv concursuri pe aceasta 

tema; 



-revederea tematicii lectoratelor cu parintii si a tematicii sedintelor pe clase, in sensul cuprinderii 

unor dezbateri orientate pe problematica violentei; 

-instaurarea in fiecare scoala a unei atmosfere de seriozitate si respect pentru valori reale; 

-combaterea prompta a oricaror acte de violenta, sub orice forma s-ar manifesta aceasta; 

-examinarea psihologica a elevilor cu probleme comportamentale; 

-monitorizarea elevilor si faptelor reprobabile, activitati lunare cu elevii-problema; 

-analiza periodica, in consiliul profesorilor si in careul scolii, a evenimentelor din perioada  

respectiva si comunicarea masurilor stabilite de conducerea unitatii; 

-instituirea unei comisii de disciplina la nivelul scolii cu atributii specifice; 

-recuperarea, prin fapte exemplare, a prestigiului scolii in fata comunitatii; acest deziderat trebuie 

avut in vedere si la nivelul institutiilor centrale sau judetene, responsabile de destinul scolii 

romanesti. 

4. intarirea legaturii scolii cu familia si comunitatea locala prin: 

-o mai stransa colaborare cu familiile elevilor, cu biserica, cu primaria, politia, justitia, institutile 

sanitare; 

-vizitarea periodica a elevilor la domiciliul acestora, sau comunicarea prin mijloacele moderne 

cu parintii; 

-actiuni in echipe mixte: profesori- elevi- parinti- psihologi- cadre medicale- politist- jandarmi, 

pentru activitati de informare si preventie a unor fapte sociale reprobabile. 

5. alte masuri : -introducerea uniformelor scolare, a unor insemne distinctive pentru elevii din 

fiecare scoala, a legitimatiilor de elev, interzicerea utilizarii telefoanelor mobile în timpul orelor 

etc. 

• Cadrele didactice trebuie sa observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni 

manifestarile violente ale acestora prin discutii atât cu elevii în cauza cât si cu familiile lor. Doar 

o buna colaborare a familiei cu personalul didactic va reusi prevenirea/stoparea/îndreptare unor 

deviatii comportamentale, deoarece cadrul legal nu permite scolii luarea unor masuri extreme 

care sa determine din partea elevului respectarea drepturilor celor din jur. Scolii îi revine sarcina 

de a corija abaterile, de a defini clar diferenta dintre moral si imoral, deoarece copilul se va 

manifesta în mediul scolar influentat de imaginile vizualizate. 

• Rolul învatatorului este acela de a omogeniza colectivul, de a-i determina sa-si respecte colegii 

si cadrele didactice. Acest lucru se poate realiza prin dezbateri colective, prin intermediul 



povestioarelor , prin acordarea de sarcini pe echipe. Scolarii trebuie învatati ce înseamna a trai în 

societate: a te întelege reciproc, a asculta opiniile celor din jur, a exprima problemele în cuvinte 

nu în fapte, a lua decizii colective, si a te supune deciziei majoritatii, asi controla pornirile 

violente. 

• La nivelul clasei este indicata elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei ce negociaza 

regulile, si stabilesc sanctiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli simple ce pot fi lesne 

întelese si respectate.• În conditiile în care situatiile de violenta scolara nu pot fi rezolvate în mod 

direct prin actiunea efectiva si imediata a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în 

cadrul careia sa fie incluse atât cadrele didactice cât si psihologul scolii, medicul, reprezentanti ai 

politiei, pompierilor, primariei).Aceasta echipa ar putea preveni si combate acte de violenta prin 

prezentarea faptelor si explicarea urmarilor acestora. 

• O alta metoda de prevenire si combatere a violentei este elaborarea R.O.I., aducerea acestuia la 

cunostinta atât elevilor cât si parintilor si respectarea sa stricta. La înscrierea copilului în scoala, 

parintele trebuie sa semneze ca este în acord deplin cu regulile scolii, reguli ce pot stabili de la 

scaderea notei la purtare pâna la exmatricularea definitiva a elevului în cazul constatarii unor 

fapte de violenta ce ar periclita siguranta celorlalti. 

• La nivelul scolii se pot înfiinta grupuri de dezbateri în care sa se puna în discutie dificultatile 

muncii de formare a comportamentului prosocial al elevilor. Situatiile problema expuse, de unul 

sau mai multi profesori sa fie dezbatute în cadrul grupului. 

• Înfiintarea în cadrul scolii a unui centru de consultanta cu parintii si elevii unde sa se poata 

depista, mediatiza, si dezbate acte de violenta scolara. 

• Ca masura de constatare a gradului de violenta în scoala este indicata supravegherea elevilor cu 

ajutorul sistemelor video. Astfel se pot monitoriza accesul în incinta scolii, comportamentul 

copiilor în pauze, perturbarea activitatilor cadrelor didactice de catre alte persone. Daca din 

punct de vedere psihic prezenta camerelor video în incinta scolii descurajeaza manifestarile 

violente prevenind astfel încalcarea regulamentului de ordine interioara, din punct de vedere 

practic înregistrarile ofera dovezi incontestabile ale faptelor comise si ajuta la luare unor masuri 

imediate, nepermitând agravarea conflictelor. 
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TOȚI SUNTEM COPII ÎN FAȚA AGRESIUNII 

 

Psiholog Carp Adriana 
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Motto: „Violența este ultimul refugiu al incompetenților!” 

                                                                                               (Isaac Asimov) 

 

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. Agresivitatea este deci 

un instinct.  

Făcând o distincție între două categorii de instincte, instinctul vieții (Eros) și instinctul 

morții (Thanatos), Freud include agresivitatea în instinctul morții, care este responsabil de 

conduitele distructive ale individului, ale elevului.  

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 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? 

„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. 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. 

Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex, cu o diversitate de forme de 

manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate, rafinate: astfel şcoală este spaţiul 

de manifestare a conflictului între copii şi între adulţi-copii, iar raporturile de forţă sau planul în 

care se consumă conduitele ofensive (verbal, acţional, simbolic) sunt variabile importante în 

înţelegerea fenomenului. De aceea, când folosim noţiunea mai generală de „violenţă”, desemnăm 

orice comportament al cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. 

În orice atac agresiv vom regăsi apelul la forţă pentru transformarea unui individ în 

instrument în folosirea personală, precum şi apelarea la violenţă pentru înlăturarea/devalorizarea 

semenului, perceput că adversar.  

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

victimei, se poate discerne între violenţă fizică şi violenţă psihologică verbală. 

- efectele violenţei fizice vizează atât sănătatea şi integritatea corporală a victimei, cât şi evoluţia 

să psihologică: în plan cognitiv, autopercepţia negativă,i ar în plan emoţional teamă, depresie. 

- violenţele verbale, psihologice afectează în principal stimă de sine: victimele se simt 

devalorizate, îşi pierd încrederea în posibilităţile proprii. 



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 (1941) şi include: 

• agresiuni active fizice directe: lovirea unui coleg; 

• agresiuni active fizice indirecte: lovirea unui substituit al victimei; 

• agresiuni active verbale directe: înjură, ameninţă; 

• active verbale indirecte: calomnia; 

• agresiuni pasive fizice directe: împiedicarea producerii unui comportament al victimei; 

• fizice indirecte: refuzul de a realiza o sarcină, de a da curs unei rugăminţi; 

• agresiuni pasive verbale directe: refuzul de a vorbi; 

• agresiuni pasive verbale indirecte: negativism. 

Violenţa instituţională - decurge chiar în funcţiunea şcolii. Violenţa şcolară poate fi 

interpretată ca violenţă instituţională că atare, în sensul că prejudiciul şi suiferinta se realizează 

prin intermediul regulamentelor şcolare, ele decurg din structurile organizaţionale şi din raportul 

de putere instruită. 

În acest context, etichetările, discriminările, injuriile, atitudinile ironice ale unor 

profesori, anumite metode sau proceduri de orientare şcolară, caracteristice unor probe de 

evaluare, toate acestea reprezintă forme de violenţă. 

Pentru a înţelege resorturile şi efectele violenţei instituţionale, devine foarte important studiul 

reprezentărilor elevilor asupra fenomenului de violenţă întrucât mărturiile cu privire la violenţă 

şcolară au un puternic caracter subiectiv: cu alte cuvinte trebuie să ne raportăm permanent la 

conceptul de violenţă resimțită şi subiectivă.. 

Forma de violenţă cea mai frecvent evocată de profesori este zgomotul produs prin 

comunicarea neautorizată între elevi, elevii percepând lipsa de comunicare că fiind principala 

formă de violenţă a profesorilor faţă de elevi, alături de nedreptatea şi lipsa de înţelegere. 

Alături de aceste forme de violenţă instituţională, psihologică există şi forme de violenţă 

fizică faţă de profesori, cu această precizare ne apropiem de încercarea de a explică ce tip de 

relaţie există între violenţă instituţională, care este în mare parte, violenţă subiectivă şi violenţă 

non-instituţională, care include numai conduitele de violenţă între elevi şi nu are aparent nicio 

legătură cu profesorul şi contextul educativ.  



De asemenea, reputaţia de elev violent, cu probleme de comportament, poate compromite 

prin efectul Oedip, relaţia pedagogică cu educatorul, acesta din urmă recurgând la o serie de 

forme de violenţă instituţională (comunicare restrânsă doar la mesajul instructiv, control excesiv, 

pedepse disproporţionate în raport cu conduita), pentru a preveni incidentele cu un astfel de elev. 

Ambele tipuri de violenţă sunt determinate de factori comuni, printre care cei mai 

importanţi sunt: 

• Abundenţa de modele de conduită agresivă din mass-media.  

Tot mai mulţi psihologi şi sociologi sunt de acord că scenele agresive, conţinute pe programele 

tv. şi cinematografice pot constitui factori incitativi, care facilitează realizarea actelor agresive; 

• Mărimea şcolii şi suprapopularea ei. 

 Cu cât şcoală este mai mare cu atât scade posibilitatea unei supravegheri eficiente; 

• Eşecul şcolar.  

S-a demonstrat că rata violenţei şcolare creşte proporţional cu indicele de eşec. 
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Relaționarea școală-familie în prevenirea și combaterea violenței 
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Violența umană este o temă a prezentului în multe țări, violența socială, ca și cea 

interpersonală 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 vieții sociale. Este foarte important de știut că pentru dezvoltarea personalității 

trebuie să existe o colaborare armonioasă între familie, școală și mediul extrașcolar, fiecare 

dezvoltând cu o mare responsabilitate propriul rol în elaborarea unui proiect educativ comun. 

 

Orice atingere adusă acestui drept este un act de violență la adresa omului. 

Indiferent de țară, de vârstă sau de sex, de apartenența etnică sau politică orice persoană poate fi 



victima violenței. Reprezentând o problemă socială, modalitățile de manifestare și soluționare a 

violenței interesează factorii de control social, factorii educativi din societate și opinia publică. 

În Convenția Universală a Drepturilor Omului, la articolul 3 se precizează: Orice individ are 

dreptul la viață, libertate și la securitatea personală. Pentru a exista, un individ sau un grup social 

trebuie să apere valorile fundamentale și în primul rând dreptul la viață. 

Situația actuală îngrijorează pentru că violența a devenit o temă cu care se confruntă toate 

societățile, necesitând o luare de poziție la nivelul întregului grup social și dezvoltarea unor 

strategii de investigație, prevenire și control. 

Familia, școala și mediul extrașcolar sunt factorii educativi din societate care activează direct și 

imediat asupra elevului de vârstă școlară mică. Familia este determinată și condiționată, în 

organizarea și evoluția sa, de modul de organizare a societății pe care o reflectă. Pentru 

dezvoltarea personalității, trebuie să existe o colaborare armonioasă între familie, școală și 

mediul extrașcolar. Deși e preferabil a investi în calitatea relațiilor educative, aceasta nu 

înseamnă că aspectul cantitativ are o importanță mai mică. În societatea noastră, părinții petrec 

împreună cu copiii din ce în ce mai puțin timp, datorită programelor încărcate de serviciu. Astfel, 

partenerul copilului în timpul zilei este televizorul sau calculatorul în majoritatea cazurilor. 

Este cunoscut faptul că mult mai repede sunt receptate de copil aspectele negative prezentate la 

televizor, dezvoltându-le comportamente violente. Selectarea programelor pentru copii din 

memoria TV și a telecomenzii este o sarcină de importanță covârșitoare pentru ambii părinți 

(televizorul din camera copiilor). La cel din camera părinților sau din bucătărie la care se uită 

părinții să nu aibă acces în nici un fel. Aceste lucruri sunt prelucrate și în școală la activitățile în 

care tema dezbătută este dată de influența televizorului în viața copiilor. 

Plecarea părinților la muncă în străinătate, îndeosebi a mamelor, reprezintă o mare dilemă pentru 

copii. Le lipsește căldura maternă, sunt dezorientați deoarece tatăl, bunicii nu pot suplini 

prezența mamei în totalitate. 

Cuplurile de părinți trebuie să învețe să proiecteze și să organizeze educația și instrucția 

propriilor copii, colaborând permanent cu dascălii lor și cu alți părinți pentru a ameliora, discuta 

și elabora un anumit proiect educativ. Școala constituie un spațiu de modelare a personalității și 



de socializare. Școala este unul din mediile unde energia agresivă este mobilizată și drept urmare 

trebuie să răspundă exigențelor adaptării elevilor la conținutul de cunoștințe, la metodele de lucru 

propuse, la modul de funcționare și la regulile de disciplină. 

In cazul elevilor din școala noastră părinții petrec cu elevii doar in periada vacanțelor și uneori la 

sfârșit de săptămână. In mare parte elevii școlii noastre sunt lăsați in seama cadrelor didactice sau 

a pedagogilor. Părinții elevilor colaborează in special telefonic cu diriginții, profesorii și 

pedagogii datorită distanței mari de școală și a faptului că părinții șunt cu probleme vizuale și se 

deplasează mai greu fiind condiționați de insoțitori. 

Voi prezenta în continuare câteva modalități folosite în școală cu scopul reducerii treptate a 

comportamentului violent: 

a. Recunoașterea greșelii comise poate fi un pas al efortului nostru comun. De obicei copiii, 

indiferent de vârstă, au tendința de a respinge faptul că au greșit, concomitent cu observarea 

oricărei abateri aparținând colegilor. Trebuie explicat pe înțelesul lor că toți oamenii greșesc, mai 

mult sau mai puțin, conștienți de gravitatea faptelor lor. Important să nu o facă premeditat sau cu 

rea intenție. Orice greșeală se sancționează după gravitatea faptei. Recunoașterea greșelii este în 

același timp o tendință de îndreptate și greșeala este pe jumătate iertată. 

b. Înțelegerea impactului social pe care-l generează atitudinea fiecărui om. Într-o colectivitate, 

orice act al unei persoane se răsfrânge pozitiv sau negativ asupra celor din jurul ei. 

c. Regulamentul școlii, al clasei, legea, în general, interzice apelul la violență nu numai adulților 

față de copil, ci și al oricărui individ față de ceilalți. Prezentând cazuri concrete ale colegilor de 

la alte clase sau alte școli din oraș sau țară, mulți elevi au înțeles cum este bine sau nu este bine 

să se comporte în grupurile sociale din care fac parte. 

d. La orele de educație civică, eficientă a fost metoda numită Tribunalul clasei. Unele fapte au 

putut fi analizate sub forma unor procese cu apărători, acuzatori și judecători. Mai pot fi 

valorificate acele lecții care prin tematica lor răspund temei în discuție (ex: Persoane cu nevoi 

speciale, Despre bunătate și răutate, Grupul de joacă). 



e. Prezența părinților la activitățile educative cu expunerea unor teme precum: Violența nu este o 

soluție, Non-violența, un deziderat al omenirii, ș.a., au făcut ca aceste acte de violență sub 

diferite forme să scadă în intensitate. 

f. Implementarea in școală a unor proiecte având ca temă promovarea nonviolenței. 

Combaterea violenței fără violență și acceptarea spiritului de toleranță în comportamentul celor 

mici, dar până la un punct, rămân obiective permanente în cadrul activităților educative ale clasei 

și ale școlii. 

 

 

Tehnici de gestionare a furiei copiilor de vârstă școlară mica 

 

Prof. Ion Loredana, Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Buzău 

Invățător:Marin Floarea Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Buzău 
 

 

Orice formă de relaţionare interumană se bazează pe un set de reguli mai mult sau mai puţin 

explicite. Dacă aceste reguli sunt corecte şi sunt respectate, relaţia va fi una eficientă. În caz 

contrar, şansa apariţiei unor devieri de la reguli şi implicit a unor comportamente neadecvate 

/disruptive este extrem de ridicată. Pentru îndreptarea acestor comportamente, cel mai bine ar fi 

să existe un efort conjugat părinţi-profesori-psiholog. 

 

Termenul furie poate fi folosit pentru a descrie unele reacţii emoţionale sănătoase ca: iritarea, 

dezamăgirea, nemulţumirea, supărarea, dar şi reacţii nesănătoase, cum ar fi ura, amărăciunea, 

sfidarea. La copii, furia apare când simt că le sunt ameninţate drepturile sau când au fost trataţi 

incorect, de cele mai multe ori ei simțindu-se amenințați. În general vorbind, se consideră că „nu 

suportă” anumite lucruri și atunci sunt convinşi că toţi trebuie să acţioneze în acord cu „regulile”, 

„drepturile” şi „hotărârile” lor. Dacă se opune cineva, acela trebuie negreşit pedepsit! 

Pentru noi, cadrele didactice, subiectul este mult mai complex și atunci când ne referim la 

tehnicile de gestionare a furiei la elevi, trebuie să ținem cont de mai multe aspecte. 



Primordial, trebuie să plecăm de la managementul clasei de elevi, să definim exact pe ce se 

centrează el și ce poate include pentru rezolvarea unor astfel de situații. Practicile de disciplinare 

și management al clasei de elevi se centrează în special pe: 

 întărirea comportamentelor pozitive ; 

 dezvoltarea abilităților sociale și a inteligenței emoționale ; 

 creșterea nivelului de implicare a familiei 

 responsabilizarea părinților cu privire la educația și comportamentele propriilor copii; 

 consolidarea valorilor și a caracterului; 

 dezvoltarea și încurajarea stimei de sine, a talentului și a stării de bine, și include: 

 prevenția și anticiparea comportamentelor inadecvate; 

 măsurile efective luate în timpul și după realizarea acestor comportamente. 

Studiile de specialitate enumeră câteva soluții care pot fi aplicate, tot la nivel general, pentru a 

ocoli apariția situațiilor amintite mai sus. Printre recomandările general-valabile amintim și noi: 

 profesorul să își creeze o rutină zilnică ce îi conferă siguranță și să aibă planurile lecțiilor 

foarte bine structurate; 

 elevii cu comportamente disruptive pot fi așezați în clasă lângă acei colegi și în acele 

zone care îl vor distrage cel mai puțin, fără a-l izola în mod evident de restul clasei; 

 pentru evitarea instalării unei stări de oboseală sau agitație în rândul elevilor, este indicat 

ca temperatura și lumina din clasă să fie optime: căldura excesivă poate crea oboseală, 

deficitul de lumină poate scădea performanța academică; 

 mediul școlar trebuie să fie predictibil, controlat și suportiv, întrucât elevii petrec aici cea 

mai mare parte a zilei și este foarte important să simtă că li se oferă în mod constant sprijin 

și că profesorilor le pasă de ei; 

 este important ca elevii să cunoască regulamentul școlar și motivul pentru care a fost 

implementată fiecare regulă în parte (ceea ce se poate aplica în mod special la elevii de 

vârste mari); 



 sunt șanse destul de mari ca elevii cu comportamente disruptive să nu îndeplinească 

sarcinile la fel de rapid și corect ca și colegii lor; din acest motiv este bine ca așteptările 

noastre de la ei să fie puțin mai reduse, evitând astfel situațiile de eșec și frustrare. 

Putem face acest lucru, spre exemplu, reducând numărul de probleme sau cerințe, acordându-i 

șansa de a se întoarce pentru a relua sarcina mai târziu, scuzându-l de la unele sarcini mai 

stresante, oferindu-i mai multe indicații pentru finalizarea sarcinii, asigurându-ne dacă are 

întrebări suplimentare și încurajându-i pe colegi să îi ofere ajutor în anumite situații. 

Un alt aspect important este acela de a nu lăsa elevul fără nimic de făcut, pentru că va avea 

tendința de a-și găsi singur o preocupare care, cel mai probabil, va crea probleme. Pot fi realizate 

diferite activități în acest sens, cum ar fi jocurile educaționale, activitățile la masa de lucru și alte 

activități care sunt în legătură cu interesele personale ale elevului. 

Cu toate acestea, cel mai indicat este să se ignore comportamentele necorespunzătoare de 

importanţă minoră, elevul să nu fie recompensat sau pedepsit imediat ce comportamentul s-a 

produs, să fie supravegheat în pauze. De asemenea este foarte important ca profesorul să evite 

criticarea copilului, în special în faţa clasei. Pe de altă parte, fiecare comportament pozitiv, 

indiferent dacă este de importanţă minoră, ar trebui să fie imediat evidenţiat şi subliniat. 

Învăţătorul sau profesorul poate chiar încheia un contract comportamental cu copilul, câştigând 

astfel încrederea lui. 

Copilul trebuie instruit să-şi controleze propriul comportament prin exemple foarte clare. Astfel, 

i se va spune că nu va fi numit să răspundă la lecţie decât dacă ridică mâna și, nicio formă nu se 

vor lua în consideraţie răspunsurile date în mod dezorganizat. 

În general, reacțiile noastre condiționează adesea și reacțiile copilului, indiferent dacă acestea se 

situează în sfera agresivității sau nu. Astfel, putem ține cont de câteva exemple de bune practici 

pe care le putem aplica în momentele critice: 

a) Atunci când îi oferim copilului posibilitatea să se descarce prin plâns în momentele în care se 

simte frustrat, cu atât descărcarea și eliberarea lui de încărcătura negativă va fi mai rapidă. 

b) Când crizele de furie se manifestă, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să exprimăm 

verbal ceea ce credem noi că ar putea traduce sentimentele lui. Cel mai bine ar fi însă să putem 

să educăm copiii în exprimarea, verbalizarea tuturor emoțiilor, pozitive sau negative, învățându-i 



astfel că există o alternativă la manifestarea furiei, aceea a exprimării nemulțumirii cu propriile 

cuvinte. 

c) Profesorii nu sunt însă părinți, iar datoria noastră este aceea de a rămâne calmi pe întreaga 

noastră relație cu copilul sau copiii, în ciuda greutăților de ordin psihologic care pot să apară. În 

acest sens, consecvența noastră în ceea ce facem în clasă, cu privire la reguli sau comportamente, 

trebuie să fie prioritară. Copiii se simt în siguranță atunci când au reguli clare, eventual și puține, 

pe care trebuie să le respecte, iar în fixarea acestor reguli, indicat ar fi să pornim de la premisa că 

fixăm un set de reguli pe care noi, în primul rând, ca adulți le putem respecta. Această 

consecvență îi poate arăta unui copil că accesele de furie nu duc nicidecum la satisfacerea 

dorinței, iar lecția aceasta poate interveni în schimbarea unui comportament tipic învățat de 

acasă. 

d) Atunci când un copil manifestă o criză de furie, primul lucru care este indicat ar fi scoaterea 

copilului din context. Cu alte cuvinte, este bine să scoatem copilul din clasă, dacă este posibil, și 

să încercăm să discutăm cu el separat de restul elevilor. Discuția se poate purta numai dacă a 

intervenit calmul, sub imboldul unei crize de furie, nici adultul nu poate raționa, așa că este lesne 

de înțeles de ce nu putem cere acest lucru unui copil. 

e) Atunci când calmul intervine, se pot negocia anumite reguli, copilul poate fi încurajat să 

argumenteze ceea ce dorește, cu condiția să asculte și argumentele noastre. Ambele părți trebuie 

să fie calme și relaxate pentru ca negocierea să reușească. 

f) Prezența noastră lângă copil în timpul crizelor de furie este benefică chiar dacă ei par a ne 

respinge la nivel fizic. Nevoia de a se simți iubit, indiferent de emoțiile și acțiunile lui îl vor 

învăța să nuanțeze din ce în ce mai mult reacțiile. 

g) Atunci când colectivul și momentul permite este indicat să avem discuții despre 

comportamente diferite în timpul furiei, despre empatie, despre exprimarea emoțiilor, despre 

verbalizarea a ceea ce simțim, chiar dacă nu este ceva pozitiv neapărat. 

Dacă elevii au dificultăți în susținerea atenției la sarcină, dacă au tulburări comportamentale sau 

sunt dezorganizați și împrăștiați este indicat să se utilizeze material vizual în predarea lecției, iar 

copiii să fie ajutați să-și organizeze activitatea. De exemplu li se poate cere să aibă o agendă în 

care să-şi noteze toate sarcinile şi temele pentru acasă, dar trebuie controlați regulat dacă şi-au 

făcut temele şi încurajați să-şi ţină lucrurile în ordine. Sarcinile trebuie să i se dea pe rând, pentru 



a se evita confuzia. Învăţătorul îi poate ajuta să-şi stabilească scopuri pe termen scurt, pentru a 

savura mici succese ce au darul de a le îmbunătăţi stima de sine. 

În general, acești copii au o dispoziție proastă și trebuie încurajați în permanență. Este bine să fie 

lăudaţi pentru rezultatele obţinute şi pentru comportamentul pozitiv, iar adultul să vorbească cu 

calm, fără ameninţare, chiar dacă ei manifestă nervozitate. Înainte de a le face reproşuri, trebuie 

să ne asigurăm că au înţeles instrucţiunile, în acest sens fiind extrem de utile discuţiile 

individuale ale învăţătorului cu copiii şi consultările frecvente cu părinţii. Este bine să li se dea 

posibilitatea de a fi lideri în clasă sau să-şi ajute un coleg la o materie la care are rezultate bune. 

Bibliografie: 

1. David, D – Tratat de Psihoterapii cognitive si comportamentale, Iasi, Editura Polirom, 2006. 

2. Vernon, A. – Ce, cum, cand in terapia copilului si adolescentului. Tehnici de consigliere si 

psihoterapie. Cluj-Napoca: Editura Romanian Psychological Testing Services, 2002. 

 

COMBATEREA FENOMENULUI DE VIOLENȚĂ ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

 

1.MĂSURI PENTRU COMBATEREA FENOMENULUI DE VIOLENȚĂ ÎN 

MEDIUL ȘCOLAR 

 

 
 Școala nu poate constitui singurul factor care trebuie să intervină în educația unui copil, 

este necesar să stabilească în permanent o legătură strânsă cu familia elevului, pentru ca 

împreună cu acesta să realizeze integrarea armonioasă a elevului în societate, formarea 

trăsăturilor de caracter pozitive. 

 Pentru a combate actele de violență de la nivelul școlii, este necesară o opinie unitară a 

cadrelor didactice, o colaborare strânsă cu psihologul școlii, pentru a-i solicita acestuia sprijinul 

când este necesar, un  deosebit tact pedagogic al tuturor cadrelor didactice, care trebuie să 

constituie modele de conduită pentru elevi și care să ia întotdeauna măsurile cele mai adecvate și 

aplicate la fel și cu consecvență în toate cazurile. 

 În cadrul orelor de dirigenție este necesar să se dezbată teme despre respectul pentru cei 

din jur, despre prietenie, despre ceea ce înseamnă colegialitate și să se combată de către diriginte 

ideea că fiecare poate să facă ce vrea; elevilor trebuie să li se explice că ei trăiesc într-un colectiv 



și că nu pot face orice în numele democrației, că democrație înseamnă să te simți tu bine, dar și 

cei din jur și că fericirea nu trebuie să se construiască pe nefericirea celor din jur. Spiritul de 

echipă, respectul pentru cei din jur, manifestări opuse violenței, pot fi cultivate prin activități 

extrașcolare, de voluntariat,de exemplu: vizite la casele de copii, la azilul de bătrâni, colectarea 

de alimente, haine, jucării, material igienico-sanitare, cărți pentru elevii nevoiași și distribuirea 

lor.  

Principalele tipuri de activități de prevenire a fenomenelor de violență organizate la 

nivelul unităților  de învatamânt, sunt următoarele: 

- actiuni de constientizare de catre elevi a efectelor negative ale violenței; 

- organizarea unor întâlniri și discuții cu autorități din poliție;  

- dezvoltarea unor programe de formare a cadrelor didactice privind managementul clasei; 

dezvoltarea abilităților de comunicare, rezolvarea de conflicte; 

-participarea/implicarea elevilor în proiecte care vizează reducerea violenței școlare; 

organizarea de lectorate cu părinții; 

- organizarea de activități culturale cu implicarea copiilor de etnii si vârste diferite, la care 

au participat, alături de elevi, părinți și profesori; 

-realizarea unor concursuri tematice, incluzînd expoziții de artă fotografică, desen, poezie, în 

acest fel promovând valorile artistice ale elevilor; 

- schimburi de experiență între scoli pe tematica prevenirii violentei; 

- activitati extrașcolare în care au fost observate si analizate fenomene de violenșa școlară; 

concursuri între clase (“clasa cea mai cuminte”), organizarea de spectacole, scenete vizând 

prevenirea violentei; 

- implicarea comitetului de părinți în angajarea unui gardian al scolii; 

- colaborarea cu organizatii non-guvernamentale pentru prevenirea violentei; întâlniri cu 

reprezentanti ai societatii civile sau ai comunitatii; implicarea bisericii; 

- dezbateri tematice organizate cu elevii, organizarea „saptamânii toleranței” în școală 

-dezbateri pe tema violeței în general și a celei școlare în special; 

- consilierea unor elevi care au comis acte de violență; 

- consiliere sau asistență acordată părintilor elevilor cu comportament deviant; 

- elaborarea și distribuirea de materiale informative pe tema violenței și a prevenirii 

acesteia; 



- asistență sau consiliere acordată familiilor elevilor în care se manifestă relatii conflictuale 

sau situații de violență; 

- prezentarea unor studii de caz referitoare la violența școlară și la modalități de soluționare; 

- realizarea periodică a unor evaluări psihologice ale elevilor; 

- organizarea unor activități cu părinții pe tema violenței și a prevenirii acesteia. 

 

 Odată identificate cauzele violenței în rândul elevilor și stabilite măsurile de ameliorare, 

trebuie dezbătute la clase ținând cont de particularitățile de vârstă , de particularitățile fiecărui 

elev, măsurile de prevenire a violenței în mediul școlar. 

 

2.CAUZELE VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

 Cauze ale violențelor în opinia unor profesori : 

 programa prea încarcată, ca element de oboseală și stres pentru elevi; 

 programul școlar dezavantajos (atunci când programul se termina seara târziu este cu atât 

mai probabil ca elevii sau profesorii sa fie implicați în situații de violență în vecinatatea 

școlii); 

 numarul mare de elevi într-o clasă, care nu permite tratarea diferențiată și o bună 

comunicare; 

  lipsa activităților extrașcolare; 

 dificulăți de adaptare a metodelor pedagogice la caracteristicile unor elevi dificili; 

  precaritatea infrastructurii școlare, care nu permite organizarea unor lecții mai 

atractive pentru elevi; 

 în unele școli, lipsa unui specialist în domeniul consilierii elevilor cu dificultăți 

comportamentale; 

 deficiențe de comunicare profesori-elevi; subiectivitatea în evaluare; 

 influența negativă a unor elevi problemă; 

 pregatirea psihopedagogică neadecvata a unor profesori; 

 climatul de competiție din școală; 

 proveniența din familii violente, copii agresați, preluarea de modele din familie; 

 familii dezorganizate; 

 interes redus fata de educția copiilor a părinților; 



 disponibilitate redusă a părinților;  

 lipsă de comunicare a părinților cu școala; 

 lipsa de autoritate a părinților, stil prea relaxat; 

 nivel redus de educație, sărăcie. 

 

Cauze individuale ale comportamentelor violente ale elevilor, 

în opinia consilierilor școlari 

 probleme de comunicare complexe; 

  toleranță scăzută la frustrări; 

 dificultăți de adaptare la disciplina școlară; 

 imagine de sine negative; 

 instabilitate emoțională; 

 instabilitate motrică; 

 dificultăți de concentrare; 

 tulburări psihice grave. 

 

Familia este cel mai adesea identificată ca principala sursa a violenței, indiferent daca este 

vorba 

despre actele de violență ale elevilor asupra altor elevi sau asupra cadrelor didactice.  

Cauze familiale ale conduitelor violente ale elevilor 

 Relatii conflictuale, antecedente de violenta în familie 

 Preluarea unor modele de relationare din familie (cel mai frecvent mentionată); 

 Indiferența, grija insuficientă acordată copiilor și educației acestora; 

 Reactii ale copilului la asteptări prea înalte ale părinților; 

 Familii dezorganizate/monoparentale;  

 Statut socio-economic scazut al familiei (sărăcie, șomaj)  

 Lipsa afectivitatii familiei;  

 Alcoolism în cazul unuia sau ambilor părinți;  

 Nivel redus de educație al părinților;  

 Familii numeroase, cu multi copii);  



  Lipsa de supraveghere a copiilor, în cazul familiilor în care unul sau ambii părinți sunt 

plecați temporar la muncă în străinătate; 

 

3.STUDIU DE CAZ 

 

SUBIECTUL: M.A. , 15 ani, clasa a IX-a 

 

1. IDENTIFICAREA ȘI DESCRIEREA PROBLEMEI 

 

Probleme comportamentale, inadaptarea școlară, elevul înregistrează rezultate 

slabe la învățătură, atingând cu greu standardele minimale de performanță; lipsa de 

respect față de mama, dezinteres față de activitatea școlară, nervozitate, agitație, tulburări 

de comportament. 

Tabloul copilului 

Copilul M.A. a fost înscris la noi la liceu în clasa a IX-a. Încă de la început am desprins 

câteva caracteristici ale acestui copil care îl diferențiau de ceilalți elevi din clasă, de aceeași 

vârstă cu el. Este tot timpul deprimat, nu are prieteni și nu socializează cu elevii din clasă, are 

numeroase absențe nemotivate. 

Din punct de vedere comportamental nu vorbește în clasă decât atunci când i se adresează 

în mod direct o întrebare, răspunde ezitant, cu voce nesigură, se înroșește la față și evită să 

privească în ochi profesorii când i se cere să răspundă oral în fața colegilor. Când trebuie să 

lucreze individual în  clasă nu-și termină niciodată activitatea, nu rămâne liniștit și își deranjează 

colegii. În ceea ce privește sarcinile școlare acest elev nu reușește niciodată să le ducă la bun 

sfârșit, are capacități intelectuale sub nivelul mediu. Acest lucru se poate observa mai ales în 

activitățile care implică efort intelectual. Are puțini prieteni și începe rar o conversație. Rămâne 

singur în timpul recreațiilor, ceilalți îl ocolesc, pentru că are de multe ori, un comportament 

violent. M.A. spune că, acasă nimeni nu-l bruschează, dacă este liniștit. 

În urma dialogului am constatat că: 

 M. Pare la prima vedere un băiat liniștit care evită să vorbescă. El declară că acasă 

face numai ce vrea el. Dacă mamei nu-i place ce face el la un moment dat, el se 

supără, iar ea îl lasă în pace. 



 ,, Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor râde ceilalți 

copii de mine dacă voi greși ( așa mi se întâmpla și la școala generală).” Dacă 

cineva îi zice ceva, imediat, în pauză, sare la bătaie, devine violent. 

 

Prof: ing. Cucuteanu Elena Stela  

Liceul Tehnologic: ,, Constantin Brâncoveanu” Târgoviște 

 

 

Educația interculturală 

 

 

Prof. Glonț Ramona, Școala Gimnazială Măgura,  

com. Mihăești, Vâlcea 

 

 

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. Educaţia interculturală 

privilegiază interacţiunea şi dialogul, curajul de a ieşi din sine şi dorinţa de proiecţie 

în celălalt. 

Conform Dicţionarului de Psihologie ”fenomenul educaţional este unul social de 

dezvoltare, formare, construire a fiinţei umane ca subiect al acţiunii, al cunoaşterii şi 

al valorilor, prin comunicare şi exerciţiu, prin modelarea comportamentului său şi 

prin integrarea în activitatea şi în relaţiile sociale.” 

Educaţia interculturală 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, iar responsabil de aceste 



demersuri este (în cadrul educaţional instituţionalizat) managerul grupei/ clasei, 

respectiv cadrul didactic. 

Obiective majore şi generice ale educaţiei interculturale la nivelul şcolii:  

-Păstrarea şi apărarea diversităţii culturale ,Şcoala, ca instanţă de transmitere a 

valorilor se va concentra pe pluralitatea culturilor; nu trebuie să se instituie primatul 

unei culturi asupra alteia.  

-Formarea competenţelor interculturale ale cetăţenilor  

Se impune subliniată caracteristica dinamică şi continuă a procesului de formare a 

conduitelor şi atitudinilor interculturale, proces care nu se încheie în şcoală, ci ar 

trebui să continue şi să se rafineze de-a lungul întregii vieţi.  

Desfăşurată în şcoală, educaţia interculturală îi vizează pe toţi elevii, autohtoni sau 

imigranţi, propunându-şi să îi sensibilizeze la respectarea diversităţii, toleranţă şi 

solidaritate. 

Încurajând atitudinea interculturală se deschide calea spre dialog şi 

comunicare între grupurile culturale, cu consecinţe benefice asupra înţelegerii dintre 

ele.  

  Ca obiective importante in educația interculturală s-ar putea aminti : 

 Acceptarea celui de lânga tine ca pe tine insuți; 

 Dezvoltarea capacității de comunicare cu semenii; 

 Stimularea curiozității pentru tot ceea ce este diferit de el ca 

persoană si acceptarea noului; 

 Educarea toleranței și alungarea fricii față de altul; 

 Formarea conduitei morale, religioase și civice; 

 Formarea înțelegerii identității de sine, a cunoașterii de sine și a 

apartenenței la neam; 

 Dezvoltarea capacității de a pune in discuție propriile norme; 

 Formarea unei atitudini trainice de respect și de prietenie; 

 Consolidarea de relații armonioase între copii de etnie, cultura, 

religie  diferită; 

 Cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor apreciind specificul propriu 

fiecărei etnii; 



 Sensibilizarea promovarii relațiilor interetnice pozitive și a 

necesității conviețuirii armonioase. 

Educația interculturală se poate realiza atat în cadrul activităților curriculare 

obligatorii cât si în cadrul activităților extracurriculare. Activitățile alese și jocurile 

liber creative desfășurate pe arii de stimulare ( joc de rol, bibliotecă, jocuri de 

construcții, artă și jocuri de masă), cu o diversitate de materiale dau posibilitatea 

copiilor să-si promoveze diversitatea culturală pregătind mâncăruri specifice, 

colectând obiecte de artizanat etc. In cadrul activităților de educarea limbajului copiii 

au prilejul să învețe versuri populare intelegand graiul zonei respective, sî-și 

povesteasca intâmplări. Activitățile extracurriculare dau posibilitatea să se manifeste 

liber și să se cunoască între ei prin organizarea de vizite, excursii, intâlniri cu 

reprezentanți ai comunității și să organizeze jocuri distractive. Este foarte important 

ca obiectivele, strategiile și procedeele utilizate la activitățile de educație 

interculturală să reflecte practici și principii care promovează diversitatea culturală și 

ca finalitățile să-i facă pe copii să se bucure de ei inșiși si de ceea ce fac.  
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„VREM O VIAŢĂ ÎN SIGURANŢĂ!” 

 

Paraschiv Elena, Liceul Tehnologic, Nr. 1 Mărăcineni, Argeş 

Motto:  “Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă.” 

– La Fontaine 

 

 



Societatea contemporană este, în mod categoric, o societate marcată de violenţă la toate 

nivelele. Violenţa reprezintă un aspect important al trăirii generaţiilor actuale, aspect ce trebuie 

identificat, conştientizat şi corectat prin eforturi susţinute de toate părţile implicate.  

Violenţa joacă un rol cheie în societatea actuală, deoarece este un factor ce favorizează o 

degradare indezirabilă a calităţii vieţii, influenţează negativ comportamentul tuturor cetăţenilor 

în raport cu comunitatea, educaţia, sănătatea, cultura, prestarea de servicii şi comportamentul în 

mediul online. Astăzi, lumea şcolii a căpătat o permeabilitate crescută, asimilând tensiunile şi 

disfuncţionalităţile societăţii. 

Violenţa cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: violenţă verbală şi 

psihologică (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire); violenţă fizică; comportamente care intră 

sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri, furt); ofensă adusă 

statutului/autorităţii cadrului didactic. 

 Membrii comunităţilor se confruntă cu violenţă cauzată de lipsă de respect pentru cei din jur şi 

faţă de sine, lipsă de educaţie cetăţenească, lipsa unei educaţii de bună purtare în comunitate, la 

şcoală şi pe stradă. Suntem expuşi la violenţă. Filmele, media, jocurile online şi divertismentul 

zilelor noastre abundă in violenţă fizică, psihică, de limbaj, violenţă devenită firească şi, din 

păcate, tolerată de toate vârstele. Copiii sunt expuşi şi crescuti în această societate marcată de 

violenţă şi alte tipuri de comportament deviant în relaţie cu familia, comunitatea si cu şcoala  

Violenţa împotriva copiilor nu mai este tolerat, iar faptul că ea a existat în trecut nu justifică 

utilizarea ei în prezent.  

Dezbaterile de la Conferinţa de la Strasbourg (2002) s-au centrat pe următoarele aspecte: 

mediere, dialog intercultural, sisteme de pre-alertă, educaţia pentru cetăţenie, programe de 

prevenire a violenţei în şcolile primare şi respectarea drepturilor omului, toate aceste concepte 

structurndu-se într-o strategie adaptată prezentului. Este recomandabil ca prevenirea să fie 

orientată către educaţie, iar şcoala să fie deschisă şi să se angajeze în iniţiative de parteneriat 

local cu actorii comunitari, incluzâd poliţia, respectând trăsăturile specifice şi factorii de mediu 

comunitari. 



De asemenea, este imperios necesară formarea profesorilor pentru a gestiona eficient 

comportamentele elevilor şi adesea, reactiile eronate ale părintilor cu scopul de a ameliora 

comportamentele, de a reduce hărţuirea şi intimidarea, de a creşte frecvenţa şi motivaţia şcolară, 

de a reduce excluderea, de a reduce drastic agresiunea asupra personalului educaţional, 

abandonul, părăsirea şcolii de către profesori şi scăderea ratei criminalităţii în cursul orelor de 

şcoală.  

 În concluzie, impunerea unor limite ferme, implicarea poliţiei, aplicarea unor pedepse de muncă 

în folosul comunităţii şi prevenţia violenţei sunt esenţiale pentru promovarea siguranţei în şcoală, 

comunitate şi familie, deoarece ne dorim cu toţii o viaţ̧̧̧ ă în siguranţ̧̧̧̧̧ ă.  
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI LA NIVEL EUROPEAN, REFERITOARE LA 
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 PROF. IANCU MIHAELA 

LICEUL DE ARTE „MARGARETA STERIAN” BUZĂU 

 

Violența umană reprezintă una dintre temela recurente ale societății contemporane. 

Preocuparea pentru eradicarea ei reprezintă subiecte de reflecție pentru liderii de opini, 



politicieni,jurnaliști, pentru cercetători din diferite domenii ale științei sociale și, în particular, 

pentru specialiștii din domeniul educației. 

 Violența școlară este doar une dintre manifestările violenței cotidiene. Dezbaterile 

privind relația între conceptul de drept la siguranță și mediul școlar au căpătat în europa o 

dezvoltare continuă și constantă, cu diferențe de la țară la țară, devenind, oficial, o problemă 

politică în urma unei întâlniri a experților, organizată de Comisia europeană la Utrecht, în anul 

1997. 

Violența în școli nu este un fenomen social cu totul nou. Astăzi este mai vizibil, în cea 

mai mare parte datorită mass-mediei. Ea cuprinde orice formă de manifestare a unor 

comportamente, precum:violența verbală,și psihologică (poreclire, tachinare, amenințare, 

hărțuire), violența fizică, comportamente care intră sub incidența legii (viol, 

consum/comercializare de droguri, furt), ofensă adusă autorității cadrului didactic și alte tipuri de 

comportament deviant în relație cu școala. 

Și la nivel internațional, lucrările de specialitate sintetizează câteva tendințe asupra 

formelor de manifestare a violenței în școala contemporană: 

 trecerea de la violența fizică, directă, vizibilă, la forme mai subtile, mascate sub 

forma unei violențe situate la nivelul valorilor promovate, la nivelul tipurilor de relații 

din spațiul școlii și a impunerii unor anumite modele dezirabile de comportamente; 

 proliferarea violențelor în școală care au ca fundamentdiferențele etnice, religioase de 

statut social sau de gen; 

 multiplicarea formelor de violență asupra profesorilor; 

 creșterea formelor de violență gravă în școală, care intră sub in cidența legii (crime, 

violuri, utilizarea armelor de foc), ca urmare a escaladării violenței societale; 

 difuzia fenomenelor de violențădin afara școliisau din imediata apropiere a acesteia, 

la spațiul școlar propri-zis. 

Consiliu Europei a recomandat următoarele principii directoare, în confruntarea cu 

fenomenul violenței școlare: 

 conceperea prevenirii violen’ei ca o dimensiune centrat[ pe educa’ia ]n spiritul 

civismului democratic (toleranță și relații interculturale, respectarea drepturilor 

omului, gestionarea pacifist a conflictelor, valorizarea persoanei, a nonviolenței); 



 consuderare atinerilorca actori și partener-cheia în oriceacțiune desfășurată în această 

direcție; 

 conceperea unor modalitățide acțiune înainteca faptele de violență să se declanșeze; 

 prevederea unor modalități de creacție rapide și echilibrate în cazul declanșării 

faptelor de violență; 

 conștientizarea necesității de acțiune la toți actorii implicați și întărirea mobilizării 

acestora; 

 acordarea priorității în ceea ce privește protecția și îngrijirea victimelor; 

 susținerea familiilor în ceea ce privește exercitarea rolului lor educativ.  

 

 Modelul planului operațional național al unităților școlare privind reducerea 

fenomenului violenței în mediul școlar se regăsește în  Strategia  națională privind reducerea 

fenomenului violenței în unitățile de învățământ preuniversitar care include, pe de o parte, 

elementele minimale obligatorii pentru oricare unitate școlară în elaborarea propriei strategii 

educaționale, iar, pe de altă parte, conferă fiecărei unități de școlare și libertatea de a include noi 

obiective, măsuri și activități, în raport cu situația concretă existentă. Așadar, fiecare unitate 

școlară trebuie să fie capabilă să-și elaboreze propria strategie, care să corespundă nevoilor 

concrete  de prevenire și de combatere a violenței în mediul școlar. 

 Obiectivele  acestei Strategii sunt complexe și fiecare școală tinde să le atingă: 

 prevenirea și combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot 

exercita asupra elevilor, cadrelor didactice și a altor categorii de personaldin cadrul 

unității școlare, provenite din partea unor personae străine de mediul școlar 

 prevenirea și combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot 

manifeste: între elevi, în relațiile dintre elevi și cadrele didactice, între elevi și alte 

categorii de personal din cadrul unutăților școlare; 

 prevenirea și combaterea formelor de violențămanifestate de părinți în școală; 

 conștientizare existenței problemei violenței în mediul școlar de către elevi, părinți și 

cadre didactice prin crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei problem la 

nivelul unității școlare; 

 oferirea de alternative educaționalemultiple și attractive pentru petrecerea timpului 

liber prin participarea la activități extracurriculare; 



 consilierea psihologică și pedagogic a elevilor violenți; 

 cunoașterea de către profesori  și aplicarea prevederilor  Legii privind protecția și 

promovarea  drepturilor copilului. 

Următoarele măsuri și activități asigură atingerea acestor obiective: includerea  

obligatorie  în Regulamentul de ordine interioară al unității școlare a unor reglementări 

referitoare la accesul persoanelor străine în incinta și interiorul unității școlare,  asigurarea 

eficientă a pazei și securității unității, școlare, întâlniri ale elevilor cu reprezentanți ai  

Poliției și ai Jandarmeriei, magistrați, în vederea realizării unor dezbateri pe teme referitoare 

la fenomenul violenței, în general, al violenței în școală,, în particular, ca activitate 

extracurriculară și extrașcolară, includerea obligatorie, în fiecare semestru, în cadrul orelor de 

dirigenție, a unor teme care să pună în dezbatere problema violenței între elevi, și a relației 

dintre elevi-cadre didactice- personal didactic auxiliarși nedidactic, includerea obligatorie, în 

cadrul tematicii ședințelor cu părinții a unor teme care să pună în dezbatere problema 

violenței în mediul familial precum și a comportamentului păriunților în școală, inițierea de 

proiecte și programe ale consiliului elevilor pe o problematică vizând prevenirea și combaterea 

violenței la nivelul școlii, consilierea psihologică a elevilor care prezintă forme accentuate de 

manifestare violent, agresivă, în relațiile  cu colegii și cadrele didactice, în cadrul cabinetului 

de consiliere psihopedagogică de la nivelul școlii. 

Așadar, globalizarea interesului față de violența școlară este consecința unei 

conștientizări generalizate privind impactul acesteia asupra elevilor, având ca principal scop 

mobilizarea tuturor factorilor implicați pentru luarea de poziție, implicarea și  participarea la 

prevenirea și combaterea acestui  fenomen social. 

BIBLIOGRAFIE: Mihaela Jigău, Aurora Liiceanu, Liliana Preoteasa, Violența în școală,  

Bucureşti,  Editura Alpha MDN, 2006 

 IA ATITUDINE IMPOTRIVA VIOLENȚEI ȘCOLARE 
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           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.  

            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.  

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; 

♦   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. 

 

PROIECT EDUCATIONAL „#FĂRĂ URĂ! STOP BULLYING!” 

 

Profesor Ivașc Marilena 

Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism “Dumitru Moțoc” Galați 

 

Proiectul coordonat de doamnele profesor Ivașc Marilena și Istrate Doina și-a propus să 

prevină fenomenul de bullying, stimulând elevii să participe la activități atractive care vizează 

creșterea stimei de sine și a autoeficacității elevilor. El a avut rolul de a asigura suportul necesar 

profesorilor, elevilor şi părinţilor acestora în combaterea oricărei forme de bullying care ar putea 

periclita buna desfăşurare a activităţilor şcolii. 

Scopul a fost acela de a realiza un mediu favorabil dezvoltării unor comportamente 

paşnice ale elevilor şcolii, printr-un management eficient al conflictelor şi implicarea dirigintilor 

în crearea unor contexte de învăţare adecvate comportamentului civilizat al elevilor. 



Beneficiarii direcți ai activităților au fost elevii claselor IX-XII și cadrele didactice din 

şcoală, iar cei indirecți părinţii elevilor, reprezentanţii instituţiilor partenere și comunitatea 

locală. 

Activitățile derulate au fost: “Povestea mea”, “Ce este bullying-ul?”, “Să împărțim 

zâmbete și mesaje pozitive!”, “Bullying-ul NU este o alternativă!”. 

Activitatea Ce este bullying-ul? a avut drept scop informarea și conștientizarea elevilor 

cu privire la cauzele, efectele, miturile fenomenului de tip bullying. Elevilor le-a fost aplicat un 

chestionar pentru a observa care este opinia lor despre fenomenul bullying. Pe grupe elevii au 

identificat cauzele și factorii care duc la manifestarea bullying-ului în rândul adolescenților. 

Pentru fiecare cauză, elevii au identificat efectele, consecințele nefaste ale bullying-ului asupra 

integrității fizice și psihice ale tinerilor. 

Activitatea Să împărțim zâmbete și mesaje pozitive! s-a defășurat pe faleza Dunării 

unde elevii voluntari au distribuit trecătorilor fluturași (ce conţineau informaţii despre 

semnificația termenului de bullying, forme de manifestare și cum poate fi diminuat acest 

fenomen) și ”fețe zâmbitoare” cu mesaje pozitive. Elevii au inițiat cu trecătorii scurte dialoguri 

ad-hoc pe tema bullying-ului și au primit feed-back de la aceștia. La finalul activității 

participanții, elevi și cadre, au lansat lampioane.  

Activitatea Povestea mea a avut drept scop împărtășirea de către elevi a propriilor 

experiențe de tip bullying în care au fost implicați ca agresori, victime sau martori oculari. Ei au 

exprimat stările emoționale pe care le-au simțit în acele momente. Pentru fiecare emoție simțită 

elevii au realizat un slogan anti bullying.  

Profesorii coordonatori Ivașc Marilena și Istrate Doina au facilitat dialogul între elevii 

participanți și au oferit sprijin ori de câte ori a fost necesar.  

Partenerii care au oferit sprijin și consultanță în derularea activităților au fost: Consiliul 

Județean al Elevilor Galați, AGA- Asociația Generației de Azi, psihologul școlar, CJRAE Galați.  

La activitățile din cadrul proiectului au participat 85 de elevi ai școlii și 10 cadre 

didactice. 

 

 

 



VIOLENŢA ŞCOLARĂ CA FORMĂ A VIOLENŢEI COTIDIENE 
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Violenţa şcolară în ţara noastră este o temă încă puţin reprezentată în preocupările 

decidenţilor, atât la nivelul celor implicaţi în procesul educaţional, cât şi la nivelul societăţii în 

general. Societatea contemporană se vede nevoită a regândi şcoala şi rolul ei social. Contextul 

violenţei şi felul în care noi o percepem în prezent s-au schimbat radical în cursul ultimilor ani, 

mai ales datorită dezvoltării globalizării, criminalităţii şi terorismului fără frontiere. Imaginile 

prezentate în media şi mai ales în domeniul audiovizual au contribuit substanţial la conturarea 

unei noi forme de frică, a unui sentiment de insecuritate, generat de impresia conform căreia 

violenţa poate izbucni oriunde, în familie, pe stradă, în spaţiul public, pe stadioane şi chiar în 

şcoli. Violenţa în şcoli este o problemă în mod special delicată. 

Altă dată şcoala, definită ca instituţie de educaţie publică, era considerată ca un spaţiu 

sacru al învăţării, relativ autonom faţă de societatea adulţilor, cu problematica ei complexă legată 

de viaţă. Astăzi, lumea şcolii a căpătat o permeabilitate crescută, asimilând tensiunile şi 

disfuncţionalităţile societăţii. Şcoala a devenit un spaţiu în care se confruntă valorile şi practicile 

tradiţionale, care structurează procesul învăţării 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. 

Astăzi se acceptă o definiţie largă a violenţei şcolare, incluzând, în afara delincvenţei, 

fapte care nu sunt în mod necesar penalizabile sau care scapă, în orice caz, semnalărilor 

judiciare. De asemenea, se susţine din ce în ce mai mult ideea de a se ţine seama de discursul 

victimelor în definirea violenţei şcolare, care este atât agresiune brutală şi haotică, cât şi 

repetarea a multor evenimente stresante, rar penalizate, nu în mod obligatoriu penalizabile.  

Definirea violenţei ca fenomen social, ca şi definirea violenţei şcolare ca formă 

particulară a violenţei este un proces continuu, susţinut de concepţia despre violenţă şi de 

rezultatele unor abordări sistematice, consecutive impunerii acestui fenomen atenţiei 

specialiştilor şi opiniei publice. Astfel, violenţa 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”. Această definiţie exclude toate evenimentele 

accidentale (precum accidentele rutiere), numai dacă acestea nu implică intenţia de a ucide sau 

de a răni. Totuşi, ea include actele bazate pe o relaţie de putere exprimată prin intimidare, 

ameninţare sau, invers, neglijenţă şi omisiune. Acest lucru pare să se aplice la contextul 

instituţional al şcolii în care tradiţia ierarhiei educatori-elevi, elevi-elevi rămâne o realitate 

generatoare de stări conflictuale şi manifestări de violenţă. 

Cu ce forme de violenţă ne întâlnim în şcoli, care sunt cauzele care determină violenţa 

şcolară, de ce unii copii adoptă modalităţi de comportament violent în relaţiile lor cu colegii, cu 

prietenii, cu profesorii, cu părinţii, de ce unii profesori instituie relaţii de putere, exprimate prin 

violenţă la adresa elevilor, sunt doar unele dintre întrebările la care trebuie să găsim răspunsuri 

pentru a asigura în şcoli un climat pozitiv şi pentru a ţine sub control violenţa interpersonală.  

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 

fenomen. 

Sensibilizarea faţă de fenomenul violenţei şcolare ar trebui, firesc, să ducă la creşterea 

eforturilor depuse pentru ameliorarea situaţiei prezente. În acest sens, ţara noastră trebuie să se 

implice în prevenirea şi combaterea violenţei, în general, şi a celei şcolare, în special, şi să 

dispună de o cunoaştere la nivel naţional a fenomenului violenţei şcolare. 

Violenţa şcolară se impune din ce în ce mai mult în atenţia societăţii contemporane şi mai 

ales în cea a unor instituţii specializate şi a unor organizaţii neguvernamentale, sensibilizate de 

amploarea de necontestat pe care acest fenomen o capătă, chiar în absenţa unor statistici 

riguroase şi comparabile, la diferite nivele de globalizare. O diversitate de forme de violenţă 

uşoară sau moderată, dar şi evenimente tragice, aduse la cunoştinţa publicului, reprezintă 

expresia vizibilă a unui stil de relaţionare şi a unui comportament social care valorizează pozitiv 

violenţa, în detrimentul unor strategii de gestionare şi rezolvare a conflictelor.  



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.  

Violenţa şcolară nu este un fenomen nou, dar, în trecut, ea s-a manifestat mai degrabă în 

spaţiul relativ autonom al şcolii; actualmente, lumea şcolii a căpătat permeabilitate crescută, ca şi 

transparenţă instituţională, asimilând tensiunile şi dificultăţile cu care se confruntă societăţile 

contemporane. În contextul cultural şi politic european se acceptă şi se promovează ideea că 

şcoala trebuie să fie un spaţiu privilegiat, al securităţii, liber de conflicte şi de manifestări ale 

violenţei societale. 

Consiliul Europei a recomandat câteva principii directoare în confruntarea cu fenomenul 

violenţei şcolare:  

- conceperea prevenirii violenţei ca o dimensiune centrată pe educaţie în spiritul 

civismului democratic (toleranţă şi relaţii interculturale, egalitate între sexe, respectarea 

drepturilor omului, gestionarea pacifistă a conflictelor, valorizarea persoanei, a nonviolenţei);  

- considerarea tinerilor ca actori şi parteneri-cheie în orice acţiune desfăşurată în această 

direcţie;  

- conceperea unor modalităţi de acţiune înainte ca faptele de violenţă să se declanşeze, 

avându-se în vedere sensibilizarea tuturor actorilor implicaţi şi prevenirea timpurie a violenţei;  

- prevederea unor modalităţi de reacţie rapide şi echilibrate în cazul declanşării faptelor 

de violenţă;  

- conştientizarea necesităţii de acţiune la toţi actorii implicaţi şi întărirea mobilizării 

acestora; 

- promovarea dezvoltării de schimburi, dialoguri la toate nivelurile în cadrul comunităţii;  

- acordarea priorităţii în ceea ce priveşte protecţia şi îngrijirea victimelor;  

- susţinerea familiilor în ceea ce priveşte exercitarea rolului lor educativ. 

Sistemul educaţional, deşi dispune de autonomie, este o realitate socială ce se află în 

interacţiuni complexe cu societatea în general. De aceea, strategia de prevenire a violenţei 

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

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

pentru a da o dimensiune de specificitate prevenirii violenţei şcolare, este necesar să optăm 

pentru un model de prevenire adaptabil realităţii sociale care este şcoala. 



DEVIANȚA ȘCOLARĂ 

 

prof. Onose Cătălina 

Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism “Dumitru Moțoc” Galați 

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

comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional.”  

Dardel Jaouadi 

 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.  

           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. 

            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. 

              Din aceste motive considerăm necesară implicarea noastră în determinarea elevilor de a 

se împotrivi şi de a preveni violenţa de orice fel. 



Devianța școlară este un fenomen care evoluează odată cu normele sociale şi cu 

semnificaţia acordată de indivizi normativităţii; aşadar, există o relativitate istorică a judecăţii 

morale asupra formelor particulare de comportament ale elevilor. Astfel, ceea ce era considerat 

un comportament inadecvat în contextul educaţional interbelic nu mai este perceput la fel în 

postmodernism.  

Devianţa şcolară a fost percepută ca o problemă prioritară a educaţiei la nivel planetar 

abia în 1990, la Conferinţa Mondială a UNESCO, de la Jomtien (Thailanda). 

Cristina Neamţu defineşte devianţa şcolară ca „ansamblul comportamentelor care încalcă 

sau transgresează normele şi valorile şcolare” (2003, p. 26). 

În literatura de specialitate britanică şi americană, când se fac referiri la conduitele de 

devianţă şcolară, se folosesc în special termenii indisciplină, delincvenţă juvenilă, tulburare sau 

problemă de comportament.  

Unii autori consideră devianţa şcolară un fenomen universal şi, prin urmare, „normal”, 

având următoarele funcţii şi semnificaţii: 

- reprezintă un mijloc de explorare a limitelor şi a libertăţii; 

- reprezintă un mijloc de exprimare a dificultăţilor emoţionale determinate de relaţiile 

interpersonale din şcoală sau din afara şcolii; 

- indică, între anumite limite, atitudinea faţă de şcoală a părinţilor; există şi cazuri în 

care părinţii încurajează pe elevi să încalce normele/valorile şcolare; 

- semnalează o serie de disfuncţii sau deficienţe în activitatea şcolii: calitatea slabă a 

predării, climatul excesiv de autoritar sau de permisiv, lipsa de implicare a 

profesorilor, normele şcolare anacronice, lipsa de pertinenţă a    conţinuturilor în raport 

cu trebuinţele de învăţare ale elevilor; 

- poate indica apartenenţa elevilor la o „subcultură delincventă”, din şcoală sau din afara 

ei (Neamţu, 2003). 

Cele mai grave şi mai frecvente acte de devianţă şcolară sunt: fuga de la şcoală, 

absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi 

suicidul. Fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, toxicomania şi suicidul sunt 



conduite evazioniste – apărări deghizate -, în timp ce vandalismul şi conduitele violente sunt 

apărări deschise.  

Mass-media acordă din ce în ce mai multă atenţie violenţei, contribuind astfel la 

conştientizarea şi creşterea interesului public faţă de violenţa tinerilor şi implicit, cea şcolară. 

Şcoala nu mai este o entitate izolată, un spaţiu social autonom, necorelat cu dinamica socială, 

neafectat de conflictele şi dificultăţile cu care se confruntă societatea, în general. Ea este o parte 

integrantă a comunităţii largi, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu de 

formare a tinerilor privesc întreaga societate. Astfel, 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.  

Violenţa în şcoli nu este un fenomen social nou, astăzi fiind mai vizibil datorită mediei. 

În vechea Europă, în şcoli domnea brutalitatea, tolerată pentru disciplinarea elevilor. Însă, o dată 

cu evoluţia societăţii umane, în cursul istoriei, a apărut un nou tip de personalitate, caracterizat 

prin creşterea controlului afectelor şi descreşterea impulsivităţii – forme superioare de control de 

sine. În ziua de azi e important să avem o nouă imagine asupra copilăriei şi, bineînteles, asupra 

metodelor de educare a copiilor.  

Violenţa împotriva copilului nu mai este tolerată. Trebuie apărat interesul copilului pentru 

a-i asigura dezvoltarea în cele mai bune condiţii, iar răul tratament al copilului este interzis prin 

lege (ameninţarea, indiferenţa, neglijenţa, derâderea, umilirea, pedepse corporale etc.). 

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. 



Formele de manifestare ale violenţei în şcoală sunt: violenţa între elevi (are cea mai mare 

pondere în cazurile de violenţă şcolară), violenţa elevilor faţă de profesori, violenţa profesorilor 

faţă de elevi. 

Promovarea siguranţei în şcoală înseamnă, în primul rând, prevenirea violenţei şcolare. 

Din experienţa şcolii în prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă, desprindem faptul că 

strategiile antiviolenţă care implică elevii dau rezultate.  

Principalele măsuri de prevenţie sunt: regulamentul şcolar; rolul consilierilor şcolari în 

prevenirea violenţei este foarte important; informarea la ore de dirigenţie despre consecinţele 

violenţei; implicare elevilor în prevenirea violenţei propriu-zisă: acţiuni de conştientizare de 

către elevi a efectelor negative ale violenţei organizate în şcoli, organizarea de întâlniri cu 

autorităţi din poliţie, întâlniri cu părinţii (consilierea specializată a acestora), programe de 

formare a cadrelor didactice (managementul clasei de elevi), asistenţa familiilor cu probleme, 

elaborarea de materiale informative pe tema violenţei şi prevenirii acesteia, evaluări psihologice.  

Cele mai utilizate măsuri de intervenţie sunt sancţiunile şi asistenţa. Aceste cazuri, de 

obicei sunt sancţionate prin: observaţii individuale; mustrare în faţa clasei/consiliului profesoral; 

mustrare scrisă; eliminare de la cursuri pentru o perioada; exmatriculare; amenzi, activităţi 

extracurriculare. 
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TELEVIZORUL ȘI VIOLENȚA 
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Județul: Dâmbovița 

 Cele mai multe studii referitoare la efectele vizionării TV îi au în vedere pe copii și pe 

tineri, pentru că la aceste vârste experiența poate fi definitorie pentru dezvoltarea minții, atât din 



punct de vedere neurologic, cât și psihologic. Este perioada când se configurează rețelele 

neuronal, se dezvoltă echipamentul cortical necesar în viață și se formează deprinderile și 

comportamentele. 

 Unul din efectele nefaste pe care vizionarea necontrolată a emisiunilor televizate este 

formarea unui comportament violent. Violența ocupă unul din primele locuri, ca pondere, pe 

canalele TV din întreaga lume. Deși în ultimii 50 de ani fenomenul violenței pe micul ecran a 

atras cele mai multe dezbateri publice, critici și sancțiuni, televiziunea continuă să transmită din 

ce în ce mai multă violență, iar telespectatorii din toată lumea, mai ales tinerii, ca hipnotizați, 

caută cu aviditate aceste programe. Faptul că violența din media constituie una dintre cele mai 

importante cauze ale violenței în lumea reală este dovedit în mii de studii și articole. Din 

majoritatea cercetărilor efectuate, rezultă că violența de la televizor are următoarele efecte: 

facilitează agresivitatea și comportamentul antisocial, dezvoltă insensibilitatea la violență sau la 

victimele violenței și intensifică percepția telespectatorilor că trăiesc într-o lume periculoasă în 

care ei pot deveni victime (Comstock, 1991; Gerber, 1992). Studiile  pe termen lung oferă o 

imagine completă a efectului pe care violența îl are asupra telespectatorilor. Cercetările 

întreprinse de Centerwall demonstrează că expunerea pe termen lung la televiziune este un factor 

care cauzează aproape jumătate din omucideri în SUA; astfel, circa 10000 d omoruri ar putea fi 

prevenite anual dacă televiziunea ar transmite emisiuni cu mai puțină violență. Examinând rata 

omorurilor și a furturilor făptuite de albi în America, Canada și Africa de Sud, Centerwall a 

descoperit că, după aproximativ 15 ani de la introducerea televiziunii în SUA și Canada, se poate 

constata dublarea ratei omuciderilor și a furturilor. În aceeași perioadă, în Africa de Sud, unde 

televizorul a fost introdus mult mai târziu (1973), în rândul populației albe de aceeași condiție 

socio-culturală și economică, rata s-a menținut aproape constantă. Fenomenul a fost constatat 

mai târziu și în alte țări din Occident. De ce 15 ani? Atât timp e nevoie să treacă pentru a se 

maturiza o generație, în cazul nostru cea crescută cu televizorul. Sudiile efectuate de Centerwall 

au mai găsit că rata omuciderilor a crescut mai întâi în mediile urbane și apoi în cele rurale, 

pentru că televiziunea a fost introdusă mai întâi la oraș; rata omuciderilor a crescut mai întâi în 

rândul albilor, pentru că minoritățile nu își permiteau să-și cumpere televizor; rata criminalității a 

crescut mai întâi în acele regiuni unde televiziunea fusese introdusă cu mai mult timp în urmă. 

Africa de Sud a fost folosită ca termen de comparație, deoarece se asemăna mult cu țările 

occidentale, dar și pentru că aici televizorul a fost introdus abia în anul 1973. Așa cum se 



anticipa, în urma studiilor lui Centerwall, după aproximativ 15 ani de la apariția televizorului, și 

în Africa de Sud rata criminalității a început să urce în același ritm ca în Occident.Aceleași 

rezultate s-au constatat și în cazul furtului. (Stasburger, 1995) 

 Vizionarea și preferința pentru televiziunea violentă sunt legate de atitudinile, valorile și 

comportamentele agresive. Robinson și Bachman (1972) au găsit o relație între numărul orelor în 

care au fost urmărite programe TV cu conținut violent și declarațiile făcute de adolescenți 

privind propria implicare în comportamentul agresiv sau antisocial. Sheehan (1983) a urmărit 

două grupuri de copii din Australia, din clasele I și a III-a, pe o perioadă de 3 ani. El a ajuns la 

concluzia că pentru grupul de copii de vârste mai mari, acum în clasele a III-a și a V-a, atât 

numărul scenelor de violență privite, cât și intensitatea cu care au fost urmărite erau strâns legate 

de nivelul comportamentului agresiv al copilului. Astfel, reiese cu claritate că se poate produce 

un comportament agresiv tot mai pronunțat, ca urmare a unei expuneri fie prelungite, fie de 

scurtă durată la acte de violență televizată. S-a constatat anterior fenomenul influenței violenței 

TV asupra comportamentului și a valorilor tinerilor pe o perioadă scurtă. O seamă de cercetători 

însă, precum Centerwall, au studiat efectele acestei influențe pe o perioadă de câteva zeci de ani, 

adică pe perioada maturizării unei generații. 

 Efectele pe termen lung ale violenței TV au fost determinate de Lefkowitz și colegii lui 

(Lefkowitz, 1972) prin urmărirea comportamentului unui grup de copii pe o perioadă de 10 ani. 

Rezultatele la care s-a ajuns indicau că preferința pentru violența televizată la vârsta de 8 ani era 

într-o strânsă corelație cauzală cu agresivitatea la vârsta de 18 ani. Așadar, preferința timpurie 

pentru programele de televiziune și alte mijloace violente e un factor generator al 

comportamentului agresiv și antisocial când copilul devine matur. O altă echipă de cercetători a 

continuat acest studiu pentru a determina efectele violenței TV pe o perioadă mult mai lungă – 

22 de ani. Concluzia a fost că există o legătură semnificativă între vizionarea scenelor de violență 

la vârsta de 8 ani și comportamentul interpersonal criminal la vârsta de 30 de ani. (Huesmann, 

Eron, Lefkowitz, Walder, 1998) Într-o cercetare ce a avut în vedere 1565 de elevi care locuiau în 

Londra, Belson, comparând comportamentul băieților care se expuseseră mai mult la violența de 

pe micul ecran cu al acelora care se expuseseră mai puțin, a ajuns la concluzia că telespectatorii 

actelor cu un grad ridicat de violență erau mult mai implicați în comportamente violente grave. 

 Creșterea numărului crimele comise de copii în SUA, între 1984 și 1992, de la 987 la 

2300, este un fenomen pe care cercetătorii îl găsesc că se află într-o strânsă corelație cu violența 



de pe micul ecran. Există nenumărate cazuri în care copiii ucid fără un mobil serios sau lipsiți 

complet de motivație, pur și simplu sub influența unor scenarii mentale preluate de pe micul 

ecran. Cu toate că presa aruncă, în general, vina asupra sensibilităților copiilor sau a instabilității 

psihice a unora dintre ei, faptul că frecvența acestor cazuri crește de la un an la altul arată că este 

vorba de ceva mai mult decât atât. 

 Legătura dintre criminalitate și violența de pe micul ecran a fost dovedită și prin alte 

studii. Grant Handrick, în urma unei cercetări întreprinse asupra a 208 deținuți federali, a 

constatat că 90% dintre ei învățau trucuri criminale și-și îmbunătățeau tehnicile privind la 

televizor, iar 40% dintre ei au declarat că au copiat exact crimele pe care le văzuseră mai înainte 

pe micul ecran. (Huesmann, Eron, Lefkowitz, Walder, 1998) 

 În privința sinuciderii, există mai multe studii care demonstrează o legătură strânsă între 

vizionării TV și actele sinucigași. Pentru a fi investigate efectele vizionării actelor sinucigașe 

prezente în telenovelele de pe canalele americane, acestea au fost raportate la rata sinuciderilor 

din această țară pe o perioadă de 6 ani. Ori de câte ori un personaj principal dintr-o telenovelă se 

sinucidea, timp de trei zile exista o creștere semnificativă a sinuciderilor în rândul femeilor din 

SUA. (Philips, 1983) Autoritățile federale din America au declarat că 28 de persoane s-au sinucis 

într-o singură săptămână, jucând ruleta rusească, după ce, anterior, urmăriseră la televizor filmul 

Vânătorul de cerbi, film care prezenta o lungă, interminabilă și agonizantă scenă a acestui joc 

sinucigaș. 

 Concluzia acestor studii, valabile de acum pentru orice țară și societate conectată la 

canalele media, a fost că orice act violent văzut pe micul ecran antrenează creierul să răspundă 

violent la stimulii mediului, condiționând astfel un comportament impulsiv, o agresivitate 

reflexivă, involuntară. Efectele sunt cu atât mai grave cu cât violența TV activează atât zona 

corticală a memoriei de lungă durată, cât și pe aceea implicată în stresul post traumatic. Astfel, 

imaginile violente de pe micul ecran se vor înscrie în memoria individului, în același fel precum 

actele ce traumatizează cu putere psihicul uman. 
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 Violența este, din păcate, o mare problemă în societatea contemporană și comportamentul 

violent este din ce în ce mai des întâlnit în școli. Termenul este definit în dicționar: ,,VIOLÉNT, 

-Ă, violenți, -te, adj. 1. Care se produce sau acționează cu putere, cu intensitate, cu violență; 

intens, puternic, tare. ♦ (Despre culori, lumină etc.) Izbitor, țipător; tare, viu, puternic. 2. (Despre 

ființe) Care are o fire nestăpânită, care se înfurie ușor, impulsiv, brutal, irascibil. ♦ (Despre 

manifestări ale ființelor) Care arată violență, impulsivitate, nestăpânire, agresiune. 3. Care se 

face cu forța; brutal, silnic. ◊ Moarte violentă = moarte provocată de un factor extern (traumatic, 

fizic, chimic, mecanic sau psihic). [Pr.: vi-o-] – Din fr. violent, lat. violentus, it. violento.”1 

 Elevii sunt supuși la multe tipuri de violențe: violență fizică – din parte altor colegi, 

agresivitate în familie din partea părinților, a bunicilor sau a fraților, aplicată  ca o măsură de 

disciplinare, sancțiuni ale profesorilor care îi afectează foarte tare, violență stradală: șantaj din 

partea unor cunoscuți sau necunoscuți, escrocherii, chiar atacuri directe, iar în unele cazuri (ce-I 

drept, mai izolate) chiar violuri sau perversiuni sexuale. 

 Pentru că școala este instituția furnizoare de educație, pentru că reprezintă locul unde 

elevii învață și își petrec mare parte din timp, locul unde se stabilesc legături, relații 

interpersonal, locul unde tinerii își aleg modele, mentorii, ar trebui ca școala să fie și locul cel 

mai sigur, locul fără violență. 

În acest sens, sunt binevenite diverse activități școlare și extrașcolare (vizite la azile de 

bătrâni, la copii instituționalizați, colectarea de haine, jucării, alimente în cadrul acțiunilor de 

voluntariat), în cadrul cărora elevii să fie prelucrați cu privire la combaterea violenței. În plus, 

este necesară o opinie comună a tuturor cadrelor didactice din școală, o bună colaborare elev-

diriginte-psiholog școlar, tact pedagogic pentru a depista și preveni cele mai mici tendințe de 

                                                           

1 https://dexonline.ro/definitie/violent 
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violență, având în vedere faptul că de la o vorbă urâtă până la o faptă violent nu este decât un 

pas. 

Orele de dirigenție ar trebui să fie adevărate lecții de viață în care să se dezbată teme 

despre prietenie, despre respectul de sine și respectful față de semeni, despre colegialitate și spirit 

de sacrificiu, despre frumos și adevăr, despre fapte bune și credință. 

Elevii trebuie să știe că fac parte dintr-o colectivitate, clasa de elevi, și că nu pot face ce 

vor, chiar ar trebui stabuilite reguli de grup. Un adevărat diriginte nu este diriginte doar o oră pe 

săptămână, ci este diriginte permanent care are un cuvânt important și credibil în fața elevilor săi. 

Cu cât dirigintele este mai implicat, cu atât clasa este mai omogenă, colectivul este mai unit și 

mai puțin predispus la acte de violență. 

Dialogul, comunicarea au un rol foarte important în combaterea violenței, iar relația 

părinte-școală-diriginte este esențială pentru că astfel se pot depista din timp eventualele 

probleme ce apar în viața tinerilor, probleme cărora nu le pot face față uneori fără ajutorul și 

experineța adulților. 

Cultivarea FRUMOSULUI, dezvoltarea simțului estetic, activitățile culturale, sensibile 

pot fi metode de combatere a violenței pentru că în acest mod elevii conștientizează că poate 

exista o lume mai bună, o lume fără violență. 

Haideți, împreună, cu mic și cu mare să construim o lume mai bună, în care să folosim 

cât mai puțin termenul ,,violență”, formând generații de oameni demni, onești, pașnici, toleranți, 

îngăduitori, FRUMOȘI! 

 

 

VIOLENŢA ŞCOLARĂ ŞI EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ 

Numele şi prenumele cadrului didactic: Mirică Maria 

Școala: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” 

Localitatea şi judeţul: Târgoviște, Dâmbovița 

 

 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 



diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin 

aplicarea polarităţii superior-inferior.  

 Conform Dicţionarului de Psihologie – Paul Popescu Neveanu, fenomenul educaţional 

este unul social de dezvoltare, formare, construire a fiinţei umane ca subiect al acţiunii, al 

cunoaşterii şi al valorilor, prin comunicare şi exerciţiu, prin modelarea comportamentului său şi 

prin integrarea în activitatea şi în relaţiile sociale. Educaţia interculturală 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, iar responsabil 

de aceste demersuri este (în cadrul educaţional instituţionalizat) managerul grupei/ clasei, 

respectiv cadrul didactic. Identitățile multiple, tradițiile și obiceiurile se fac simțite chiar și în 

comunitățile mici, rurale. Același lucru putem spune și despre modul de relaționare dintre diverși 

indivizi sau grupuri de indivizi. Această diversitate presupune o nouă abordare a societății și a 

educației. Interculturalitatea aduce în societate un plus de cunoaștere și de îmbogățire culturală. 

 Educaţia interculturală se referă la teme ca ”acceptarea”, ”conviețuire cu ceilalți”, 

”participare”, evitarea prejudecațiilor și promovarea unei educații democratice interculturală/ 

multiculturală. Când vorbim de educație interculturală ne referim ca un element cheie și anume 

interculturalismul. Învățarea interculturală presupune o învățare pe tot parcursul vieții, de la o 

vârstă fragedă. Dacă ne putem educa copiii de mici că ei nu sunt mai presus decât nimeni și că 

fiecare persoană trebuie tratată cu șanse egală, cu siguranță vor deveni adulți toleranți ce vor 

accepta și se vor îmbogăți după urma diversitătii culturale. Datoria noastră, a cadrelor didactice 

este aceea de a le oferi copiilor experiențe de învățare care să-i familiarizeze cu diferite culturi. 

 Preocuparea pentru manifestările de violenţă şcolară, strategia de prevenire şi combatere 

a acestor fenomene reprezintă subiecte de reflecţie pentru toate persoanele implicate în domeniul 

educaţiei. Conştientizarea fenomenului de violenţă a dus la globalizarea interesului faţă de acest 

subiect, la implicarea şi participarea tuturor factorilor sociali, în special a şcolii – ca mediu 

instituţional, a mass-mediei, a guvernanţilor şi a societăţii civile.Violenţa şcolară este una dintre 

manifestările violenţei cotidiene, nefiind un fenomen social cu totul nou, în şcoli existând 

dintotdeauna fenomene de violenţă, provocate din cauze diferite, manifestându-se sub forme 

variate, latente sau active, cu efecte imediate sau întârziate, rezolvate parţial ori total sau 

amânate, rezolvate direct sau printr-un complex de metode şi factori.  Acest lucru este azi tot mai 

vizibil, datorat în mare parte mass-mediei care prezintă cu mare interes aceste exemple negative 



ale unor tineri  aflaţi la vârsta adolescenţei şi care determinaţi de dorinţa de “afirmare” şi 

nonconformism  negativ, adoptă comportamente care ies din tiparele impuse de normele grupului 

sau ale societăţii. 

 Violența în școli este, din păcate, un adevăr al societății noastre. Se manifestă în diferite 

forme iar școala devine spațiul în care conflictele dintre elevi sau dintre elevi și adulți evoluează. 

Acest tip de violență se poate manifesta verbal, psihic sau fizic. În mod „tradițional”, ne-am 

obisnuit să considerăm violența la școală - ca și „bătăile” dintre elevi - normale, fiecare generație 

având bătăușii” ei. Există totuși diferențe semnificative între trecut și prezent, atât în ceea ce 

privește frecvența acestor situații cât și percepția asupra acestor manifestări: au devenit 

obișnuinte, sunt tolerate, sunt motiv de glumă iar cei implicați, autorii, devin „mici eroi” ai 

claselor sau școlilor respective. 

 Cele mai multe dintre violențele petrecute în mediul școlar, sunt lovirile; motivele 

acestora sunt puerile și nu justifică cu nimic violența. S-au observat școli în care violența a 

devenit un fel de tradiție sau un obicei – poate să fie vina școlii, sau a managementului/ a 

sistemului de pază, sau a zonei în care se află școala. Ne-am aștepta însă ca, indiferent de 

importanța pe care o dau educației, toți să-și dorească siguranța copiilor. Acest tip de violență 

produce urmări atât fizice cât și psihice. 

 Un alt gen de violență 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 și a 

presiunii psihice asupra colegilor lor. Hărțuirea poate fi verbală și psihică și deseori agresorii 

sunt la rândul lor victime, provenind din familii cu probleme. Violența nu trebuie tolerată pentru 

că generează la rândul ei violență iar schimbarea ține de noi toți.  

 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”. Odată cu lucrarea lui K. Lorentz 

„On Agression” s-a consolidat și popularizat ideea naturii biologice a agresivității. Instinctul 

agresivității oferă șanse de supraviețuire și reproducere mai mari. Chiar dacă natura instinctuală a 

agresivității a fost criticată și respinsă, nu pot fi negați în totalitate factorii biologici în 

producerea agresivității. 



 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. Agresivitatea este deci un instinct. Făcând o distincție între 

două categorii de instincte, instinctul vieții (Eros) și instinctul morții (Thanatos), Freud include 

agresivitatea în instinctul morții, care este responsabil de conduitele distructive ale individului, 

ale elevului. 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 

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. 

 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. 

 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. 

 Mediul familial reprezintă o altă 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, inconstanța în cerințele formulate față de copil, 

utilizarea mijloacelor violente de sancționare a copilului. 

 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 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. 

 

 

  

MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ VIZÂND ATÂT DEZVOLTAREA 

COMPETENȚELOR DE LECTURĂ, CÂT ȘI DEZVOLTAREA 

SPIRITULUI CIVIC, A COMPASIUNII FAȚĂ DE ORICE FIINȚĂ 

 

Profesori : Vlaşin Daniela, Bilcec Maria 

Liceul Tehnologic Marmaţia 

Loc. Sighetu Marmației 

Jud. Maramureș  

         În încercarea de a-i face să înțeleagă faptul că violența nu aduce decât suferință, am 

discutat cu elevii despre romanul: „Ion, de Liviu Rebreanu”. Am urmărit să scot în evidență 

faptul că femeia avea un alt rol diferit în societate, față de bărbat, iar destinul  Anei nu a fost 

diferit de cel al altor femei. Aceasta a fost tratată foarte urât, atât de către tatăl său, cât și de către 

Ion, soțul său. 

 Discutând despre acest roman, am încercat să le stimulez compasiunea față de celelalte 

ființe, față de oameni în general. S-a verificat în ce măsură au înțeles textul și mesajele, pornind 

de la câteva întrebări:  

1. De ce credeți că această operă are treisprezece capitole?  

2. Ce ați vrea să primeze în ceea ce vă privește: dragostea sau banii? 

3. Credeți că e posibil ca cineva să calce cu bună știință pe sufletele oamenilor, doar ca 

să obțină ce-și dorește?  

4. Considerați că Ion a fost puternic? Argumentați-vă răspunsul! 

5. Care a fost rolul Anei în viața lui Ion? 

6. Ce ar fi trebuit să facă tatăl Anei, atunci când a aflat că aceasta este însărcinată? 



7. De ce credeți că Vasile Baciu a ales să o bată crunt, în loc să discute civilizat cu ea? 

8. Ion este cel care și-a împins soția la sinucidere prin comportamentul său deploabil.  

Cum ar fi trebuit acesta să se comporte, dacă tot a ales să se căsătorească cu Ana? 

9. Cum ați modifica finalul cărții? 

Ulterior, utilizând metoda predicției, le-am distribuit elevilor fișe.  

De exemplu:    

 „Tipologic, Ana întruchipează destinul femeii din  mediul rural, adânc stratificat şi 

stăpânit de o mentalitate pe măsură, ea reprezentând  „două braţe de lucru, o zestre şi o 

producătoare de copii.” (G. Călinescu)... ” 

           ,,Ion însă nu este decât o brută, căreia șiretenia îi ține loc de deșteptăciune. A batjocorit o 

fată, i-a luat averea, a împins-o la spânzurare și a rămas în cele din urmă cu pământ. [...] Nu 

din inteligenta a iesit ideea seducerii, ci din viclenia instinctuală, caracteristica oricărei ființe 

reduse.’’ (G. Călinescu) 

          ,,La Ion, e vorba de lăcomia de pământ de senzualitate robustă, afirmate prin șiretenie, 

lipsă de scrupule, cruzime.’’ (Tudor Vianu) 

        ,,Ion e o figură simbolică, mai mare decât natura. Ion e expresia instinctului de stăpânire a 

pământului, în slujba căruia pune o inteligență ascuțită, o cazuistică strânsă, o viclenie 

procedurală și, cu deosebire, o voință imensă.”  (Eugen Lovinescu) 

 

1. Exprimați-vă părerea despre cele două personaje, plecând de la fragmentele de mai 

sus. 

 „Iubirea pământului l-a stăpânit de mic copil. Veșnic a pizmuit pe cei bogați și veșnic s-a 

înarmat într-o hotărâre pătimașă: trebuie să aibă pământ mult, trebuie! De pe atunci, 

pământul i-a fost mai drag ca o mamă.” 

  „Mândru și mulțumit ca orice învingător, Ion simțea totuși un gol în suflet. ... 

Apoi, când prinse de veste că se mărită Florica vădanei lui Maxim cu George Bulbuc, îl 

zgudui un fior de durere.” 

 ,,Era iute si harnic, ca mă-sa. Unde punea el mâna, punea și Dumnezeu mila. Iar 

pământul îi era drag ca ochii din cap.” 



 

1. Exprimați-vă părerea despre aceste citate.  

Întrebări: Credeți că Ion ar fi putut proceda altfel? Cum ați fi procedat voi? 

               De ce credeți că nu a avut puterea de a lupta pentru iubirea lui, și a ales să 

sacrifice totul pentru bani? 

               Personajul a avut parte de un proces corect, unii elevi l-au apărat, alții au fost 

contra lui, cosiderând că tocmai violența de care a fost capabil, l-a dus pe un drum fără 

întoarcere. Elevii au înțeles că violența nu naște decât suferință și dezamăgire, iar faptul că atât 

Ion, cât și Vasile Baciu, au abuzat-o fizic și emoțional pe Ana, nu a făcut decât să o împingă la 

moarte. Pentru Vasile Baciu aceasta a fost cea mai grea lovitură. 

 

 

                                    

 

 
 

 

  

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMBATEREA VIOLENŢEI PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 

POPA GABRIELA 

Liceul „Voievodul Mircea” Târgovişte, Dâmbovița    

 

 

 Violenţa a devenit un fenomen tot mai des întâlnit în societatea actuală, manifestându-se 

în diverse circumstanţe (la şcoală, pe stradă, în familie etc.) şi apare ca o problemă socială în a 

cărei soluţionare ar trebui implicaţi factori precum: poliţia, justiţia, administraţia, dar şi opinia 

publică.  

 Rolul cel mai important în prevenirea actelor de violenţă îl are familia. Aceasta trebuie 

înţeleagă faptul că este „celula de bază a societăţii” şi are anumite responsabilităţi faţă de 

membri ei.  

 Cineva spunea că violenţa se învaţă...şi acest lucru se poate observa în modul cum aleg 

unii părinţi să-şi crească copilul. Aud tot mai des replici de genul Bătaia e ruptă din rai! sau Şi pe 

mine m-au bătut părinţii şi uite unde am ajuns!. Ca profesor, sunt uimită că mai există părinţi 

care vin şi-i spun cadrului didactic că  pot să-i bată copilul dacă are acte de indisciplină şi atunci 

nu mă pot opri să nu mă gândesc la cauzele care au dus la acest comportament al elevului. 

 Conform cercetărilor psihologice există trei factori care stau la baza manifestărilor 

agresive: ereditatea biologică (violenţa poate fi o tendinţă spontană moştenită), experienţa 

individuală a organismului şi influenţa externă sau frustrările. La aceştia se adaugă factori socio-

economici, precum: discriminarea sau inechitatea socială, sărăcia sau incapacitatea de a atinge un 

anumit nivel material, marginalizarea socială, şomajul, divorţurile etc. 

 În urma aplicării unor chestionare la clasă am primit răspunsuri foarte diverse. Elevii 

considerau că abuzurile pot avea diferite forme de manifestare: abuzul verbal, ameninţarea, 

refuzul accesului la resurse financiare, atacuri fizice, neglijarea etc. 

 Multora dintre elevi li se pare normal că au fost abandonaţi de părinţi pentru ca aceştia să 

facă rost de bani din străinătate, fără a conştientiza consecinţele unei relaţii la distanţă şi 

apreciind mai mult resursele financiare decât apropierea şi dragostea părintească. Din acest 

motiv, şcoala joacă rolul familiei, de cele mai multe ori, aceasta părând din ce în ce mai puţin 

interesată de educaţia copiilor săi şi mai mult canalizată în a asigura mijloacele de subzisteţă ale 

acestora. 



 Zilnic elevii se află în situaţii conflictuale, încercând să rezolve anumite probleme 

personale sau interpersonale prin contraziceri, replici ironice, jigniri, ameninţări sau chiar loviri. 

Tocmai de aceea, şcoala are un rol foarte important nu numai în rezolvarea unor situaţii 

conflictuale cât, mai ales, în prevenirea unor astfel de evenimente nedorite care îi pot afecta pe 

adolescenţi pe o perioadă lungă de timp sau chiar pentru toată viaţa. 

 În cadrul orelor de consiliere şcolară, unele lecţii abordează această temă atât de actuală a 

societăţii contemporane şi nu este greu să constaţi că unii dintre elevi cred că este normal să 

apelezi la violenţă pentru a-ţi apăra statutul în cadrul colectivului sau al grupului social din care 

faci parte; cel mai mult m-a şocat agresivitatea în creştere a fetelor care îşi pierd feminitatea 

atunci când este vorba să-şi apere „cuceririle vremelnice”. 

 Aceste discuţii au relevat faptul că violenţa a devenit o problemă a întregii societăţi care 

nu mai oferă modele copiilor nici la nivelul familiei dar nici în mass-media ci false modele prin 

programele de televiziune impregnate de comportamente şi situaţii violente, prin jocurile video, 

filme sau programe muzicale care stimulează prin imitaţie agresivitatea, comportamentul 

antisocial şi violenţa. 

 Televiziunea prezintă tot mai des situaţii şi imagini şocante din şcoli, având drept 

protagonişti elevi care vor să-şi facă dreptate singuri sau vor să se impună în faţa celorlaţi prin 

puterea pumnului. Aceşti tineri dezvoltă comportamente agresive pornind de la ofensă, ţipete, 

îmbrânceli, până la palme, pumni sau chiar asasinat. Ei cred uneori că aceasta ar fi singura 

modalitate de rezolvare a conflictelor şi nu vor să apeleze la ajutorul cadrelor didactice, 

considerând-o drept o înjosire.  

 Nu rare sunt şi conflictele dintre profesori şi elevi. Unii profesori cred că deţin adevărul 

absolut şi nu consideră de cuviinţă să ceară şi părerea elevilor în ceea ce priveşte propria 

educaţie. Ei înşişi au fost educaţi cu o mână de fier şi consideră că a-i da posibilitatea elevului de 

a-şi spune părerea este inadmisibil. În viziunea acestor profesori, elevul ar trebui „să stea cu 

mâinile la spate” şi să asculte doar ce are de spus profesorul.  

 Elevii din societatea actuală consideră că profesorul şi-a pierdut statutul de model şi din 

acest motiv nu mai merită respect. Profesorii, în viziunea lor, câştigă prea puţin, nu au maşini 

luxoase, le predau elevilor cunoştinţe pe care aceştia le pot accesa şi de pe internet şi din acest 

motiv nu pot concura cu alte „personaje” ale societăţii contemporane. 



 Ajunşi în acest punct,  îţi pui întrebarea:  Ce rol joacă şcoala în prevenirea actelor de 

violenţă? 

 Părinţii cred că şcoala este un factor decisiv şi unic răspunzător şi din acest motiv lasă 

această sarcină doar pe umerii profesorilor. Nu rareori am auzit părinţi ai elevilor agresivi rostind  

replica: N-ai învăţat nimic la şcoală!. 

 Rolul şcolii, şi în speţă al profesorilor, este foarte mare chiar dacă nu este recunoscut, de 

cele mai multe ori. Profesorii pot să transmită elevilor nu numai informaţii utile ci şi modele de 

conduită, determinându-i pe elevi să le urmeze exemplul.  

 Ca diriginte, le citesc în fiecare an elevilor mei Regulamentul de ordine interioară care 

urmăreşte, printre altele, prevenirea violenţei dar acest lucru nu este suficient. Elevul trebuie să 

se simtă în siguranţă în cadrul şcolii, protejat atât de colegii care încalcă normele dar şi în afara 

şcolii, şi de aceea sfaturile profesorilor, fie ei diriginţi sau nu, se dovedesc uneori mai importante 

decât cunoştinţele propriu-zise, deoarece acestea pot să le servească elevilor şi după terminarea 

şcolii şi îşi pot arăta roadele, mai târziu, în educarea viitoarelor generaţii. 

Iată câteva dintre măsurile care se pot lua pentru a preveni şi stopa acest fenomen: 

 prin dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de fiecare elev şi exprimarea încrederii în 

capacitatea lui de a reuşi;  

 profesori care să ia atitudine în rezolvarea incidentelor violente dintre elevi (atenţionări, 

consilieri, vizite la domiciliu); 

 prin observarea atentă de către profesor a comportamentului elevului, reperând efectele unor 

violenţe la care elevul a fost supus în afara mediului şcolar şi conlucrarea cu consilierul şcolar 

pentru a lua măsuri în vederea 

ajutorării şi protecţie care să vizeze 

înlăturarea cauzelor abuzurilor;  

 sprijinul acordat direct elevilor 

care manifestă comportamente 

violente; aceasta urmăreşte 

prevenirea recidivei şi presupune 

adoptarea unor măsuri după 

producerea comportamentului 

violent: menţionarea unor aşteptări 



pozitive faţă de ei, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate, exprimarea 

preocupării faţă de situaţia lor şi  integrarea lor în activităţile de  grup;  

 sporirea numărului de ore de dirigenţie cu teme de prevenire antiinfracţională; colaborarea 

permanentă între familie, şcoală şi poliţia locală; 

 Una dintre modalitățile de a lupta împotriva violenței este implicarea elevilor în activități 

extracurriculare, care să le lărgească orizontul de cunoștere, să le servească drept model, într-o 

lume în care scara valorilor a cunoscut o inversare.  

Iată două dintre activitățile desfășurate alături de elevii mei:Prima activitate s-a numit: 

Spune STOP violenței! – în cadrul căreia elevii au conștientizat formele pe care le poate lua 

violența și modalități de a combate. La finalul acestei activități elevii au realizat postere. 

O a doua activitate a vizat ieșirea din mediul școlar și colaborarea cu Poliția locală. 

Polițiștii le-au explicat elevilor cum se pot apăra pe stradă, dacă sunt implicați în acte de 

violență, și la cine pot apela în astfel de situații.  

 

 

 

 

Ceea ce trebuie să înţelegem este faptul că nu doar şcoala are un rol important în prevenirea 

violenţei, prin promovarea unor modele sau activităţi non-violente ci toţi factorii implicaţi în 

educaţia copiilor, cum ar fi familia, societatea, poliţia etc. care trebuie să-şi asume 

responsabilitatea şi să participe activ la crearea societăţii de mâine, de care noi, celor de azi, să 

nu ne fie ruşine. 
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„Mai mult câștigi prin iertare decât prin violență.” 

(La Fontaine) 

  

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 

http://euroacademia.r/


– este contrazis de ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient. Tema „violenţa” invită din 

păcate şi la respingerea vinovăţiei şi a răspunderii. Părinţii pot înfiera educaţia lipsă sau greşită 

din familie. Şcoala singură nu poate să reziste tendinţei actuale. Este nevoie de o politică hotărâtă 

de combatere a violenţei sociale şi de educare a adulţilor. 

Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, 

vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu 

agresiuni fizice. Altă problemă este aceea a taxelor de protecţie cerute de elevii mai mari sau de 

persoane din afara şcolii. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri 

conflictele ce apar între ei, fără implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să 

discute despre problema conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre 

consecinţele comportamentului violent. Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog 

care să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării 

părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escaladate tocmai prin implicarea acestora, 

ajungându-se la ameninţări cu moartea şi bătăi în plină stradă. Situaţia devine problematică 

atunci când aceste incidente se repetă foarte des, fie când violenţa este foarte puternică sau se 

manifestă asupra profesorilor. Sunt necesare măsuri pentru întărirea securităţii, respectiv 

angajarea unor firme de pază şi o mai bună colaborare cu poliţia, instalarea unor sisteme de 

supraveghere video în curtea şi holurile şcolii. 

În această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi 

deopotrivă. O importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii şi adulţii 

să-şi recunoască răspunderea de a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să exerseze forme 

paşnice de a stinge conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să reacţioneze împotriva 

violenţei. Rolul prevenţiei violenţei: întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea creativităţii şi 

sprijinirea dezvoltării individuale. 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. 

http://www.asociatia-profesorilor.ro/violenta-argumente-si-contra-argumente-pentru-sanctiune.html
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Cauzele externe ocupă un loc uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din familie, alăturarea la 

grupuri agresive şi consumul regulat de filme cu violenţă. Elevii care trăiesc în astfel de mediu se 

comportă agresiv la şcoală. 

Se mai poate preveni violenţa şi prin întărirea curajului civil. În şcoală şi în afara şcolii 

este vorba de două obiective: clarificarea noţiunii de curaj civil şi antrenarea, exersarea  acestui 

curaj. Orice situaţie conflictuală este determinată de factori concreţi şi de situaţie. Ea este, în 

ciuda unui model de bază asemănător, unică în felul ei. Curajul civil se bazează pe hotărârile 

personale şi nu pot fi prescrise. Curajul nu poate fi despărţit, de exemplu, de dreptate. Asta 

trebuie să înţeleagă copiii prin curaj civil: să intervină pentru cineva, chiar dacă ar fi mai simplu 

să treacă cu vederea şi să plece; să fie pregătiţi să ia în considerare şi eventuale dezavantaje 

legate de intervenţie; să nu se lase intimidaţi; să ajute la nevoie; să-şi exprime părerea, chiar dacă 

aproape toţi din grup au alte opinii; să ceară ajutor, să dea anunţuri, să descrie făptaşul. Lecţie 

foarte importantă pentru curajul civil este exersarea. Jocul de rol, prin care devenim conştienţi de 

temerile şi limitele noastre de acţiune. În jocurile de rol şi exersările concrete cu situaţii de 

violenţă directă putem descoperi noi răspunsuri creative la situaţii de conflict. Antrenamentul 

atitudinii ne oferă şansa să încercăm, să exersăm şi să reflectăm la atitudini neprobate. Curajul 

civil al copiilor este cerut des în situaţii de toate zilele. Astfel de situaţii ar putea fi: unui elev i se 

cer bani pentru a fi protejat împotriva altor agresori, sau o gaşcă pretinde un furt din magazin ca 

ritual de intrare. Astfel de situaţii trebuie explicate detaliat. Se va cere elevilor să spună cum s-ar 

comporta ei în astfel de situaţii. Se vor proba mai multe modalităţi de acţiune şi se vor observa 

reacţiile de fiecare dată. O astfel de scenă se discută mai întâi şi se interpretează de mai multe ori 

de către elevi, dezbătându-se de fiecare dată. Astfel se vor analiza dificultăţile şi obstacolele 

precum şi reacţiile lipsă sau potrivite situaţiei. Rolul profesorului este acela de sfătuitor. 

Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al educatorilor 

pentru apărarea demnităţii umane şi a democraţiei. Cerinţe pentru profesori: capacitatea de a 

gândi în variante, iar în polemici să fie apărătorii alternativelor, chiar dacă nu sunt ale lor proprii; 

capacitatea de a planifica procese de învăţare şi de a le conduce fără a fi autoritar; (acest lucru 

implică respectul pentru opiniile elevului) fidelitatea pentru legile de bază fără a fi înclinat spre 

dogmatism şi îndoctrinare. 

Sportul are un rol deosebit de mare în prevenirea violenţei şi a intoleranţei. El poate 

canaliza şi îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate promova 



integrarea socială, îndeosebi prin jocurile de echipă. Sportul promovează recunoaşterea regulilor, 

respectarea adversarului. 

           Şi religia joacă un rol important în acest sens. Renunţarea la dimensiunile religioase nu ar 

fi un procedeu favorabil, nici pentru membrii aceleiaşi confesiuni, dar nici pentru înţelegerea 

interculturală, atât de importantă. În centrul învăţării despre rezistenţa fără violenţă trebuie să se 

afle iubirea. A plăti ura cu aceeaşi monedă nu înseamnă decât să contribui la creşterea urii. 

Fiecare trebuie să aibă suficientă morală şi înţelegere pentru a distruge lanţul urii. Aceste poziţii 

sunt alternative la violenţă şi ură. Comparaţiile dintre religii pot încuraja înţelegerea şi toleranţa. 

Acţiunea, intervenţia curajoasă pentru demnitatea umană şi pentru o convieţuire paşnică, 

tolerantă presupune găsirea unui punct de vedere, a unei hotărâri personale. Acest lucru se poate 

întâmpla cu ajutorul mijloacelor argumentative ale învăţării. Prelucrarea, câştigarea unei poziţii 

poate fi încurajată şi de reprezentarea artistică prin care îşi poate găsi exprimarea. În procesul de 

prelucrare grafică se face schimb de idei cu elevii şi astfel educatorul participă cu sfaturi. Arta se 

dovedeşte astfel în tematica violenţei o formă potrivită de exprimare pentru că ea face loc nu 

numai argumentelor, ci şi a sentimentelor de apropiere de semeni. 

În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii personale. Nu trebuie 

promovată atitudinea de a tolera violenţa (în cazul bătăilor din curtea şcolii, sau în clasă), ci de a 

lua atitudine, după posibilităţi, împotriva violenţei. 

Violenţa 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Profesor Ungureanu Marinela 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Mioarele 

Judeţul Argeş 

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

între persoanele angrenate în actul educaţional.”  

                                                                                                                                     (Dardel 

Jaouadi) 

 

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

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

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

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

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

care contravine flagrant 

regulamentului şcolar în vigoare. 

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

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

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

tipuri de violenţă în şcolile din Europa.Violenţa în şcoli este un fenomen întâlnit în şcolile din 

ţara noastră. Violenţa verbală dă naştere viloenţei fizice, motiv pentru care sistemul educaţional 

ar trebui să intervină prin măsuri de soluţionare a conflictelor şcolare, prin introducerea unor 

cursuri care să ofere sprijin atât părinţilor, cât şi elevilor-problemă. Una dintre aceste soluţii este 

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

reducerii riscului de violenţă. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

sublinia caracterul imoral al agresiunilor.Ca măsură de constatare a gradului de violenţă în şcoală 

se impune supravegherea elevilorcu ajutorul sistemelor video pentru a se putea monitoriza 

accesul în incinta şcolii,comportamentul copiilor în pauze, perturbarea activităţilor cadrelor 

didactice de către alte persoane. Dacă din punct de vedere psihic prezenţa camerelor video în 

incinta şcolii descurajează manifestările violente prevenind astfel încălcarea regulamentului de 

ordine interioară, din punct de vedere practic, înregistrările oferă dovezi incontestabile ale 

faptelor comise şi ajută la luarea unor măsuri imediate, nepermiţând agravarea conflictelor.În 

vederea stopării violenţei şcolare, profesorii, autorităţile şi părinţii elevilor trebuie săcolaboreze 

pentru găsirea unor soluţii privind protecţia şi securitatea şcolilor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate promova integritatea 

socială, căci sportul promovează respectarea adversarului. La rândul ei, religia încurajează 

înţelegerea şi 

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

pentru 

că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit. Formele variate ale violentei între 

elevi se manifesta diferit în contexte diferite. Pauza presupune un timp si un spatiu în care elevii 



nu se afla sub stricta supraveghere a cadrelor didactice si care ofera posibilitatea relatiilor directe 

între elevi . Violenta elev-elev se intalneste intre elevii aceleiasi clase,intre elevi din clase diferite 

dar 

acelaşi nivel şcolar, şi elevi din diverse clase diverse forme de studiu in acest caz formele de 

violenta sunt:bataia ,agresivitate verbala ,furturi şi s-a observat ca de cele mai multe ori elevii din 

clasele mici sunt victime ale elevilor din clesele mai mari. 

                Cauzele comportamentului agresiv al copiilor si adolescentilor sunt multiple. 

Majoritatea elevilor chestionaţi cred ca şcoala are cea mai mare influenta in ceea ce priveşte 

însuşirea unor valori civice si socio-profesionale ca: libertatea de expresie, creativitatea, 

competenta, comportamentul activ, cultura civica, spiritul de competiţie, formarea culturala, 

succesul, patriotismul. Deci, sursa violentei din scoli nu este reprezentata de valori promovate 

aici sau in modelele de comportament pe care profesorii le propun elevilor. 

Familia apare in opinia elevilor drept păstrătoare a unor valori etico-morale fundamentale 

precum adevărul si respectul, compasiunea si generozitatea. 

Cum putem combate aceasta cultura dominata de violenta? 

    In primul rând, trebuie sa conştientizăm dimensiunile fenomenului si efectele sale negative 

asupra comportamentului copiilor (evident, alături de alte cauze). În al doilea rând, rezolvarea 

problemei -violenta scolară- nu se poate realiza decât prin efortul comun al tuturor factorilor 

implicaţi în educaţie,cei mai importanţi fiind şcoala si familia. 

Parteneriatul familie-şcoală are în acest context un rol foarte important. 

În fiecare din noi, adulţii, orice vârstă am avea, există un copil. Nu-l suprimaţi! Lăsaţi-l să 

respire! Daţi-i viată! Ajutaţi-l! Uitaţi pentru o clipă cine sunteţi si redeveniţi copii.Aici, pe 

planeta copilăriei vei redescoperi adevărul, frumuseţea si dragostea..Jucati-va alături de copii! 

                 Prin joc transmitem afectiv si cognitiv interesul pentru 

cunoastere,pentru acţiune, pentru 

frumosul natural si uman. Educatorii si elevii au un singur 

profesor comun: DRAGOSTEA. 

 

 

 

 



VIOLENȚĂ – CAUZE – PREVENIRE & STĂPÂNIRE 

 

 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 

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. 

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. 

 

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 

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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Trăim într-o lume tot mai agresivă, violența manifestându-se în cele mai variate forme. 

Ritmul alert al vieții, aspectul competițional al relațiilor sociale și afective generează tot mai 

multe nuclee confictuale. Astfel, violența a devenit o constantă a cotidianului.  

Se spune că la baza acestui fenomen se află influența nefastă a mass-media, incapacitatea 

părinților de a fi alături de copii atunci când au nevoie, precum și pervertirea valorilor 

tradiționale ca bunătatea, compasiunea, loialitatea. 



Se impune întrebarea dacă mai putem remedia acest mecanism, dacă mediul școlar mai 

poate diminua – eventual, eradica – aceste realități dureroase. 

Cu siguranță, școala, ca instituție de formare și educare, are un rol esențial în dezvoltarea 

unor comportamente paşnice ale elevilor şcolii. 

Așa cum se precizează și în motivarea proiectului civic „Nu lăsa violenţa să intre în 

viaţa ta!”, aceste obiective pot fi atinse printr-un management eficient al conflictelor şi prin 

implicarea profesorilor şi a părinţilor în crearea unor contexte de învăţare adecvate 

comportamentului civilizat al elevilor. Promovarea mesajelor pozitive (antiviolenţă) ar trebui să 

fie o prioritate a orelor de orientare și consiliere. 

Conform percepției generale, identificarea și acceptarea unei probleme este parte din 

soluționarea sa. Faptul că tot mai multe voci fuzionează în sublinirea necesității de a preveni 

violența în societate, în general, și în școală, în special, este primul pas în direcția respectivă. 

Școala trebuie să ofere modele și alternative pozitive. Tinerii pot fi învățați să privească 

experiența zilnică dintr-o altă perspectivă.  

Întreaga societate trebuie să recupereze valorile tradiționale, începând cu bunătatea și 

altruismul. Vechiul percept biblic, ,,întoarce și celălalt obraz” poate fi reconsiderat și repoziționat 

în reperele cotidiene. 

Nichita Stănescu afirma că ,,Oamenii sunt păsări cu aripile crescute înăuntru”; teama, 

neîncrederea în sine, sentimentul de jenă îi pot inhiba pe tineri. Vorbele dureroase, amenințările, 

batjocura sunt la fel de grave ca și agresiunea fizică. Pentru ca fiecare să-și poată deschide aripile 

și să zboare, școala trebuie să promoveze o alternativă pașnică, solară la realitatea diformă și 

agresivă. 

Ideea că violența nu poate fi stopată este absolut eronată. De cele mai multe ori, 

agresivitatea se manifestă ca o formă a instinctului de conservare. 

În consecință, dacă am ajunge să trăim într-o lume cu egalitate de șanse și de drepturi, 

violența ar fi inactivă.  

 

 

 

 



DESCHIDEREA INTERCULTURALĂ− EXIGENŢĂ A ŞCOLII CONTEMPORANE  

    

     Prof. Popescu Mihaela 

       Şcoala Gimnazială Sîmbotin, Schela, Gorj 

 Educaţia  interculturală, realizată în perspectiva deschiderii către valori multiple, reprezintă un 

demers pe deplin justificat în contextul actual al globalizarii şi al interconexiunilor permanente. Dupa cum 

susţine Constantin Cucoş (2000) a face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul educaţional să 

se realizeze într-un mediu interactiv, de punere faţă în faţă, a purtătorilor unor expresii culturale diferite. 

Fără îndoială o educaţie din perspectiva interculturală va valorifica relaţiile dintre şcoală şi alte spaţii 

educative, facând referire la activităţile informale, în viaţa de zi cu zi (Dassen 1999). În acest context al 

acceptării şi al promovarii diversităţii în mediul educaţional şcolar, proiectul educativ-cultural 

,,Sărbătoarea Sfântului Valentin în Franţa / Dragobetele în România”, derulat în data de 26 februarie 2018, 

la Şcoala  Gimnazială Sîmbotin Schela, Gorj a avut drept deziderat cultivarea unor atitudini de respect şi 

de deschidere faţă de diversitate ale elevilor prin însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor despre istoria, 

originile şi simbolurile sărbătorii Sfântului Valentin şi ale Dragobetelui.  

 Proiectul a fost iniţiat de doamna profesoară Mihaela Popescu, în colaborare cu profesor Petriţan 

Elisaveta şi cu responsabilul de activităţile educative, din cadrul  unităţii, bucurându-se de un real succes, 

în rândul elevilor participanţi. Câteva activităţi  specifice s-au avut în vedere în desfăşurarea  acestui 

poiect, toate având la bază sarcini de lucru colaborative: competitţa interactivă ,,Bonne Saint-Valentin!” 

ateliere bazate pe înţelegerea mesajului audiat;  audiţia în limba 

franceză  a cântecului ,,Je t’aime”, interpretat de Lara Fabian,  

vizionarea filmului video despre istoria şi originea sărbătorii 

Sfântului Valentin, prezentarea în limba română a proiectelor, 

având ca temă sărbătoarea Dragobetelui.    

 

Poza 1 Înţelegerea mesajului audiat: cântecul ,,Je t’aime” interpretat 

de Lara Fabian  

 

 



Poza 2. Competiţia interactivă ,,Bonne Saint Valentin!” 

 

 Proiectul a fost, de asemenea, ilustrativ, pentru  întegrarea  instrumentelor TIC (surse de 

documentare şi de informare, audiţii muzicale), în cadrul unor activităţi interactive, bazate pe lucrul în 

perechi şi în grup, acestea contribuind la dezvoltarea abilităţilor necesare secolului XXI ale elevilor: 

creativitate, gândire critică şi sistemică, abilităţi de comunicare şi de colaborare, capacitate de adaptare, 

responsabilitate, spirit de echipă. La activităţile propuse au participat elevii claselor gimnaziale din cadrul 

şcolii, toţi implicându-se activ, manifestând interes, spirit de iniţiativă şi de competiţie în realizarea 

sarcinilor de lucru. Doamna  profesoara Petriţan Elisaveta a realizat fotografii cu cele mai importante 

momente ale activităţilor, iar  doamna profesoară Popescu Mihaela le-a înmânat elevilor partcipanţi 

diplomele întocmite, exprimându-şi  opinia că aceştia vor fi la fel de implicaţi şi în alte proiecte viitoare. 

Echipa de coordonatori din cadrul proiectului a considerat că proiectul raspunde  recomandărilor din 

Raportul către UNESCO al Comisiei internaţionale pentru Educaţie în secolul al XXI- lea, potrivit caruia, 

un pilon fundamental al educaţiei este a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi. 

  Desigur, după activităţile de diseminare desfăşurate, atât în cadrul instituţiei, cât si prin 

promovarea proiectului la diverse simpozioane, conferinţe din ţară, proiectul educativ extracurricular 

derulat se doreşte a fi continuat şi promovat în fiecarea an. Menţionez, în cele ce urmează, câteva dintre 

modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: conversaţia, cerecetarea electronică, utilizând 

Internetul, proiectul în Power Point, selectarea de informaţii, expunerea de informaţii,  vizionarea unui  

film video, completarea unui chestionar, aprecierile verbale şi scrise, diplomele de participare, 

popularizarea activităţii derulate pe panoul din holul scolii şi  pe website-ul colegiului, fotografierea 

elevilor şi a profesorilor coordonatori pentru CD-ul final al proiectului. 

         Propun, mai jos, o serie de alte activităţi propuse de Ray (1997) pentru diverse manifestări culturale, 

ilustrative pentru valorificarea educa’iei interculturale în scoli: invitarea în mediul educativ a unor 

persoane din exterior, apartinând unor medii sociale şi culturi diferite; utilizarea bibliotecilor, a centrelor 

de documentare si de informare, dotate cu lucrări care să răspundă obiectivelor educaţiei interculturale; 

utilizarea noilor tehnologii ale comunicării (televiziunea educativă, casete); folosirea de reviste care pot să 

suplinească materialul pedagogic; participarea la evenimentele culturale şi la sărbătorile locale; vizitarea 

de muzee şi de expoziţii; antrenarea elevilor în activităţi muzicale şi corale; organizarea de întâlniri între 

persoane de culturi diferite, ca ocazii de stabilire a unor noi relaţii de prietenie; realizarea unei 

corespondenţe şcolare intre elevei prin schimburi de desene, de CD-uri audio sau video; colaborarea cu 



asociaţii locale sau internaţionale, mai ales cu diverse organizatii nonguvernamentale ale căror obiective 

sunt în relaţie cu înţelegerea internaţională şi cu educaţia interculturală. 

       În încheire, consider că valoarea educaţiei creşte într-un context în care, perspectiva interculturală 

deschide noi piste de manifestare a diversităţii şi a toleranţei faţă de ceilalţi.  Cu siguranţă, poziţionarea 

interculturală nu se reduce doar la o prezentare cumulativă a unor cunoştinţe despre valorile altora, ci 

înseamnă cultivarea unor atitudini de respect şi de deschidere faţă de diversitate, printr-o permanentă 

comunicare cu alţii şi printr-o decentrare atentă şi optimă faţă de propriile norme culturale. Proiectul 

educativ extracurricular  ,,Sărbătoarea Sfântului Valentin în Franţa / Dragobetele în România” desfăşurat 

la Şcoala  Gimnazială Simbotîn Schela, Gorj este un exemplu, în acest sens, şi îmi exprim încrederea că 

acesta va constitui un punct de reper şi pentru alte proiecte  de acest tip, realizate de diverse cadre 

didactice în viitorul apropiat.  
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Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

Prof.inv.primar MIHAI CORNELIA 

Şcoala Gimnazială Bereşti –Tazlău, jud. Bacău 

 

În sistemul educaţional libertatea individuală este greşit înţeleasă atât de către elevi cât şi 

de către profesori şi părinţi şi nu a avut ca efect micşorarea gradului de violentă în şcoală, ci 



dimpotrivă pe fondul acestei libertăţi greşit înteleasă şi exprimată, şcoala poate reprezenta o 

sursă a unor forme de violentă. 

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

cadrul didactic spre elev, acum remarcăm o violenăa sporită de la an la an atât între elevi cât nu 

rareori dinspre elevi spre cadrele didactice. 

Pentru a putea preîntâmpina şi dezarma un comportament violent în şcoală trebuie mai 

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

fie concepute masurile de combatere şi prevenire. 

Spre deosebire de agresivitate -care reprezintă potenţialitatea ce permite dirijarea acţiunii 

şi tine de gândire şi analiză fiind intrinsecă-, violenta este actiunea în sine, dezorganizarea 

brutala a personalitătii sau colectivitătii şi afectează atât individul cât şi mediul în care acesta se 

manifestă. Violenţa nu este ereditarş, dar este 

contagioasa…. 

Astfel întâlnim mai multe tipuri de violenţă în mediul scolar: 

• Violenţa fizică, concretizată prin lovirea persoanelor, vatămarea fizică a acestora, deposedarea 

prin fortă 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 agresată, şi se 

manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare; 

Printre cauzele care determină comportamentul violent în rândul şcolarilor, (multiple şi greu 

de combatut) putem argumenta urmatoarele: 

• Înca de la vârsta preşcolara 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 şcoala, fiind convins ca aceste atitudini sunt corecte şi fireşti; 



• Deseori, din dorinta 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 apeleazş la teroare, deoarece nu 

cunosc pedepsele legale la care pot fi supuşi. Tot în ciclul primar se formeaza/dezvolta dorinţa 

copilulului de a se evidenţia; nereuşind performanţe la învaţătură, elevul va încerca să devină 

lider prin orice alte metode, apelând sau instigând la violentă; 

• Provenind din medii sociale diferite, în clasele primare şcolarii vor avea tendinţa de a-i exclude 

pe cei minoritari, cauzând astfel forme de violenţă; 

• Un alt factor de risc în devierea comportamentului copilului spre violenţă îl constiutuie Mass-

Media, prin prezentarea realităţii ca pe un fapt banal, indiferent de gravitatea faptelor expuse şi 

mai ales fară 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 fară să stigmatizeze aceste acte, fara a sublinia caracterul imoral al agresiunilor. 

• 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 grava 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 catre copil a unor comportamente inadecvate vârstei şi 

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

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

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

o populaţie şcolară în continuă schimbare. 

Aflat în colectivitate, elevul îşi va organiza jocul şi activitatea având ca suport violenţa 

vazută şi va fi influenţat de aceasta. 

Aceste comportamente se vor manifesta în societate cu predilectie în scoală, deoarece 

colectivul este mai numeros(spre deosebire de grupul de joaca), vârstele sunt relativ apropiate şi 

apare dorinşa copilului de a deveni (ca în familie) centrul atenţiei. 

Sub eticheta violenţei şcolare se afla o diversitate de forme de conduită: confruntarea 

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

a cere ajutor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, palmuirea, împingerea, vatamarea corporala. 



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 bună colaborare a familiei cu personalul didactic 

va reuşi prevenirea/stoparea/îndreptare 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 şi imoral, deoarece copilul se va manifesta în mediul şcolar influenţat de imaginile 

vizualizate. 

• Rolul învatatorului este acela de a omogeniza colectivul, de a-i determina sa si respecte colegii 

şi cadrele didactice. Acest lucru se poate realiza prin dezbateri colective, prin intermediul 

povestioarelor , prin acordarea de sarcini pe echipe. Şcolarii trebuie învaţati ce înseamnă a trai în 

societate: a te întelege reciproc, a asculta opiniile celor din jur, a exprima problemele în cuvinte 

nu în fapte, a lua decizii colective, şi a te supune deciziei majoritatii, a si controla pornirile 

violente. 

• La nivelul clasei este indicată elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei ce negociază 

regulile, şi stabilesc sanctiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli simple ce pot fi lesne 

întelese şi respectate. 

• În conditiile în care situatiile de violentş scolara nu pot fi rezolvate în mod direct prin acţiunea 

efectiva şi imediată a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în cadrul careia să fie 

incluse atât cadrele didactice cât şi psihologul şcolii, medicul, reprezentanţi ai poliţiei, 

pompierilor, primăriei). 

Aceasta echipa ar putea preveni si combate acte de violentă prin prezentarea faptelor şi 

explicarea urmărilor acestora. 

• O alta metoda de prevenire şi combatere a violenţei este elaborarea R.O.I., aducerea acestuia la 

cunoştinţa atât elevilor cât şi părinţilor şi respectarea sa strictă. La înscrierea copilului în scoală, 

parintele trebuie să semneze că este în acord deplin cu regulile scolii, reguli ce pot stabili de la 



scaderea notei la purtare pâna la exmatricularea definitiva a elevului în cazul constatarii unor 

fapte de violentă ce ar periclita siguranţa celorlalti. 

A elabora strategii, proiecte de prevenire a violenţei ăcolare 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 agresivitatii sunt în mediul şcolar ci şi în situaţia în care sursele se 

află în exteriorul graniţelor scolii. 

 

CULTURA ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI 

Prof. Stavăr-Vergea Izabela, Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria”Constanţa, 

jud. Constanța 

Prof.Manolachi Liliana, Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” Medgidia 

                                                         jud. Constanța 

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 impună altfel decât până acum. 

Indivizii înşişi trebuie să actualizeze acele forme de ataşare 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. “Fiecare dintre noi aparţine dintr-o dată 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). 

Abordarea interculturală are două dimensiuni. La nivelul realităţii, al descrierii obiective 

şi ştiinţifice, ea invită la a lua act de dinamica interacţiunilor realizate prin comunicare, migraţie, 

mişcări ale populaţiei (regionale sau transcontinentale) şi de a recunoaşte realitatea 

interacţiunilor care dau o anumită formă comunităţilor care, plecând de la ele, se transformă. 

Întreaga viaţă şi orice relaţie este dinamică, orice cultură este hibridă şi noi suntem, într-un fel 

sau altul, imigranţi sau hibrizi. Este un paradox, dar nu este uşor nici a lua în consideraţie aceste 

schimbări şi aceste transformări şi nici de a le accepta întotdeauna. Plecând de aici, la nivelul 

proiectului de educaţie şi de organizare socială, abordarea interculturală invită la a face astfel 

încât aceste interacţiuni să concureze la respectul reciproc şi la îmbogăţirea unuia prin celălalt. 

Astfel, “intercultural” este în acelaşi timp, semn al: 

- recunoaşterii diversităţii reprezentărilor, referinţelor şi valorilor; 

- dialogului şi schimbului între persoanele şi grupurile ale căror referinţe sunt diverse, 

multiple şi, adesea, divergente; 

- interogaţiei (iată aici încă o nuanţă a lui “inter”: interogaţie) în reciprocitate, prin raport 

cu viziunea egocentrică (sau socio-, etno-, culturo-, europeano- etc. centrică) din lume şi din 

relaţiile umane; 

- unei dinamici şi al unei relaţii dialectice, de schimbări reale şi potenţiale, în spaţiu şi 

timp. Odată cu dezvoltarea comunicării, culturile şi identităţile se transformă şi fiecare participă 

la transformarea altor culturi (Rey, 1996, p. 22). 

Păstrarea şi apărarea diversităţii culturale a populaţiei şcolare. Şcoala, ca instanţă de 

transmitere a valorilor se va centra pe pluralitatea culturilor pe care mediul multicultural îl 

presupune. Trebuie evitat să se instituie primatul unei culturi asupra alteia. Acest obiectiv 

presupune două aspecte: pe de o parte, ea vizează adaptarea educatului la mediul propriu, al 



regiunii, oraşului, culturii sale particulare, cu toate trăsăturile, iar pe de altă parte, acest tip de 

şcoală îşi propune să asigure adaptarea educatului la mediu ca în calitate de coexistenţă a mai 

multor grupuri culturale. Se cer a fi vizate atât culturile familiale cât şi cele înconjurătoare, 

ambientale. Trebuie vegheat ca şcoala să nu devalorizeze o cultură sau alta în numele unor 

relativisme explicite. 

Prezervarea unităţii şcolii. Specificitatea şcolii interculturale, privitor la atitudinilor 

asimilaţioniste sau multiculturaliste, constă în aceea că ea refuză de a se lăsa închisă în false 

alternative, promulgând varianta culturii conjugate, a interacţiunii culturale. Ca instrument de 

transmitere a moştenirii culturale, acest tip de şcoală îşi propune să privilegieze toate culturile 

ambientale, de a le evidenţia pe toate în diferenţele specifice, cu bogăţiile indispensabile. 

Civilizaţia construită de şcoală nu se prezintă ca o entitate fixă, cu o structură definitivă. Cultura 

prezentă sau transmisă de şcoală se cere a fi înţeleasă într-o perspectivă dinamică, neîncheiată 

(cf. Hannoun, 1987, pp. 110-112) 

Întâlnim, tot mai des, aspecte violente în lumea în care trăim. Uneori nici nu mai realizăm 

că suntem agresaţi de ceilalţi fizic/psihic. Sunt manifestări violente care chiar produc plăcere sau 

satisfacţie (sporturi ca boxul, rugby-ul, fotbalul american etc.) sau manifestări pe care le 

considerăm fireşti din punct de vedere social (discuţii agresive cu superiorii/subalternii, 

sancţiunea fizică aplicată copiilor etc.). Ca dascăli şi ca părinţi e bine să descurajăm orice 

manifestare violentă şi să aducem argumente pentru dezvoltarea unui comportament prosocial. 

a. Violenţa domestică – include toate aspectele de violenţă apărute într-o relaţie de tip 

familial, între rude de sânge, rude prin alianţă, soţi sau concubini. Violenţa domestică este 

reprezentată de orice formă de agresiune fizică sau verbală, abuz sau intimidare a unuia dintre 

membrii familiei. Violenţa naşte violenţă. Părinţii violenţi transmit copiilor lor modele 

comportamentale defectuoase. Din postura de spectatori, copiii devin actori. Fie ei băieţi sau fete 

tind să reproducă pe scena vieţii, comportamentele violente învăţate în familie sau la nivelul 

grupului de covârstnici din care fac parte. Cei care agresează, de regulă, se comportă astfel din 

cauza unor sentimente de furie şi ostilitate, din cauza deprimării şi lipsei de încredere în sine, 

egocentrismului, necesităţii imperative de a controla şi domina şi, nu în ultimul rând, a lipsei de 

comunicare. Abuz fizic – lovirea cu palma, cu pumnii, distrugerea bunurilor din casă, afectarea 

integrităţii corporale. Abuz sexual – orice contact sexual nedorit de către partener/parteneră, viol. 



Abuz psihologic – degradarea continuă şi umilirea partenerei/partenerului, abuzul emoţional 

folosit în manipularea şi controlul partenerului. Abuz verbal – comentarii umilitoare, insulte, 

jigniri, care induc în victimă sentimente de spaimă şi scăderea, în timp, a stimei de sine. Abuz 

economic – apare atunci când unul dintre parteneri deţine controlul economic exclusiv. Abuz 

social – abuz verbal în faţa altor persoane, umiliri, glume, critici referitoare la aspectul fizic şi 

calităţile intelectuale. 

b. Violenţa domestică asupra copilului „Încă nu ştim cum ar arăta lumea în care copiii ar 

fi crescuţi fără a fi supuşi umilinţelor, în care părinţii i-ar respecta şi i-ar trata serios, ca pe nişte 

fiinţe umane” (ALICE MILLER, Pentru binele tău propriu, 1987). Copiii trebuie să se bucure de 

drepturile lor, ca orice persoană. Pedeapsa fizică reprezintă o violare gravă a drepturilor copiilor 

la integritate fizică şi emoţională. Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului 

cere statelor părţi, în articolul 19, să protejeze copiii împotriva „tuturor formelor de violenţă 

fizică şi emoţională”. Conform literaturii de specialitate, educarea copiilor prin utilizarea 

pedepsei corporale conduce la dezvoltarea de atitudini şi comportamente violente atât pe 

perioada copilăriei, cât şi mai târziu, în viaţa de adult. Pedeapsa fizică are consecinţe negative 

asupra dezvoltării copilului. Promovarea metodelor de disciplină pozitivă nonviolentă uşurează 

sarcina părinţilor şi reduce stresul în cadrul familiei. Bibliografie: 

EXPERIENŢA ŞCOLII ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENELOR DE 

VIOLENŢĂ 

 

TĂNASIE CRISTINA  -  ŞCOALA GIMN.NR.1 ŞTEFĂNEŞTI, ARGEŞ 

 

TĂNASIE FLORIN  - COLEGIUL NAŢIONAL „ZINCA GOLESCU”, ARGEŞ 

 

 

      Şcolile fac în puţine cazuri distincţia între activităţile de prevenţie şi activităţile de asistenţă 

acordată elevilor cu manifestări de violenţă şi nu dezvoltă programe coerente antiviolenţă, 

pornind de la cunoaşterea problemelor cu care se confruntă. Chiar acolo unde există acţiuni 

destinate problemei violenţei, acestea nu contează pe implicarea efectivă a celor vizaţi, sunt puţin 

popularizate în rândul celor care ar trebui cu prioritate să le cunoască (autori, victime, elevi cu 



potenţial agresiv, părinţi), nu sunt organizate în forme atractive pentru elevi şi se limitează la 

expuneri de documente sau de situaţii-problemă. 

În puţine cazuri, violenţa în şcoală este definită ca fiind o problemă instituţională. În majoritatea 

cazurilor, nu există parteneriate sau cooperare reală nici la nivelul unităţii şcolare (între elevi, 

cadre didactice, părinţi, conducerea şcolii) şi nici la nivel interinstituţional, care să definească 

situaţiile de violenţă, să elaboreze strategii de prevenţie şi control, să monitorizeze şi să evalueze 

impactul acestora. Măsurile şcolii vizând prevenţia şi controlul fenomenelor de violenţă sunt, în 

cea mai mare parte, formale şi stereotipe. Spre exemplu, se confundă existenţa unui regulament 

şcolar sau a altor documente pe care şcoala le-a iniţiat cu funcţionalitatea efectivă a acestora. 

Regulamentele devin dintr-un instrument util de prevenire şi combatere a violenţei un mijloc 

formal de „acoperire” a lipsei de iniţiativă. Şcolile nu reuşesc să abordeze situaţiile de violenţă 

„ascunsă” şi nu dispun de mijloace adecvate de a evalua violenţa subiectivă (sentimentul de 

insecuritate al elevilor). 

     Sancţionarea elevilor violenţi este, nu de puţine ori, disproporţionată în raport cu gravitatea 

faptelor şi, prin efectul de bumerang, multiplică deseori cazurile de comportament agresiv al 

elevilor consideraţi elevi-problemă. Sancţionarea nu este gândită ca o formă de prevenire. În alte 

cazuri, actele de violenţă nesancţionate ajung să influenţeze şi pe ceilalţi elevi, devenind de 

multe ori modele de urmat. 

     Măsurile de control şi pază care predomină sunt cele bazate pe intervenţia poliţiei sau a altor 

reprezentanţi ai autorităţilor de pază şi protecţie, în defavoarea celor care se bazează pe formarea 

cadrelor didactice, a elevilor sau a consilierilor. 

      În ceea ce priveşte actele de violenţă care au loc în vecinătatea şcolii, conducerea unităţilor 

şcolare şi cadrele didactice par să acorde atenţie acestora numai dacă se manifestă şi în şcoală, 

ajungând să cunoască actorii din vecinătatea şcolii care au potenţial violent numai după ce un 

fenomen de violenţă a avut loc. O asemenea abordare reprezintă un important handicap în 

elaborarea unor strategii eficiente de prevenire a situaţiilor de violenţă şcolară. 

     Consilierii şcolari au o atitudine pasivă, ignorând atribuţiile şi rolul proactiv pe care trebuie 

să-l aibă în comunitatea şcolară, prin semnalarea ofertei de sprijin psihologic şi prin implicarea 

în identificarea şi rezolvarea problemelor elevilor, ale profesorilor şi ale părinţilor, 

înafaracabinetuluşcolar. 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,depersonalitatealui. 

      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 copilului. În 

ceea ce priveşte bătaia cei mai atenţi “teoreticieni” susţin că această metodă are o dublă valoare:  

      -retroactivă - durerea fizică şi morală resimţită pentru o conduită greşită; 

      - proactivă, adică inhibarea pentru viitor a unor asemenea acte comportamentale. 

      La rândul său, mediul social conţine numeroase surse de influenţe de natură să inducă, să 

stimuleze şi să întreţină violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de 

control social, criza valorilor morale, mass-media dar nu în ultimul rând lipsa de cooperare a 

instituţiilor implicate în educaţie. 

      Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o strânsă relaţie cu comportamentele 

violente. Astfel, între factorii psihologici implicaţi în etiologia infracţiunilor prin violenţă, 

Banciu şi Rădulescu menţionează trăsăturile de natură egocentrica: diminuarea sentimentului de 

responsabilitate şi culpabilitatea, instabilitate emoţională, slăbiciunea mecanismelor voluntare de 

autocontrol. La aceste trăsături individuale se adaugă problemele specifice adolescenţei care este 

o perioadă de transformări profunde pe plan fizic, psihic şi social. În această perioadă atât de 

dificilă, dialogul părinţi-copii şi profesori-elevi este absolut necesar. Încăierările, bătăile între 

elevi se iscă în şcoală din nenumărate cauze, inclusiv condiţiile meteorologice au un rol 

catalizator (se vorbeşte despre “legea termică “a agresivităţii pe baza observaţiei că cele mai 

multe violenţe se produc în zonele sau anotimpurile călduroase). Elevii ştiu că vor primii diverse 

recompense pentru comportamentul lor violent: o atenţie mai mare din partea celorlalţi şi uneori, 

respect şi accesul la un anumit statut. 

       Nedreptatea profesorului de altfel este o formă de violenţă; elevii doresc ca profesorii să 

aplice egalitatea de tratament în cazul tuturor colegilor, când în aplicarea sancţiunilor nu se 

respectă echitatea tratamentului pentru toţi avem de-a face cu o violenţă psihologică îndreptată 

împotriva elevilor. 

Eric Debarbieux a identificat următoarele tipuri de violenţă ale elevilor împotriva profesorilor, 

aşa cum le percep aceştia din urmă: 

- Zgomotul, motiv obsedant pentru profesori care insistă că au nevoie de linişte pentru  

a-şi realiza obiectivele; 



- Refuzul de a comunica sau de a realiza sarcina indiferent de forma cu care se exprimă acesta: 

sabotaj, negativism, rezistenţă pasivă, evaziune, eschivare, etc ; 

- Mişcările elevilor (intrările-ieşirile din clasă) neautorizate de profesor . 

       La rândul lor profesorii descriu următoarele conduite evidente ale elevilor faţă de ei:  - 

priviri şi gesturi ameninţătoare, injurii şi jigniri, absenteism, refuzul îndeplinirii sarcinilor, 

gălăgia şi indisciplina, cele mai grave fiind însă considerate injuriile şi jignirile. 

       În general, profesorii îşi explică aceste conduite ale elevilor apelând la factori precum: 

nivelul scăzut de cultură, nemulţumirea de sine, copierea comportamentelor agresive de la alţi 

covârstnici, programul şcolar încărcat, absenţa motivaţiei pentru activitatea şcolară, consumul de 

alcool şi droguri. 

      Programele iniţiale, până în prezent, împotriva violenţelor şcolare nu au condus la rezultate 

satisfăcătoare, datorită faptului că mediul social saturat de violenţă nu susţine eficienţa acestora. 

      Există diferenţe interindividuale la nivelul elevilor cuprinşi într-o instituţie şcolară, în ceea ce 

priveşte adoptarea comportamentelor violente. Elevilor violenţi le sunt asociaţi cu preponderenţă 

o serie de factori individuali, precum: toleranţa scăzută la frustrare, dificultăţile de adaptare la 

disciplină şcolară, imaginea de sine negativă, instabilitatea emoţională, lipsa sau insuficientă 

dezvoltare a mecanismelor de autocontrol, tendinţa către comportament adictiv, slaba capacitate 

empatică. 

      Toate aceste caracteristici pot fi interpretate şi ca modalităţi individuale de raportare a 

elevilor la provocările mediului şcolar, mediu care aduce cu sine frustrări, impunere a unui 

anumit tip de disciplină, insuficienta valorizare a potenţialului real al elevilor, a individualităţii 

lor specifice, cu efecte în planul imaginii de sine şi a trăirilor acestora. Mai mult, se constată 

tendinţa unor cadre didactice, dar şi a unor părinţi, de a identifica drept cauze psiho-individuale 

ale comportamentului violent ceea ce, în fapt, reprezintă, de multe ori, strategii de reacţie a 

elevilor la frustrări şi impuneri ale mediului şcolar. 

 

EDUCAȚIE FĂRĂ VIOLENȚĂ 

 

PROF. BOJOGA MIRELA-GABI 

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “DUMITRU MOȚOC” 

BUCUREȘTI, SECTOR 5 



Motto: “Violenţa este una dintre expresiile suferinţei 

interioare.” 

Cătălin Manea 

 

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 

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.  

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 elevului poate părea un fapt de neînchipuit. 

Dacă înainte violența școlară se manifesta doar ocazional, între elevi sau dinspre cadrul 

didactic spre elev, acum remarcăm o violență sporită de la an la an atât între elevi cât și dinspre 

elevi spre cadrele didactice. Violența perturbă grav mediul școlar. 

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 soluții de minimizare a violenței în funcție de cadru, dar și de normele 

interne de funcționare a instituției școlare.  

Violența în școală este rezultatul deficienței în comunicare a elevilor cu proprii părinți. 

Copiii din păcate asistă din ce în ce mai des la scene dramatice, având drept principală cauză 

aspectul financiar. Acești copiii, provenind din medii sociale diferite, își  însușesc inconștient 

actele de violență ale adulţilor, pe care le vor reproduce în interacțiunea cu grupul de prieteni sau 

școala, fiind convinși că aceste atitudini sunt corecte și firești, și transmit acest lucru verbal sau 

nonverbal. 

Când părinții își ignoră constant copiii sau îi agresează, aceștia pot căuta atenția sau 

mângâierea în altă parte și cel mai adesea se transformă în agresori. Ei au nevoie să fie apreciați, 

aplaudați, respectați, dar mai ales să se simtă iubiți și să aibă reguli clare. În lipsa acestora caută 



stima din partea grupului prin fapte necugetate, pentru ei amuzante, pentru victime profund 

traumatizante. Ținta le sunt copiii timizi, studioși sau care nu au posibilitățile materiale ale celor 

care dau tonul modei și al gadget-urilor în clasă. A se urmări ca idee filmulețul Beat Bullying. 

Mass-media constituie un alt factor de risc în devierea comportamentului copilului spre 

violență, prin prezentarea realității ca pe un fapt banal, indiferent de gravitatea faptelor expuse și 

mai ales fără a accentua consecințele acestor violente asupra celor ce le-au provocat.   

Tinerii expuși imaginilor violente din mass-media prezintă probabilități mai mari de a 

deveni persoane agresive, potrivit unui studiu publicat într-un număr al revistei Pediatrics, 

relatează Reuters. Tinerii care au declarat că "multe, cele mai multe sau toate" site-urile pe care 

le accesează prezintă imagini cu "oameni adevărați care se bat, se împușcă sau se ucid între ei" 

sunt de cinci ori mai expuși riscului de a dezvolta un comportament violent. 

"Descoperirea noastră întărește teoria potrivit căreia situațiile violente prezentate de 

mass-media influențează în mod direct comportamentul agresiv al tinerilor", a declarat Michele 

L. Ybarra, de la Internet Solutions for Kids, din Santa Ana, California.  

Academia Americană de Pediatrie a catalogat violența din mass-media drept "singurul 

factor ușor de remediat" vinovat de violența juvenilă.  

În apariția fenomenului violenței şcolare 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. La fel se poate întâmpla când 

profesorul în mod constant tachinează pe un elev, făcând din el ținta glumelor și a batjocurii. Fie 

că se referă la calitățile lui intelectuale, fie la modul cum se îmbracă, fie la modul cum vorbește 

sau la credința lui, copilul rămâne marcat și se manifestă în funcție de personalitatea lui. Caută 

victime la rândul lui sau devine victimă nu numai a profesorului, ci și a colegilor. 

Cu alte cuvinte se adâncește prăpastia dintre cele trei actori ai educației părinte-elev-

profesor. 

Sub eticheta violenței școlare se află o diversitate de forme de conduită: confruntarea 

verbală, poreclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop denigrator, refuzul de a colabora si de 

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

 Întocmai din acest motiv datoria profesorului, în calitate nu numai de educator dar și de 

formator de caractere, este să observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni 

manifestările violente ale acestora prin discuții atât cu elevii în cauză cât și cu familiile lor. 



Comunicarea trebuie să ocupe primul loc în minimizarea violenței școlare. Doar o bună 

colaborare a familiei cu personalul didactic va reuși prevenirea/stoparea/îndreptarea unor deviații 

comportamentale, deoarece școlii îi revine sarcina de a corija abaterile, de a defini clar diferența 

dintre moral și imoral. 

Educatorul are și rolul 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, elevii  fiind învățați să se înțeleagă reciproc, 

să asculte opiniile celor din jur, să își exprime problemele în cuvinte nu în fapte, să ia decizii 

colective, și să se supună deciziei majorității,  reușind astfel să își controleze pornirile violente. 

În acest sens, încă de la început este recomandată elaborarea unui regulament intern la 

nivelul clasei, unde 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 psihologul școlii cât și consilierul școlar, profesori diriginţi, familia și 

reprezentanți ai poliției) care ar putea preveni și combate acte de violență prin prezentarea 

faptelor și explicarea urmărilor acestora. 

Înfiinţarea în cadrul școlii a unui centru de consultanță cu părinții și elevii unde să se 

poată depista, mediatiza și dezbate acte de violență școlară. 

Ca măsură de constatare a gradului de violență în școală este indicată supravegherea 

elevilor cu ajutorul sistemelor video, nu numai pe holuri dar și în clase. Astfel se pot monitoriza 

accesul în incinta școlii, comportamentul copiilor în pauze, perturbarea activităților cadrelor 

didactice de către alte persoane,  oferind dovezi incontestabile ale faptelor comise ceea ce ajută 

la luarea unor măsuri imediate, nepermițând agravarea conflictelor. 

Pentru a evita evoluția și perpetuarea violenței în mediul școlar, este necesar ca M.E.N să 

aibă o bună colaborare cu mass-media (C.N.A) și să semnaleze părinților reducerea nivelului de 

expunere al tinerilor la violențele din mass-media  fiind considerată drept una din principalele 

măsuri de prevenire a fenomenului.  

Bullying-ul, teroarea, intimidarea, persecutarea nu vor fi reduse decât dacă non-violența 

va deveni o strategie de prioritate maximă pentru sistemul de învățământ românesc și pentru 

societatea civilă. Nu scăderea notei la purtare este soluția, nici exmatricularea, nici creșterea 



numărului orelor de sport, ci formarea profesorilor prin cursuri speciale, sensibilizarea părinților 

și motivarea copiilor non-agresivi de a se uni și a nu îngădui în cercul lor nici un fel de agresiuni. 

Mai mult, dacă disciplina religie ar fi luată mai în serios și profesorii de specialitate și-ar 

conștientiza rolul, așa cum mulți o fac, s-ar face pași importanți în reducerea cazurilor de vio-

lență. Ceea ce spune creștinismul de două milenii încoace este simplu, dar aproape ignorat - 

„să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți”. Nu e nimic mai pacifist în lume decât acest îndemn. 

Dar nu numai profesorii de religie au această responsabilitate, ci profesorii în special. Profesorul, 

specialistul în pedagogie, are datoria de a se implica imediat ce constată un caz de persecutare la 

nivelul clasei. Apropierea de copil, respectiv aplicarea unei strategii, cum ar fi jocul de rol, ar 

putea face un pas înspre ambii elevi. Pe de o parte spre cel agresat, întărindu-i moralul, respectiv 

arătându-i înțelegere și empatie, pe de altă parte, cel care agresează să fie pus în situația de a se 

vedea pe sine, în postura de agresor. 

Elaborarea de strategii, proiecte de prevenire a violenței școlare implică ca să se țină cont 

de toți factorii (temperamentali, sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent al 

copilului. Școala are un rol important în educarea și 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. 
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Educația pentru combaterea violenței în viața tinerilor este un obiectiv constant al 

activității didactice centrat pe optimizarea vieții și a capacității de a lua decizii în 

situații stresante în condiții de echilibru emoțional și control rațional.Activitatea 

http://www.tribunainvatamantului.ro/violenta-in-mediul-scolar/
http://www.hit.ro/internet-securitate/internetul-sau-mass-media-imping-tinerii-la-violenta


desfășurată la clasa a XI a C, a pornit de la un studiu de caz atașat în anexa 

lucrării.Acesta a fost selectat din lucrarea ”Prevenirea și combaterea violenței în 

școală, ghid practic pentru directori și cadre didactice”.Suportul de la care am plecat 

are 2 texte :primul ce prezintă comportamentul unui elev violent în școală, al doilea, 

povestea personajului redată de el însuși.Pentru textul 1elevii au avut o sarcină unică 

: identificarea a 5 indicatori ai comportamentului violent în situația dată.În text 

existau 10 indicatori : a) acuzații nedrepte, b)implicare în bătăi, c)distrugere de 

bunuri, d)nervozitate, e)perturbarea orelor, f) insultarea colegelor , g) elevul agresiv e 

bătut de mama unei colege , h)profesorii acuză elevul violent de deficiențe psihice, 

i)profesorii amenință elevul problemă cu exmatricularea, j) profesorii fac presiuni 

pentru transferarea acestui elev la alta școală.Elevii au fost organizați în echipe de 2 

persoane și au răspuns în scris.5 echipe au realizat sarcina propusă 100/%, 80% -2, 

60%-4, 40%-2, 10%-1.Scorul obținut de fiecare indicator al comportamentului 

violent  a fost urmatorul:distrugerea bunurilor-11 echipe, implicarea elevului în bătăi 

-10, insultarea fetelor -10, perturbarea orelor -8, nervozitate -3, acuzații nedrepte-2, 

amenințări la adresa elevului formulate de profesori-2, elevul violent victimă a 

violenței unei mame a cărei fiică a fost insultată-1.Au fost doar 2 indicatori care nu 

au fost semnalați de nicio echipă :h și j.Modul de rezolvare a sarcinii didactice releva 

si formele de violență des întâlnită de elevii acestei clase, indicatorii b,c,e,f. Pentru al 

doilea text elevii au rezolvat sarcinile semnalate în anexă.Mai întai li s-a cerut să 

identifice cauzele comportamentului violent al elevului problemă.Răspunsurile au 

vizat următorii factori:traume provocate de jignirile formulate de părinți la adresa 

elevului-3, absența mamei plecată la muncă în Italia-6, acuzații nedrepte formulate 

de colegi-1, violența fizică a tatălui-15, neglijarea copilului de către părinți-1, 

frecvența mare a scandalurilor în familie-3, lipsa afecțiunii-7, sărăcia-3, lipsa 

educației-3,consumul de alcool al tatălui-3, furia interioară-1,anxietatea copilului-2, 

comportamentul agresiv al copilului ca mecanism de apărare-1, respingerea copilului 

de către ceilalți-1.Am apreciat că elevii au reușit să identifice un spectru larg de 

cauze:economice, sociale, psihologice  cu variantele : emoționale, relaționale, 

comportamentale, atitudinale, valorice.Foarte nuanțate au fost răspunsurile copiilor 

când li s-a cerut să aprecieze comportamentul cadrelor didactice față de elevul 



agresiv pe baza informațiilor din textul 1.Au fost criticați profesorii pentru că :nu au 

oferit sprijin, nu au dorit cu adevărat să remedieze, au agresat fizic și psihic elevul cu 

anomie socială, l-au nedreptățit, au făcut presupoziția de deficiență psihică, nu l-au 

protejat de violența mamei colegei de clasă , nu au empatizat cu elevul, nu au avut 

compasiune, nu au ajutat, nu au sfătuit, au ignorat situația, au răspuns la violență cu 

violență, nu au favorizat integrarea elevului în clasă, au accentuat comportamentul 

negativ al elevului problemă, l-au discriminat rasial.Ar fi trebuit să discute cu el, să 

cunoască cauzele reale ale comportamentului său.Această lungă listă de obiecții și 

reproșuri arată cât de mari sunt așteptările elevilor față de profesorii lor și cât de 

mare este responsabilitatea cadrelor didactice în modelarea comportamentului 

tinerilor pentru rezolvarea problemelor didactice și nedidactice.Încercând să explice, 

a 3 a sarcină didactică, de ce Sorin e fericit la biserică, elevii au precizat:acolo e 

apreciat-9 echipe, preotul îl protejează-6, primește afecțiune-4, speră că D-zeu îi va 

face dreptate-3, biserica îi oferă liniște sufletească-2, e lăudat pentru aptitudinile 

muzicale-2, e un mediu plăcut1, se simte solidar cu ceilalți-1, are șansa de a fi 

pașnic-1, e un los sfânt , ferit de rău-1, preotul oferă sprijin moral-1.Elevii au 

evidențiat astfel importanța echilibrului emoțional în formarea personalității 

umane.În final elevilor li s-a solicitat să facă un exercițiu de empatie cu profesorii și 

cu Sorin și să aprecieze ce intervenții ar fi necesare ca viața personajului din studiul 

de caz să devină mai bună.Ei au recomandat:consiliere psihologică-6 echipe, 

integrare socială-2, identificarea unor rude chiar îndepărtate, care să ofere copilului 

afecțiune-2, nevoia de prieteni-2, necesitatea de a învăța Sorin cum să-și facă 

prieteni-2, consult psihiatric-4, dacă ultimul eșuează, școala de corecție-2,stimularea 

performanței lui școlare pentru a-și depăși condiția-1,îndepărtarea de tată-3, sesizarea 

protecției copilului-3, o bună hrănire și securitate afectivă-1, satisfacerea nevoii de a 

fi ascultat-1, învățarea altor modalități de exprimare a sentimentelor-1, sprijinirea lui 

de către comunitate-1.În concluzie , putem spune că exercițiul a fost un prilej bun de 

a reflecta la formele,cauzele și impactul comportamentului violent în școală și 

familie și mai ales un impuls de a medita la soluțiile ce pot contribui la îmbunătățirea 

vieții noastre. 
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ROLUL FACTORILOR EDUCATIVI IN 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ ŞI 

FAMILIE 

 

Prof. Fănică Daniel 

Școala Gimnazială Cândești 

Loc. Cândești, jud. Buzău 

Complexitatea fenomenului de violenţă ne determină să vorbim nu doar 

despre violenţa în şcoala, ci despre violenţă în general, dat fiind faptul că  între 

acestea există o legatură de determinare. Pe de o parte, de cele mai multe ori, 

copilul ia primul contact cu violenţa în sânul familiei sale extinzând apoi 

comportamentele violente şi asupra altor persoane din mediul extra-familial (grup de 

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

mediul familia (de multe ori pe fondul neglijării copilului) se răsfrâng asupra 

membrilor familiei. 

Pentru a putea preintâmpina şi dezarma un comportament violent, trebuie mai intâi să 

clarificăm şi să inţelegem 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 

analiză, fiind intrinsecă, violenţa este acţiunea în sine, dezorganizarea brutală a 

personalităţii sau colectivităţii şi afectează atât individul cât şi mediul în care acesta 

se manifestă. Violenţa nu este ereditară, dar este contagioasă... 

În apariţia şi manifestarea violenţei sunt implicaţi diverşi factori ca: familia, grupul 

de prieteni, şcoala, televizorul, calculatorul, ziarele etc., factori care pot 

împiedica manifestarea actelor de violenţă în momentul în care sunt foarte bine 

controlaţi şi în momentul în care între aceştia exista o relaţie de colaborare, în 

vederea controlării şi stopării violenţei. 

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

aceasta fiind primul mediu în care se stabileşte un anumit climat psihoemoţional cu 

tipuri expresive de comunicare şi acţiune în interior şi în relaţiile cu mediul. Familia 

constituie atât un mediu natural biologic, cât şi socio-cultural, economic. Ea asigură 



satisfacerea unei game largi de trebuinţe şi aspiraţii (nevoi şi aşteptari ale membrilor 

săi). 

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

următorul mediu în care copilul îşi va desfăşura activitatea. Aici este şi locul 

unde comportamentele violente sunt mult mai repede descoperite, copilul fiind supus 

unor cerinţe şi reguli specifice mediului educaţional, cu care de multe ori se întamplă 

să intre în conflict.Totuşi reuşita în şcoală depinde şi de familie, aceasta din urmă 

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

copilul cel mai bine fiind şi cea care influenţează şi modelează personalitatea 

acestuia în ansamblu. Familia este cea care poate da detalii despre comportamentul 

copilului acasă, pe stradă, în diverse alte locuri, despre modul în care copilul îşi 

petrece timpul liber, despre anturajul copilului. 

În familiile violente ,stabilitatea şi regularitatea vieţii e întreruptă de evenimente 

violente şi nu există o preocupare specială pentru a procura copilului experienţele de 

care are nevoie, în acord cu vârsta şi particularităţile ei. Responsabilităţile acordate 

copiilor depăşesc de regulă capacităţile lor, devenind abuzuri. Întrebată asupra 

dorinţei ei de a avea copii atunci când va fi mare, o fetiţă provenind dintr-un cuplu 

violent,răspunde : “da, vreau să am copii pentru că vreau să mă îngrijească şi pe mine 

cineva, că am obosit tot având grijă de părinţii mei…“ . 

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 (vizite la diverse 

instituţii,acţiuni caritabile ,proiecte ca “Prietenul adevărat”, “Copilăria “, concursuri 

etc.). 

Atâta timp cât cei doi factori educativi importanţi, şcoala şi familia se vor orienta 

spre acelaşi obiectiv, vor avea acelaşi deziderat, acela de a preveni şi combate 



violenţa atât în şcoală cât şi în familie, cu siguranţă ,acţiunea celorlalţi factori 

implicaţi în educaţie va fi nulă în ceea ce priveşte comportamentul violent. 

 

 

 

Biliografie: 

1.Revista invăţămantul preşcolar,nr.1-2/2004, Bucureşti 2004 

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

European, 2001 

 

VIOLENŢA VERBALĂ ŞI EFECTELE EI ASUPRA COPIILOR 

Prof. Șerbănescu Mihai Cristian 

Colegiul Național "Vladimir Streinu", Găești, Dâmbovița 

 

Abuzul verbal sau violența verbală este o formă de comportament abuziv prin limbaj. 

Violența verbală reprezintă un model de comportament care poate afecta serios dezvoltarea 

emoțională sănătoasă a unei persoane. S-a demonstrat că și o expunere singulară la un astfel de 

comportament poate fi suficientă pentru a afecta încrederea în sine și starea fizică și emoțională a 

unei persoane. 

Violenta verbală este definită ca o formă de manifestare emoțională prin care cel ce abuzează 

dorește să controleze o persoană. 

Rapoarte ale asociațiilor de psihologi și psihiatri arată că acest lucru se întâmplă des în 

relațiile de cuplu, abuzul fiind suferit în general de femei. Însă abuzul verbal poate fi suferit de 

orice persoană indiferent de gen, rasă, gabarit, vârstă sau alte criterii. 

Cu atât mai mult sunt predispuși la abuzuri verbale copiii ai căror părinți au o înclinație 

spre astfel de comportamente. Și în ciuda consecințelor pe care le poate avea și a faptului că este 

cea mai întâlnită formă de abuz, violenta verbală în general nu este tratată cu aceeași seriozitate 

ca și celelalte forme de abuz, pentru că nu există dovezi fizice. 

Fie că apare în familie, la școală sau în grupul de prieteni, violenta verbală se poate 

manifesta prin: amenințări sau intimidări, critică neconstructivă, porecle jignitoare, țipete, 



învinuiri și reproșuri repetate, manipulare emoțională, atitudini descurajatoare, farse repetate, 

diminuarea meritelor persoanei respective sau transmiterea ideii că victima nu valorează nimic 

fără agresor. 

Un copil care a fost victima  violenței verbale poate prelua cu ușurință aceasta modalitate 

de exprimare în relație cu alți copii sau cu alte persoane adulte, atunci când va crește. Copii care 

sunt victimele unor astfel de comportamente știu câtă durere pot produce acestea. Părinții care 

sunt stresați au tendința de a transmite această iritare spre copiii lor, însă aceștia trebuie să-și 

amintească că astfel copiii își pierd încrederea în primul rând în ei înșiși, apoi în părinți. 

Există posibilitatea ca acești copii să nu-și poată descoperi și manifesta talentele și să 

devină incapabili de a se adapta provocărilor vieții. 

Cel mai des întâlnit comportament de abuz verbal este țipătul la copii și folosirea unor 

expresii precum “Nu ți-e rușine?”, “Mi-e rușine cu tine”, “Tu chiar nu înțelegi?”, “Nu poți să faci 

nimic ca lumea?” și altele de acest gen. Copii vor începe să creadă lucruri precum “nimeni nu mă 

place”, “nu sunt bun de nimic”, “întotdeauna fac prosti”, ceea ce îi va împinge spre izolare sau 

chiar depresie. 

În unele cazuri, copii pot manifesta chiar comportamente auto-distructive care le pot pune viața 

în pericol. Un studiu recent a demonstrat că copiii abuzați verbal dezvoltă probleme de inter-

relaționare, manifesta tendințe de agresivitate fizică, și șansa ca acești copii să devină delincvenți 

crește considerabil. 

 Totuși principalul efect al violenței verbale este o întârziere a dezvoltării. Se poate 

observa scăderea ritmului normal de dezvoltare fizică, socială, emoțională și educațională. Copii 

pot întâmpina probleme în a-și face prieteni, pot rămâne în urmă cu nivelul de studii. Pe termen 

lung, pot deveni la rândul abuzivi, pot dezvolta anxietăți și depresii. Copiii nu știu de multe ori 

ce sau pentru ce fac anumite lucruri, însă părinții ar trebui să știe mai bine să nu aibă astfel de 

manifestări în prezența copiilor chiar dacă uneori devin supărați și frustrați din cauza copiilor. 

 Părinții trebuie să încerce să înțeleagă motivațiile din spatele comportamentului nepotrivit 

cu copii și să influențeze cauzele care îi fac să fie nervoși şi irascibili. Apoi să nu folosească 

expresii jignitoare, având pretenția că un copil să se comporte ca un om matur. Să înțeleagă că 

sunt nerezonabili dacă fac asta, un copil este un copil. Din moment ce viitorul unui copil se afla 

în mâinile unui părinte, asta e unul din cele mai provocatoare sarcini pentru părinți, de a-i ajuta 

pe copii să-și încrederea și siguranța de sine. 



De asemenea, copiii pot fi influențați de violență verbală, chiar dacă nu sunt victimele acesteia. 

Copii care sunt martorii acestui tip de comportament și al abuzului emoțional sau fizic pot 

prezenta simptome precum: 

– Depresie (sub aparența unei plictiseli cronice, manifestând dezinteres pentru activități care de 

obicei   le plac copiilor) 

– Anxietate (îngrijorare, în special pentru lucruri de care copii nu sunt conștienți) 

– Probleme la școală 

– Agresivitate 

– Hiperactivitate (nu pot sta locului) 

– Lipsa de încredere în sine (nu crede că este la fel de bun ca ceilalți copii) 

– Emoționalitate ridicată sau lipsa emoțiilor 

Copii se pot simți neimportanți, nedemni de încredere, fără putere, inadecvați, o povară pentru 

părinți. Ca și adulți sunt expuși unor riscuri crescute de alcoolism, consum de droguri, 

criminalitate, probleme de sănătate mintală, sărăcie. 

 Școala însăși poate reprezenta o sursă a unor forme de violență, ea reprezintă un loc unde 

elevii se instruiesc, învață. Dar este si un loc unde se stabilesc relații, se promovează modele, 

valori, se creează condiții pentru dezvoltarea cognitivă, afectiva și morală a copilului. 

Clasa școlară constituie un grup ai cărei membri depind unii de alții, fiind supuși unei mișcări de 

influențare reciprocă de a determina echilibrul funcțional al câmpului educațional. 

Deoarece școala nu poate constitui singurul factor care trebuie să intervină în educația 

unui copil, e necesar să stabilească în permanență o legătură strânsă cu familia elevului, ca 

împreună cu aceasta să realizeze integrarea armonioasă a copilului în societate, formarea 

trăsăturilor de caracter pozitive. 

Pentru a combate actele de violență de la nivelul școlii, este necesară o opinie unitară a 

cadrelor didactice, o colaborare strânsă a cadrelor didactice cu psihologul școlii, pentru a-i 

solicita acestuia sprijinul când este necesar, un deosebit tact pedagogic al tuturor cadrelor 

didactice, care trebuie să constituie modele de conduită pentru elevi și care să ia întotdeauna 

măsurile cele mai adecvate și aplicate la fel și cu consecvență în toate cazurile. 

Trebuie să conștientizăm elevii că fiecare om este bun la ceva, și că nu numai cel care are 

rezultate bune la învățătură este valoros, iar restul lumii nu mai contează. În cadrul orelor de 

dirigenție este necesar să se dezbată teme despre respectul pentru cei din jur, despre prietenie, 



despre ce înseamnă colegialitate și să se combată de către diriginte ideea că fiecare poate să facă 

ce vrea ; elevilor trebuie săli se explice că ei trăiesc într-un colectiv şi că nu pot face orice în 

numele 

democrației, că democrație înseamnă să te simți tu bine, dar și cei din jur și că fericirea fiecăruia 

nu trebuie să se construiască pe nefericirea celor din jur. Ca diriginți nu trebuie să uităm că 

educația se face cu orice prilej și nu numai la ora de dirigenție ( și numai la clasa la care este 

diriginte). Spiritul de echipă, respectul pentru cei din jur, manifestări opuse violenței, pot fi 

cultivate prin activități 

extrașcolare, de exemplu: vizite la copii fără familie, la bătrâni neputincioși(azil), colectarea de 

alimente, haine, jucării pentru cei nevoiași și distribuirea lor. 

Foarte important după cum am mai spus, în combaterea violenței este dialogul; între elevi 

și profesori, elevi și părinți, profesori și părinți; numai o bună comunicare între părțile enumerate 

pot depista anumite probleme din viața  acestora .O legătură de suflet între elevi și profesori 

consider că este imperios necesară pentru buna funcționare a procesului educativ și nu mă refer 

doar la diriginți ci la toți profesorii; consider că elevii trebuie tratați în mod egal și cu respect 

dând dovadă de tact și înțelepciune, indiferent de proveniență, etnie, stare materială, etc. 

O altă metodă de combatere a violenței în școală consider că poate fi cultivarea cultului 

pentru frumos, cu tot ce implică asta : artă, teatru, cinema, excursii în natură. În acest mod elevii 

conștientizează că poate exista și o altă lume în afară de cea pe care o văd zilnic (pe stradă, 

mijloace de transport, tv, mass media…); se pot realiza inclusiv concursuri tematice , incluzând 

expoziții de artă fotografică, desen, poezie, în acest fel promovând valorile artistice ale elevilor. 

 

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

Și... a construit o societate după aceste trăsături."   Krishnamurti 
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 Bullying-ul este definit ca un fenomen ostil, de excludere şi de luare în derâdere a cuiva, 

de umilire. Acest cuvânt nu are o traducere exactă în limba română, dar poate fi asociat cu 

termenii de intimidare, terorizare, şantaj, brutalizare. Această formă de conflict presupune 

dorinţa unei persoane de a-şi impune puterea, în lipsa prezenţei unei autorităţi, punându-i pe alţii 

într-o lumină proastă. În prezent se poate produce în orice tip de comunitate, în toate formele de 

grupuri sociale: în familie, la şcoală, la locul de  muncă, pe stradă, în mass-media şi altele, acolo 

unde oamenii interacţionează liber unii cu alţii. Agresiunea astfel manifestată în mod fizic sau 

psihologic poate produce daune emoţionale. Acest fenomen poate fi iniţiat de o persoană sau de 

un grup de persoane într-un raport de putere inegal în care victima nu se poate apăra, 

nedispunând de resursele necesare acestui scop. Agresorul identifică acea persoană la care 

constată slăbiciuni sau vulnerabilităţi, dar şi sentimente de neputinţă. Cei care asistă fără să 

intervină în sprijinul victimei  sunt de asemenea persoane implicate în acest fenomen. Bullying-

ul poate determina noi forme de violenţă. 

 Trăsăturile fenomenului de bullying: 

 Intenţionat-agresorul are intenţia să rănească pe cineva 

 Repetat-aceeaşi persoană este rănită mereu 

 Dezechilibrul de forţe-agresorul îşi alege victima care este percepută ca fiind vulnerabilă, 

slabă şi nu se poate apăra singură. 

Pornind de la simpla necăjire, batjocură, etichetare, răspândire de zvonuri  se poate ajunge 

chiar la violenţă fizică. Comportamentul  abuziv apare din cauza existenţei diferenţelor precum 

cele de ordin economic, rasial, de vârstă, cultural, de gen. Copiii preiau acest fel de 

comportament de la adulţi, copii mai mari, reţele de socializare, mass-media. 

În instituţiile şcolare, victimele agresorilor sunt elevii care, în general, au următoarele 

caracteristici: 

 Sunt timizi 

 Sunt mai mici sau mai mari de vârstă 

 Au abilităţi sociale scăzute 

 Sunt repetenţi sau corigenţi 

 Sunt inteligenţi sau talentaţi 



 Sunt scunzi sau înalţi 

 Sunt subponderali sau supraponderali 

 Au anumite dizabilităţi (fizice, psihice) 

 Au religie, cultură sau rasă diferită 

 Provin din medii defavorizate 

 Sunt nou veniţi în grup 

 Au părinţi divorţaţi, sunt lăsaţi în grija vârstnicilor, în plasament, înfiaţi, abandonaţi 

 Nu sunt capabili de răzbunare 

 Haine, îmbrăcăminte sau accesorii diferite 

 Purtarea sau nu de podoabe 

 Sunt diferiţi de ceilalţi prin alte trăsături. 

Deşi mai mult de jumătate dintre copii îşi doresc să beneficieze de sprijinul părinţilor într-o 

situaţie de bullying, unii declară că nu ar mărturisi deoarece: 

 Le este ruşine că nu se pot apăra singuri 

 Se tem de răzbunarea agresorilor 

 Se tem de reacţia părinţilor 

 Nu cred că adulţii îi pot ajuta 

 Nu vor să fie etichetaţi ca trădători. 

Efectele grave ale bullying-ului pot fi grave, chiar fatale. Indiferent dacă sunt copii sau 

adulţi, persoanele supuse abuzului prezintă risc de disconfort, stres, îmbolnăviri şi chiar 

sinucidere. Pe termen lung, se vor confrunta cu probleme emoţionale şi de comportament, 

probleme sociale, depresie, singurătate, anxietate, stimă de sine scăzută, rezultate scăzute. La 

nivel relaţional, victimele ajung să se izoleze, să fie afectate şi chiar manipulate, să se 

marginalizeze şi chiar să se excludă social. 

În concluzie, trebuie să fim atenţi la comportamentul elevilor noştri şi să acţionăm la 

semnalele acelora care sunt ameninţaţi sau chiar devin victime prin bullying. 
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Strategiile educaţionale pe care le utilizează unii părinţi – şi avem în vedere pe cei care 

sunt bine intenţionaţi, fiind convinşi de efectele pozitive ale modalităţilor lor de relaţionare cu 

proprii copii, precum şi a metodelor educative utilizate – nu duc totdeauna la crearea acelui 

optim educaţional care să favorizeze “rodirea” fructuoasă la nivelul personalităţii copilului a 

influenţelor educaţionale exercitate. În plus, unele strategii pot să se soldeze chiar cu o serie de 

consecinţe negative asupra procesului formării unor componente de personalitate. Necunoscând 

suficient urmările reale ale modalităţilor educative utilizate, unii părinţi ajung la un moment dat 

în faţa unor situaţii oarecum paradoxale: pe de o parte, eforturile depuse, metodele utilizate, 

aşteptările în legătură cu “investiţiile” lor educative, cu strategia lor “originală” în ceea ce 

priveşte relaţionarea cu copilul şi, pe de altă parte, rezultatele efective, concrete pe care le-au 

obţinut. 

În cazul în care părinţii conştientizează din timp această discrepanţă pot să-şi 

reorienteze fundamental sistemul lor de acţiuni educative în vederea realizării corecţiilor 

necesare. Dar, din păcate, există şi părinţi care, împotriva unor dovezi clare ale evidenţei, nu 

ajung la conştientizarea efectelor strategiilor educative utilizate şi rămân convinşi că eventualele 

necazuri apărute sunt determinate de cauze care le rămân străine şi necunoscute.2Părinţii trebuie 

să realizeze un echilibru deplin în ce priveşte transmiterea influenţelor lor educative, conturarea 

                                                           

2 NICOLAE MITROFAN, VOICU ZDRENGHEA, TUDOREL BUTOI – Psihologie judiciară, Casa de editură şi 

presă “ŞANSA” – S.R.L., Bucureşti, 1997, p.279. 



sistemului de cerinţe adresate copiilor, organizarea şi controlul activităţii acestora, înlăturându-se 

în special extremele, exagerările în ce priveşte strategia educativă utilizată. 

În continuare vom prezenta câteva dintre strategiile educaţionale necorespunzătoare 

precum şi consecinţele imediate şi de perspectivă ale acestora: 

Divergenţa metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor 

Climatul de înţelegere dintre părinţi are foarte mare importanţă în dezvoltarea 

armonioasă a tinerilor. Divergenţa de opinii dintre părinţi, privind metodele disciplinare şi 

sancţiunile educaţionale, îi derutează şi descumpăneşte pe copii în înţelegerea şi respectarea 

disciplinei, a unor reguli.Poziţiile divergente ale părinţilor în abordarea permisivităţilor, dacă 

sunt trenate pe perioade lungi de timp, pot acţiona ca factori de dezechilibrare a copilului 

ajungând, într-un final, la declanşarea unei predispoziţii spre delincvenţă. 

Rolul părinţilor este de a pregăti copiii pentru confruntarea cu obstacolele sociale, 

inerente vieţii, clădindu-le o rezistenţă la frustrare şi conflict, printr-un comportament adecvat, 

pentru a evita formarea şi exacerbarea unor trebuinţe egoiste care, în unele cazuri, declanşează 

acţiuni infracţionale.O atitudine hiperprotectoare şi excesiv de afectuoasă din partea mamei poate 

avea ca efect pierderea autorităţii mamei, dar şi perturbări în maturizarea socială.3 

Insuficienţe ale controlului parental 

Un alt factor cu anumite implicaţii în propensiunea spre delicvenţă îl reprezintă controlul 

exercitat de familie asupra activităţilor zilnice ale adolescentului, cunoaşterea modalităţilor 

de petrecere a timpului liber în afara familiei, ca şi cunoaşterea grupului de prieteni ai 

acestuia. Din acest punct de vedere, este relevant faptul că unii părinţi nu se preocupă de 

îndrumarea, controlul şi supravegherea activităţilor tânărului şi nici de cunoaşterea cercului 

de prieteni cu care acesta îşi petrece cea mai mare parte a timpului liber, “sesizându-se” doar 

după comiterea actului infracţional.  

Chiar şi în unele familii organizate sau legal constituite, cunoaşterea şi controlul 

activităţilor tinerilor se realizează deseori parţial şi incomplet, părinţii manifestând fie indiferenţă 

faţă de preocupările acestora, fie dezinteres şi chiar permisivitate faţă de prietenii “ocazionali” cu 

care vin în contact zilnic. 
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Aceste deficienţe sunt serios amplificate în cazul familiilor dezorganizate sau 

descompletate, unde lipsa unuia dintre părinţi diminuează şi mai mult exercitarea controlului şi 

supravegherii. Chiar şi în acele familii în care s-a reuşit suplinirea temporară a lipsei de acasă a 

părinţilor printr-un substitut parental (bunici sau alte rude), slăbirea autorităţii şi lipsa controlului 

activităţilor tânărului determină, în unele cazuri, “îndepărtarea” acestuia de familie, petrecerea 

timpului liber împreună cu prieteni “ de ocazie”, ca şi căutarea unor companii dubioase, care, nu 

de puţine ori, devin adevărate nuclee de inducţie negativă, iniţiindu-l pe tânăr în comiterea unor 

acte antisociale.4 

 Climat familial hiperautoritar 

Atitudinea hiperautoritară manifestată în cadrul familiei poate fi adoptată de unul dintre 

părinţi (cel mai frecvent de către tată) sau de către ambii. Atitudinea hiperautoritară 

manifestată în cadrul familiei de unii părinţi, din dorinţa de a impune o disciplină strictă şi 

severă, îşi are, adesea, sursa în firea şi temperamentul acestora de manifestare dominatoare. 

Atitudinea lor este rigidă şi “tiranică” în raport cu copiii şi în general cu toată familia. Pe de 

altă parte, trebuie diferenţiată situaţia în care părinţii hiperautoritari sunt “bine intenţionaţi”, 

în sensul că au o anumită concepţie pedagogică în care autoritarismul este asociat cu 

agresivitatea, inclusiv fizică şi cu un înalt potenţial conflictual familial. 

Severitatea excesivă, cu multe rigidităţi, cu interdicţii nu lipsite uneori de brutalitate, cu 

comenzi ferme pline de ameninţări, cu privaţiuni de tot felul îşi lasă puternic amprenta asupra 

procesului de formare a personalităţii copilului. Părinţii hiperseveri impun un regim de muncă 

pentru copiii lor, care depăşeşte limitele de toleranţă psihologică şi psihofiziologică ale acestora. 

Copiii sunt puşi mereu în faţa unui volum mare de sarcini pentru a putea realiza cât mai repede 

acele achiziţii care să corespundă întru totul aspiraţiilor părinţilor. 

Aceşti părinţi se conduc se conduc după formula “facem totul ca să scoatem din el un 

om deosebit”, ceea ce nu e rău deloc ca intenţie dar, după maniera concretă în care procedează, 

rezultatele contradictorii nu întârzie să apară. Menţinerea copilului într-un climat hipersever 

determină, treptat, modificări serioase în una dintre cele mai importante dimensiuni ale 

personalităţii – este vorba de cea atitudinal-relaţională – traduse în fenomene de apatie şi 

indiferenţă accentuată faţă de ceea ce trebuie să întreprindă sau în ce priveşte relaţionarea cu cei 
                                                           

4 DAN BANCIU, SORIN M. RĂDULESCU, MARIN VOICU – Adolescenţii şi familia, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 280. 



din jur, atitudini de protest şi revoltă chiar faţă de noile influenţe exercitate asupra sa, toate 

acestea ca urmare a unei suite de frustraţii acumulare în timp. 

În faţa părintelui hiperautoritar şi hiperagresiv, copilul nu are altă alternativă decât 

supunerea oarbă, necondiţionată în raport cu cerinţele şi pretenţiile acestuia dar efectele negative 

ale unui asemenea “tratament” în planul dezvoltării şi evoluţiei personalităţii nu întârzie să apară. 

La agresivitate şi ostilitate, copilul nu răspunde direct în raport cu părintele-agresor, ci indirect, 

prin atitudinile şi chiar acţiunile agresive orientate către alţii. Tensiunea acumulată în timp, ca 

urmare a frecventelor stări de frustraţie datorate regimului hiperautoritar impus se va elimina 

prin descărcări bruşte, prin forme de conduită agresivă şi explozivă la adresa altora. Şi de aici 

până la conduita delincventă nu mai este decât un pas. Cercetările efectuate de către V. 

Dragomirescu5 arată că 72% dintre delicvenţii minori studiaţi provin din familii în care se 

practica un sistem disciplinar strict sau haotic. L. Berkowitz6 arăta că un copil care se simte 

frustra de dragostea paternă, se simte respins de tatăl său şi care adesea este chiar maltratat de 

către acesta, va învăţa modul de a reacţiona agresiv, dar obiectul agresivităţii sale nu va fi 

persoane tatălui său, ci toţi deţinătorii autorităţii (şcolare, ai ordinii publice). 

 Climat familial hiperpermisiv 

Dacă hiperautoritarismul reprezintă o exagerare a exercitării rolului parental în direcţia 

impunerii totale a voinţei părinţilor şi limitării posibilităţilor de exprimare a iniţiativei şi 

independenţei copilului, hiperpermisivitatea creează în mod exagerat condiţii de apărare a 

acestuia împotriva “pericolelor şi prejudiciilor”. Părinţii depun mari eforturi de a proteja copilul, 

de a-l menaja într-o manieră exagerată, grija şi activitatea părintească constituind o sferă 

protectoare cu pereţi multipli prin care el nu mai poate singur să iasă către lume, pentru a-şi 

încerca forţele proprii, forţe care trebuie confruntate într-un cadru echilibrat pentru a-şi putea 

contura dimensiunile lor reale şi, cel mai important lucru, treptat, în urma confruntării cu lumea, 

cu alţii, a se realiza o concordanţă corespunzătoare între imaginea de sine şi ceea ce există şi este 

în continuă formare şi devenire (capacităţi, însuşiri, atitudini etc.). 
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Una dintre consecinţele imediate ale exercitării influenţelor educative în manieră 

superprotectoare este detaşarea între imaginea de sine şi posibilităţile reale ale copiilor. Se pot 

contura atitudini de îngâmfare, de exacerbare a eului, de supraevaluare a propriilor posibilităţi cu 

tendinţa de a-şi impune în faţa celorlalţi voinţa şi sistemul lor de păreri şi opinii în mod 

dominator, persuasiv fără însă ca acestea să aibă, de cele mai multe ori, acoperire în ce priveşte 

ansamblul de capacităţi şi aptitudini, experienţa de viaţă. 

Atitudine familială indiferentă 

Pe fundalul privării copiilor de atitudini simpatetice din partea părinţilor, existenţa 

atitudinilor reci – indiferente se instalează o agresivitate latentă. La copilul “neglijat” de părinţi 

se observă o neglijenţă în ţinută şi activitate, indiferenţă faţă de şcoală şi o serie de atitudini 

antisociale. Sub raport afectiv este instabil, emotiv şi iritabil.Copii “respinşi” de părinţi sunt 

brutali, nu suportă poziţii de inferioritate în joc, sunt închişi în sine, respinşi, în consecinţă, de 

colegi. Indiferenţa sau antipatia cu care este întâmpinat în mediul familial îşi pune pecetea asupra 

conduitei sale, iar reacţiile comportamentale vor fi antipatice şi agresive. Lipsa de colaborare a 

părinţilor se materializează în sentimente ostile faţă de aceştia.7 

Climat familial conflictual 

Există unele familii care, deşi sunt “organizate” se caracterizează prin accentuate stări 

conflictuale care pot fi de intensitate diferită şi se pot întinde pe perioade mari de timp 

(plecând de la forme relativ mai simple, cum ar fi cearta, neînţelegerile, contrazicerea 

ascuţită, refuzul unor obligaţii conjugale sau familiale etc. şi ajungând la forme mai 

complexe şi grave, cum ar fi, agresivitatea fizică, alungarea de la domiciliu, existenţa unor 

relaţii adulterine etc.) 

În situaţiile în care intensitatea, conţinutul, forma de manifestare şi frecvenţa 

conflictelor interconjugale şi intrafamiliale cresc semnificativ, acestea capătă valenţe 

dezorganizatoare în microgrupul familial, devenind simptome ale “sindromului disfuncţional” 

familial. Conflictul conjugal patogen se caracterizează prin capacitatea de penetraţie distructivă 

la nivelul personalităţii consorţilor, dezorganizând reacţiile, paternurile şi habitus-urile adaptive 

şi împiedicând realizarea funcţiilor fireşti ale cuplului conjugal şi parental. 
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Nu de puţine ori, copii care resimt puternic influenţele climatului conflictual familial, 

fug de acasă şi caută să găsească diferite grupuri de apartenenţă care, la rândul lor, pot fi 

orientate antisocial. V. Dragomirescu8 găseşte în cadrul lotului de minori studiaţi 62% ce provin 

din familii în care existau relaţii socio-afective neadecvate, caracterizate prin stări tensionale, 

conflicte repetate şi comportament violent. Situaţia este mult mai dramatică în cazul în care, în 

cadrul familie sunt cazuri de alcoolism, imoralitate şi promiscuitate. Astfel după unii cercetători, 

alcoolismul în familiile din care provin delicvenţii se manifestă într-o proporţie de aproape trei 

ori mai mare decât în celelalte familii.9   

Familiile caracterizate printr-un potenţial conflictogen ridicat şi puternic carenţate din 

punct de vedere psihoafectiv şi psihomoral afectează în cea mai mare măsură procesul de 

maturizare psihologică şi psihosocială a personalităţii copiilor, datorită mai ales dezechilibrelor 

şi dizarmoniilor resimţite în cadrul unor subcomponente ale personalităţii şi anume: atitudinal-

relaţională şi motivaţional-afectivă. Fuga de acasă a copiilor, asociată cu lipsa de supraveghere 

parentală, îi determină să adere la unele medii şi grupuri extrafamiliale cu un mare potenţial 

delincvenţial.10 

 

Interpretarea chestionarelor și măsurile  

pentru prevenirea și combaterea violenței 

 

Prof. Toader Bianca 

Școala Gimnazială Costești 

 

ARGUMENT 

     Actele de violenţă petrecute între elevi pun 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 
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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.                

 

SCOP 

Chestionarul are ca scop studierea fenomenelor legate de violenţa, pentru a oferi elevilor  

şansa de a-şi dezvolta personalitatea şi de a dobândi o educaţie de calitate, în conformitate cu 

dreptul european la o şcoalã sigurã si fãrã violenţã, la libertate de exprimare fãrã discriminări şi 

reprimări. 

 

OBIECTIVE 

 Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violenţã la Școala Gimnazială Costești; 

 Identificarea situaţiilor de violenţã şcolarã; 

 Identificarea cauzelor generatoare de violenţă în şcoalã; 

 Elaborarea unui set de recomandãri, destinat elevilor, cadrelor didactice şi pãrintilor, cu 

scopul de ameliorare a fenomenului violenţei în şcoalã 

 

GRUPUL ŢINTĂ 

Elevii de la formele de învăţământ primar (clasele a III-a și a IV-a) și cei de nivel 

gimnazial . 

Chestionarul a fost aplicat unui eşantion reprezentativ de 100 elevi  din grupul ţintă. 

 

INTERPRETAREA CHESTIONARULUI 

 

 Răspunsurile au fost următoarele: 

 

1. Ai primit vreodată observaţii din partea profesorilor sau colegilor din cauza 

comportamentului neadecvat pe care l-ai avut? 

 



Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent 

a. da 40 40% 

b. nu 60 60% 

Dacă da,  în ce a constat comportamentul neadecvat? 

 Am vorbit neîntrebat – 28 răspunsuri 

 Am folosit un limbaj neadecvat – 4 răspunsuri 

 Am copiat le test – 4 răspunsuri 

 Am folosit telefonul în oră – 4 răspunsuri 

 

2. Care crezi că sunt cele mai frecvente forme de manifestare a comportamentului violent 

între elevi ? 

 

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent 

a. violenţa verbalã (injurii, poreclire, jigniri, 

tachinare)  

100 100% 

b. violenţa fizicã (bãtaie, lovire)  24 24% 

c. certuri, conflicte  16 16% 

d. furtul între elevi  8 8% 

 

3.  Ai asistat  la scene de violenţă în şcoală?  

 

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent 

a. da 36 36% 

b. nu 64 64% 

Dacă da,  în ce au constat acestea?  

 Injurături, jigniri – 22 răspunsuri  

 Bătaie între elevi – 14 răspunsuri 

Cum ai reacţionat?  

 am privit fără să fac nimic – 24 răspunsuri 

 am încercat să-i despart şi să aplanez conflictul – 10 răspunsuri 



 am lovit şi eu – 2 răspunsuri 

 

4. Ai fost vreodată victima unui comportament agresiv, în şcoală?  

 

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent 

a. da 20 20% 

b. nu 80 80% 

Dacă da,  în ce au constat acestea? 

 Am fost înjurat – 12 răspunsuri 

 Am fost lovit – 8 răspunsuri 

 

 5. Ai fost agresat vreodată de un coleg de clasă?  

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent 

a. da 12 12% 

b. nu 88 88% 

 

Dacă da,  de către cine? În ce fel ai fost agresat? 

 Am fost înjurat, jignit – 8 răspunsuri 

 Am fost lovit – 4 răspunsuri 

 

6. Care 3 măsuri consideri că ar fi cele mai eficiente pentru reducerea comportamentelor  

violente în şcoalã: 

 

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent 

a. scãderea notei la purtare 52 52% 

b. consilierea psihologicã  42 42% 

c. exmatricularea  36 36% 

d. activitãţi de reeducare (muncã în folosul 

comunitãtii, al şcolii) 

66 66% 

e. amendã aplicată părinţlor 24 24% 



f. activitãţi educative suplimentare, pentru 

explicarea cauzelor şi consecinţelor violenţei 

64 64% 

g. profesorii sã le acorde mai multã atenţie 

elevilor cu manifestări violente 

8 8% 

h. mai multã supraveghere din partea pãrinţilor  10 10% 

i. instalare de camere video în incinta scolii  8 8% 

j. colectivul clasei sã ia atitudine prompt şi ferm 

(cei vinovaţi sã fie o vreme marginalizaţi) 

8 8% 

 

7. În cazul în care eşti victima unui comportament agresiv în şcoală, cum procedezi? 

 

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent 

a. răspund şi eu cu agresivitate 20 20% 

b. anunţ dirigintele 16 16% 

c. anunţ conducerea şcolii 10 10% 

d. îmi anunţ părinţii 8 8% 

e. anunţ poliţia 2 2% 

f. nu răspund la provocări 34 34% 

g. cer ajutor colegilor 16 16% 

h. încerc să aplanez conflictul  42 42% 

 

8. Care crezi că sunt cele mai frecvente cauze ale comportamentului violent în rândul 

elevilor? 

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent 

a. invidia 24 24% 

b. teribilismul specific vârstei 34 34% 

c. lipsa de educaţie, de cultură  36 36% 

d. televiziunea şi filmele care prezintã şi induc 

violenţã 

14 14% 

e. lipsa dragostei pãrinteşti 10 10% 



f. agresivitate, nervozitate înnăscută 28 28% 

g. dorinta de a fi în centrul atenţiei  31 31% 

h. diverse frustrãri personale (singurãtatea, lipsa 

de prieteni, lipsuri materiale) 

14 14% 

i. consumul de bãuturi alcoolice sau droguri 10 20% 

j. certurile şi agresiunile la care sunt supuşi în 

familie 

20 20% 

9. Ai fost vreodată agresat (fizic sau verbal) de către profesori? 

 

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent 

a. da 14 14% 

b. nu 86 86% 

 

Dacă da,  în ce fel? 

 M-a făcut “prost” – 8 răspunsuri 

 M-a făcut “idiot” – 2 răspunsuri 

 M-a făcut “tâmpit” – 2 răspunsuri 

 M-a făcut “animal” – 2 răspunsuri 

 

10. Care sunt cele mai frecvente forme de manifestare a comportamentului violent al 

elevilor faţã de profesori, în clasa ta? 

 

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent 

a. indisciplina la ore 76 76% 

b. deteriorarea sălii de clasă şi a mobilierului 18 18% 

c. refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare  28 28% 

d. injurii, jigniri 10 10% 

e. obrăznicia  68 68% 

 

 

CONSTATĂRI 



- Toţi elevii chestionaţi indică violenţa verbală ca fiind cea mai frecventă formă de violenţă între 

elevi, doar un număr mic indicând violenţa fizică sau furtul 

-  Majoritatea cazurilor de violenţă la care elevii au fost martori sau victime se referă la violenţa 

verbală 

- Din cei 12 elevi care au răspuns afirmativ la întrebarea „Ai fost agresat vreodată de un coleg de 

clasă?”, doar 2 elevi au precizat numele agresorului, ceilalţi refuzând să facă acest lucru 

- Un număr foarte mare de elevi consideră că cele mai eficiente măsuri pentru reducerea 

comportamentelor  violente în şcoalã sunt cele de tip educativ (muncã în folosul comunitãtii, al 

şcolii, activitãţi educative suplimentare pentru explicarea cauzelor şi consecinţelor violenţei) 

- Un număr mare de elevi indică o atitudine nonviolentă ca răspuns la o eventuală agresiune ( nu 

răspund la provocări, încerc să aplanez conflictul) 

- Manifestările de violenţă ale profesorilor faţă de elevi sunt foarte puţine şi constau exclusiv în 

violenţă verbală 

- Majoritatea elevilor indică indisciplina la ore şi obrăznicia ca fiind principalele forme de 

manifestare a violenţei elevilor faţă de profesori 

 

 În concluzie, din răspunsurile elevilor chestionaţi reiese faptul că la Școala Gimnazială 

Costești fenomenul violenţei există, dar nu atinge proporţii îngrijorătoare. Se impune 

luarea unor măsuri eficiente de prevenire şi combatere a violenţei în şcoalã, care să 

ducă, dacă nu la eliminarea totală, cel puţin la diminuarea numărului actelor de 

violenţă.   

 

MĂSURI 

- Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent şi  implicarea activã a acestora; 

- Valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacitãţii elevilor care au comis acte de   violenţã,  

evitarea măsurilor centrate exclusiv pe sancţiune; 

- Încurajarea exprimãrii opiniei elevilor; 

- Constituirea unor structuri cu rol de mediere, alcãtuite din elevi, profesori, pãrinţi, poliţist de 

proximitate 



- Derularea unor programe de informare a elevilor privind modalitãţile de gestionare a unor 

situaţii concrete de violenţã (auto-control, negocierea conflictelor, comunicare, mijloace de auto-

apãrare) 

- Abordarea, în cadrul orelor de dirigenţie (şi nu numai) a temelor relevante pentru problematica 

violenţei  

- Derularea unor programe şi activitãţi extra-curriculare (sãptãmâna anti-violenţã; 

concursuri/expoziţii tematice, invitarea unor specialişti care sã prezinte într-un mod interactiv 

teme legate de violenţa şcolarã la care sã participe, pe lângã elevi, şi cadre didactice şi pãrinţi) 

- Transformarea regulamentului şcolar din instrument formal în mijloc real de prevenţie şi 

intervenţie 

- Intensificarea colaborării cu Asociaţia părinţilor şi alţi reprezentanţi ai societãţii civile 

- Monitorizarea permanentă a fenomenelor de violenţã în şcoalã 

 

                                                                                     

PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

Denumirea proiectului: „Diferiți, dar prieteni!”; 

Tipul activității: nonformală, teatru; 

Coordonator: prof. Carmen Macovei; 

Grup țintă: elevi din clase V-VIII de la Școala Gimnazială Nr. 1 Albești, Botoșani; 

Data desfășurării : 16 noiembrie 2017; 

Locul desfășurării: Căminul Cultural din Albești; 

Motto: „Dacă picăturile de apă nu ar fi prietene, n-am avea râurile și nu ne-am bucura de 

răcoarea lor; dacă soarele nu ar fi prietenul plantelor, nu ne-am bucura de culorile și de parfumul 

florilor; dacă lumina n-ar fi prietena boabelor de rouă, n-am avea prospețimea dimineților și dacă 

frunzele copacilor n-ar fi prietene, n-am vedea verdele pădurii… Să ne privim în ochi cu 



blândețe, să ne dăm mâinile și vom vedea cât de bogați suntem căci stăpânim cea mai valoroasă 

comoară a lumii: PRIETENIA.” 

Argument:  

 Mohandas K. Gandhi spunea: „Nicio cultură nu poate supraviețui dacă-și propune ca 

scop final exclusivitatea.” Aceste cuvinte cu siguranță înclină balanța înspre ideea de 

multiculturalitate, concept ce-și propune să sublinieze acceptarea și integrarea diferitelor culturi 

într-o societate dată. Într-adevăr, principalele obiective multiculturale au fost și sunt sprijinirea 

grupurilor etnice în păstrarea și consolidarea propriei lor identități, depășirea obstacolelor ce stau 

în calea participării lor efective la viața socială a țării de adopție, promovarea schimburilor 

culturale și susținerea imigranților în încercarea de a face față inerentelor procese culturale de 

adaptare, amestec cultural sau contopire.  

 Activitatea subliniază diversitatea culturală a celor care învață și transformă educația într-

un spectacol al minții, al sensibilității, al intuiției, al valorilor culturale, al creativității, al gândirii 

critice și comunicării interculturale, promovând toleranța, înțelegerea și respectul reciproc. 

 Scopul:  

- Încurajarea dialogului intercultural prin implicarea elevilor în activități extrașcolare; 

- Dezvoltarea competențelor transdisciplinare și social-civice  ale elevilor și ale cadrelor 

didactice; 

Obiective: 

- Promovarea limbii, tradițiilor și a culturii minorităților; 

- Promovarea cetățeniei active; 

- Receptarea bogăției culturale a strămoșilor, păstrarea și transmiterea acesteia generației 

viitoare; 

- Dezvoltarea abilităților artistice; 

- Conștientizarea și asumarea pozitivă a propriei identități culturale; 



Descrierea activității: elevii prezintă un joc de rol în care fiecare reprezintă o țară și îi descrie 

cele mai cunoscute obiective turistice, elemente de gastronomie, imnul, steagul, personalități 

culturale, obiceiuri, tradiții etc.; 

Evaluare: fișă de evaluare, portofoliu; 

 

                                    Adolescența si violența 

 

Prof. Cazacu Camelia 

Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu Galați 

 

 Agresivitatea poate fi fizică sau verbală, iar comportamentul este clasificat ca 

agresivitate daca nu produce efectiv durere sau leziuni. Comportamentul care produce accidental 

durere sau leziuni nu este agresivitate. Distrugerea proprietății sau alte comportamente 

distructive se pot incadra în categoria de agresivitate. 

Factorii care contribuie la agresivitatea adolescenților 

Factorii care sporesc riscul de comportare violentă  la adolescent, pot fi: comportamentul 

stresant al adulţilor: ostilitate, mânie, izolare, tensiune în familie; violenţa în familie: tinerii nu 

învaţă de la părinţi cum să se controleze singuri; expunerea la cruzimea din mass-media; victime 

ale abuzului fizic sau sexual; supraveghere şi discipline deficitare; nivel cultural şi de şcolarizare 

scăzut; neacceptarea responsabilităţii pentru faptele comise; expunerea recentă la umilire sau 

respingere; influenţa nefastă a prietenilor agresivi; lipsa prietenilor sau izolarea socială; neputinţa 

de a-şi exprima afecţiunea, în special la băieţi; asocierea cu găşti sau culte antisociale; violenţa 

socială din jur – cartier, oraş; accesul la arme albe sau de foc; factori ereditari, deşi rareori lipsa 

autocontrolului se moşteneşte; lipsa programelor de educaţie pentru sănătate, care să promoveze 

un stil de viaţă optim;  tulburări psihice 

Agresiunea în adolescenţă îmbracă mai multe forme: verbală, fizică, emoţională. 

Atacul poate veni de la o persoană la alta, de la un grup la o persoană sau de la un grup la altul. 



Tinerii agresivi sunt priviţi ca fiind populari deşi ceilalţi se tem de ei. În ciuda popularităţii de 

moment, bătăuşii de exemplu sunt lipsiţi de competenţă socială şi, mai târziu, vor suferii în 

relaţiile intime. Alte forme de agresiune se manifestă prin: ridiculizarea colegilor, porecle, glume 

dure, sarcasm, cinism, răspândirea de zvonuri umilitoare, hărţuire sexuală, ameninţări verbale, 

sau mai grav intimidare sau atac fizic. 

Factorii care contribuie la agresivitatea copiilor 

Influențe genetice și/sau temperamentale, modele de atașament nesecurizante, condiții de 

stres constant, lipsa unor strategii adecvate de rezolvare a problemelor, insuficiente modele care 

promovează si ofera exemple de comportamente neagresive, experiența limitata în acest sens 

(colegi, membri ai familiei, emisiuni TV, jocuri pe calculator), stil parental ineficient: stil 

autoritar, dur sau coercitiv; stil parental permisiv, prea indulgent; stil de respingere; probleme de 

ordin psihologic ale părintelui – depresia sau alcoolismul, nivel ridicat al stresului în familie, 

conflicte între părinți. 

Deşi de cele mai multe ori când se vorbeşte despre 

agresivitate, se are în vedere în principal 

agresivitatea fizică, comportamentul agresiv poate 

îmbrăca cele mai diverse forme, de la simple „accese 

de furie” până la acte de violenţă extremă, 

distructivă. La copil şi adolescent întâlnim frecvent 

agresivitate fizică, agresivitate verbală, crize de furie 

şi comportament opoziţionist/sfidător/provocator.  

De la primul click pe telecomandă, copiii sunt expuşi la cele mai variate forme de violenţă: 

desene animate, ştiri, violenţă politică, jocuri video, filme, toate prezintă, uneori chiar sub un 

unghi atrăgător sau pozitiv manifestări sociale care par să se generalizeze şi să fie chiar acceptate 

în unele contexte culturale. 

Copiii pot deveni, astfel, victimele curentului de informaţie prost înţeleasă, pot prelua gesturi 

şi modele de atitudine care pot lua forma agresivităţii şi violenţei, de la vârste din ce în ce mai 

fragede, contribuind la dezvoltarea problemelor de comportament. 



Există chiar şi o explicaţie biologică: creierul expus intensiv la exemple de violenţă (cum ar 

fi, la jocuri video violente) devine mai puţin responsiv la actele agresive iar acest răspuns 

diminuat al creierului este un factor favorizant al creşterii agresivităţii. 

Uneori, agresivitatea copilului este un mesaj adresat celor ce-l înconjoară (şi un copil trist, 

speriat, abuzat, neglijat, poate fi agresiv). Prin intermediul ei, copilul poate încerca să se apere de 

critici, de respingere, de ignoranţă, de singurătate, de neputinţă, de pedeapsă, de batjocură. 

Copiii agresivi trebuie invatati efectiv cum sa isi controleze comportamentul si, mai ales, 

cum sa isi gestioneze furia si conflictele, toate acestea fara sa apeleze la agresiune – desigur, 

cu ajutorul parintilor, care le ofera modalitati alternative de rezolvare a problemelor. 

Metode de reducere a agresivitatii 

Este important să întelegem modul în care emisiunile TV și alte activități care 

presupun petrecerea timpului în fața ecranelor pot 

influența negativ comportamentul agresiv. Violenta de 

la televizor este intâlnită chiar și în emisiunile special 

create pentru copii sau în desenele animate. Studiile 

sugerează că televizorul si jocurile video încurajează  

agresivitatea, deoarece, de multe ori, o folosesc ca pe un 

mijloc de rezolvare a conflictelor. In plus, aceste forme de 

divertisment îi desensibilizează pe copii, împingandu-i spre 

agresivitate. Ei devin atât de obisnuiți să o vadă, încat nu mai sunt afectați de ea. 

Bibliografie: 

Coordonatori: Mihaela Jigău, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Aurora Liiceanu, Institutul 

Naţional de Criminologie, Liliana Preoteasa, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Violenţa în 

şcoală, CONCLUZIILE STUDIULUI REALIZAT PE BAZA PROiECTULUI desfăşurat în 

colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – promotorul , finanţat de UNICEF 

           Bogdan Cronţ  Cum scoatem copiii de sub influenţa mijloacelor mass-media: Alternative    

pozitive la  internet şi televizor,   

http://www.agoracrestina.ro/autori/bogdan-cront-238.html


STOP VIOLENȚEI! 

 

  Numele şi prenumele elevului: Ignat Raluca Ștefana 

  Clasa: a V-a  

  Profesor coordonator: Rodica  Vlad 

  e-mail profesor: rodica_negrea_vlad@yahoo.com 

  Liceul de Arte Margareta Sterian, Buzău 

                      

               Acum mulţi ani în urmă, în lumea noastră, totul era liniştit. Oamenii se apreciau şi 

nimeni nu era discriminat. Era ca o lume de vis. Era lumea perfectă. Lumea perfectă nu avea 

violenţă. Toţi oamenii erau mulţumiţi şi nimic rău nu părea că urma să se întâmple. Însă, peste un 

timp, totul avea să se schimbe. 

               Au început răutățile, discriminarea şi violenţa. Oamenii, fără frică de pedeapsa divină,  

au început să se comporte din ce în ce mai urât unii cu alţii. Violența era ca o molimă care îi 

atingea pe toţi sau ca un blestem fără leac. Înainte de asta, trăiau ca în Grădina Edenului, se 

iubeau și duceau o viață fericită. 

              Asemenea lui Adam,  exista  un om ales și bun departe de această ,,molimă’’. Se numea 

Serafim, nume de înger. El nu ştia de ce pământenii au început deodată să fie dușmănoși și cruzi. 

Nu ştia ce putea face pentru a-şi aduce prietenii, familia şi întreaga lume la bună înțelegere. Se 

ruga Bunului Dumnezeu să-i dea putere să-i schimbe. Domnul S-a îndurat, după ce acesta le-a 

spus:   « Oamenii, aveți în adâncul inimii voastre frica de Dumnezeu ! Păziți poruncile, mai ales 

pe aceasta : “ iubiţi-vă unii pe alţii cum v-am iubit Eu”  sau  “nu-i întoarce nimănui răul, ci iubiţi 

pe vrăjmaşii voştri ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în Ceruri “ ».  

           Dacă în centrul vieţii noastre este Dumnezeu, n-am putea să mai fim violenţi, ci cuvântul 

Lui ne va fi un îndrumător în întreaga viaţă. 

       Trebuie să fim blânzi, milostivi, “ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă“   şi  

“ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul“. 

       De aceea, îndemnul meu pentru fiecare om care vrea să trăiască în pace, departe de violenţă 

este  să se apropie de Dumnezeu şi  cuvântul Lui să-i fie hrana zilnică. 



O FETIȚĂ PE NUME ”VIOLENȚA 

   

Demirci Feridun Ștefan, clasa a VI-a, Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”, municipiul 

Târgoviște, județ Dâmbovița 

Profesor coordonator: Duroi Alice Isabela 

 

 A fost odată o fetiță pe nume ”Violența”. Aceasta era cea mai mică din clasa ei, atât ca 

vârstă, cât și ca înălțime. Colegii ei de clasă o cam ocoleau, nu prea vroiau să stea cu ea în bancă, 

nu o invitau la aniversările lor, nu doreau să facă parte din clasa lor.  

Nu prea era mulțumită cu statutul ei, vroia să fie mai mult băgată în seamă.     

Atunci s-a gândit : ”Trebuie să fac ceva. Nu mai pot continua așa. O să le arăt cine sunt 

eu, că sunt mai puternică decât ei.”  

Și a trecut la fapte. A devenit prezentă în tot ceea ce făceau colegii ei de clasă. Chiar dacă 

aceștia nu o invitau, ea nu-i lăsa în pace. Unde erau ei, era și ea: în timpul orelor de curs, în 

pauze, în sala de clasă, în curtea școlii, în excursii, la aniversări, peste tot.  

Nimic nu mai era ca înainte. Vechile prietenii s-au destrămat, notele elevilor erau din ce 

în ce mai mici, profesorii erau mereu supărați, părinții la fel, nu se mai organizau excursii, nu 

mai existau aniversări. 

Dar, după un timp, toată lumea implicată, a căzut de acord că nu mai pot continua așa, că 

trebuie făcut ceva. S-au sfătuit, iar s-au sfătuit, au cerut ajutor altor persoane.  

Până la urmă au decis: ”Violența” este de vină. Dar poate nu este vina ei. Poate și ea 

trebuie ajutată. Trebuie să o ajutăm să se schimbe. Sigur , nici ea nu se simte bine așa.  

Și ei au reușit. „Violența”, colega lor s-a schimbat în ”Bunătatea”, ”Prietenia”, 

”Toleranța”, ”Înțelegerea”.  

Acum ea este prietenă cu noi, se simte bine, este fericită, chiar și alți copii din școală 

doresc să le fie colegă de clasă.  

   

 

 

 

 

 

 



FĂRĂ VIOLENȚĂ! 

 

Grosu Antonia, cl. a VII-a 

Școala Albești, jud. Botoșani 

Profesor Macovei Carmen 

 

 Era primăvară. Soarele ca o minge de foc trimitea razele aurii pentru a ne încânta. După 

ore, am observat doi tineri violenți fizic și verbal cu un copil. M-am dus la ei și le-am spus că 

violența față de cei fără apărare nu te face puternic pentru că violența este arma celor slabi. Le-

am spus:  

-Fiind așa de frumos afară, ar fi mai bine să-i ajutați să treacă strada pentru a merge la  magazin; 

poate le sunteți de ajutor să le duceți cumpărăturile sau să verifice restul primit! Cu folosirea 

violenței sunteți niște lași! 

 Le-a trebuit ceva timp de gândire până când au înțeles ce le-am explicat. Le-am mulțumit 

pentru înțelegere și mi-am continuat drumul bucuroasă că am reușit să opresc o situație de 

violență ce ar fi putut avea urmări foarte grave. 

 Ajunsă acasă, m-am așezat într-un colț al camerei și am început un alt volum din seria 

„Nevinovata fetiță” care era singură la părinți, avea șapte ani și o inteligență extraordinară; își 

făcea temele regulat, uneori lucrând și suplimentar la materiile preferate; a făcut parte dintr-o 

familie fericită până în momentul în care firma familiei a dat faliment; tatăl ei venea nervos de la 

serviciu, descărcându-și nervii pe mamă: o înjura și o lovea în fața copilului; pentru ea era o 

traumă psihică. Când crescu, părinții fiind divorțați și plecând fiecare în străinătate, fetița a 

devenit violentă cu colegii de clasă, prietenii, vecinii, urmând exemplul tatălui. 

 Pe mine m-a ajutat foarte mult lectura acestui volum deoarece am realizat că violența în 

familie este un lucru negativ, iar copiii care trăiesc în violență devin violenți. 

NU LĂSAȚI VIOLENȚA ÎN CASA VOASTRĂ!!!! 



SĂ MOARĂ VIOLENȚA! 

Ciubeică Luisa, cl. a VII-a B 

Școala Gimnazială Nr. 1 Albești, jud. Botoșani 

Prof. Macovei Carmen 

 

 Era vară; soarele strălucea ca o perlă. Noi, copiii, ne jucam frumos, făceam curse de 

alergare. În timp ce alergam pe lângă case, auzeam ceva ciudat: urlete și pocnituri îngrozitoare; 

după câteva zile, am aflat că acollo trăiesc niște oameni care consumau alcool și, când erau în 

stare de ebrietate, iadul era pe pământ pentru copiii aceștia. Erau bătuți, înjurați, maltratați, însă 

eu nu puteam face nimic pentru a-i ajuta. Eram doar copil și nu puteam decât să mă gândesc cum 

aș putea să-i ajut altfel decât prin intervenția mea. Mă gândeam la cât de mult suferă ei și ce 

durere au, fiind bătuți, nemâncați cu zilele, neavând nici haine, nici jucării. Nu puteam să mă 

apropii să le aduc câte ceva pentru că îmi era frică să nu mă lovească și pe mine. Timpul a trecut, 

a venit toamna și mă tot gândeam la acei copii. Fiind la școală, mi s-a cerut să fac o compunere 

despre violență. Atunci am prezentat situația acelor copii. După câteva zile, văd o ambulanță 

trecând pe acolo, luând-o pe mama copiilor deoarece a fost bătută de soțul ei până la leșin. Copiii 

au fost luați la un centru de plasament, dar tot nu se simțeau bine nici acolo, până într-o zi când a 

venit o doamnă și a spus că vrea să înfieze cei trei copii. Din fericire, și copiii au prins dragoste 

de ea, iar eu mă bucuram de fiecare dată când treceam pe acolo fiindcă nu mai auzeam copiii 

țipând.  

Violența să dispară, 

Să iasă de tot din țară, 

Chiar și de pe Globul nostru,  

Că aici nu-și are rostul! 

Violența să dispară, 

Să moară, să nu apară 



Din nou pe Pământul nostru 

Că ea chiar nu-și are rostul! 

 

VIOLENȚA ÎN FAMILIE 

Cumpătă Anamaria, cl. a VII-a 

Școala Albești, jud. Botoșani 

Prof. Macovei Carmen 

 

 Este vară; soarele auriu mângâie pământul de catifea cu razele sale blânde. Acum un an la 

noi în sat s-a mutat o familie formată dintr-un bărbat, nevastă și doi copii. Bărbatul își lovea 

mereu soția și copiii; el se numea Andrei, mergea tot timpul la bar cu prietenii și consuma alcool, 

nu avea loc de muncă, iar nevasta sa întreținea casa. Avea și doi copii, unul de șase ani și unul de 

șapte ani. Copiii nu mergeau la școală și erau bătuți de tatăl lor. Într-o zi, Andrei a venit nervos 

de la cârciumă și a început să-și lovească soția și să vorbească urât și amenințător copiilor. 

Văzând asta, eu am mers și i-am explicat lui Andrei că violența este un factor negativ care nu 

rezolvă problemele și că de noi depinde ca lumea să fie mai bună și oamenii să trăiască în 

înțelegere, să fie toleranți, să se respecte. În final, Andrei a înțeles mesajul meu, așa că în 

perioada imediat următoare și-a găsit un loc de muncă, în casă este liniște și înțelegere, iar copiii 

merg la școală. 

 Acum ei formează o familie fericită! 

 

 

 

 



NU VIOLENȚEI ÎN FAMILIE!!!!!!!!!! 

Morariu Lorena, cl. a VII-a 

Școala Albești, Jud. Botoșani 

Prof. Macovei Carmen 

 

Într-o familie, toți membrii trebuie să comunice, să găsească  soluții împreună, să se 

sfătuiască, să se ajute unul pe altul, să fie înțelegători, dar, din nefericire, mai pot exista și cazuri 

de violență în familie , fie este fizică, verbală sau psihică. 

 Aceste cazuri nu trebuie lăsate să se dezvolte și ar trebui ca atunci când observăm, să 

anunțăm poliția, psihologul sau chiar rudele celor implicați și, astfel, poate situația se rezolvă, iar 

membrii familiei vor ajunge la înțelegere. 

 Eu cred că violența în familie, față de copii, este foarte gravă deoarece copiii, atunci când 

vor crește, își vor aduce aminte de copilăria nefericită pe care au avut-o și vor rămâne cu niște 

răni în suflet, devenind închiși în ei. În cazul în care apare violența în familie la copii, aceștia ar 

trebui să meargă la un psiholog ca să îi ajute să treacă peste această situație și să meargă mai 

departe, chiar dacă , uneori, se întâmplă ca aceștia să rămână marcați pe viață. Părerea mea 

despre violența în familie, între părinți, este foarte gravă deoarece aceștia ar trebui să se înțeleagă 

și să își rezolve problemele fără violență, mai ales cea în prezența copiilor. 

 În concluzie, noi nu trebuie să lăsăm violența să intre în viața noastră sau în familia 

noastră! 

VIOLENȚA UCIDE 

 

Țurcanu Ioana, cl. a VII-a 

Școala Albești, Botoșani 

Prof. Macovei Carmen 



 

 Violența este un aspect  care nu trebuie lăsat să intre în viața noastră, dar, mai ales, în 

viața copiilor. Dacă aceștia sunt bătuți sau chiar lăsați de mici să asiste la vreun act de violență 

atât fizică, cât și verbală sau psihică, acest lucru nu-i va ajuta cu nimic, ba chiar ei vor ști că 

violențe este un aspect pozitiv și așa vor fi și ei în viitor.  

 Acest lucru se întâmplă și la Cighid, un cămin pentru copii abandonați. Acolo, copiii erau 

trimiși să moară, nu să trăiască mai bine decât acasă la ei: erau ținuți într-o casă mare, cu trei 

etaje, veche și mucegăită, unde stăteau în niște pătuțuri mici, albe care mai de care mai ruginite. 

Casa era împărțită în mai multe camere, dar foarte mici. Stăteau câte 11 copii într-o cămăruță 

mică, mică, copii cuprinși între vârsta de 3 și 8 ani. Până la vârsta de 8 ani, aceștia nu știau să 

vorbească, iar acest lucru i-a afectat mult deoarece se simțeau singuri; erau ținuți dezbrăcați, iar 

cei care aveau haine le aveau rupte. Stăteau zi de zi flămânzi, dezbrăcați și chiar lăsați să se bată 

între ei, până le curgea sânge. Dacă aceștia plângeau, erau bătuți crunt de îngrijitori. Aveau o 

viață mai dură decât a animalelor: mizerie foarte multă, lipsa hranei, a căldurii, a îmbrăcămintei 

și prezența violenței. Mulți dintre ei nu suportau acestă situație și se loveau cu pumnii în cap, 

simțind că nu mai rezistă, că le cedează puterile. Infirmierele spuneau că le era milă de acești 

copii pentru că erau legați cu lanțuri, erau încuiați cu lacăte pentru a nu ieși afară.  

 Dar, într-o zi, a răsărit soarele și în viața lor: a venit un medic, pe nume Pavel, care a 

văzut un reportaj la televizor cu aceștia, iar de atunci viața acestora se schimbase total. Atunci au 

făcut prima dată baie cu apă caldă, au avut săpun, haine, mâncare și căldură.  Copiii care au 

murit la acest cămin sunt înmormântați la Brașov, toți cu crucile albe, iar gardurile mormintelor, 

făcute chiar din pătuțurile acestora. Toți oamenii care se ocupau de acel cămin au fost și ei la 

rândul lor tratați ca acești copii. Nu mulți au mai apucat să trăiască, dar cei care au fost salvați , 

trăiesc și acum și au familii minunate. Chiar una dintre fetițele de la cămin și-a botezat copilul 

Pavel, după numele doctorului care le-a schimbat destinul. 

 

 

 



FĂRĂ VIOLENȚĂ! 

 

Grosu Antonia, cl. a VII-a 

Școala Albești, jud. Botoșani 

Profesor Macovei Carmen 

 

 Era primăvară. Soarele ca o minge de foc trimitea razele aurii pentru a ne încânta. După 

ore, am observat doi tineri violenți fizic și verbal cu un copil. M-am dus la ei și le-am spus că 

violența față de cei fără apărare nu te face puternic pentru că violența este arma celor slabi. Le-

am spus:  

-Fiind așa de frumos afară, ar fi mai bine să-i ajutați să treacă strada pentru a merge la  magazin; 

poate le sunteți de ajutor să le duceți cumpărăturile sau să verifice restul primit! Cu folosirea 

violenței sunteți niște lași! 

 Le-a trebuit ceva timp de gândire până când au înțeles ce le-am explicat. Le-am mulțumit 

pentru înțelegere și mi-am continuat drumul bucuroasă că am reușit să opresc o situație de 

violență ce ar fi putut avea urmări foarte grave. 

 Ajunsă acasă, m-am așezat într-un colț al camerei și am început un alt volum din seria 

„Nevinovata fetiță” care era singură la părinți, avea șapte ani și o inteligență extraordinară; își 

făcea temele regulat, uneori lucrând și suplimentar la materiile preferate; a făcut parte dintr-o 

familie fericită până în momentul în care firma familiei a dat faliment; tatăl ei venea nervos de la 

serviciu, descărcându-și nervii pe mamă: o înjura și o lovea în fața copilului; pentru ea era o 

traumă psihică. Când crescu, părinții fiind divorțați și plecând fiecare în străinătate, fetița a 

devenit violentă cu colegii de clasă, prietenii, vecinii, urmând exemplul tatălui. 

 Pe mine m-a ajutat foarte mult lectura acestui volum deoarece am realizat că violența în 

familie este un lucru negativ, iar copiii care trăiesc în violență devin violenți. 

NU LĂSAȚI VIOLENȚA ÎN CASA VOASTRĂ!!! 



VIOLENȚA NAȘTE VIOLENȚĂ 

Autor: Surlaru Andrei, clasa a VI-a, Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” , municipiul 

Târgoviște, județ Dâmbovița 

Profesor coordonator: Duroi Alice Isabela 

 

 

Violența naște violență ! Nu răspunde unui om violent tot prin violență. Cu pace și liniște 

putem rezolva totul. Nu mai țipați unii la ceilalți, nu vă mai agresați ! Chiar dacă viața este grea, 

nu vă vărsați nervii pe cei apropiați vouă. Se poate, ca mai târziu, să regretați.  

Mai bine, dacă sunteți supărați, duceți-vă într-un loc liniștit, citiți o carte, ascultați muzică 

relaxantă, sau faceți orice altceva ce vă va binedispune. 

Nu uitați: Violența este arma celor slabi !  

 

Viața este frumoasă, 

Iubirea înobilează oamenii,  

Omenia este un lucru de mare preț,  

Libertatea nu trebuie greșit înțeleasă.  

Egali sunt toți oamenii,  

Neînțelegeri chiar dacă există,  

Trebuie rezolvate cu înțelepciune. 

           Ascultați-mi sfatul și veți fi fericiți.  

 

FII TOLERANT, NU VIOLENT! 

Tămășescu Mădălina, clasa a VII-a, Liceul Tehnologic, Nr. 1 Mărăcineni, Argeş 

Prof. Paraschiv Elena 

    Violența nu ar trebui să te facă să te simți bine, ea ar trebui să îți dea remușcări.  

   Violența nu duce nicăieri, decât la o suferință inutilă, produsă din nimicuri. Chiar și dacă te 

provoacă cineva, tu ar trebui să-l lași în pace. Prefă-te că nu-l observi pentru a evita un conflict.  

Mai bine să previi decat să vindeci. 



   A fi violent cu cineva poate duce și la anumite accidente pe care le vei regreta și care îți vor  

afecta sau chiar distruge viața ție si celuilalt.  

  În general, este bine să fim toleranți unii cu alții și să avem o atitudine pozitivă pentru a depăși 

situațiile dificile . 

  Consider că ar fi bine să încercăm să fim mai buni pentru a crea o lume mai bună . O lume mai 

bună este o lume pașnică fără violentă. 

 

IERTARE ȘI SUBLIM 

 

  Numele şi prenumele elevului: Zota Irina 

  Clasa: a VIII-a  

  Profesor coordonator: Rodica  Vlad 

  e-mail profesor: rodica_negrea_vlad@yahoo.com 

  Liceul de Arte Margareta Sterian, Buzău 
 

 

           Minutele se scurgeau, alunecând pe axa timpului, într-o lungă înșiruire de cifre neclare, 

învolburate, toate parcă sufocând mintea Monei.  

         Stătea în bancă și admira îmbinările brățarii, prinsă bine la mâna stângă. O fermecau  tare 

mult  nuanțele deschise și lucioase în prezenta razelor soarelui, care îi dădeau o strălucire 

metalică. 

         - E o ciudată! auzi Mona în spatele ei.  

         - Ne-a stricat colectivul, sper să rămână repetentă, adăugă Daria, colega ei care îi ceruse 

ajutorul la trigonometrie, săptămâna trecută.  

         Mona strânse din dinți și urmări, în continuare, cu degetul conturul liniei ondulate de pe 

brățara. Inima începuse să-i bată mai repede, gândurile se loveau de pereții minții, zgâriindu-i și 

lovind cu pumnii, scrâșnind și țipând, dar Mona își zise "Nu. Nu merită." Ca un clinchet de pace, 

clopoțelul sună si colegii se ridicară din bănci. Mona rămase la locul ei, furtuna din lăuntru-i 

potolindu-se încetul cu încetul. Absorbită de gânduri, a fost surprinsă când auzi  vocea unuia 

dintre colegi.  



         - Ce faci aici, ciudato? Te joci cu brățara?  

         Fara a adăuga mai multe, Alex trase de brățară, în încercarea de-a o lua de pe mâna fetei, 

însă firul argintiu, ce străbătea brățara, se rupse  și căzu fragmentat pe podeaua murdară.  

        În acel moment, toate gândurile Monei dispăruseră, imagini triste, alb-negru derulându-se 

în mintea ei cu o viteză uimitoare,  aducându-i  noi lacrimi pe față. O ultima imagine stăruise mai 

mult decât celelalte, singura pe care încercase să o ascundă în toți acești ani: mama sa, pe un pat 

alb al spitalului, îndreptând către ea o brățară, în jurul căreia se încolacea un fir lucios, metalic. 

Apoi, o ultimă imagine, un ultim suspin, o singură inimă sfâșiată - ochii închiși ai mamei sale, 

fața palidă, buzele intredeschise și capacul cosciugului care o despărți pentru totdeauna de ea, ca 

să se înalțe spre Creatorul său.  

        O palma îi izbi fața, aruncându-i amintirile în străfundurile memoriei. Daria părea 

multumită de fapta săvârșită. Mona se ridică, îngenunche lângă brățară și strânse fragmentele 

rămase din ea. O mâna îi apăsă ușor umărul și două brațe o cuprinseră cu sfială... 

        -Îmi pare tare, tare rău, Mona. Nu am vrut să se întâmple asta, iartă-mă, iartă-mă!  

îngăimă Alex, printre suspine.  

       Mona se întoarse și îi acceptă îmbrățișarea, lacrimil curgându-i aprig pe obraji.  

        -Te iert!  

        Începând din ziua aceea, Mona a încercat să descopere motivul atitudinii nobile a lui 

Alex, în momentul în care a văzut-o plângând...”Mai există și oameni minunați, gândi ea, după 

chipul și asemănarea lui Dumnezeu!” 

 

FII PROPRIUL TĂU ÎNGER PĂZITOR 

Elev: Olteanu Denisa Andreea 

Clasa a X-a 

Școala: Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu 

Localitatea: Târgoviște 

Județul: Dâmbovița 

Profesor: Bucur Magdalena Iuliana 

        Violența. Aș putea începe eseul cu o definiție clasică al acestui fenomen, de altfel foarte des 

întâlnit, atât în rândul copiilor, adolescenților, cât și în rândul adulților, însă voi alege să fiu 



imprevizibilă. Voi alege ca pe parcursul acestei discuții, în primul rând, să numesc violența,”un 

prieten”… Deși rămâne la latitudinea fiecăruia cât de bun este acest prieten în viața noastră.  

       Un prieten este întotdeauna prezent. Întotdeauna va încerca să-ți facă dreptate, să te ajute  și 

să  te facă să te simți mai bine, mai încrezător în propriile forțe. Cum fiecare persoană este 

diferită, și violența are mai multe moduri de manifestare, fie că îi simțim prezența sau nu, fie că 

impactul său asupra noastră este mai mult sau mai puțin intens, ea este tot timpul prezentă și, din 

păcate, nimeni nu poate fi ferit în totalitate de aceasta. Violența se afirmă cel mai tare în cadrul 

perioadei adolescenței, când ura, invidia, dorința de ridicare, adaptare și dreptate ard în sufletele 

noastre. Băieții, astfel, încearcă să rezolve conflictele de orice natură cu pumnii sau își dedică 

timpul jocurilor violente, ca un mod de descărcare afectivă. Fetele, datorită unui pretext de 

superioritate, își aruncă fel de fel de cuvinte și își acordă epitete care nu le caracterizează din 

niciun punct de vedere. La această vârsta, nevoia de un prieten, de un refugiu este indispensabilă. 

Caracterul violent, este chiar cea mai bună mască în ziua de azi pentru a ascunde suferința sau 

poate complexele personale, accentuate de cei din jur. Astfel, putem spune ca marea noastra 

problemă este că folosim violența ca o armă împotriva violenței, explicând asocierea redată mai 

sus din propria mea viziune. Deși pare greu de crezut, aceasta face parte din fiecare dintre noi. 

Comunicarea este unica și cea mai eficientă soluție pentru remedierea și rezolvarea acestor 

probleme din ce în ce mai frecvente. Mentalitatea pe care noi o urmăm ne împiedică să vedem 

dincolo de aparențe și ne îndeamnă să judecăm. De altfel, nicio persoană nu înțelege până nu este 

pusă în rolul victimei.  

       În ciuda acestui fapt, rolul de victimă pe care îl poți căpăta foarte ușor transformă întru totul 

acest „prieten” în dușman. Diversele forme de violență, verbală, fizică, sexuală și emoțională pot 

afecta și descuraja persoana în cauză și pot lăsa în urmă traume, dezamăgiri, depresii și nu 

numai. Violența reprezintă un fenomen care își urmează cursul oriunde. Aceasta poate fi regăsită 

până și în școli, unde se presupune că disciplina reprezintă un criteriu și totodată o calitate 

selectivă importantă. Numeroase posturi de televiziune prezintă diverse manifestări ale acestui 

fenomen petrecut în școală, de la cele mai ușoare forme de violență până la cele mai grave. 

Violența școlară este de cele mai multe ori nefatală, dar poate, după cum am spus, cauza serioase 

prejudicii dezvoltării persoanei. Sub eticheta acesteia descoperim o diversitate de forme de 

conduită, care descriu, sub forma intensității, o linie continuă: la intensitatea cea mai mică, 

violența presupune confruntarea vizuală, poreclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop 



denigrator, refuzul de a acorda ajutor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea și 

împingerea. Cu atât mai mult, în prezent, cultura adolescenților poate fi centrată pe aceste 

fenomene la care au contribuit desigur familia, școala, industria divertismentului și mass-media. 

Violența domestică a suferit o creștere considerabilă, victime fiind în majoritatea cazurilor 

femeile si copiii. În ciuda drepturilor deținute de așa-zisele „ființe fără apărare”, aceste lucruri 

continuă să se întâmple, fără a fi observate. De asemenea, factorul familial este foarte important 

în dezvoltarea climatului socio-afectiv al copilului. Adolescenții proveniți din familii cu 

perturbări morale și cu o atmosferă conflictuală se pot asocia mai ușor grupurilor delictogene.  

      Prin difuzarea scenelor de violență și lipsa de selectivitate a informației redate pe sticlă, 

mass-media este considerată, alături de consumul de alcool si droguri, un factor de risc în 

manifestarea violenței. Nevoia preluării unui model îndeamnă, astfel, privitorii să devină o 

marionetă ghidată de așa-zisele “principii sociale” pentru a se adapta mediului în care trăiesc. 

       Așadar, “prietenul” nostru nu este tocmai cel mai bun. Aș putea spune că este o cunoștință 

de care trebuie să te ferești, trecând prin ea și fiind martor zi de zi la consecințele sale. Atunci 

când o prietenie nu te influențează într-un mod pozitiv, când totul este consumat, este timpul să o 

închei. Niciodată nu este târziu să te oprești, să respecți totul la cei din jur, să rezolvi o problemă 

prin comunicare, să fii atent la ce este benefic pentru tine și chiar pentru cei de aproape. Nu te 

lăsa influențat de turmă, doar datorită unei dorințe primare de adaptare și atenție. Nu-ți mai 

ascunde trăirile și emoțiile în spatele unui caracter violent. Asigură-te mereu că persoanele de 

lângă tine sunt potrivite! Ai grijă de siguranța ta, fii precaut! Va veni un moment în care toate 

relele făcute vor fi pedepsite aspru. Fă tu primul pas și binele va face și el un pas către tine. 

Încheie prietenia cu ceea ce îți face rău! Nu lăsa violența să intre în viața ta, nici măcar în vizită! 

 

VORBELE ȘI FAPTELE  RĂNESC ÎN EGALĂ MĂSURĂ 

 

Mușat Mădălina, clasa a X-a Liceul Tehnologic ”Spiru Haret”  

 Târgoviște, Dâmbovița, prof. coordonator Bucura Elena Cristina 

 

 

”Non-violenţa conduce la cea mai înaltă moralitate, care reprezintă ţinta evoluţiei, până 

nu ne oprim din rănirea tuturor fiinţelor vii, suntem încă sălbatici” Thomas Alva Edison 

Există violenţă în şcoală? Cu siguranță da. Nu cred că există școală unde să nu se vorbească 

despre violență. Violența verbală predomină în școli, reprezentând poate principala problemă de 



comportament identificată de specialiștii în educație, de elevi, părinți și profesori. Efectele 

violenței verbale nu pot fi văzute cu ochiul liber pentru că nu lasă urme vizibile, fizice, dar asta 

nu le face mai puțin grave. 

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 porecla ai în școală?". Rare sunt cazurile în care interlocutorul poate spune ca n-a avut 

sau că nu are, iar și mai rare sunt cele în care poate recunoaște deschis că nu l-a deranjat sau 

afectat în vreun fel. 

Cuvintele nu pot fi valorate prin bani, şi totuşi cât de mult contează un cuvânt bun spus 

atunci când trebuie. De exemplu datorită unui singur cuvânt cum ar fi “mulţumesc” (un cuvânt 

pe care mulți tineri îl folosesc tot mai puțin) poţi aduce un zâmbet pe buzele cuiva, tot aşa cum 

datorită altui cuvânt poţi aduce întristare. 

Cred că în ziua de azi cuvintele nu sunt spuse aşa cum trebuie. Oamenii au început să uite 

valoarea lor. Uneori un “mulţumesc” nu mai are valoarea pe care o avea acum ceva timp. Oare 

de ce? Poate pentru că există o regulă a cuvintelor și de aceea trebuie să ai grijă în ce context şi 

pe ce ton le pronunţi. De foarte multe ori cuvintele sunt folosite pentru a răni persoanele cărora le 

adresăm. 

Uneori nu înțeleg acest lucru. Eu știu că au fost create pentru a ne ajuta să ne înţelegem 

unii cu alții, dar asta nu înseamnă că ne putem permite să jignim. Şi totuşi de ce o facem? Este 

foarte greu când cineva te jigneşte și tu să taci şi să spui sincer un mulţumesc, sau un iartă-l? Da, 

este foarte greu. Pentru că nu ne lăsăm conduşi de dragoste, ci de orgoliu; pentru că lumea în 

care trăim astăzi este mult prea dură.  

Se spune că tot ceea ce vorbim vine din sufletul nostru, deci, atunci când jignim ar trebui 

să ne dăm seama că în acel moment în inima noastră se află răutate. De aceea eu cred că ar trebui 

să preţuim cuvintele pentru că poate mai târziu fiecare dintre noi va avea de ele. În spatele 

cuvintelor se află mereu un om cu multe gânduri, cu sentimente, cu nevoi.  

Cuvintele... zi de zi auzim foarte multe cuvinte, dar, oare, câte ne sunt de folos? Câte sunt 

spuse 

din inimă şi nu spuse aşa, fără a ne gandi la importanţa lor? Puterea cuvântului este uimitoare.  

 

 



IMPACTUL CALCULATORULUI ASUPRA COMPORTAMENTULUI VIOLENT AL 

TINERILOR 

 

Lițoiu Natalia, clasa a X-a Liceul Tehnologic ”Spiru Haret”  

 Târgoviște, Dâmbovița, prof. coordonator Bucura Elena Cristina 

 

 

Calculatorul este astăzi parte componentă din viaţa a peste jumătate din oamenii acestei 

planete. 

Uneori un calculator este prietenul nostru cel mai de preţ, este creierul nostru: socotește în locul 

nostru, ne avertizează atunci când greșim, corectează, ne ajută să fm mai artiști decât am putea fi 

în mod natural. Există și o latură negativă a acestui proces de evoluţie personală constând în 

faptul că această mașinizare a tot ce există, ne-a îndepărtat cumva de latura umană a vieţii, ne-a 

furat întru-câtva din condiţia altruistă de care dispuneam, de iubire, de o mai mare atenţie faţă de 

semenii nostrii.  

La fel s-a întâmplat în cazul telefoanelor mobile care s-au demonstrate că sunt foarte 

dăunătoare sănătăţii energetice a omului, emanând în permanenţă radiaţii; la fel se întâmplă și 

acum când suntem bombardaţi de știri în care ni se spune că în componentele calculatoarelor se 

găsesc elemente chimice ușor radioactive și că pot dăuna grav. Oamenii s-au obișnuit cu 

tehnologia modernă atât de mult încât am devenit cu toţii dependenţi de această robotizare, 

pierzând controlul asupra noastră. 

Preferăm să stăm în casă, să vorbim la telefon, în locul plimbatului în aer liber și 

socializării cu semenii nostri. Facebook-ul ne îndepărtează tot mai mult de relațiile interumane. 

Avem sute sau poate mii de prieteni pe facebook, dat câți în viața reală?  

Nimic nu este bun sau rău, noi îl determinăm să fie într-un fel sau altul, prin conjuncture 

și prin ceea ce facem. Copilăria generaţiilor trecute, era marcată de tot felul de jocuri ca: de-a v-

ați ascunselea, telefonul fără fir, etc. Dacă întrebi astăzi un copil ce știe să joace, o să-ţi enumere 

o serie de jocuri pe calculator - și cam atât.  

Socializarea cu alţi copii de vârsta lor este redusă și mai mult decât atât societatea devine 

un amalgam de individualiști pierzându-se tot mai mult din spiritul de echipă a oamenilor și 

spiritualitate. Eliminarea violenţei se poate ameliora și cu promovarea unei atitudini nobile, de 



ajutorare a semenilor afaţi în impas. A realiza și a dori binele dezinteresat, este o virtute ce 

calmează, liniștește și apropie sufetele: indiferent de cultură, vârstă sau rasă. 

Rolul televiziunii asupra atitudinii mentale are ca prim efect crearea unei atitudini pasive. 

Majoritatea specialiștilor în domeniu susţin că nu trebuie permis ca vizionarea televizorului să 

înlocuiască jocurile fizice (cum ar fi: alergatul, înotul, lucrul de mână).  

Cititul într-o societate în care copiii preferă să se uite la televizor, cauzează majorităţii 

tinerilor probleme de înţelegere a unui text, probleme de adaptare în colectivitate. Dependenţa de 

televizor micșorează timpul pe care copiii sunt dispuși să-l petreacă spre a găsi răspunsurile la 

problemele pe care trebuie să le rezolve și ca atare îngreunează și descurajează efectuarea unei 

activităţi precum cititul.  

Obișnuiţi cu televizorul, copiii așteaptă ca lectura să le pună la dispoziţie, înţelesurile, să 

fie primite de-a gata. Dacă așteptările sunt înșelate atunci ei se plictisesc, devin nervoși, irascibili 

la un pas de a devein violenţi sub toate aspectele violenţei (fzice, verbale) și dezvoltă 

următoarele comportamente: incapacitatea de a asculta, dificultăţi de ordin organizatoric, de a-și 

aștepta rândul de a acţiona înainte de a gândi. Viaţa obișnuită, ajutarea părinţilor în gospodărie, 

executarea unor lucrări practice dezvoltă anumite strategii de gândire și comportament. 

 

 

ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI 

 

Neșu Rareș Andrei 

Clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială Cândești 

Loc. Cândești, jud. Buzău 

Prof.coordonator: Fănică Daniel 

 

Violenţa nu ţine cont de vârstă, de om, de suflet. Ea, spre deosebire de noi, oamenii, 

nu are componenta dualistă despre care vorbeşte René Descartes, ea ţine mai degrabă 

de suflet şi de puterea noastră de acţionare. Şi indiferent de cât de mult răneşte, ea nu 

face riduri şi se hrăneşte din vicii, slăbiciune, răni, violenţa se hrăneşte cu neuronii ce 

sparg cotidianul prin lovituri aspre.  

Din păcate, violenţa reuşeşte să spargă şi pereţii groşi de realitate ai şcolilor, unde 

copiii ar trebui să fie în siguranţă, ar trebui sa fie acel spaţiu oglindă în care se 



proiectează toate lucrurile bune.  

Violenţa e opusul fericirii descrise de Nietzsche, un da, un nu, o linie dreaptă, un ţel. 

Violenţa poate distruge instant o lume, te poate măcina cu desăvârşire lăsând răni 

permanente, spinul violenţei se înfige adânc, nu ţine de superficial, poate distruge 

acel Tot la care aspirăm întreaga copilărie, poate distruge aspiraţia spre infinit , 

aspiraţia oricărui copil, visător în esenţă spre mai mult.  

Şcoala văzută în ansamblul ei, este o călăuză ce te lasă să îţi 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 sacul îţi cade. Anii se risipesc pe treptele drumului tău, se 

metamorfozează în umbre şi o iau pe calea fiinţelor de hârtie, parcurgând labirintul 

lui Dedal. Această violenţă estompează 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? Locul violenţei e în spaţiile ermetice şi prefer şi eu ca modernii mai 

degrabă sugestia decât reprezentarea.  

De ce oare apare violenţa în şcoli? De la această premisă trebuie să plecăm. Deşi pare 

o problemă care face apel la adâncime, uneori e ceva de suprafaţă şi o simplă notă a 

educaţiei sau a lipsei ei. 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 sa ies în evidenţă, să-mi scot la iveală statutul", de ce aceşti falşi Budha se 

aşează nedrept în Walhalla? 

Devine un adevărat război. Războiul fiind purtat între aceşti elevi ce se cred eroi doar 

pentru ca au un comportament agresiv (tinerii au calea lor şi profesorul lor) şi 

poliţie.  

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 epiderma violenţa şi mâinile 



sale devin veritabile foarfece ale suferinţei, iar cuvintele deşi poartă în ele sonoritatea 

unui Orfeu cu lira în mână sunt proiectate în Infern, căci aceasta e cea mai buna 

definiţie a violenţei. 

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.  

În acelaşi timp violenţa la unii tineri, nu este decât o manifestare in exterior a unor 

dezechilibre interioare fiind depresia, sau doar o simplă imitaţie a unor idei violente 

preluate din jocuri video sau din simple filme . 

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 aşa cum considera Lucian Blaga " fiinţă culturală " ce are capacitatea de a 

da un înţeles cuvântului, astfel cu mult efort violenţa poate fi combătută prin cuvânt. 

Pentru a combate violenţa trebuie să o refuzăm, nu să o negăm, căci ea nu se reduce 

la o simplă armă, la o simplă lovitură ca proiecţie a unui alter-ego zbuciumat. 

Refuzăm confruntaţiile directe, refuzăm răceala armelor, dar adoptăm programe pe 

care le putem aplica în situaţii de urgenţă în cadrul confruntărilor, 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 lipsă de interes. Violenţa se poate naşte de 

oriunde şi o simplă doză de violenţă poate duce la intoxicarea inimii, a afectelor, a 

credinţei. Şi iniţial o privim detaşaţi, pentru că ne înţeapă superficial ca spinii unui 

trandafir, dar ce se întâmplă când îi adăugăm sensul de care ne spune Blaga în poezia 

" Poetul ", când Rilke moare ucis de spinii unui trandafir ce-i amplifică leucemia? 

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 şi educarea 

prin "dialogarea cu sine", prin evitarea violenţei pe care o putem imprima în fiinţele 



de hârtie, combatem violenţa, căci promovăm dorinţa de frumos, de estetic, dorinţa 

de a asimila lumea în totalitatea ei năucitoare. 

 

 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL 

ȘCOLAR 

 

Milea Ana-Maria 

Clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială Cândești 

Loc. Cândești, jud. Buzău 

Prof.coordonator: Fănică Daniel 

 

În sistemul educațional, libertatea individuală este greșit înțeleasă atât de către elevi, 

cât și de către profesori și părinți, 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. 

Dacă anterior violența școlară nu se manifesta 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 intrinsecă, violența este acțiunea în sine, 

dezorganizarea brutală a personalității sau colectivității și afectează atât individul, cât 

și mediul în care acesta se manifestă. Violența nu este ereditară, dar este 

contagioasă... 

Astfel, întâlnim mai multe tipuri de violență în mediul școlar: 

 violență fizică, concretizată prin lovirea persoanelor, vătămarea 

fizică a acestora, deposedarea prin forță de bunuri, etc.; 



 violență economică (materială), ce se răsfrânge asupra 

obiectelor din jur, asupra mobilierului școlar, și a bunurilor altor 

persoane; 

 violență 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 

următoarele: 

 încă de la vârsta preșcolară unii copii sunt martori ai violenței 

domestice (fizice, psihice) și fiind la vârsta la care își aleg să 

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; 

 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 constituie 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; 

 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; 



 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 își 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. 

Prevenire și 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; 

 rolul profesorului este acela de a omogeniza colectivul, de a-i 

determina să-și respecte colegii și cadrele didactice; 

 la nivelul clasei este indicată elaborarea unui regulament 

intern, elevii fiind cei ce negociază regulile, și se stabilesc 

sancțiunile în cazul abaterilor; 

 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); 

 o altă metodă de prevenire și combatere a violenței este 

eleborarea regulamentului, aducerea la cunoștință atât 

elevilor, cât și părinților și respectarea sa strictă; 



 la nivelul școlii se pot înființa grupuri de dezbateri în care să 

se pună în discuție dificultățile muncii de formare a 

comportamentului prosocial al elevilor; 

 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; 

 ca măsură de constatare a gradului de violență în școală este 

indicată supravegherea elevilor cu ajutorul sistemelor video; 

 pentru a evita evoluția și perpetuarea violenței în mediul 

școlar, este necesar ca ministerul să aibă o bună colaborare cu 

mass-media și să semnaleze părinților impactul pe care 

vizualizarea emisiunilor necorespunzătoare vârstei îl are 

asupra copilului, căci sprijinul familiei este hotărâtor. 
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 Școala poate juca un rol important în prevenirea violentei scolare. si aceasta nu 

numai în conditiile în care sursele violentelor sunt în mediul scolar ci si în situatia în 

care sursele se afla în exteriorul scolii. 

Exista trei tipuri de preventie pe care le poate desfasura scoala si care se completeaza 

reciproc: 

1.     o preventie primara , care se refera la dezvoltarea unei priviri pozitive 

asupra fiecarui elev, exprimarea încrederii în capacitatea lui de a reusi, 

valorizarea efortului elevului, 

2.     o preventie secundara, ce pleaca de la faptul ca scoala reprezinta un 

post de observatie privilegiat al dezvoltarii intelectuale si afective a 

elevului, iar profesorul printr-o observare atenta a acestuia, poate repera 



efectele unor violente la care elevul a fost supus în afara mediului scolar. 

Semnalând cazul respectivilor elevi profesionistilor (psihologul scolar si 

asistentul social) si autoritatilor competente, pot fi luate masuri de 

protectie si de ajutor care sa înlature cauzele abuzurilor si reducerea 

tulburarilor somatice, psihice si comportamentale induse prin violenta. 

3.     o preventie tertiara  are în vedere sprijinul direct adus elevilor ce 

manifesta comportamente violente. Mentionarea unor asteptari pozitive 

fata de ei, dezvoltarea sentimentului de apartenenta comunitara, 

exprimarea preocuparii fata de situatia pe care o au si integrarea lor în 

activitatile grupului sunt factori de protectie ce pot fi exercitati în cadrul 

institutiei scolare, putându-se astfel împiedica cronicizarea tulburarilor 

provocate de violenta. 

 În conditiile unui mediu familial instabil, conflictual, tensionat scoala poate 

reprezenta pentru elev o a doua sansa. 

Elevul îsi exprima adesea dificultatile sale prin agresivitate, provocare, 

violenta verbala iar profesorii trebuie sa încerce sa afla ce se ascunde în spatele unor 

astfel de comportamente, care sunt motivele reale ale violentei. 

Uneori elevul nu este decât un tânar în suferinta, marcat de esecuri scolare 

care îi afecteaza încrederea în sine. Toate acestea se asociaza uneori cu un climat 

familial tensionat, conflictual. Un astfel de elev care, prin acte violente, încearca sa 

atraga atentia asupra lui are o nevoie fundamentala de stima, de recunoastere din 

partea celorlalti. El îsi exprima astfel nevoia de a intra în relatie cu profesorul într-o 

maniera diferita, mai valorizanta. În aceasta situatie profesorul trebuie sa aiba o 

privire pozitiva asupra elevilor respectivi, sa-i încurajeze, sa le stimuleze eforturile 

atât pa plan comportamental, cât si pe cel al activitatii de învatare, fara sa astepte 

pentru aceasta rezultate spectaculoase. 

Elevii trebuie ajutati sa-si învinga sentimentele de inferioritate, de neputinta si 

sa capete încredere în propriile capacitati, în aptitudinile lor, sa-si modifice propria 

imagine. 

Profesorul are sarcina de a planifica în asa fel activitatile încât fiecare elev sa 

poata face ceva si sa aiba succes. 



Climatul scolar reprezinta un factor important pentru integrarea elevului si 

pentru stabilirea relatiilor profesor-elev. Clasa scolara este un loc de recunoastere 

mutuala, de solidaritate si schimburi. Pentru ca o clasa sa functioneze ca un grup 

profesorul trebuie sa creeze suficiente ocazii prin care elevii sa se cunoasca mai bine, 

sa se descopere, sa vorbeasca despre aspiratiile lor.  Profesorul trebuie sa favorizeze 

comunicarea între elevi, organizând pentru ei activitati în grupuri mici, ajutorarea 

elevilor mai slabi de catre cei buni si chiar exercitii speciale de comunicare, care sa 

vizeze dezvoltarea aptitudinii de a comunica. 

Clasa este o microsocietate a carei functionare necesita stabilirea unor reguli 

clare ce se cer respectate de toti membrii grupului scolar. Respectarea regulilor este o 

conditie a socializarii, care înseamna a învata sa traiasca împreuna în relatii de 

respect reciproc, excluzând violenta. Regulile scolare vizeaza tinuta, efectuarea 

temelor, prezenta la cursuri, dar sunt si reguli de civilitate  care au în vedere limbajul 

folosit, modalitatile de adresare, respectul fata de celalalt, pastrarea bunurilor scolare, 

toleranta, solidaritatea, într-un cuvânt maniera de a te comporta astfel încât viata în 

colectivitate sa fie cât mai agreabila. 

Profesorul trebuie sa negocieze aceasta lista de reguli înca de la primele 

întâlniri cu elevii si sa-i antreneze pe acestia în elaborarea regulilor, fiind stiut faptul 

ca ei accepta mai usor regulile al caror sens este transparent. 

De câte ori un elev manifesta un comportament de opozitie, de refuz al 

lucrului în clasa sau are o atitudine provocatoare si insolenta, profesorul trebuie sa îi 

propuna un dialog, o discutie în afara orelor de curs. Aceasta discutie între patru ochi 

cu elevul înseamna a schimbare de climat, de situatie ce îl poate determina pe elev sa 

reflecteze si sa-si reconstruiasca unele atitudini si comportamente. Foarte importante 

sunt atitudinile profesorului în cursul discutiei cu elevul. 

Psihologul american G. H. Porter identifica sase atitudini posibile în cadrul 

unui dialog. Unele favorizeaza dialogul  si clarificarea problemei iar altele blocheaza 

dialogul si nu permit un ajutor real pentru elev. Aceste atitudini sunt: 

1.     atitudinea de evaluare, care implica o judecata a faptelor si gesturilor 

elevului prin raportare la norme si valori. 



2.     atitudinea de interpretare, care apare atunci când profesorul propune o 

explicatie la ceea ce spune elevul, uneori aceasta interpretare poate fi 

deformata sau tendentioasa. 

3.     atitudinea de decizie, apare atunci când profesorul propune solutii 

imediate si decide în locul elevului, atitudine ce poate antrena din partea 

elevului un acord de principiu, fara a obtine adeziunea elevului si fara a-i 

oferi ocazia de a gasi el solutii. 

4.     atitudinea de ancheta, se manifesta atunci când profesorul bombardeaza 

elevul cu o serie de întrebari pentru a obtine informatiile detaliate aspra 

problemei în cauza, atitudine ce este perceputa ca un interogatoriu si nu 

da elevului posibilitatea sa raspunda. 

5.     atitudinea de suport, de sustinere, urmareste încurajarea elevului pentru 

a depasi situatia dificila pe care o traverseaza. 

6.     atitudinea de comprehensiune, reflecta efortul profesorului de a asculta 

elevul si de a-i întelege problema fara a-l judeca. Profesorul trebuie sa fie 

atent nu numai la  cuvinte, la faptele expuse ci mai ales la atitudini, la 

sentimentele exprimate, la persoana elevului în totalitatea sa. 

Uneori clasa scolara se prezinta ca un spatiu de confruntare si de conflict 

profesori-elevi si elevi-elevi. Pentru a face fata unei astfel de situatii de conflict se 

recomanda urmatoarele strategii: 

Ø     strategii de evitare, prin care profesorul ignora momentan criza creata în 

sala de clasa si continua cursul ca si cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Daca 

problema este minora, strategia poate fi eficienta, însa daca problema este 

majora conflictul risca sa reapara chiar cu o amploare mai mare. 

Ø     strategii de diminuare(moderare), se folosesc atunci când profesorul, 

din dorinta de a evita confruntarea, minimalizeaza dezacordul cu elevii. 

Profesorul amâna luarea unor decizii, abordeaza probleme colaterale, 

evita sa ia o pozitie ferma. 

Ø     strategii de putere (de coercitie), apar când profesorul recurge la puterea 

sa si la diferite mijloace de constrângere (amenintarea, scaderea notei, 

pedeapsa)pentru a regla conflictul. O astfel de strategie poate fi eficienta 



pe termen scurt pentru ca ataca simptomele si nu cauzele problemei, însa 

problema risca sa reapara sub alta forma. Elevii pot sa se considere 

victime si sa se revolte din nou. 

Ø     strategii de compromis, apare când profesorul recurge la concesii, la 

promisiuni pentru a face fata situatiei, cauzele conflictului nu sunt 

abordate, iar modalitatea aceasta poate constitui un precedent la care 

elevii pot recurge în repetate rânduri. 

Ø     strategii de rezolvare negociata a problemei. Aceasta presupune 

respectul mutual si dorinta de cooperare. Avantajele negocierii sunt: 

ataca cauzele problemei, tine cont de interesele si nevoile fiecaruia, 

favorizeaza participarea si angajarea reciproca pentru a ajunge la solutii 

acceptabile pentru ambele parti. 

Nu întotdeauna profesorul reuseste sa rezolve problemele de 

comportament ale elevilor, situatiile conflictuale din sala de clasa prin 

intermediul mijloacelor prezentate si atunci se impune lucrul in echipe 

pedagogice care sa includa mai multa persoane: profesorul diriginte, 

profesori ai clasei, parinti, medicul scolar, psihologi si pedagogi. 

Din rândurile familiilor violente provin cei mai multi copii 

analfabeti sau cu abandon scolar. 

 

VIAŢA FĂRĂ VIOLENŢĂ 

Iana Lorena Nicoleta, clasa a X-a 

Liceul Tehnologic, Nr. 1, Mărăcineni, Argeş 

Prof. Paraschiv Elena 

În jurul nostru, la fiecare pas, observ violenţă. La televizor, pe toate programele de ştiri şi în 

toate filmele, se vorbeşte despre violenţă. La magazine, la şcoală, pe stradă, peste tot se face 

simţită violenţa.Cele mai frecvente sunt conflictele dintre elevi. În şcoli violenţa poate fi de două 

feluri: violenţa fizică şi violenţa psihică. Violenţa se manifestă diferit şi este arma celor slabi. 

Uneori se poate observa. Alteori o putem simţi. Cauzele unui comportament de acest fel pot fi 



diferite: situaţia din familie, mediul social şi anturajele. De mare efect este puterea exemplului 

oferit de profesori, părinţi, bunici, vecini şi mai ales oferit de către persoanele publice care apar 

la televizor. Televizorul educă  negativ tinerii din zilele noastre. Sunt de părere că, pentru a 

combate violenţa este nevoie de oameni conştienţi, educaţi, cu o atitudine sănătoasă. Sunt 

împotriva violenţei, deoarece satisfacţia este doar temporară, pe când răul făcut este permanent şi 

se resimte pe parcursul întregii vieţi.  

Viaţa în armonie înseamnă 

Iubire şi respect faţă de 

Oamenii pe care-i întâlneşti. 

Lumea suntem noi, fiinţe cu 

Empatie. 

Noi suntem capabil de schimbarea atunci  

Ţinta noastră este 

A trăi în armonie şi în pace. 

”Vremurile noastre sunt vremea mediocrității, a lipsei de sentimente, a pasiunii pentru 

incultură, a lenei, a incapacității de a te apuca de treabă și a dorinței de a avea totul de-a gata.” 

(Feodor Mihailovici Dostoievski) Iar violenţa complică şi urâţeşte vremurile. 
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În jurul nostru, la fiecare pas, observăm violența, fie verbală, fizică sau de altă natură. 

Violența este o manifestare agresivă a unor sentimente reprimate, de exemplu- ura, invidia.  

În ziua de azi o întâlnim peste tot, poate și pentru că omul modern are parte de multe 

frustrări și trăiește într-un stres permanent. 

După părerea mea, violența este un indicator al nesiguranței generalizate. Ea devine o armă 

atunci când o persoană se simte amenințată. Un om educat se va purta mereu civilizat și își va 

măsura cuvintele, gândindu-se înainte de a acționa, chiar și când se află în situații tensionate. El 

va ști că acțiunile necugetate pot să-i aducă necazuri cu legea sau că poate fi un exemplu negativ 

pentru cei din jur. Din păcate, în viața de zi cu zi, ajunge să ni se pară normală folosirea injuriilor 

spuse la nervi sau a acțiunilor violente, fără să ne gândim mereu la consecințele acestora. 

Se spune că trebuie să aștepți câteva secunde până să decizi cum trebuie să răspunzi unui 

act de violență. Aceste câteva secunde sunt vitale în a lua decizia corectă. Un răspuns violent nu 

face decât să te apropie de animale, este o reacție instinctuală care nu-ți face cinste.  

VIOLENȚA NAȘTE VIOLENȚĂ IAR UN RĂSPUNS RAȚIONAL DEZARMEAZĂ! 

În concluzie, o persoană educată va fi întotdeauna mai înțeleaptă în alegerea cuvintelor 

folosite şi în cântărirea situațiilor în care se află, iar manifestările violente, care uneori duc la 

comiterea de infracțiuni vor rămâne caracteristici ale persoanelor mai puţin educate, de aceea 

școala și familia trebuie să-și dea mâna pentru educarea copiilor. 

 

CE ESTE VIOLENȚA ? 

 

Elev: VIȘAN VALENTINA 

Clasa a XII-a D 

Liceul „Voievodul Mircea” Târgoviște, Dâmbovița 

Prof. coord. Popa Gabriela 

 

Violenţa are loc atunci când cineva, în mod intenţionat, spune, face, şi ameninţă că va face 

anumite lucrui care rănesc fizic, emoţional, sperie și provocă durere altor persoane. 

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. 

Am asistat la mai multe tipuri de violenţă: 



Violenţa fizică- atunci când o persoană este bătută, trasă de urechi, de păr, împinsă în orice 

împrejurare, provocând durere fizică. 

Violenţa emoţională, atunci când o persoană este numită cu cuvinte jignitoare, ameninţată, 

poreclită sau atunci când aceea persoană este ignorată. 

Violenţa sexuală, atunci când o persoană este atinsă sau sărutată într-un mod neplăcut, 

dezgustător, este obligată să arate anumite părţi intime ale corpului. 

Violența în familie poate apărea din mai multe motive, cum ar fi neînţelegerea dintre părinți 

sau părinți și copii, lipsa banilor şi, de cele mai multe ori, băutura. Astfel, femeia poate fi bătută 

şi jignită de soțul ei, iar copilul poate suferi și el din cauza acestor agresiuni în familie. 

Din păcate, violenţa reuşeşte să apară și în curtea şcolilor, unde copiii ar trebui să fie în 

siguranţă, ar trebui să fie un spaţiu ocrotit,  în care copiii își petrece jumătate de zi.   

Şcoala este locul unde te lasă să îţi alegi propriul drum,  să aduni noi cunoştinţe,  care te va 

ajuta în prezent şi pe viitor, iar atunci când pe calea ta apare un necunoscut şi te loveşte, să  ştii 

cum să reacționezi, să fii calculat, să-ţi controlezi vocabularul  şi să nu plăteşti cu aceeaşi  

monedă. Se spune că CEL MAI INTELIGENT CEDEAZĂ PRIMUL!  

A CEDA nu înseamnă a te lăsa călcat în picioare, ci a găsi o soluție potrivită în împrejurarea 

dată.  

TREBUIE să știm să spunem ce ne deranjează, într-n mod civilizat.  

TREBUIE să știm să cerem ajutor celor care pot să ne îndrume pașii – părinți, profesori, 

psiholog. 

De ce apare violenţa la școală? Simplu, violenţa poate apărea din cauza sentimentului de ură, 

jignirilor, înjurăturilor sau, din simplu fapt că acel copil aplică la școală ceea ce vede în mediul 

unde este crescut. Dacă el vede că mama sa este bătută, el crede că așa trebuie să fie, că este ceva 

normal, şi devine o fire violentă, indiferent de împrejurare. 

În jurul nostru, violenţa este un fenomen prezent pemanent, la televizor toate ştirile vorbesc 

despre violenţă, în magazine, bănci,  observăm violenţa sub toate formele ei: pasivă, agresivă. De 

aceea, în lumea întreagă sunt atât de frecvente agresiunile, bătăile, conflictele, crimele şi 

războaiele. 

În toate şcolile din ţară exista acte de violenţă, unele grave, altele mai puţin grave. Acestea 

se pot întâmpla fără să-ţi propui. De aceea trebuie să fim mai atenţi la ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru și să știm să reacționăm corect.Pentru a evita conflictele trebuie să învăţăm să iubim, să 



mulţumim, să îi înţelegem pe ceilalţi, să fim mai calmi, să iertăm, să credem în Dumnezeu, să 

fim curajoși, să  fim veseli. 

 

CĂMINUL ILINCĂI 

 

Ilie Nicoleta 

Clasa a VI-a B 

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” 

Localitatea Giurgiu, Județul Giurgiu 

Prof. Coordonator: Nidelea Irina Veronica 

 

 

 Zilnic ies în parc cu fetița vecinilor mei, Ilinca. Mă înțeleg foarte bine cu ea și ne 

petrecem tot timpul împreună. 

 Ea are o familie frumoasă, care o iubește foarte mult. Mama ei este o femeie frumoasă și 

inteligentă, care se poartă mereu frumos cu mine și pe care Ilinca o iubește foarte mult. Tatăl ei 

este un om calm și jovial, cu care ne distrăm adesea, când merg în vizită la ea. 

 Într-o zi, ea îmi povestește că, dintr-o dată, tatăl ei a început să țipe la mama ei. Așa ceva 

nu se mai întâmplase până acum, mi-a spus Ilinca. Atmosfera plăcută de odinioară din casa ei a 

dispărut. Nimic nu mai e la fel... Acum găsesc motive de ceartă din orice. 

 Așa că ne-am pus amândouă o întrebare: „Care ar fi motivul pentru care cei doi părinți 

care se iubeau atât de mult, acum par doi dușmani?”. 

 După ore de discuții, de momente în care Ilinca a fost cuprinsă de tristețe, deznădejde, am 

ajuns la o concluzie nefericită! 

 Motivele din cauza cărora tatăl Ilincăi s-a schimbat erau consumul de alcool, jocurile de 

noroc și drogurile . 

 Cum putem noi copiii să rezolvăm problemele părinților? 

 Am încercat împreună să găsim soluții pentru ca în familia Ilincăi să revină pacea, 

armonia și buna înțelegere. Ilinca a plecat acasă cu inima plină de speranță că-i va da mamei ei 

curajul să meargă mai departe, să-l ierte pe tatăl ei pentru felul în care s-a purtat. 

 Mama ei era tristă și dezamăgită de alegerile greșite făcute de tatăl Ilincăi, dar, cu ajutorul 



fiicei sale, a reușit să înțeleagă că trebuie să îl ajute amândouă să își regăsească drumul către un 

cămin fericit și plin de iubire! 

 Noi sperăm că de dragul ei și al mamei, tatăl să realizeze că pierde ce are el mai scump pe 

pământ! 

 

VIOLENȚA 

 

Țone Corina 

Clasa a VI-a B 

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” 

Localitatea Giurgiu, Județul Giurgiu 

Prof. Coordonator: Nidelea Irina Veronica 

 

 

 Într-o zi de toamnă copiii mergeau la școală. Un băiat pe nume Andrei era cunoscut drept 

bătăușul școlii, deoarece era violent și toți se temeau de el. 

 Într-o pauză a văzut câteva fetițe care se jucau șotronul. Văzându-le, Andrei a vrut să se 

joace și el. Dar în loc să întrebe dacă se poate juca și el, a preferat să se joace în stilul lui. Le-a 

amenințat pe fete că dacă nu îl vor lăsa să se joace, le va face viața un coșmar! 

 După ce s-a jucat, a văzut niște băieți care se jucau fotbal. Cum era de așteptat, Andrei a 

vrut să se joace și el și de data asta tot în stilul lui. Băieții au refuzat să se joace cu el și au plecat, 

pentru că auziseră multe lucruri urâte despre Andrei. 

 Când doamna învățătoare i-a întrebat și pe copii cum se comportă Andrei, doar unul a 

avut curajul să-i spună. Ceilalți se temeau de el! 

 Doamna învățătoare i-a explicat atunci că el este perceput de ceilalți copii drept agresor și 

de aceea toți îl evită. În scurt timp Andrei a început să se schimbe și nu a mai fost violent cu 

colegii lui. 

 Astfel, Andrei a realizat ca violența nu aduce nimic bun! 

 Dacă nu ar exista violența, lumea ar fi mai bună! 

 

NU VIOLENȚEI! 



 

Andrici David, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași 

Jud. Iași 

 

 

 Violența naște violență, de aceea nu este indicat să îi răspundem unei persoane violente 

tot prin violență. Cu calm, putem rezolva problemele mult mai bine decât țipând unul la altul sau, 

mai rău, lovindu-ne. 

 În timpurile noastre, lumea este foarte ocupată, iar stresul cotidian la muncă sau la școală 

poate fi uneori foarte mare, copleșitor. Chiar dacă uneori ne este greu, nu este bine să ne 

dezbrăcăm de bunele maniere și să ne descărcăm nervozitatea și frustrările pe cei din jurul 

nostru, oameni dragi, rănindu-i într-un mod ireversibil chiar. Mai bine ne închidem singuri într-o 

cameră pentru o vreme și încercăm să ne gândim numai la bine sau să facem o activitate care să 

ne destindă. 

 În concluzie, toți trebuie să fim uniți împotriva violenței, de orice natură ar fi ea! Fii bun 

cu oamenii din jurul tău și gândește-te numi la bine, nu la ce este mai rău, pentru că răutatea 

ofilește sufletele oamenilor.  

  

                                             NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA! 

Chicoş Alice 

Clasa a X-a J, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ 

Bucureşti, sectorul 2 

Profesor îndrumător: Oana Petre-Dascălu  

 

                  „Multe lucruri sunt violente, dar nimic mai violent ca omul.“ – Sofocle 



          Dicționarul Explicativ al Limbii Române ne oferă o definiție destul de scurtă pentru 

cuvântul „violență“: lipsă de stăpânire în vorbe sau în fapte; impulsivitate, brutalitate, vehemență 

și, în unele cazuri, chiar încălcarea anumitor limite legale. Chiar și așa, violența este mai mult 

decât săvârșirea unor răni pe plan fizic; cei care sunt abuzați, fie pentru câteva zile, fie pentru o 

perioadă mult mai îndelungată, pot rămâne cu adevărate traume psihice care să îi afecteze toată 

viața.  

           Actele de violență se pot petrece în mai multe locuri: acasă, la școală sau chiar în mediul 

virtual. Fenomenul este denumit „bullying“ și se manifestă pe plan fizic şi psihologic, în 

grupurile sociale sau mass-media. Victimă poate fi oricine, iar agresorii, câteodată, nici nu își 

dau seama cât de rău pot durea cuvintele și faptele. 

             Violența domestică în România este o problemă socială care afectează viața multor 

membri ai familiilor, în special femeile și copiii. Statisticile arată următoarele: în primele 6 luni 

ale anului 2016 au fost înregistrate cca 9.000 de cazuri de lovire și alte violențe și 80 de violuri în 

familie. În 80% dintre cazuri, victimele sunt femei, iar în 92%, agresorii sunt bărbați. Cifrele se 

referă numai la cazurile care ajung să fie raportate poliției. Este un număr infim, având în vedere 

că, în anul 2014, un studiu a demonstrat că 1 din 4 femei a fost, cel puțin o dată, agresată de 

partenerul său.  

               Violența la școală este de mai multe tipuri: fizică, economică și morală. Violența 

voluntară presupune rănile fizice efectuate în mod voluntar de agresor, cea economică – 

distrugerea bunurilor personale, iar cea morală – violența a căror urmări sunt psihice și care nu 

dispar pentru toată viața, eventual se diminuează. În România, fenomenele de violență sunt 

prezente în 81,60% unități de învățământ din mediul urban și 70,80% din mediul rural, dintre 

care 73,30% școli generale şi 80,60% unități de învățământ postgimnazial.  

                Abuzurile din mediul virtual nu sunt un subiect prea abordat în țara noastră, dar asta nu 

înseamnă că nu există. Spre deosebire de bullying-ul tradițional, cyberbullying-ul ne pune în 

prezența de victimă nonstop si ne afectează calitatea vieții în fiecare clipă, inducându-ne stări de 

anxietate pronunțate. Orice utilizator de Internet poate trimite mesaje jignitoare, ascunzându-se 

în spatele unui profil fals. Cei mai predispuși acestui tip de violență sunt copiii, mai ales cei care 



nu beneficiază îndeajuns de atenția părinților, căutându-și un refugiu în mediul virtual, ajungând 

să vorbească cu necunoscuți.  

                    

                   Dar cum putem preveni toate aceste tipuri de violență sau cum trecem peste actele 

deja săvârșite? Cum acționăm?  

                    În niciun caz nu răspundem violenței cu violență. Este cea mai mare greșeală, pe 

care multe persoane dintre cele agresate o fac. Nici amenințarea persoanei agresoare nu face 

situația mai ușoară. În prima etapă, trebuie să ne dăm seama când se petrece un abuz – acea stare 

care te ,,tulbură“, care te scoate din echilibrul tău psihic, făcându-te să reacționezi într-un mod 

care nu te caracterizează și care, privind retrospectiv, nu îți oferă o satisfacție. Apoi, trebuie 

găsită o cale de comunicare pașnică între cele două persoane și identificate cauzele abuzării și 

încălcării drepturilor de a beneficia de siguranță socială, de a avea un loc sigur în care să trăiești 

și de a nu fi torturat. Dacă abuzul se petrece doar prin adresarea unui limbaj licențios, victima 

poate aduce contraargumente celor spuse sau poate să nu răspundă, să ignore. Se numește 

,,tratamentul tăcerii“. La rândul lui, este o formă de agresiune, dar care poate rezolva situația. 

Agresorul se va plictisi să tot adreseze injurii și se va opri la un moment dat. Dacă situația se 

petrece la școală, însoțită de limbaj și comportament jignitor, persoana agresată se poate sesiza 

dirigintelui sau directorului. În mediul virtual nu este atât de greu să prevenim – una dintre 

soluțiile preventive este aceea de a nu ne expune prea mult viața personală; prin asta înțelegem să 

nu postăm poze, opinii care ar putea stârni diverse reacții și să avem grijă despre ce și cu ce fel 

de persoane comunicăm, astfel încât să nu devenim prea vulnerabili. Pe Internet putem fi victime 

24/24. Este important, dacă ajungem în situația aceasta, să nu ripostăm, chiar dacă aceasta pare 

singura soluție, deoarece riscăm să amplificăm conflictul. Cyberbullying-ul este extrem de 

dureros și poate avea consecințe pe termen lung. Este important, dacă ajungem în această poziție, 

să avem dovezi incriminatorii pe care să le aratăm autorităților în cazul în care vrem să depunem 

o plângere. Totodată, putem închide temporar rețelele de socializare.  

              În cazul in care am fost victime în vreunul dintre abuzurile menționate mai sus, pentru a 

depăși trauma psihică sau, cel puțin, pentru a nu o amplifica trebuie să consultăm un psiholog sau 

un psihoterapeut. 



                   Cum nu lăsăm violența să intre în viața noastră?  

                   În cazul în care suntem victime, deja am răspuns acestei întrebări: prevenim, 

comunicăm calm, nu ripostăm și raportăm. Dar dacă nu suntem nici victime, nici agresor? Chiar 

și în una dintre aceste poziții nu trebuie să fim indiferenți. Dacă vedem că un prieten, un coleg 

sau chiar un necunoscut este abuzat fizic și/sau verbal oriunde, putem interveni. Dacă acțiunile 

săvârșite asupra victimei îi pun viața în pericol, trebuie să apelăm numărul de urgență și să 

așteptăm intervenția poliţiei. Pe lângă acestea, consolarea victimei o ajută atât pe ea, cât și pe noi 

în privinţa dezvoltării capacităților noastre comunicative. În copilărie și adolescență, cele mai 

multe persoane sunt influențate de tot ceea ce văd la școală, la televizor, pe Internet. Trăim într-o 

societate în care nonvalorile sunt promovate cu o teribilă deșănțare, iar tinerii copiază și își 

însușesc multe dintre aceste trăsături. De multe ori, aceste comportamente sunt preluate din 

cauza supravegherii deficitare a părinților, care cauzează, deci, carențe educaționale.  

                 Viața noastră este influențată de mediile pe care le frecventăm și cercurile noastre 

sociale. Pentru a nu lăsa violența să intre în viața noastră, trebuie să fim precauți în legătură cu 

alegerea prietenilor și expunerea noastră față de ei. Ar fi ideal să nu avem un comportament care 

îi poate ofensa pe ceilalți deoarece situațiile pot degenera în unele violente. E bine să nu 

petrecem timp cu persoanele în a căror companie nu ne simțim bine și care ne induc stări de 

teamă, anxietate.  

                  Trâgând concluzia, ajungem la următoarele idei: violența este prezentă în rândul 

tuturor oamenilor, în orice categorie socială. Pentru ca noi să nu fim implicați, este important să 

nu ne expunem și să avem grijă cu ce persoane ne petrecem timpul. În cazul observării unui caz 

de violență, trebuie să acționăm pe cât posibil – asta nu înseamnă că am lăsat violența să intre și 

în viața noastră, ci că suntem cetățeni cu spirit civic, care promovează valorile etice. 

                                                                                                                            

Violenţa nu este SOLUŢIA 

Niculae Bogdan 

Clasa a IX-a B, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ 



Bucureşti, sectorul 2 

Profesor îndrumător: Oana Petre-Dascălu  

  Firele blonde şi plăpânde ale copilului zgribulit de teamă, frică, regret şi ruşine se zăreau 

uşor din întunericul din cameră. Plângea încercând să-şi stăpânească lacrimile din a curge pe 

pălmuţele lui fierbinţi. Privea unde o fâşie de lumină se vedea, tatăl lui ţipând la mama lui care 

urma să fie bătută la fel cum fusese el. Nu avea cum să-l oprească, aşa că îşi astupa urechile cu 

palmele umede, fugind la oglinda unde şoptea mişcând uşor din cap: „O să fie bine, o să fie 

bine.“ 

  Când a deschis ochii, copilul firav din oglindă era acum un bărbat puternic, cu o familie 

pe care o iubea şi respecta, încercând din greu să fie tatăl pe care el nu l-a avut niciodată. Era 

mândru că băiatul său de 13 ani nu a avut parte de acele amintiri cumplite care-l bântuie de 

fiecare dată când se priveşte în oglindă. Gândurile i-au fost întrerupte de glasul puţin speriat şi 

fricos al lui Cristi: 

  – Tata, trebuie... sa vezi ceva... 

  – Ce ai păţit? Ai făcut ceva rău, eh, cât de rău poate fi, o notă proastă se rezolvă. 

  După aceste vorbe, băiatul a pus imediat foaia pe masă şi a fugit încuindu-se în cameră. 

  Trebuia să fie ceva foarte grav din moment ce Cristi a simţit să facă asta, cu toate că 

tatăl său nu l-a rănit niciodată când a greşit, ci l-a învăţat. La citirea primelor cuvinte furia l-a 

invadat. După cât de multă încredere a avut în el şi tot ce a investit pentru a avea un viitor bun... 

nu îi venea să creadă ce tocmai citise. Cu sângele arzându-i în vene a spart uşa dormitorului 

copilului. 

  – Cristian! Ce e asta?! Exmatriculat?! Tu?! Olimpic la chimie, fizică şi engleză, cu un 

viitor strălucit... Exmatriculat??!!! 

  – Tata... cauza... eu... chiar... 



  – Tu să taci! Nu mai ai niciun drept, am greşit că te-am tratat ca pe un egal, ţi-am 

explicat viaţa prieteneşte, te-am certat de rare ori, nu te-am bătut niciodată, viitorul meu erai tu! 

ERAI! 

  Faptele tatălui său îl uimeau pe băiatul care deja ştia ce avea să se întâmple, pentru 

prima dată avea să simtă cum e să plăteşti consecinţele... în acest caz, cum e să le simţi. Ţipetele 

lui au fost întrerupte când mama sa a ajuns, oprind întreaga scenă. 

– Ce se întâmplă aici?! MARIUS... nu te recunosc... te transformi în tatăl tău! 

Un moment de linişte deplină a urmat. Şi-a întors capul, uitându-se la omul din oglindă 

care avea o curea în mână. Semăna mult cu cel de care-i era frică să devină... 

 – Nu... ştiu ce a fost cu mine... – lacrimile începuseră să îi curgă, simţea doar furie, 

regret, dezamăgire – ai fost exmatriculat... 

  – Ştii măcar de ce? Cristi s-a bătut cu băieţii care îţi distruseseră maşina săptămâna 

trecută! Bineînţeles că a fost greşit ce a făcut, mereu ai zis că greşelile se pot rezolva, că din ele 

învăţăm, obişnuiai să îi explici tot, nu să faci... asta! Putem găsi o soluţie, mereu se poate şi aceea 

nu este violenţa! 

  Era deja copleşit de situaţie, a alergat în altă cameră punându-se în genunchi în faţa 

oglinzii cu lumina stinsă, strângându-şi în pumni durerea care-i invadase ochii şi sufletul. Îşi 

ridică privirea şi, în loc de băieţelul firav, îl vede pe tatăl lui... 

 

 

VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ  

Necula Diana(clasa a VII-a), Școala Gimnazială Gherăseni, Prof.Coord. Toader Bianca 

    Încă de la începuturile vieții pe pământ, violența a tot persistat și persistă și în zilele 

noastre. Cuvântul ,,violență” își are originea în latinescul ,,violare”, care tradus are sensul de ,,a 

acționa prin forță”. Aceasta își face simțită prezența peste tot, de la cele mai mărunte forme de 

viață, până la cele mai dezvoltate. Indiferent că este vorba despre lupta pentru supraviețuire sau 

supremație, totul se manifestă prin violență. 



Oamenii înțeleg violența  doar ca pe o vătămare corporală. Rezultatele ultimelor studii 

realizate despre urmările formei verbale a acesteia indică faptul că are efecte mai distrugătoare 

din punct de vedere emoțional decât fizic. 

  Sub nicio formă, fizică sau verbală, violența nu a dus la ceva bun. Durere, lacrimi și cel 

mai grav, răni care nu aveau să mai dispară. Uneori răspândește moarte. Un pas spre a elimina 

răutatea este a ne pune întrebarea: CUM AR FI VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ?  

 În primul rând, ar dispărea războaiele, cea mai mare sursă de violență fizică și o dată cu 

ele lacrimile și durerea din suflete. Nu ar mai exista frica și nici acțiuni făcute orbește, doar 

pentru a demonstra putere, pentru a te impune.  

 Violența își trage seva din lucruri mărunte cum ar fi certurile, disputele dintre copii sau 

poate o simplă privire înțeleasă greșit. O gândire pozitivă duce la înăbușirea totală a răului, 

amplificând fericirea și starea de bine. Cu toate acestea, oamenii au o gândire pesimistă, 

preferând să se afunde în probleme și tristețe, decât să se bucure de ceea ce le este dat. 

Fără violență, viața ar fi mai liniștită, mai senină. Omul își închipuie Raiul, Grădina 

Paradisului, ca fiind cel mai pașnic loc tocmai pentru că acolo violența este inexistentă. Totul 

este pozitiv, bunătatea și puritatea vibrează, calmul este la el acasă, este locul ideal pentru a trăi 

veșnic.  

Viața însăși este împărțită pe două axe: Binele și Răul. Fiecare om are dreptul de a alege 

de partea cui vrea să lupte mai departe. Dar, dacă ar exista doar una singură? Cea pozitivă, 

nonviolentă? Atunci, da, viața ar fi perfectă! 

        

 

Violență și efectele ei 
                                                                                                                                                                                

Lemnaru Ana Maria 
Clasa a VIII a  

C.N.,,Alexandru Vlahuță,, 
Râmnicu Sărat, jud. Buzău  

Profesoara Tatu Emilena   

 

            Violență are loc atunci când cuvintele sau faptele unei persoane provoacă durere și 

suferință altei persoane.De asemenea atunci când cineva amenință că va lovi sau va face rău 

cuiva da dovadă de un gest de violență. Din păcate mulți copii, adolescenți și chiar adulți sunt 



victimele acesteia. Fiecare copil are dreptul să trăiască într-o lume fără violență. De aceea în anul 

1989 Organizația Națiunilor Unite a adoptat Convenția cu privire la drepturile copilului. Aceată 

constă în interzicerea oricărei forme de violență împotriva copiilor. Există mai multe tipuri de 

violență: emoțională, fizică și sexuală. Violență emoțională se manifestă atunci când un copil 

este numit cu cuvinte jignitoare, intimidat, îi sunt neglijate nevoile sau este agresat fizic și chiar 

sexual. Violență fizică are loc când unui copil i se provoacă durere fizică. În special, la vârsta 

adolescenței, mulți copii încearcă să rezolve conflictele cu ajutorul pumnilor. De multe ori un 

grup de copii, cu un lider, își aleg o victima pe care să o agreseze.În astfel de cazuri putem vorbi 

despre Bullying. Bullying-ul este o acțiune care produce injurii celorlalți efectuată în mod 

repetat, care se poate manifesta fizic, prin agresivitate fizică sau psihologic, prin producerea unor 

daune emoționale. Acesta este efectuat cu ajutorul cuvintelor, acțiunilor jignitoare sau excluderi 

sociale. Fenomenul de bullying poate fi inițiat de o persoană sau de un grup de persoane, 

implicând un abuz de putere inegal, deoarece victima, în cazul acestui fenomen nu dispune de 

resurse (fizice, psihologice, sociale) pentru a se apăra.Violență sexuală este provocată atunci 

când victimele sunt obligate să atingă zone intime ale altora sau lor să li se efectueze aceste 

gesturi cât și altele indecente și neplăcute.Din păcate multe persoane sunt victime ale 

violenței,care le provoacă teamă, slăbiciune, suferință și durere, fie ea fizică sau morală.  Aceste 

persoane de cele mai multe ori se tem să dezvăluie acest act cumplit,care se multiplică pe zi ce 

trece.Cu toate acestea trebuie să privim și partea bună a situației:putem împiedică 

violență,alertând-o indiferent de natură ei,fără să ne fie teamă. 

 

 

,,Violența  ucide,, 

   

 Mușat Andreea   

 Clasă a VIII a   

 C.N.,,Alexandru Vlahută,,  

 Râmnicu Sărat, jud. Buzău   

 Profesoară Tatu Emilena    

   

     Violența are loc atunci când cineva, în mod intenționat spune, face, amenință că va face 

lucruri care rănesc fizic sau emoțional, sperie, provoacă durere și suferintă altor persoane. 

Violența reprezintă utilizarea forței  și a constrângerii de către un individ, grup, clasă socială în 



scopul impunerii voinței asupra altora.  Există mai multe tipuri de violentă: fizică, verbală, 

emoțională, psihică-utilizarea unui limbaj care influentează negativ dezvoltarea personalitătii 

unei persoane și institutională.   

                    Violenta poate ucide!     

   În filmul „Numele meu este Khan„ tanărul Rizwan Khan, un musulman din regiunea Borivali 

din Mumbai, suferă de Sindromul Asperger, o formă de autism cu complicațîi pe latură 

socializării. La vârstă maturității, Rizwan se căsătoreste la Sân Francisco cu Mandira, o mamă 

singură, hindusă. După evenimentul de la 11 septembrie, datorită religiei Rizwan este reținut de 

autorităti.   

      În acest film violența pleacă de la discriminare. Toți musulmanii erau considerați vinovați 

pentru ceea ce se întâmplase pe 11 septembrie la atacul terorist. Fiul Mandirei, care era  și el 

acum de religie musulmană, era batjocorit și discriminat, era împins pe holurile școlii și primea 

bilețele și afișe cu musulmani în vestiarul de la școală. Problemele din societate care cauzau 

neînțelegeri în familie, decesul tatălui prietenului lui Sam care era reporter și a fost chemat pe 

front pentru a transmite în direct atacurile teroriste l-au făcut pe Sam să nu le spună părinților 

ceea ce i se întâmplă la școală datorită religiei. Într-o zi pe terenul de fotbal Sam a fost atacat de 

un grup de băieti mai mari care de asemenea îl discriminau și îl acuzau de moartea tatălui 

prietenului sau care de la înmormântare refuză să vorbească cu el, acesta fiind de față. Conflictul 

dintre băieti i-a cauzat răni interne, grave lui Sam, care a decedat în  față mamei sale. Mandira îl 

invinovățește pe Khan și îi reproșează că dacă  nu s-ar fi măritat cu el toate acestea nu s-ar mai fi 

întâmplat. Mandira îi spune lui Khan că pentru a-l ierta trebuie să spună întregii țări, 

președintelui,  că el nu este un terorist. În timp ce Mandira caută vinovații morții lui Sam, 

Rizwan plecase în căutarea președintelui spunând tuturor „Numele meu este Khan, iar eu nu sunt 

un terorist„. În căutarea lui, Khan face o alertă către FBI reușind să prindă musulmani care 

plănuiau un atac terorist și care considerau că violența și vărsarea de sânge îl va bucura pe Allah 

(Dumnezeu).   

        Khan ajută un sat din Georgia care era în pericol de tsunami, oamenii au aflat datorită 

televiziunii, mulți au venit să ajute, satul scăpand de inundație, astfel, noul președinte ales, 

primul de culoarea din SUA a văzut și a aflat că Rizwan era în căutarea lui de multă vreme. În 

cele din urmă Khan reușește să vorbească cu președintele și să transmită întregii Americi că nu 

este un terorist, fiind alături de Mandira care aflase de la știri situația lui.   



                     Din punctul meu de vedere violența  este unicul mod prin care oamenii se pot izola 

de propria lor sensibilitate. Violența nu reprezintă decât un pas înapoi spre o lume mai bună. 

Opusul violenței este bunătatea, blândețea și înțelegerea.   

             

   

FĂRĂ VIOLENȚĂ! 

 

Grosu Antonia, cl. a VII-a 

Școala Albești, jud. Botoșani 

Profesor Macovei Carmen 

 

 Era primăvară. Soarele ca o minge de foc trimitea razele aurii pentru a ne încânta. După 

ore, am observat doi tineri violenți fizic și verbal cu un copil. M-am dus la ei și le-am spus că 

violența față de cei fără apărare nu te face puternic pentru că violența este arma celor slabi. Le-

am spus:  

-Fiind așa de frumos afară, ar fi mai bine să-i ajutați să treacă strada pentru a merge la  magazin; 

poate le sunteți de ajutor să le duceți cumpărăturile sau să verifice restul primit! Cu folosirea 

violenței sunteți niște lași! 

 Le-a trebuit ceva timp de gândire până când au înțeles ce le-am explicat. Le-am mulțumit 

pentru înțelegere și mi-am continuat drumul bucuroasă că am reușit să opresc o situație de 

violență ce ar fi putut avea urmări foarte grave. 

 Ajunsă acasă, m-am așezat într-un colț al camerei și am început un alt volum din seria 

„Nevinovata fetiță” care era singură la părinți, avea șapte ani și o inteligență extraordinară; își 

făcea temele regulat, uneori lucrând și suplimentar la materiile preferate; a făcut parte dintr-o 

familie fericită până în momentul în care firma familiei a dat faliment; tatăl ei venea nervos de la 

serviciu, descărcându-și nervii pe mamă: o înjura și o lovea în fața copilului; pentru ea era o 

traumă psihică. Când crescu, părinții fiind divorțați și plecând fiecare în străinătate, fetița a 

devenit violentă cu colegii de clasă, prietenii, vecinii, urmând exemplul tatălui. 

 Pe mine m-a ajutat foarte mult lectura acestui volum deoarece am realizat că violența în 

familie este un lucru negativ, iar copiii care trăiesc în violență devin violenți. 

NU LĂSAȚI VIOLENȚA ÎN CASA VOASTRĂ!!!! 



VIOLENȚA DISTRUGĂTOARE 

 

Cocora Ștefan Matei, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași 

Jud. Iași 

 

Doi prieteni buni erau 

Niciodată nu se certau, 

Până-ntr-o zi ciudată 

De tristeți întunecată, 

Când cei doi prieteni nu s-au coordonat 

Și unul de altul s-au împiedicat. 

Cum așa ceva nu s-a mai întâmplat, 

Imediat s-au și certat. 

Cei doi violenți au devenit 

Deși mult prea mult s-au pripit, 

Vânătăi multe și-au făcut, 

Și niciodată nu s-au mai plăcut. 

Ei nu s-au mai împăcat, 

Dar pe voi sper că v-am învățat 

Că violența nu e bună, 

Căci în emoții lasă o lacună. 

Violența e distrugătoare, 

Mult prea supărătoare. 

 

 

O DISPUTĂ 

Cucutianu Andreea, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași 

Într-o școală  



nu departe, 

Într-o clasă 

Cu mulți copii, 

S-a iscat iar, dintr-odată, 

Înc-o ceartă din prostii. 

 

Mihai și Andrei, 

Doi colegi de-ai mei, 

Au avut din nou o dispută 

Ce a început defel 

Ca un schimb de replici între ei 

Dar apoi, a apărut ceva mai mult, 

O dată ce violența a apărut. 

 

Pumni și picioare peste tot, 

Ceva a scăpat de sub control... 

Doamna a apărut, 

Liniștea ne-a acaparat, 

Cei doi imediat s-au eliberat 

Din strânsoarea ce-au format. 

Și seama și-au dat, puțin mai târziu, 

Că certați și pedepsiți nu mai erau 

Dacă cearta într-o discută o transformau. 

 

GÂNDURI PORNITE DIN VIOLENȚĂ 

 

Dinu Andrada 

Clasa a VI-a B 

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” 

Localitatea Giurgiu, Județul Giurgiu 

Prof. Coordonator: Nidelea Irina Veronica 



 

 

Legea pumnului nu-i bună, 

Probleme pot apărea! 

Agresivitatea multă, 

Tragedie va crea! 

 

Abuzul de sentimente 

Împrăștie o tristețe... 

Rana care se deschide, 

Cu mare greu se închide. 

 

Violența te va afecta, 

Ea te poate înșela! 

Nu te lăsa controlat! 

Nu rămâne înșelat! 

 

De rău toți ne-am săturat, 

Omul trebuie respectat! 

Altruism și chiar iubire 

Ascultare, fericire! 

 

STOP VIOLENŢĂ! 

 

Ciurariu Emilia, clasa a V-a,Şcoala Gimnazială Nr 1 Răchiţu, com Răchiţi, jud. Botoşani, prof. 

Simona Puşcaşu-Gavrilă 

 

 

În lumea asta toată 

Există violenţă, 

Noi vrem să fie absentă 



Să fie numai inocneţă. 

 

 

Când ieşi afară vezi 

Copii traumatizaţi. 

Oriunde pe acest pământ 

Violența e fatală. 

 

Noi vrem copilărie, 

Fără violenţă! 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CISLĂU 

COMUNA CISLAU, JUDEŢUL BUZĂU 

TEL/FAX: 0238501505 

E_mail: scoala_cislau@yahoo.com 

 

Prof. Olteanu Loredana 

Prof. Moldoveanu Aurelia  

Elev:  Bercea Karina 

Clasa a III-a 

 

FĂRĂ VIOLENȚĂ 

 

Fără violență 

Viața este un vis,  



Fără violență  

Vei fi mai fericit, 

Fără violență  

Vei ști ce-i dragostea. 

Urăște violența 

Ca să trăiești curat, 

Gândeste-te la semeni 

Și vei fi impăcat. 

 

                  ÎNDEMN 

 

 Numele şi prenumele elevului: Nistor Mihaela Raluca 

  Clasa: a VI-a  

  Profesor coordonator: Rodica  Vlad 

  e-mail profesor: rodica_negrea_vlad@yahoo.com 

  Liceul de Arte Margareta Sterian, Buzău 

 

Lumea noastră e  mai rece  

Omul suferința-și duce! 

Ochii-i triști  de-i urmăreşti 

 Și-o secundă  îi priveşti 

 Îi vezi  goi, ca de smarald  

Sufletul  nu-i mai e cald. 



 

Mâneci lungi în toiul verii, 

Mai ales pe timpul serii? 

Mai atent,  tu vei vedea 

Ce ascunde mâneca…  

Zgârieturi, răni, vânătăi. 

Cum să spună alor săi 

 

Este  învăţat a tăcea  

De parcă l-ar ajuta… 

Zâmbetul e o faţadă 

Și  ascunde o corvoadă. 

O durere nenumită 

Dură,  aspră, chinuită 

 

Oameni buni, urâți păcatul 

De  a-i face rău lui altul! 

Bunătatea să vă fie 

Hrană, casă, bucurie! 



Fiți următori lui Hristos 

Ce ne-a ridicat de jos! 

 

STOP VIOLENŢEI! 

 

 

Luţă Mădălina 

Clasa a VI-a 

Şcoala Gimnazială Morteni 

Comuna Morteni 

Judeţul Dâmboviţa 

Coordonator: Ene Doina-Mihaela 

 

 

Stop urii şi violenţei! Acuma, 

Vă chem să facem loc iubirii, 

Cu care să ne umplem inima 

Şi să trăim într-o lume a păcii. 

 

În sufletul nostru mic de copil 

Să aducem des flori şi prietenie,  

Cu răbdare, calmul să fie posibil 

Vorbele bune pe buze să ne fie! 

  

                                               Într-o gură de regat 

 

Ardelean Amil 

Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara 

clasa a VI-a 



Timișoara, jud. Timiș 

Prof. îndrumător Hubali Mirela 

 

Într-o zi, în școala mea, 

Totul era minunat: 

Ne jucam sau învățam,  

Ne-amuzam cu-adevărat. 

 

Și-un urlet am auzit: 

Doi băieți buni s-au certat; 

S-au lovit pe loc atunci. 

Lacrimi au curs nencetat. 

 

                   El se numea Marian. 

Celălalt - Sebastian: 

                   Cu părul negru ca abanosul 

Și cu părul maroniu ca orzul. 

 

Un profesor a venit 

Și imediat i-a despărțit. 

Le-a cerut să se împace 

Și-mpreună să se joace. 

 

Speranța-n ochi a sclipit 

Ca o salbă de argint. 

Fața li s-a-nseninat 

Ca cerul în flori scăldat. 

 

Râsul lor a fost pârâu 

Și i-a-ndepărtat de rău, 

Apoi s-au îmbrățișat 



Și de ciudă au uitat. 

 

                   Curtea s-a umplut de viață: 

                   A-nverzit de dimineață. 

                   Clasa mea s-a transformat 

                   Într-o gură de regat.   

 

MAI MULT DECÂT O MASCĂ 

Velcu Iustina Andreea 

Clasa a X-a C, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ 

Bucureşti, sectorul 2 

Profesor îndrumător: Oana Petre-Dascălu  

 

Of… întrebarea sfioasă-mi apare pe buze, 

În timp ce-n ochi mi se citeşte cu uşurinţă durerea: 

De ce oare n-a avut el parte de călăuze, 

Să-l înveţe s-ofere, în loc de suferinţă, plăcerea? 

 

Aş vrea să-i pot mărturisi gândurile mele, 

Adunate-n pocalul memoriilor dulci-amărui, 

Dar nu pot…căci mâinile lui aprigi şi grele  

Se-ncleştează-ntr-un pumn pe care-l azvârle deasupra capului. 

 

O ia de la capăt şi-ncepe cu patos a spune 

Că nu-nsemn nimic pentru nimeni pe lume, 

Iar vorbele lui, îmbibate-n venin, 

Îmi mistuie sufletul inocent de copil. 

 

Pierdut în oceanele confuze de reflecţii, 

Caut cu teamă puterea de a-i spune 



Că-n el se ascund o mulţime de intenţii, 

Ce nu stau la baza unor acte de agresiune. 

 

 

Atunci se opreşte şi capul şi-l pleacă, 

Iar lacrimi amare-i inundă chipul împovărat. 

Mă lasă să-i mângâi cu vorbe inima seacă, 

Să-i topesc gheaţa din adâncul ce i-a fost înverşunat. 

 

Acum văd că-n spatele măştii lui de porţelan, 

Ale cărei cioburi zac pe podea împrăştiate, 

Nu se află decât un copil – nu un duşman  –  

Ale cărui aripi i-au fost de mic tăiate. 

 

Speranţele şi reveriile sale 

I-au fost curmate de-un destin nemilos, 

Aşa c-aleg să urmez cea mai corectă cale: 

Aleg să-l ajut să-şi revină, chiar dacă drumul-i primejdios. 

 

 

 

 

A suferit prea mult timp în trecut, 

Plângând şi suspinând de-a lungul nopţii, 

Iar toată această durere l-a făcut 

Să-şi reprime-n violenţă tristeţea cauzată de firul sorţii. 

 

Sunt mulţi alţii ca el: copii ce-n loc să zboare spre inefabil 

Sunt captivi într-un univers din pulbere creat; 

Dar tu poţi schimba ceva, poţi fi amabil,  

Poţi spune „Stop!“ violenţei, înainte ca destinul cuiva să fie curmat. 



 

NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA! 

Călin Petre 

Clasa a IX-a B, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ 

Bucureşti, sectorul 2 

Profesor îndrumător: Oana Petre-Dascălu  

 

 

De ce să-i lovești pe alții 

De ce să îți superi frații? 

Bine e să te gândeşti 

La toți pe care-i rănești. 

 

Nu fi violent 

Căci asta nu e bine 

Îmbolnăvești oameni, 

Dar mai ales pe tine! 

 

Bine şi frumos 

Este când zâmbești 

Când te uiți drăgăstos 

Şi pe toți îi iubești. 

 

 

                                                   O dorință pentru viitor 

 

Jurji Kevin 



Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara 

clasa a VI-a 

Timișoara, jud. Timiș 

Prof. îndrumător Hubali Mirela 

 

 

Nu vreau să suferi și nu vreau să plângi. 

Nu vreau să fii o victimă pe-acest pământ. 

Nu vreau în brațe lacrimi mari să strângi 

Și nu vreau să îmi porți ură în gând. 

 

Nu vreau să mă lovești și să mă minți. 

Eu vreau să mă-nțelegi și să m-accepți. 

Nu vreau cu furie în fața mea să te prezinți. 

Eu vreau să-ți pese și de mine, să mă ierți.  

 

Nu vreau să îmi vorbești acum urât. 

Nu vreau să te văd niciodată supărat. 

Eu vreau să îmi zâmbești și să mă faci să râd. 

Astfel îți voi un prieten devotat. 

 

 

                              Sfatul unui copil înțelept 

 

Stuparu Rebeca 

Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara 

clasa a VI-a 

Timișoara, jud. Timiș 

Prof. îndrumător Hubali Mirela 

 



 

                                                   Credința mea 

 

Păun Iuliana 

Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara 

clasa a VI-a 

Timișoara, jud. Timiș 

Prof. îndrumător Hubali Mirela 

 

În anotimpul friguros, geros, 

Mergeam spre casă, de la școală. 

Două colege aveau aerul atât de dușmănos 

În stația aglomerată ca o gară. 

 

Le-am observat cu sufletul prea trist. 

Eu nu voiam ca ele să se bată, 

Dar Anca la Bia s-a năpustit, 

Apoi credința mea a vrut să le despartă. 

 

Le-am spus cu glasul tremurat: 

- Opriți-vă, fetelor, din certat! 

Iisus pe toți ne-a învățat 

Să ne iubim cu-adevărat. 

 

Bia i-a-mprumutat Ancuței un stilou: 

Era interesant și era nou. 

Ancuța nu i l-a dat înapoi, 

Iar Bia a plâns și a suferit enorm. 

 

Și, amintindu-mi, am zis mai încet: 



-Ancuța, fii te rog copil corect. 

Iisus te iartă dacă ai greșit, 

Dacă de fapta rea îndată te-ai căit. 

 

În acea clipă, Bia s-a schimbat, 

S-a răzgândit și i l-a dăruit pe loc. 

De-atunci ele nu s-au mai supărat, 

Iar eu le port în fiecare zi noroc.  

 

 

                          Chipul prieteniei 

 

Surdei Melisa-Cristina 

Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara 

clasa a VI-a 

Timișoara, jud. Timiș 

Prof. îndrumător Hubali Mirela 

 

 

Doi copii se iau la sfadă. 

Cine vrea să îi despartă? 

                   Mie-mi plânge inima. 

                   Picură-n gând lacrima. 

 

                   După câteva minute, 

                   Mă simt cât un purice. 

                   Mă apropii pe tăcute 

                   Spre Mihai: „Salut, amice!”. 

 

                   Au încredere în mine 



                   Și discut cu amândoi. 

                   Știu că cearta nu va ține. 

                   O s-alung și nori și ploi. 

 

                  Iau o floare din grădină 

                  Și le-o dăruiesc cu drag. 

                  Ochii lor primesc lumină 

                  De la fata ce stă-n prag. 

 

                  Își dau seama c-au greșit 

                  Și obrajii lor iau foc. 

                  Trandafirul i-a unit 

                  Ca un cântec sau un joc. 

                   

                  Ei, zâmbind, îmi mulțumesc. 

                  Nu-i voi părăsi la greu. 

                  Pe prieteni îi iubesc 

                  Și credința-n Dumnezeu.  

 

 

 

FĂRĂ VIOLENŢĂ 

 

Neacşu Alexandra 

Clasa a V-a 

Şcoala Gimnazială Morteni 

Comuna Morteni 

Judeţul Dâmboviţa 

Coordonator: Ene Doina-Mihaela 

 



 

Nu fii rău şi nu înjura, 

Fii cuminte dumneata! 

Nu te bate, nu fii rău, 

Că te vede Dumnezeu! 

 

Fii cuminte şi învaţă, 

Să ajungi ceva în viaţă! 

Cu cei dragi, lângă tine 

Mereu să îţi meargă bine. 

 

ÎN PACE ŞI FĂRĂ VIOLENŢĂ 

 

 

Ene Florentina Cristina 

Clasa a XII-a 

Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” 

Găeşti 

Judeţul Dâmboviţa 

Coordonator: Ene Doina-Mihaela 

 

 

Se poate trăi în pace şi fără violenţă 

La început de secol, fără decadenţă. 



Civilizaţi şi educaţi să fim peste tot 

În familie, pe stradă, la ora de sport. 

 

Invidia, ura, minciuna şi disperarea 

Stresul, neputinţa şi discriminarea 

Sunt câteva cauze posibil de eliminat 

Hai să le învingem cu toţii de indat’! 

 

În viaţă fără alcool, droguri şi tutun 

Avem de făcut ceva mult mai bun. 

Din cărţi, de la profesori şi părinţi 

Primim sfaturi cum să fim toleranţi. 

 

În comunitate, nu ţipete şi agresiuni, 

Să nu ne purtăm ca la box , cu pumni. 

Colegialitatea noastră să fie de lăudat, 

Prieteni să rămânem, după bacalaureat.  

 

 

ÎN PREZENT 

 



Nume: Ioana Petreuș 

Clasa a -XI-a G 

Şcoala: Liceul Tehnologic Marmaţia                                                                                

Localitatea: Sighetu Marmaţiei                                                                                

Judeţul: Maramureş       

Numele cadrului didactic: Vlaşin Daniela Camelia                                                                                      

 

  

Dacă violență n-ar fi, 

Viață faină am trăi 

Când copilului îi aplici o palmă, 

Parcă a început o dramă. 

 

Ne rănim fizic sau emoțional 

Și-am început s-o facem internațional 

Pornim persoane împotriva noastră 

Și-aruncăm sentimente pe fereastră. 

 

Nu mai ignora nevoile unei persoane! 

Nu-i mai spune cuvinte jignitoare! 

Să oprim indiferența, 



Să combatem violența. 

 

O LUME FĂRĂ VIOLENȚĂ  

 

Numele şi prenumele elevului: Mihai Alberto Dănuț, clasa a XI-a M, Liceul Tehnologic 

„Constantin Brâncoveanu”, Târgoviște, Dâmbovița 

Numele cadrului didactic coordonator: Alecu Anda-Ligia 

 

 Violența ne face să suferim 

Prin cuvinte grele și prin fapte rele. 

De violență noi, copiii, ne ferim, 

Cunoscând-ne destul de bine drepturile. 

 

Nu ne înspăimântă strigătele 

Și nu ne recunoaștem în poreclele 

Oamenilor răi și ignoranți 

Pe care-i trecem în categoria: aroganți. 

 

 

 Nu tolerăm îmbrânceala 

 Nici zgâriatul și nici îngânatul, 

Apărarea noastră-i totdeauna școala, 

Profesorii devotați și învățatul. 

 

Conflictele cu pumnul nu le rezolvăm, 

Ci stăm la masă mult și discutăm. 

Gândirea pozitivă ne ajută și ne învață, 

Acceptăm mereu vorba bună drept povață. 

 

Vrem o lume bună, liniștită 



În care să trăim mereu fără frică! 

Vrem o lume cu oameni liniștiți 

Care să ne ajută să fim împliniți! 

 

DURERI MUTE 

 

Elev: Petrescu Simona 

Clasa a XI –a G 

Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, 

Pitești, Argeș  

Prof. coord.: Vlaicu-Nicula Claudia 

 

 

Cuvintele nu dor, 

Iar acolo unde nu mai e nimic 

Rămâne speranța că 

Tăcerea e despre cuvinte, 

Așa cum ziua e despre lumină. 

Tăcerea nu are formă și gust, 

Tăcerea e doar tăcere, 

Să nu spargem zidul acesta de lumină, 

Să nu lăsăm vorbele  

Să rănească, 

Să nu le lăsăm 

Să sape urme adânci 

În durerile mute  

Ale cuvintelor nerostite. 

 

Cuvintele nu dor, 

Dor oamenii care le spun. 

De aceea e bine să tăcem mult, 



Să vorbim în priviri, 

Să vorbim fără cuvinte, 

Să ștergem durerile mute. 

 

 

 SPERANȚĂ 

 

Elev: Vasile Ana 

Clasa a XI –a G 

Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, 

Pitești, Argeș  

Prof. coord.: Vlaicu-Nicula Claudia 

 

 

Afară parcă e primăvară, parcă e soare... 

Răsună cântece de păsări nepământești, 

Tremură razele în formă de stele, 

Apar amintiri ale unui viitor neștiut. 

 

Îmi amintesc de tine, mamă, 

Îmi amintesc glasul tău 

Care îmi spunea să nu mai plâng, 

Totul e trecător. 

 

Da, mamă, genunchiul julit nu mai doare. 

Haide, ia-mă în brațe și spune-mi 

Că și răutatea lumii va trece, că nu va mai durea  

Nici violența aceasta absurdă din lumea oamenilor mari. 

 

 

 



VIOLENŢĂ…DISPARI… 

State Alina 

Clasa a XI-a 

Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” 

Găeşti 

Judeţul Dâmboviţa 

Coordonator: Ene Doina-Mihaela 

 

De ce nu ridici mâna pentru a mângâia? 

Nu  se-aud decât înjurături în gura ta. 

Le amputezi visele încă din copilărie, 

Le umpli viaţa acelora mici, de ruşine. 

 

Stai singur într-un colţ şi te gândeşti, 

Oare ce simt alţii când tu îi loveşti?! 

Cu acest comportament ce urmăreşti, 

Viaţa, singur, vrei să ţi-o zdrobeşti? 

 

Ca adolescent, acum, încă nu realizezi, 

Ce durere fizică şi psihică le cauzezi. 

Fă bine şi schimbă-ţi modelul abuziv! 



Hai, maturizează-te şi devino pozitiv! 

 

Spune „Stop violenţei fizice şi verbale!” 

Stop invidiei, urii, dezorientării morale! 

De vrei, poţi fii tu o persoană mai bună 

De acum înainte, vremurile rele s-apună! 

 

 

FĂRĂ VIOLENŢĂ 

 

 

Tatomir Michaela 

Clasa a XI-a 

Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” 

Găeşti 

Judeţul Dâmboviţa 

Coordonator: Ene Doina-Mihaela 

 

 

Fără violenţă, 

Căci ai multe de trăit. 

Fără violenţă, 

Vei fii cel mai fericit. 

Fără violenţă, 

O viaţă bună vei avea. 

Fără violenţă 

Vei cunoaşte dragostea. 

 

Să nu fii violent, căci asta nu e bine, 

Răneşti oameni, dar, mai ales pe tine! 



 

 

 

Cine suntem noi... 

 

Nume:  Havrilyak Julia 

Clasa  a X-a „E” 

Şcoala: Liceul Tehnologic Marmaţia                                                                                

Localitatea: Sighetu Marmaţiei                                                                                

Judeţul: Maramureş       

Numele cadrului didactic: Vlaşin Daniela Camelia                                                                                      

 

 

Violenți mai suntem noi, 

Că ne credem și eroi; 

Și când mergem la culcare, 

Tot ce știm e înjurare. 

 

Înjurăm pe cine vrem, 

Batem, înjurăm și bem, 

La bătaie suntem primii, 

Până nu primim și premii. 

 

Asta facem chiar de mici, 

Până devenim bunici, 

Violența nu-i  un lucru  bun, 

Asta-i tot ce pot să spun. 

 

 



ÎMPREUNĂ, ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI! 

  Numele şi prenumele elevului: Pietraru Ela 

  Clasa: a VIII-a  

  Profesor coordonator: Rodica  Vlad 

  e-mail profesor: rodica_negrea_vlad@yahoo.com 

  Liceul de Arte Margareta Sterian, Buzău 

 

Trăim într-o lume fără sens, 

Totu-i bizar și fără înțeles, 

Dar credem că într-o bună zi 

Fără violență ne vom trezi. 

 

Jignirile, ocara  la nimic n-ajută, 

Ne fac doar viața tristă și urâtă. 

Haideți să fim cu toții buni și uniți, 

Prietenoși,  darnici, sinceri, altruiști! 

 

Pentru o lume mult mai bună, 

Fără dependență și minciună, 

Să oprim pe loc  indiferența!  

Să înfrângem, astfel, toți violența! 

 

Atunci pe cer va străluci lumina 



Dreptății,  păcii,  adevărului.  

Toți oamenii afla-vor bucuria 

 Asemenea  împărăției  Domnului! 

 

ANTIVIOLENŢĂ 

 

Iosup Nely 

Clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială Morteni 

Comuna Morteni 

Judeţul Dâmboviţa 

Coordonator: Ene Doina-Mihaela 

 

 

Violenţa este un lucru nedemn 

De asta să ne ferim, vă îndemn. 

De te baţi, tu eşti un tip violent 

De ajuţi, eşti unul bun şi atent. 

 

Acasă, pe stradă sau la şcoală 

Este bine să te porţi cu fereală. 

Dacă vezi un incident violent, 

Mergi un adult să anunţi urgent.  

 

ÎMPREUNĂ, ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI! 

 

  Numele şi prenumele elevului: Pietraru Ela 

  Clasa: a VIII-a  



  Profesor coordonator: Rodica  Vlad 

  e-mail profesor: rodica_negrea_vlad@yahoo.com 

  Liceul de Arte Margareta Sterian, Buzău 

 

Trăim într-o lume fără sens, 

Totu-i bizar și fără înțeles, 

Dar credem că într-o bună zi 

Fără violență ne vom trezi. 

 

Jignirile, ocara  la nimic n-ajută, 

Ne fac doar viața tristă și urâtă. 

Haideți să fim cu toții buni și uniți, 

Prietenoși,  darnici, sinceri, altruiști! 

 

Pentru o lume mult mai bună, 

Fără dependență și minciună, 

Să oprim pe loc  indiferența!  

Să înfrângem, astfel, toți violența! 

 

Atunci pe cer va străluci lumina 

Dreptății,  păcii,  adevărului.  

Toți oamenii afla-vor bucuria 



 Asemenea  împărăției  Domnului! 

 

FĂRĂ VIOLENŢĂ 

Burtea - Mîrzac Alexandra, clasa a VII-a 

Liceul Tehnologic, Nr. 1, Mărăcineni, Argeş 

Prof. Paraschiv Elena 

 

E o lume greu de înţeles, 

Dar ştiu că odată pacea va domni în univers! 

Violenţa-i peste tot,  

M-am săturat şi nu mai pot  

Să văd atâtea feţe plânse 

Şi pe toţi să-i doară-n cot 

Fără violenţă 

Nu se poate de trăit? 

Ba din contră! 

Vei fi mult mai fericit. 

Atâtea cuvinte aruncate 

Atâtea persoane greşit judecate 

Ar trebui să punem punct 

Şi să creăm un nou început. 



Şi ştiu că odată violenţa nu va mai fi 

Şi oamenii fericiţi vor putea trăi. 

Nu fii laş,   

Nu lăsa violenţa 

Să ia controlul asupra ta! 

Haide să luptăm împreună 

Pentru o lume mai bună 

Una fără violenţă şi ură. 

                       O LUME FĂRĂ  VIOLENŢĂ 

                               

                                         BURICEL IUSTINA –CLASA a VII-a 

                                       ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 ŞTEFĂNEŞTI, ARGEŞ 

                                       PROF. COORD. TĂNASIE CRISTINA 

 

 Familia, şcoala, biserica, toate-mpreună 

Îşi dau mâna ca să facă o lume mai bună! 

Nici una dintre ele nu poate să lipsească, 

Pentru ca pacea, blândeţea şi viaţa să-mplinească… 

Comunică azi, comunică mâine… 

Să-ţi fie comunicarea bucata de pâine... 

Să crească-nzecit, ca pâinea din vatră,  



Să stingă violenţa , s-o închidă în piatră!... 

 

COPILĂRIE FERICITĂ 

 

                                             SANDU ADELINA –CLS. a VII-a 

                                    ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 ŞTEFĂNEŞTI, ARGEŞ 

                                    PROF. COORD. TĂNASIE CRISTINA 

A fi copil inseamna a uita... 

A te trezi dimineaţa nerăbdător 

Să descoperi ce-i în jur, 

Uitând că ai explorat acelaşi lucru ieri 

Iar azi să-l gaseşti iarăşi nou… 

Să zâmbeşti văzând un fir de iarbă 

Ridicat de vânt 

Să uiţi de gravitate 

Şi să zbori oricând vrei 

Numai întinzând mâinile spre soare 

Fără teamă de moarte 

Tu EŞTI... 

Eşti nemuritor 

 

SUFLET TRIST 

 

  Numele şi prenumele elevului: Braniște Anamaria 

  Clasa: a VII-a  

  Profesor coordonator: Rodica  Vlad 

  e-mail profesor: rodica_negrea_vlad@yahoo.com 



  Liceul de Arte Margareta Sterian, Buzău 

 

Suflet trist și zbuciumat, 

Tu mereu ai îndurat 

Umilințe și bătăi, 

De la oamenii cei răi. 

 

Dă-ne, Doamne, o putere 

Să-l reducem la tăcere 

Pe cel crud și nemilos, 

Lipsit de suflet frumos! 

 

Să învețe să trăiască 

Într-o pace omenească, 

Demnă de un bun creștin 

Ce are Tată divin. 

 

Dă-ne, Doamne, tuturor 

Pace, liniște, iubire! 

Dă-ne al Tău  ajutor, 

Că suntem a Ta zidire! 

 

Violența  e  durere, 

Scapă-ne de-a ei putere! 

Dă-ne, Doamne, gânduri bune, 

Să trăim pașnic în lume! 

 

ÎN PREZENT 

 

Nume: Ioana Petreuș 



Clasa a -XI-a G 

Şcoala: Liceul Tehnologic Marmaţia                                                                                

Localitatea: Sighetu Marmaţiei                                                                                

Judeţul: Maramureş       

Numele cadrului didactic: Vlaşin Daniela Camelia                                                                                      

 

  

Dacă violență n-ar fi, 

Viață faină am trăi 

Când copilului îi aplici o palmă, 

Parcă a început o dramă. 

 

Ne rănim fizic sau emoțional 

Și-am început s-o facem internațional 

Pornim persoane împotriva noastră 

Și-aruncăm sentimente pe fereastră. 

 

Nu mai ignora nevoile unei persoane! 

Nu-i mai spune cuvinte jignitoare! 

Să oprim indiferența, 

Să combatem violența. 

 

                       ,,Violența-i lucru rău,, 

 

 Galbenu Geanina    



 Clasă a X a   

 C.N.,,Alexandru Vlahută,,  

 Râmnicu Sărat, jud. Buzău   

 Profesoară Tatu Emilena    

 

 

De eşti bun şi de faci bine 

Dumnezeu  ține cu tine. 

Dar de lucruri rele faci 

Vorbe rele către tine atragi. 

  

Gândeşte-te că atunci când dai în cineva 

Ar putea fi chiar mama ta. 

Cum te simțeai să vezi că suferea 

Chiar mâna care pe tine te hrănea? 

  

Stop violenței! Chiar nu se mai poate, 

Să văd zi de zi şi noapte de noapte 

Cum oameni nevinovați ajung să pice pradă 

Din cauza celor violenți ce păzesc la colț de stradă. 

  

Trebuie să schimbăm ceva în lume 

Şi să facem mult mai multe lucruri bune! 

Ce-i bun de ce-i rău să separăm 

Şi violența să n-o mai promovăm. 



  

                                 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


