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ASIGURAREA REUŞITEI  ŞCOLARE  PRIN 

COLABORAREA FAMILIE – ŞCOALĂ 
 

                                   Prof. Albulescu Cornelia,  
Şcoala Gimnazială nr.24 Timişoara 

      

 Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. 

Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea 

societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de 

învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii 

este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. 

Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în 

mod special pentru a sigura reuşita şcolară. 

Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în 

familie, în şcoală şi de la comunitate. 

Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interac

ţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 

Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc 

aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a 

cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia 

este extrem de puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre 

cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de 

comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte 

important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, 

ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele 

uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este 

cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. 

Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în 

procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie 

săşi ajute copilul la învăţătură.  
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Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se 

efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la controlarea temei de acasă 

şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nul 

ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele 

acestuia. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de 

comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi 

atitudini, ordinea, cumpătarea, grija  faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea 

reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani deacasă”. Un 

elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici 

trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau 

sfat negativ, toate acestea influenţândul în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei 

zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia 

elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi 

unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi 

îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment 

aflânduse în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o 

măsură corectă pentru copilul lor întro anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are 

nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 

familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl 

are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt 

bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, 

de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor 

deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor decurg 

uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se 

poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familieşcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce 

participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că 

acelaşi  subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes,  
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ce îl interesează şil pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente săl susţină pe 

şcolar, în ce fel săl motiveze şi săl ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. 

Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea 

societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de 

învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului.  

Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de 

cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de 

persoane pregătite în mod special pentru acest lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, 

ci şi de a stimula calitatea de om. 

 Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de 

informare asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor 

profesionale şi a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi 

ponderii de implicare a părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copiii lor o vor 

urma, dacă profesia aleasă este cea dorită de copil şi dacă aceasta din urmă are 

disponibilităţi intelectuale. 

Până la cuprinderea întro unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are fami

lia. Odată cu înscrierea întro unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai ma

re îl are şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile 

educative ale celor doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât 

de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a celuilalt. 

În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a 

părinţilor la activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi 

chiar secundar au pus în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre 

familie şi şcoală asupra educaţiei copiilor. Această recunoaştere a importanţei părinţilor 

în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a determinat autorităţile educative să susţină 

necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. Dealtfel, în contextul actual, 

aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Întradevăr, misiunea socială a şcolii 

depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculumului  
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şcolar având în vedere şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de problemele 

familiale, profesionale sau sociale pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau 

coerenţa dintre educaţia pe care copilul o primeşte în familie şi cea şcolară. Atât părinţii 

cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări.  

Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea 

stereotipurilor, şi continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul 

copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori 

resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un cadru pentru o 

continuă reevaluare. 

 Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se 

adapteze rapid şi eficient la societatea în care trăieşte. Oricât sar strădui, şcoala nu 

poate înlocui restul instituţiilor care au misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu 

o conduită civilizată. Educaţia şcolarilor în şcoală nu are sorţi de izbândă fără o 

colaborare strânsă cu alţi factori activi implicaţi în procesul instructiveducativ. Între 

aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula de bază a societăţii şi "un soi de 

personalitate colectivă" de a cărei armonie generală depinde dezvoltarea personalităţii 

copilului, are un rol foarte important în ajutorul pe care trebuie să îl dea şcolii. Oricine 

lucrează în învăţământ observă cum familia nu mai poate realiza astfel de temelie 

şubredă, şcoala nu poate construi certitudini. Formarea ca cetăţean se află sub influenţa 

societăţii şi în special a familiei. 

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze întrun program comun de activităţi 

ale şcolii cu aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, 

serbări şcolare). Părinţii trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om 

adevărat carei poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. 

Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din familiile copiilor, să dirijeze 

pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia 

de colaborare şcoalafamilie este determinantă în educarea copiilor. Educaţia în familie 

devine astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea 

problemelor de viaţă.  

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă 

acelaşi scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 
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Spune NU violenţei! 

                                                                              

                                                                              Prof. Aldea Denisa 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Doiceşti 

Motto: 

           ,, A învăța că în viață. mai ușor se poate învinge ura cu dragostea, minciuna cu 

adevărul și violența cu abnegația, ar trebui să fie un element fundamental în educația 

oricărui copil!  

             A nesocoti o singură fiinţă înseamnă să nesocoteşti forţele divine, aducând strică

ciuni astfel nu doar acestei fiinţe, ci, prin ea, întregii lumii. Cei slabi nu pot niciodată să 

ierte. Iertarea este atributul celor puternici.  

            Viaţa nu înseamnă doar să mărim viteza. Este mai greu să învingem pasiunile invi

zibile decât să cucerim lumea cu arme vizibile. Este legea iubirii cea care conduce omeni

rea. În focul iubirii şi fierul cel mai tare se înmoaie. 

Victoria obţinută prin violenţă este echivalentul unei înfrângeri, pentru că este tempora

ră.Violenţa este arma celor slabi; nonviolenţa este arma celor puternici” (Mahatma 

Gandhi) 

Ce este familia? 

                 O definiţie de manual ar putea să spună că familia este grupul social format din 

trei generaţii: părinţi, copii şi bunici. Tot litera manualului spune că familia are următoa

rele funcţii: biologică,  economică, psihoafectivă şi educativă. 

                  Dar ce se întâmplă dincolo de litera cărţilor şi dincolo de teorii? 
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Dincolo este...viaţa...iar familia este pentru toţi...ACASĂ! Adică acolo unde te simţi ocro

tit, protejat, încurajat, stimulat....acolo  unde mâna mamei pe frunte îţi alungă toate 

grijile şi  orice durere trece ca prin farmec... şi unde privirea tatălui impune respect. 

Din păcate, mulţi nu au parte de o familie, de căldură şi protecţie în sânul acesteia, ci 

dimpotrivă, de lacrimi, de teamă...de violenţă. 

Ce este violenţa? De ce există violenţă în familie? Care sunt urmările acesteia ? 

                     Sunt întrebări la care am încercat să aflu răspuns chiar de la cei care sunt cel 

mai expuşi actelor de violenţă în familie….copiii, elevi de gimnaziu, care au exprimat cu 

propriile lor cuvinte, gânduri, idei, opinii despre un fenomen care se întâmplă, despre 

cazuri de care au aflat şi am încercat să identificăm  căile prin care putem rezolva conflic

tele pe cale paşnică. Conflictele din familie şi nu numai… În rândurile care urmează o să 

prezint câteva din aceste opinii exprimate de copii. 

Luca, cls a Va :,,Violenţa în familie este un lucru foarte rău.Ea poate să fie urmarea lipsei 

banilor sau a consumului de alcool…trebuie să fim toleranţi…violenţa nu trebuie să mai 

existe !,, 

Georgiana, cls.a Va :,,Violenţă înseamnă să loveşti pe cineva, să consumi alcool…eu 

spun Nu violenţei în familie !,, 

Alexandra, cls.a Va :,, Violenţa este peste tot în lume : copiii sunt bătuţi, alţii abando

naţi, părinţii se despart..încerc să nu mă gândesc la cei rău, sper să nu am parte de lu

cruri rele în familia mea…violenţa aduce suferinţă..,, 

Mihai A., cls. a Va :,,Femeile şi copiii sunt victime ale violenţei în familie…,, 

Edi, cls. a Va: ,,violenţa se produce cel mai des în urma consumului de alcool...copiii 

sunt afectaţi pentru că sunt mici şi fără apărare...,, 

Simone, cls. a Va:,, cearta în familie se produce după ce se consumă alcool şi  acea per

soană îşi pierde minţile..,, 

Alexandra  C., cls. a Va : ,,în famila în care este violenţă, copiii devin , la rândul lor, vio

lenţi. Violenţa este fizică sau verbală. Şi lipsa banilor poate fi o cauză..,, 

Mihai B, cls. a Va: ,,în zilele acestea , violenţa este o problemă des întâlnită şi foarte 

gravă...,, 

Ana Maria L., cls. a Va: ,,violenţa poate duce la îmbolnăviri sau chiar la moar

te...Indiferent de la ce pleacă violenţa în familie, copiii trebuie ajutaţi.  
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Familia trebuie ajutată.,, 

Ana Maria M., cls. a VIIIa: ,, Mulţi copii sunt ameninţaţi cu expresiile: ,,Dacă nu înveţi, 

mănânci bătaie!,, sau ,,Eu team făcut, eu te omor!,, , ca să nu mai vorbim că unii mai  

cred şi astăzi că ..bătaia e ruptă din Rai!,, 

Daria,  cls. a VIIIa :,,Să fii violent înseamnă să ai o problemă. Violenţa este, din păcate, 

foarte des întâlnită...Unii se obişnuiesc cu ea, alţii aleg să fugă expunânduse altor peri

cole.,, 

Alberto, cls. a VIIIa: ,, Membrii unei familii trebuie să fie uniţi şi nu violenţi unii cu alţii. 

Să se ajute şi nu să se urască, legăturile dintre ele să fie strânse la fel ca zalele unui lanţ.,, 

Andrei, cls. a Va:,,Cu  violenţa nu e bine 

                                În  nicio familie 

                                Violenţa e otravă 

                                Ce nembolnăveşte ndată. 

                                Violenţa este ură, 

                                 Violenţai răutate...,, 

Eduard, cls. a Va: ,, Conflictele se pot rezolva pe cale paşnică, cu vorbă bună, cu înţele

gere..,, 

Miruna, cls. a Va :,, Am văzut la ştiri cazul unui copil de vârsta mea care a spart o farfu

rie şi tatăl său la ars cu ţigara. Am fost îngrozită..era tatăl lui şi totuşi...,, 

Rareş, cls. a Va : ,,unii părinţi vin supăraţi de la serviciu şi se descarcă pe copii. Ar trebui 

ca poarta sau uşa să fie vrăjite şi ei să lase la intrare tot cei rău...,, 

Ioana, cls. a Va: ,, Eu cred că, dacă oamenii ar fi mai sinceri, mai răbdători şi credincioşi, 

violenţa ar dispărea.,, 

                Iată cu câtă maturitate gândesc copiii, câtă înţelepciune în gândurile lor. Noi , 

cei maturi avem , câteodată,  de învăţat de la ei. Concluzia tuturor a fost, fără îndoială: 

,,Să spunem NU violenţei în familie!,,. 
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COPIII ÎNVAŢĂ CEEA CE TRĂIESC! 

 

                                                                                   Alexandru  Antoneta 

                                                                                     Şcoala Gimnazială 2    N.Grigorescu” 

                                          Titu, Dâmboviţa 

Un copil, victimă a violenţei intrafamiliale, este de obicei un copil cu probleme 

în adaptarea şcolară. Relaţia şcoalăfamilie este şi terenul de manifestare a unor disfunc

ţionalităţi, care dacă  se corelează sistematic duc la apariţia fenomenelor de inadaptare 

şcolară, dificultăţi de învăţare,  absenteism, violenţa şcolară – toate reprezentând 

devianţa  şcolară. 

Elevii cu probleme de comportament prezintă, în general, o motivaţie redusă 

pentru învăţarea şcolară    de aceea ei trebuie întotdeauna motivaţi pentru a se implica 

în învăţare. 

Un important semn de progres al lumii contemporane îl reprezintă recunoaşte

rea şi respectarea copilului ca fiinţă umană cu drepturi egale şi cu nevoi specifice de su

pravieţuire, dezvoltare, educaţie şi afirmare a personalităţii libere şi creatoare. 

Tratând copilul ca pe o persoană, apărând şi acordândui dreptul la viaţă parti

culară, la intimitate şi la dezvoltare normală, avem garanţia că îi sunt asigurate condiţiile 

optime de dezvoltare şi că sunt prevenite situaţiile în care abuzul îi pune în pericol exis

tenţa sau dezvoltarea. 

Profesioniştii în domeniu au stabilit următoarele reguli educative în familie: 

  1.familia  săşi iubească copilul, săl accepte aşa cum este, să se bucure de el şi 

să  nul jignească, să nul pedepsească pe nedrept, să nul umilească, săi dea prilejul să 

iubească. 

 2.familia săşi  protejeze copilul, săl apere de pericole fizice şi sufleteşti, la ne

voie sacrificânduşi propriile interese, chiar cu riscul propriei tale vieţi. 

 3.familia să fie un bun exemplu pentru copilul său, astfel încât el să trăiască într

o familie în care domneşte cinstea, modestia şi armonia. 

 4.familia să se joace cu copilul său. 

 5.familia să lucreze cu copilul său. 

 6.familia  să lase copilul să dobândească singur experienţa de viaţă, chiar dacă 

suferă, deoarece copilul superprotejat, ferit de orice pericol, ajunge uneori un invalid 

social. 

 7.familia săi arate copilului limitele libertăţii umane. 
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8.familia săl înveţe să fie ascultător. 

 9.familia să aştepte de la copilul său numai aprecierile pe care le poate da, con

form gradului de maturizare şi experienţei sale. 

 10.familia săi oferi copilului său trăiri cu valoare de amintiri, serbări în familie, 

excursii, călătorii, vacanţe, spectacole, manifestări sportive, deoarece copilul se hrăneş

te, ca şi adultul, din trăiri care îi dau prilejul să cunoască lumea. 

Mijloacele prin care se face educarea părinţilor, sunt lectoratele, întâlnirile peri

odice cu aceştia, popularizarea de materiale educative, articole de presă, dezbaterea 

unor cazuri de abuz şi consecinţele acestora. 

Copilul careşi cunoaşte drepturile are şansa de a se apăra împotriva abuzului. 

De aceea, nu lipsite de importanţă sunt lecţiile de educaţie civică, opţionalele de educa

ţie pentru drepturile copilului, alte mijloace de exprimare liberă a opiniilor copiilor  ( re

viste pentru copii, emisiuni radio, cărţi scrise şi ilustrate de către copii). 

Este  important ca împreună, părinţi şi cadrele didactice, să facem totul pentru a învăţa 

copiii să recunoască şi să se apere de potenţiali abuzatori, să nu fie lăsaţi nesuprave

gheaţi, să le cunoaştem prietenii, să le explicăm diferenţa dintre comportamentul afectu

os şi cel abuziv sau cum să reziste tentaţiilor, să nu fim indiferenţi faţă de orice formă de 

abuz.  

Ar putea să i se întâmple oricărui copil ! 

 Este foarte important unde, cum şi lângă cine trăiesc, deoarece copiii învaţă 

ceea ce trăiesc!  Săl învăţăm să spună NU VIOLENŢEI!  

 

CAMPANIA EDUCAŢIONALĂ ,,FAMILIA MEA NU IUBEŞTE VIOLENŢA” 
 
 

Anghelache Dobrescu Maria, 
Liceul Energetic, TgJiu 

 
           Campania ,,Familia mea nu iubeşte violenţa” cuprinde o serie de manifestări care 
se vor desfăşura la nivelul unităţii de învăţământ pentru a marca faptul că actele de vio
lenţă reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, extrem de răspândită şi adânc 
înrădăcinată în societate. 
Exemple de activităţi: 
Lanţul solidarităţii: 
Fiecare elev care participă la campanie îşi va exprima printrun mesaj opoziţia faţă de 

violenţa domestică, în special faţă de violenţă împotriva femeii pe o fâşie de hârtie, care 

se decupează dintro coală A4 pe lăţime.  
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Apoi, lipeşte/capsează capetele sub forma unei zale. Mesajul celuilalt elev se prinde de 
primul ş.a.m.d. până când sunt prinse mesajele tuturor elevilor participanţi la campanie.  
Uşi încătuşate/ uşi descătuşate 
Elevii primesc câte un lacăt şi sunt invitaţi să îşi imagineze cum ar fi viaţa lor dacă ar apar
ţine unei familii în care ar fi prezente acte de violenţă. Se desenează o uşă închisă şi se 
lipesc lacătele cu ideile exprimate de elevi. În continuare elevii primesc o cheie pe care 
notează câteva soluţii care pot „descătuşa” tensiunile familiale. Se desenează o uşă des
chisă şi se lipesc cheile cu ideile exprimate de elevi. 
Lista de măsuri 
Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 5 sau 6 în funcţie de numărul total al celor care par
ticipă la activitate așa încât să se formeze trei grupe. Fiecare grupă extrage un bileţel pe 
care este trecut rolul pe care îl va juca: grupa „Preşedintele României”; grupa „Primarul 
localităţii”; grupa „Directorul Şcolii”. 
Elevii au sarcina de aşi imagina că sunt, pentru o zi, preşedinte / primar/ director de 
şcoală /. În această calitate, în echipă, vor realiza o listă de măsuri de urgenţă pe care ei 
lear aplica pentru a diminua violenţa domestică în România şi pentru a susţine victimele 
acestui fenomen. 
Dragă tată 
Elevii redactează o scrisoare adresată taţilor în care prezintă cât de importantă este ma
ma pentru întreaga familie. 
Aceste mâini nu lovesc 
Toţi elevii şi profesorii participanţi la campanie îşi vor desena conturul mâinii pe o coală 
flipchart şi vor scrie pe el un mesaj antiviolenţa care să înceapă astfel: Aceste mâini nu 
lovesc, aceste mâini………..  
Pro sau contra 
     Se decupează miturile şi se multiplică în funcţie de numărul de participanţi. Fiecare 
elev extrage câte un mit, îl citeşte colegilor şi argumentează dacă este de acord sau nu cu 
acea afirmaţie. Îşi spune apoi părerea şi alt coleg care a extras acelaşi mit, apoi participă 
la discuţii şi ceilalţi colegi. 

 Femeile provoacă violenţa şi o merită! 

 Nu este violență, ci doar ciondăneală. 

 Violenţă se întâmplă numai în familiile sărace sau cu nivel scăzut de educaţie. 

 Violenţa domestică este o problemă privată, nimeni nu ar trebui să se amestece! 
De fapt, femeilor le place să trăiască în aceste relaţii violente, altfel ar pleca. 

 Bărbaţii violenţi sunt aşa pentru că au fost abuzaţi/maltrataţi în copilărie sau provin 
din familii violente. 

Bărbaţii violenţi sunt bolnavi psihic.             
Bărbaţii abuzează femeile deoarece nu cunosc un alt mod de aşi exprima emoţiile.  
Alcoolul este cauza violenţei domestice.  
Violenţă se va opri odată şiodată!  
Violenţa domestică nu este atât de extinsă sau gravă.  
Bătaia survine întrun moment de pierdere a cumpătului.  
Dacă violenţa ar fi atât de serioasă, femeia ar rupe relaţia cu partenerul ei. 
Violenţa domestică apare numai în medii sărace şi la persoane fără educaţie.  
Violenţa domestică apare mai frecvent în grupurile etnice.  
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Scrisoare către un tată violent 
Elevii îşi imaginează că întro zi un coleg deal lor era tare abătut şi lea povestit  că tatăl 
lui ia adresat cuvinte urâte mamei şi a lovito fără milă. Copilul lea mai povestit că aces
te scandaluri sunt tot mai frecvente. Uneori sunt scoşi afară din casă şi sunt nevoiţi să 
doarmă prin vecini.Copiii au hotărât săi scrie o scrisoare tatălui violent. Fiecare elev ela
borează o astfel de scrisoare şi o prezintă colegilor.  
 

DE CE UN COMPORTAMENT AGRESIV... 
 
 

Prof. înv. primar Avram Tudor 
Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, Arad 

 
 

Prin „comportament” se înţelege „modul de a fi , a  acţiona, a exista, a se mani
festa”. La baza acestuia se află întotdeauna  stimuli înnăscuţi sau dobândiţi dintrun me
diu sau altul. Comportamentul agresiv este cel care se abate de la normele sociale  mer
gând până la conflict. La vîrsta şcolară mică  întâlnim comportamente agresive cum sunt 
cele de tipul negativismului, capriciile, încăpăţânarea. 

Se desprind câteva categorii din care rezultă un comportament violent: 
● Negativismul este prezent la şcolarii mici. El se manifestă prin refuzul, împotri

virea faţă de acţiunile celor din jur. 
● Capriciile sunt foarte frecvente la şcolarii mici, dar chiar şi la şcolarii mai mari. 

Copiii capricioşi au un comportament foarte oscilant, sunt copii cu toane, care izbucnesc 
în manifestări neaşteptate, când te aştepţi mai puţin. Se observă că unii sunt capricioşi 
când nu li se satisfac dorinţele, încep să gesticuleze, să strige, să ţipe, să plângă şi îi cu
prind furiile. 

● Încăpăţânarea este refuzul de a executa ceea ce i se cere de către adult. 
● Agresivitatea şi autoagresivitatea se manifestă direct prin vătămarea altui 

copil, tăvălirea pe podea, lovirea intenţionată de podea sau de pereţi, accese de plâns şi 
de furie, jignire verbală, enervare, refuzul contactului social al ajutorului şi  închiderea în 
sine. 

Pentru prevenirea acestora, putem încerca folosirea unor strategii, după cum 
urmează: comunicarea  eficientă, răbdarea, afectivitatea, dragostea, modul pozitiv de 
comportare, încurajarea. 

Mai toată lumea concepe şcoala ca pe un spaţiu al instrucţiei, considerând că 
educaţia ar trebui făcută de familie, dar este ştiut faptul că în multe familii nici părinţii nu 
sunt educaţi. Revine atunci şcolii misiunea de ai instrui şi educa nu numai pe copii, dar şi 
pe părinţii acestora. Atunci când unii părinţi pun o întrebare de genul: „Cum e copilul 
meu?”, pentru dascăli este un semnal de alarmă, întrucât ne întăresc convingerea că nu
şi cunosc proprii copii. Atunci rolul nostru este complex: să suplinim lipsa educaţiei din 
spaţiul familial; să creăm cadrul unei comunicări reale între părinţi şi copii, părinţii fiind 
cel mai aproape model de urmat. 

 Educaţia şi şcoala de azi au renunţat la ideea existenţei unei metode absolute, 
universal valabile, susţinând o meteodologie flexibilă, uşor de adaptat, dar şi eficientă, 
precum: 
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○ Trebuinţa de comunicare este un remediu împotriva izolării şi singurătăţii, un 
impuls profund care mobilizează şi sensibilizează fiinţa umană pentru a stabili şi întreţine 
relaţii cu ceilalţi. Modul în care este satisfăcută această trebuinţă se va răsfrânge asupra 
personalităţii adultului de mai târziu. În consecinţă, organizarea şi îndrumarea pedagogi
că a clasei de elevi se înscrie ca o strategie educaţională cu profunde implicaţii asupra 
modelării şi devenirii personalităţii umane. 

○ Educarea elevilor în spirit cooperant, este o rezultantă a participării lor la viaţa 
clasei. În sens pedagogic, clasa de elevi presupune reuniunea copiilor întro unitate mi
crosocială, în vederea desfăşurării activităţii instructiveducative.  

○ Reuniunea asigură o anumită omogenitate în ceea ce priveşte vârsta, experi
enţa de viaţă şi gradul de instruire a membrilor componenţi. 

○ Copilul stabileşte relaţii interpersonale încă din copilărie cu mama, cu familia 
sa, în timp ce pe măsura dezvoltării sale, procesul de socializare se amplifică. Relaţiile 
copilului cu grupurile sociale în care se va integra dea lungul existenţei sale vor exercita 
o importanţă deosebită, atât asupra evoluţiei sale, ca persoană în permanentă devenire, 
cât şi asupra randamentului activităţii desfăşurate.  

○ Lipsirea colec�vului de elevi de afec�vitate poate conduce la efecte nega�ve 
incalculabile în planul capacităţilor interacţionale ale elevilor. Relaţiile afectiv
simpatetice sunt o condiţie pentru dezvoltarea personalităţii elevilor.  

În şcoală, când vorbim de tulburări de comportament, ne referim în general la 
ansamblul comportamentelor care încalcă normele şi valorile şcolare. Acestea sunt: 

a) Indisciplina este un fenomen extrem de complex, ce permite diverse interpre
tări şi explicaţii. Astfel, elevii sunt indisciplinaţi deoarece: caută să câştige atenţia adultu
lui, sunt plictisiţi, simt că sunt trataţi nedrept, nu au încredere în adult sau/şi în ceilalţi 
colegi, se simt umiliţi de eşecurile lor şcolare, sunt trataţi necorespunzător cu nivelul 
posibilităţilor lor şi cu vârsta, caută să dobândească putere şi control asupra altora, vor 
să dovedească ceva colegilor, se simt frustraţi sau respinşi, se tem, au tulburări neurolo
gice etc. În şcoală, un act de indisciplină are loc atunci când conduita unui elev îi împiedi
că pe ceilalţi să participe la procesul de învăţare sau perturbă activitatea de predare a 
profesorului. 

b) Orice conduită de devianţă şcolară presupune implicit o formă de inadaptare. 
Este foarte greu să ne dăm seama ce este mai bine pentru copii şi pentru viitorul acesto
ra, pentru prevenirea inadaptării şcolare şi pentru prevenirea devianţei şi delincvenţei. 
Ca urmare, profesorii trebuie să caute să cunoască ce se află de fiecare dată în spatele 
unei manifestări antisociale sau să cunoască bine situaţia elevilor. Atunci când elevii în
cep să lipsească sistematic şi generalizat de la şcoală, această conduită reprezintă un 
semnal tardiv al existenţei problemelor. 

c) Absenteismul constituie o formă de agresiune pasivă împotriva şcolii, indi
când că elevii fug de la şcoală chiar cu riscul de a fi pedepsiţi. Reacţiile negative ale şcolii 
şi ale părinţilor întreţin mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în 
care abandonul tinde să apară drept unica soluţie prin care se pot rezolva toate proble
mele. 

Absenteismul este principalul factor asociat cu abandonul şcolar, având o înaltă 
valoare predictivă în raport cu acesta. Numeroşi autori care au studiat conduitele elevilor 
ce corelează cu decizia lor de a abandona şcoala, au fost de acord că cea mai mare pro
babilitate de a abandona se înregistrează la cei care lipsesc excesiv de la şcoală şi au pro
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bleme de disciplină. Cheia în etiologia inadaptării şcolare este atitudinea părinţilor faţă 
de şcoală. 

Prin consiliere individuală, atât a elevilor, cât şi a părinţilor, se poate ajunge la o 
mai bună adaptare şcolară.  

a) Elevii care abandonează şcoala sunt cei care sau făcut remarcaţi pentru ab
senteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sanctionaţi în repetate 
rânduri în şcoală. Vandalismul în şcoală poate fi interpretat ca o cale de a depăşi plicti
seala, ca un act de răzbunare împotriva unei situaţii percepute ca nedreaptă sau ca un 
protest împotriva autorităţilor şi regulilor şcolare. Toţi elevii care comit intenţionat con
duite vandale au ca numitor comun un nivel scăzut al autocontrolului, o stimă de sine 
slabă şi o toleranţă redusă la frustrare.  

b) Violenţa în şcoală este din punct de vedere statistic, cea mai frecventă condu
ită de devianţă şcolară. Sub eticheta „violenţă”, descoperim o diversitate de forme de 
conduită, care descriu, sub aspectul intensităţii, o linie continuă: la intensitatea cea mai 
mică, violenţa presupune confruntarea vizuală, poreclirea, tachinarea, ironizarea, imita
rea în scop denigrator. Refuzul de a acorda ajutor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, 
pălmuirea, împingerea, aruncarea, înjunghierea şi împuşcarea, sunt forme de intensitate 
crescută aviolenţei. 

Devianţa şcolară este un fenomen viu, complex, divers, cu o istorie îndelungată, 
care nu a putut fi eradicată şi nu va dispărea decât odată cu şcoala ca formă de educaţie 
de masă instituţionalizată , ca demers specific, integrat în strategia de diminuare a infrac
ţionalităţii la scara societăţii. 

În concluzie, se poate afirma că omul nu se poate realiza ca personalitate decât 
în cadrul societăţii, dezvoltânduşi potenţialităţile şi subordonânduise, iar dascălul care 
se apropie de copii cu dăruire şi simţ al dreptăţii este dascălul a cărui autoritate rezistă în 
timp. 
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POZIŢIA  VALORILOR 
 

-CE   TRANSMITEM   GENERAŢIILOR   VIITOARE?- 
 
 

Prof. Balogh Gabriela Monica - Liceul Tehnologic ,,Nicolae Teclu,, Copșa-Mică 
 

 
,,Nu toate situaţiile a căror existenţă o acceptăm pot fi schimbat, 
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dar nici una nu poate fi schimbatădacă nu acceptăm că există.”  (James Baldwin) 
 
 

 Majoritatea dintre noi avem, dincolo de dorinţa de a transmite mai departe 
viaţa (uneori cu reţinere şi prudenţă), şi nevoia de a transmite valori, de a lăsa o urmă, de 
a avea o influenţă, oricât de măruntă, fie în timpul vieţii noastre, fie după ce vom părăsi 
lumea aceasta. 
 Altădată, oamenii lăsau ca moştenire bunuri (atunci când aveau), cunoştinţe 
(atunci când le dobândeau), credinţe (de care erau ataşaţi). 
 Valorile trebuiesc amintite în plan pricipal, deoarece ele constituie existenţa 
unei fiinţe, fără valori nu am putea exista.  
Întradevăr se pune mare accent pe valori şi ceea ce transmitem generaţiilor următoare, 
însă acest accent este superficial, doar cu vorbe, căci faptele nu prea spun acest lucru. 
 Astăzi, în ceea ce priveşte valorile fiecare dintre noi trebuie să vadă care sunt 
cele pe care le pune în practică, care sunt noile valori necesare pentru a da un sens vieţii 
sau cele care se schimbă şi trebuie să fie descoperite, acceptate sau refuzate. 
 Fără să ne dăm seama, suntem contaminaţi întrun mod subtil, dar perseverent, 
de valori efemere, comerciale, pline de injuncţii, de ordine, suntem antrenaţi în raporturi 
de forţe care ne bulversează, suntem tentaţi să adoptăn nişte valori parazitare ce sunt 
vehiculate printro publicitate omniprezentă, prin televiziunea invadatoare şi prin filmele 
seducătoare. Sunt valori care ne îndepărtează de aspiraţiile noastre profunde, de nevoile 
noastre vitale, mai ales atunci când credem că prin ele încercăm (în zadar) să împlinim 
ceea ce credem noi că sunt dorinţele noastre. 
           Oare ce putem noi să transmitem azi celor din jurul nostru, copiilor noştri, celor 
care ne vor supravieţui după ce noi nu vom mai fi?  
           Cred că le putem lăsa ca moştenire un singur lucru: speranța. Speranţa unui nou 
început, a unei renaşteri. Gustul pentru căutare, pentru o investigare a sinelui, pentru a 
înlesni apariţia unui om nou, eliberat de sechelele copilăriei, care îi imobilizează încă ma
joritatea actelor şi gândurilor sale. 
Deoarece nu mai putem transmite certitudini, acestea sunt perimate, devitalizate de 
dinamica schimbărilor tehnologice.  
Ne este greu să transmitem credinţe, deoarece acestea sau diluat la contactul cu o reali
tate din ce în ce mai desprinsă de real. Convingerile noastre cele mai puternice au deve
nit fragile, schimbătoare, prea efemere, deoarece nu mai sunt validate de rezultate sufi
cient de stabile pentru a constitui repere ale propriei noastre existenţe. 
           Oare prin ce mijloace, prin ce mesaje putem să transmitem speranţa generaţiilor 
următoare? 
           Oare cu ce entuziasm, cu ce pasiune, cu ce credinţă vom reuşi să trezim o speranţă 
durabilă, stabilă, pentru a păstra vie această planetă care nea primit, pentru a ajuta toa
te popoarele lumii să înceteze luptele, pentru a avea grijă ca fiecare fiinţă umană să aibă 
asigurată hrana, somnul, să se poată dezvolta, să fie sănătoasă şi să crească în siguranţă? 
Putem face acest lucru doar prin mărturia propriei noastre existenţe, a propriei noastre 
investigaţii, printro implicare simplă în viaţa de fiecare zi.  
Putem să stabilim anumite repere, să dezvăluim posibile căi de urmat, să propunem 
puncte de sprijin prin măruria propriei noastre vieţi, mai degrabă decât prin idei, decât 
prin felul nostru de a fi în acord cu lumea, în coerenţă cu propriile noastre valori de viaţă. 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

28 

Sunt conştientă de faptul că nu am nici o influenţă asupra oamenilor politici care guver
nează ţara noastră sau pe cele din jurul nostru, nu am nici o influenţă asupra liderilor 
religioşi care atrag fanatismul credincioşilor lor, nu am nici o influenţă asupra cercetărilor 
anumitor savanţi, care sunt prea preocupaţi de propriul lor ego decât de binele umanită
ţii. Cu toate acestea vreau să împărtăşesc speranţa pe care o am, care mă animă, care 
mă determină să mă trezesc dimineaţa pentru a mai creşte puţin. 
           Vreau să transmit anumite valori precum toleranța, nonviolența și respectul faţă 
de celălalt şi faţă de propria persoană. Sunt doar câteva seminţe pentru un viitor mai 
însufleţit, care ar trebui să se elibereze de un trecut care îl poate agresa. 
 

,,E nevoie de exerciţiu ca bunulsimţ să devină o bună obişnuinţă." (Catherine de Vrye) 
 

 

Importanța activităților extrașcolare în grădiniță 
Prof. Banea Laureta Speranța 

Grădinița cu P.P. nr. 4 Măcin, Tulcea 
“Să nui educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 

exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, săi 
învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antre
narea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pen
tru activităţi socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pen
tru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudini
lor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară întrun cadru infor
mal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxie
tăţii şi săşi maximizeze potenţialul intelectual.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – or
ganizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi 
istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenome
nele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă origi
nale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor perso
nalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi 
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvâr
şesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
stimuleaza şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, 
pictură. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor des
pre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, 
cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde sau născut, 
au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativi
tate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar ma
terialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La 
vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive 
pentru cei mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat . 
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SĂ FIM TOLERANȚI! 
PROIECT DIDACTIC 

 
 

Băiașu Alina Gabriela, Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 
 

Clasa: a IX-a 
Obiectul: Consiliere si orientare 
Subiectul lecţiei: Toleranţa  
Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi 
Obiective cadru:  

 cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale societăţii democratice; 
formarea conduitei participative la viaţa socială, cultivarea toleranţei; 
Obiective de referinţă: 

să identifice şi să se implice în viaţa în rezolvarea problemelor vieţii sociale, 
comunitare; 

să exerseze propriul sistem de valori în accord cu cel promovat de societate, asumân
duşi roluri si responsabilităţi; 

Obiective operaţionale: 
să argumenteze poziţia toleranţei în sistemul de valori al societăţii contemporane; 
să exemplifice atitudinea tolerantă în diverse situaţii de viaţă; 
să prezinte urmările atitudinii tolerante/intolerante; 
să construiască harta toleranţei personale, argumentânduşi de fiecare dată atitudinea şi 

comportamentul. 
Strategii de realizare: 

instructajul, conversaţia, exerciţiul individual şi de grup, analiza activităţii personale; 
Resurse: 

hârtie de scris, creioane colorate, articole din ziare, reviste, fişe de lucru. 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 
I. Organizarea clasei: 

se vor aranja băncile astfel încât elevii să lucreze pe grupe de câte patru; 
se pregătesc materialele necesare; 

 
II. Anuntarea temei activităţii: 
discuţia poate pleca de la un articol din ziar sau de la urmatorul exercițiu: “Ierarhizaţi ur
mătoarele calităţi, după cum consideraţi ca ar caracteriza pe omul zilelor noastre”: care 
sunt calităţile omului societăţii noastre – se lucrează pe grupe de câte 4 elevi; 
egoist/altruist; 
realist/idealist; 
muncitor/lenes; 
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cinstit/necinstit; 
tolerant/intolerant; 
darnic/zgârcit; 
curios(dornic de cunoaştere)/lipsit de curiozitate; 
indiferent/se implică în problemele celorlalţi, ale societăţii; 
competent/incompetent; 
agresiv/doritor de ai ajuta pe ceilalţi; 
nonconformist/conformist; 
creativ/stil de gândire rutinier, repetitiv; 
 
III. Realizarea obiectivelor propuse: 

 se discută ponderea acordată diferitelor însuşiri în alegerile pe grupe, precum şi rolul 
toleranţei în contextual celorlalte însuşiri alese; 
exerciţiu: Ce înseamnă să fii tolerant? 
 

 
 
sunt discutate urmările comportamentului tolerant/intolerant; 
 
 
IV. Sistematizarea cunoştintelor şi deprinderilor: 

 exerciţiu: “Harta toleranţei mele” – În centrul unei foi de hărtie fiecare îşi scrie 
numele, după care poziţionează în jur persoanele cu care este de obicei tolerante (cu 
culoare albastră) şi persoanele cu care nu sunt tolerante (cu culoare roşie); 
fiecare hartă este discutată, fiind analizate cauzele situaţiilor de intoleranţă prezentate. 
 
 
V. Feed-back: 

 fiecare elev îşi apreciază atitudinea tolerantă pe o scală de la 1 (intolerant) la 10 
(tolerant); 
elevii îşi pot face sugestii unii altora pentru a aduce schimbări pozitive în comportament. 
 
 

FAMILIA  FACTOR DETERMINANT  
ÎN FORMAREA COPILULUI PENTRU VIAŢĂ 

 

Prof. înv. PrimarOPAIŢ FLORENTINA CAMELIA 
Prof. înv. primar BĂLĂLĂU CARMEN MARILENA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79, BUCUREŞTI 
 

,,Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai tărziu să lumineze cu o 
lumină proprie”                                                                                                              

ÎN FAMILIE LA ŞCOALĂ CU PRIETENII/
CUNOSCUŢII 

CU TINE ÎN-
SUŢI/ÎNSĂTI 

………………. ………………. …………………
………… 

……………….. 
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PLUTARH 
         

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de 
viaţă, transmiterea primelor cunoştinţe, sentimente, virtuţi. Rolul familiei este important 
în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral şi estetic. 
          Educarea elevului se situează în egală măsură, în familie şi şcoală. Meritul familiei îl 
reprezintă formarea temeliei individualităţii copilului, încă de la vârstă fragedă. Mediul 
familial oferă primele ocazii de stabilire a unor relaţii sociale, de comunicare afectivă şi 
verbală. Climatul familial îşi pune amprenta pe personalitatea sa. Odată cu intrarea 
copilului în şcoală, funcţiile educative ale familiei nu încetează, ci se amplifică, în 
sprijinirea rolului de elev.  

Familia, prin condiţiile oferite, prin înţelegerea corectă a manifestărilor copiilor, 
prin contribuţia în lărgirea orizontului profesional al acestora şi prin oferirea unor 
modele pozitive de convieţuire socială contribuie la păşirea corectă a tânărului în viaţă. 
Familia poate stimula elevul, îl poate mobiliza în acţiuni legate de un anumit domeniu de 
activitate faţă de care manifestă aderenţă şi pentru care prezintă mai multă garanţie, în 
valorificarea capacităţilor proprii. Părintele îşi poate da mai bine seama de toate acestea 
în colaborare cu şcoala. 

Copiii îşi formează deprinderi de comportament civilizat tot în famile: respect, 
politeţe, cinste, decenţă. Părinţii reprezintă un exemplu pentru copil, tot ei trebuie săl 
îndrume să fie sociabil, bun coleg şi prieten. Familia realizează contactul cu frumuseţile 
naturii şi se preocupă de cultura estetică. Copilul are nevoie să fie ajutat , apărat, 
călăuzit, să se simtă important pentru cei din jurul său. Întro familie care îi asigură un 
echilibru, copilul se dezvoltă armonios, face eforturi de a învăţa pentru a răsplăti pe 
părinţii. Aceştia trebuie să le organizeze timpul astfel încât să îmbine orele de  pregătire 
a lecţiilor cu ore de odihnă şi  joacă. Trebuie să îmbine exigenţa cu indulgenţa, săi ajute 
la realizarea temelor de casă dacă le este solicitat ajutorul, dar să nu minimalizeze 
controlarea acestora.  
         Întro familie în care părinţii nu se înţeleg, copilul începe să se frământe, îşi pune 
întrebări fără a găsi răspunsuri, îşi simte sufletul încărcat, îşi pierde încrederea şi 
interesul pentru învăţătură. Condiţiile ţinând de starea economică precară a familiei 
asociate cu factori ce ţin de o moralitate scăzută, conduc la insucces sau chiar la abandon 
şcolar pecum şi la  anumite conduite antisociale. 

Părinţii trebuie să nu minimalizeze şcoala şi să vadă în copil doar un ajutor 
permanent în gospodărie. În aceste condiţii copilul nu mai are timp să se pregătescă 
pentru lecţii, le este frică pentru notele mici şi le este teamă să meargă la şcoală. 
Neînţelegerile dintre părinţi, dintre părinţi şi bunici,în contextul în care unii încurajează 
copilul să înveţe, alţii îl lasă în voia sorţii, fac să apară calificative/note mici, iar copilul va 
pendula spre cei care îl lasă să facă ce vrea. În aceste situaţii apare cu siguranţă eşecul 
şcolar. Interesul excesiv al părinţilor pentru buna pregătire a lecţiilor de către copil are ca 
efect o continuă stare de tensiune şi oboseală, care influenţează negativ munca sa 
şcolară. Preocuparea excesivă a părinţilor pentru o situaţie strălucită la învăţătură, 
alimentată de orgoliul lor îi determină săl constrângă la o muncă şcolară care îl 
depăşeşte uneori şi creează o continuă stare de nelinişte şi tensiune. Alţi părinţi le cer 
copiilor să facă multe ore de pregătire suplimentară, ore de balet, dans, muzică ,pictură, 
fără  a ţine cont de părerea copilului. Rezultatele sunt de cele mai multe ori contrar celor 
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scontate. Aceasta duce la o suprasaturare de informaţii, la plictiseală, oboseală şi nu în 
ultimul rând la surmenaj. 
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ÎMPREUNĂ ,,SPUNEM NU VIOLENŢEI” 

 

Prof. Bejan Medana Teodora,   
Școala Gimnazială Fiscut, localita-

tea Fiscut, jud. Arad 

 

Conflictul sociocognitiv e considerat ca o condiţie necesară a progresului 
cognitiv deoarece este o sursă de schimbare a individului şi a sistemului în care 
acesta evoluează. Conflictul individului cu propria gândire nu este posibil decât în 
condiţiile de interacţiune cu alte discursuri sau acţiuni. Nu o dată la clasă unul 
dintre elevi a fost pus la punct de colegi datorită diferenţelor de opinii asupra 
programului zilnic. 
             Conlucrarea partenerilor întrun conflict sociocognitiv are loc doar în con
diţiile în care aceştia se găsesc pe trepte diferite de dezvoltare intelectuală. Spre 
exemplu la clasă, condiţia apariţiei conflictului este organizarea activităţii didacti
ce întro manieră care să stimuleze  o situaţie de opoziţie. Conflictul poate de naş
tere motivaţiei de a rezolva problemele care altfel trec neobservate, putând duce 
la un comportament creator, la creşterea  coeziunii grupului şi a loialităţii dintre 
membrii lui. De aceea  este binevenită o focalizare a eforturilor pentru un mana
gement eficient al conflictului. 
 Elementele esenţiale pentru controlul conflictului sunt: comunicarea eficien
tă şi analiza conflictului însoţite de o apreciere a dinamicii sociale mai largi. Pentru 
conflictul socio  cognitiv se impun următoarele principii pe care un bun manager 
ar trebui să le cunoască şi să le aplice: 
  Menţinerea unei relaţii pozitive pe perioada conflictului prin ascultarea 
activă, utilizarea întrebărilor deschise pentru clarificarea mesajelor. 
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Diferenţierea dintre evenimente, comportament şi interpretarea lor, evalua
rea diferitelor opţiuni. 

Focalizarea pe problemă nu pe persoane, folosirea unor termeni concreţi, 
specifici, comportamentali în descrierea situaţiei şi nu generali, utilizarea 
unui limbaj adecvat. 

Utilizarea comunicării directe fără a reacţiona cu propriile argumente, clarifi
carea întrebărilor, solicitarea informaţiilor pentru înţelegerea situaţiei, 
evitarea învinovăţirii şi etichetării interlocutorului, evaluarea impactului 
conflictului asupra relaţiei sau grupului. 

Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului. Acestea pot fi: judecarea 
persoanei şi nu evaluarea mesajului, căutarea de contraargumente, reac
ţia prematură, ascultarea interlocutorului pentru a identifica greşelile şi 
nu pentru a înţelege mesajul, convingerea că numai el / ea are dreptate. 

Utilizarea deprinderilor de rezolvare de probleme în abordarea conflictului. 
      Procesele implicate  în managementul conflictului sunt: medierea, negocierea 
şi arbitrarea. Condiţia succesului oricăruia  din aceste demersuri este ca partici
panţii să dorească clarificarea conflictului. 
  Modelul de mediere a conflictelor dintre elevi, procedură răspândită între 
timp în multe şcoli, este o metodă eficientă de soluţionare a conflictelor sociale ce 
apar zilnic între copii şi tineri. Acest model urmează aceleaşi principii ca şi celelal
te proceduri de mediere: 

În acest caz este însă deosebit de important faptul că nu profesorii sunt cei care mediază, 
ci elevii; aceşti elevimediatori vor încerca să se ocupe de acest conflict imediat după 
izbucnirea lui, în pauze sau în orele de după debutul acestuia 

Ca diriginte, profesor, elev și părinte trebuie intervenit și acționat astfel: 
să încurajeze părţile implicate în conflict să se aşeze din nou la masa negocierilor 

să ținem la îndemână proceduri necostisitoare, bazate pe principiul justiţiei sau 
al puterii, pentru cazul în care metodele dezvoltate de dvs. nu dau roade. 

să oferim sfaturi, consultanţă elevilor/copiilor afectaţi pentru a preîntâmpina 
izbucnirea altor conflicte. 
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 se bazează pe voluntariat; 

 sunt prezente atât cele două părţi implicate în con
flict, cât şi o persoană terţă nepărtinitoare; 

 soluţia trebuie negociată cu multă răspundere şi înre
gistrată în scris. 
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            SPUNE NU VIOLENTEI IN FAMILIE 
 
    institutor      BELCIUG CAMELIA 
         LICEUL TEH. ,,INĂLȚAREA DOMNULUI” SLOBOZIA 
 
 
               In ultimul timp am putut vedea pe larg la televizor și în presă, moduri, tactici 
prin care părinții își pedepsesc destul de violent copii; cum numărul bărbaților ceși lovesc 
soțiile a crescut alarmant. Acestea au început să devină pentru noi lucruri normale dar iată 
ceva nou: numărul femeilor ceși lovesc soții sa dublat ca și numărul de abuzuri exercita
t e  d e  f i i  a s u p r a  p ă r i n ț i l o r . 
                Copilul vede acasă cum tata o bate pe mama, e afectat psihic și după ceva timp 
nu e mare lucru să auzi că și el la bătut in același mod pe colegul de banca. 
Copilul  trăiește  o  traumă  ingrozitoare  când își vede părinții certânduse, lovinduse. 
Aceste amintiri își pun amprenta asupra lui  pentru  o  perioadă  nedetermintă  de timp. 
Mai târziu, va aplica aceste tratamente și familiei lui și va știi de unde lea învațat. 
                In momentul în care ești  agresat de un străin chiar poți să te aperi în toate mo
durile, chiar întorcând loviturile împtriva  agresorului dar când te lovește  mama  sau tata?    
Mai poți face asta? 
               Dacă ești agresat  fizic sau verbal de unul din părinți în fața colegilor tăi nu știi 
dacă aceștia îți vor fi alături sau  au  găsit  motivul perfect pentru  ași  bate  joc  de tine.   
In aceste cazuri, ca sa eviți  explicațiile  te  vei izola temporar sau permanenta dacă abuzu
rile asupra ta nu înceteaza. 
                 Daca întro zi ajungi la școala  cu  o  vânătaie  zdravănă pe  față provocată de  
tata, vănataie dobândită pentru că ai întârziat 10 minute de la un coleg, ce vei face c and 
toți te vor întreba ce sa întamplat?  Ce vei spune?  Că  tea   lovit la ușa, la geam,  la pat,   
cu periuta de dinți? Atunci bănuielile lor se vor adeveri și vor știi exact că ai probleme 
acasă. 
De ce să taci când știi că toate aceste nedreptăți la adresa ta pot înceta? De  ce  sa  nu  lasi 
la o parte orgoliul ,rușinea și ăa ceri ajutor? Ai putea  începe prin a vorbi cu părintele care 
chiar te iubește  și  care  poate  nu  știe  despre  abuzuri. Poți  încerca să vorbești   cu per
soane ce sunt capabile să ia anumite măsuri. 
                Cea mai eficientă măsură de a reda libertatea unei persoane agrasate  in  familie 
este în cazul părinților divorțul .Chiar daca vei despărți copilul de unul din părițti, știi că  
acesta va fi în siguranță. 
Dacă  ești o persoană agresată  ,ultimul  lucru la care să te gândești ar trebui să fie acela că 
tu esti vinovat.Total greșit. Nu ești tu de vină ca alții au probleme de acomodare.      Ar 
trebui ca primul lucru la care să te gândești să fi acela că trebuie să scapi cumva. 
    Daca ești lovit o dată, de două ori, de trei ori și nu  spui,  înseamnă  ca ești prea  laș  să  
ceri ajutor sau  daca esti lovit o data presupui ca e un accident nefericit, daca esti lovit a 
doua oară trebuie să spui nu violenței. 
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                Prin  măsuri luate corect se pot reduce abuzurile în cadrul familiei. 
Violenţa afectează viaţa tuturor celor care sunt victime sau martori. Pentru copii, 

violenţa are urmări psihologice, emoţionale şi de dezvoltare. Violenţa conduce la deterio
rarea climatului şcolar, afectează raporturile elevelev, elevpărinte, elevprofesor şi profe
sorpărinte, generând sentimente de insecuritate, de teamă, de incertitudine care influen
ţează negativ dezvoltarea normală a copilului/tânărului. 

Persoanele abuzate, atât femeile cât şi copiii, trăiesc adevărate drame ca urmare a 
consumării acestui fenomen în familiile lor. Acest comportament abuziv îndreptat asupra 
lor le afectează atât sănătatea cât şi integritatea mentală, ducând la grave forme de depre
sie, de tulburări ale personalităţii, grave răni corporale şi chiar la decesul persoanelor abu
zate. 

Cu toate că în rândurile populaţiei sa înrădăcinat ideea că acest fenomen nu apa
re decât în mediul rural, se înşeală deoarece violenţa domestică este prezentă în toate patu
rile sociale indiferent de mediul de provenienţă. 

 

 

 
RĂUL SE POATE NUMI “VIOLENȚĂ”   

              prof. Florinel Bişag, Colegiul Naţional “Anastasescu”, Roşiori de Vede, 
 judeţul Teleorman 

“Violenţa este arma celor slabi.” – Mahatma Gandhi 
 

Violenţa, în sens general, semnifică utilizarea forţei şi a constrângerii de către un 
individ, grup sau clasă socială, în scopul impunerii voinţei asupra altora. 

Violența are loc atunci când cineva, în mod intenţionat, spune, face, ameninţă că 
va face lucruri care rănesc fizic sau emoţional, sperie, provoacă durere şi suferință altor 
persoane.  

Din punct de vedere juridic, violenţa înseamnă folosirea forţei fizice sau a altor 
mijloace persuasive pentru a aduce prejudicii  sau o vătămare a integrităţii unei persoane. 

Originea cuvântului violenta este latinească, vis care înseamnă forţa, deci utiliza
rea forţei pentru a manifesta superioritatea. 

Se spune că omul e alcătuit din forță și slăbiciune, din lumină și orbire, din mes
chinărie și măreție. Forța omului poate fi fizică, mentală, psihică, forța de a trăi. Cu forța 
poți să construiești cele mai năstrușnice vise, dar poți să distrugi totul în calea ta. 

Întro lume în care bunătatea este limitată şi oferită doar ca favor, așteptând ceva 
la schimb, violenţa apare tot mai des, născândulse din lipsa răbdării, a capacității de a 
gândi o situație cu calm, din graba de a rezolva ceva sau a se impune ca persoană superi
oară. 

Orice formă de violență, consider că este  determinată de anumite disfuncții ale 
organismului. Violența apare atât la adulți, cât și la copii și adolescenți, fiind in continuă 
creștere, chiar îngrijorător.  

Resimțită diferit de fiecare persoană în parte, violenţa se manifesta de asemenea 
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în moduri distincte, existând mai multe forme de violenţă: 

violenţa fizică ( implicit neglijenţa) 

violenţa emoțională 

violenţa sexuală 

Toate formele de violenţă menționate mai sus au un impact asupra persoanei abuzate: 

Violenta fizică  include persoanele (şi mai ales copiii) care au fost rănite în mod deli
berat, precum şi pe cele răniți datorită insuficienţei supravegherii (neglijenţa , 
care poate avea drept consecință violenţa). 

Violenta emoțională  personal, consider ca acest tip de violenta are cel mai puternic 
impact, deoarece rănile provocate sunt la nivel psihic şi pot fi vindecate foarte 
greu, fiind nevoie de multă putere şi voință de schimbare din partea persoanei 
abuzate. Violenta emoțională poate fi manifestată prin subestimarea repetată şi 
exagerată a unei persoane, împiedicarea acesteia de a se exprima liber, descuraja
rea intenționată a unui individ, toate acestea determinând schimbări în caracterul 
şi personalitatea unei persoane, pierzânduşi încrederea de sine, speranța şi stima. 
Cu timpul, dacă nu se intervine cu un ajutor specializat, se poate ajunge la degra
darea totală a persoanei abuzate. 

Violenţa sexuală  posibilă la orice vârstă, aceasta forma de violenţă este, alături de 
cea emoțională, extrem de dureroasă şi marcantă atât psihic, cât şi fizic, pentru 
persoana în cauză. Des întâlnit sub forma violurilor sau a abuzurilor sexuale, 
acest tip de violenţă “lasă” răni vizibile în comportamentul individului, caracteri
zat de o teamă continuă la adresa oricărui om care prezintă un comportament 
ușor afectiv la adresa lui. 

Trebuie să fim permanent conștienți de un lucru: Violenţa, indiferent de formele 
ei, de modul în care este manifestată sau de intensitate, este o problemă des întâlnită care, 
pentru mulți oameni poate nu prezintă interes, deoarece nu au fost victimele ei. Dar există 
persoane capabile de lucruri greu de imaginat, capabile de a răni orice vietate, poate doar 
din pură plăcere ori nevoie de superioritate. Acești așaziși “oameni” sunt cei care afundă 
societatea, care fac din aceasta lume un loc greu de suportat. 

Nu uitaţi! Violenţa  naşte violenţă. 

 

 

MESERIA DE PĂRINTE 
 

profesor învăţământ primar Blăguţiu Cornelia, Colegiul Naţional "Octavian Goga", 
Sibiu 

 
 Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci şi prin 
complexitatea ei, pune în faţa oamenilor de toate vârstele noi probleme de ordin econo
mic, cultural, ştiinţific. Acestei societăţi trebuie săi facă faţă copilul de azi şi familia sa. 
Educaţia este chemată să găsească soluţii, prin care omul să se adapteze rapid şi eficient la 
societatea viitorului. Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritu
almoral al personalităţii propiilor copii se menţine toată viaţa.(M. Golu) 
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 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta 
direct, prin acţiuni dirijate, sau indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Cei şapte ani de acasă 
constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra celor mici. Este unanim 
recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie determină în mare 
măsură dezvoltarea personalităţii, rezultatele şcolare, comportamentul sociomoral. 
 Se diferenţiază trei grupe de greşeli educative ale părinţilor: grija excesivă, seve
ritatea excesivă şi indiferenţă. În familiile cu părinţi hiperprotectori, copiii sunt neliniştiţi, 
fricoşi, dependenţi, greu adaptabili. Principala consecinţă se exprimă întrun comporta
ment lipsit de iniţiative, instalarea unei temeri nejustificate de acţiune şi mai ales de con
secinţele ei, timiditate exagerată. În cazul în care avem de a face cu părinţi inconsecvenţi, 
oscilanţi, care trec de la asprime exagerată, la exces de protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ, copi
ii au dificultăţi în exprimare, tulburări de echilibru emoţional şi afectiv. Unii părinţi ţin să
şi vadă realizate propriile lor aspiraţii, dorind chiar să le impună o anumită profesie. Grav 
este şi dezinteresul faţă de educaţia copilului. Dacă tatăl este prea exigent, iar mama prea 
indulgentă, nu se poate realiza educaţia, în subconştientul copilului născânduse opoziţia 
tatămamă. Când ambii părinţi sunt exagerat de severi, climatul educativ va fi aspru, copi
lul va avea stări de neîncredere în forţele proprii, va fi impulsiv, gata de apărare sau se va 
lăsa pedepsit pentru orice. Afirmând că "facem totul ca să scoatem din el un om deosebit" 
sau "trebuie să facă ceea ce eu nu am făcut pentru că nu am avut condiţiile necesare", pă
rinţii trebuie să înţeleagă că, dincolo de intenţia bună, maniera în care procedează poate să 
conducă la rezultate contrare celor scontate. 
 Metoda cea mai adecvată pentru educaţia celui mic este dialogul constructiv, 
care poate avea loc în orice împrejurare. Copilului îi place să i se acorde multă atenţie, 
astfel putânduse afirma. O educaţie sănătoasă, fără corecţii punitive, îl poate face să devi
nă deschis la nou, adaptabil, creativ, comunicativ, tolerant, responsabil, împlinit şi fericit. 
Putem ajunge la aceste finalităţi prin parteneriat educaţional, şcoalăfamilie, motivare 
individualizată. Singura investiţie de valoare, niciodată falimentară, este investiţia pentru 
mintea şi sufletul copilului. 
 Concluzia este aceea că şcolarul are nevoie acasă de un cadru general de viaţă în 
care să se simtă în siguranţă. Pentru aceasta el are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, 
afectuoşi, destul de maleabili în raporturile cu copilul, fără a da dovadă de slăbiciuni. Va 
simţi că părinţii se ocupă de el, că iau parte la micile lui necazuri şi la problemele care îl 
interesează şi că nu se dezinteresează de ceea ce se întâmplă la şcoală. În acelaţi timp el 
are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru a nul lăsa săşi închipuie că 
libertatea lui e fără margini şi totodată să ştie că părinţii săi împărtăşesc acelaşi nivel de 
exigenţă. 
 Este folosită, încă, pentru a disciplina bătaia! Se vehiculează adesea ideea pe 
mine mă doare mai tare decât pe tine, spusă fie ca o scuză, fie ca o acuză. Trebuie certată 
fapta, nu copilul! Aşa va şti că de el depinde dacă face ceva bine sau rău. Ceea ce nu ac
ceptă noua societate şi noile generaţii este disciplina corporală. Sunt multe altfel de meto
de de a educa, încât empirica urechere sau lovire nu mai constituie decât o degradare uma
nă de cea mai joasă speţă.  Bătaia nu înseamnă tărie, ci o mare slăbiciune a celui ce o apli
că. Disciplina este necesară şi cu ajutorul ei educăm eficient şi corect, atât timp cât ea nu 
înseamnă reprimare şi tiranie. Disciplina creează caractere puternice, iar un caracter este 
o voinţă perfect educată. (Novalis) 
 Meseria de părinte este cea mai dificilă, dar şi cea mai uşoară meserie din lume. 
Este uşoară pentru că se face cu iubire, şi este dificilă pentru mareai responsabilitate. 
Comunicarea pozitivă, fără ameninţări, fără contraziceri, fără etichetări şi indiferenţă, iro
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nie, neatenţie, permanentă nemulţumire şi reproşuri, umiliri şi neîncredere, îl ajută pe pă
rinte săşi înţeleagă copiii, să comunice eficient, să prevină conflictele sau să le rezolve 
paşnic. 
   A creşte şi a educa un copil este o operă care cere multă dragoste, dar aceasta 
nu exclude raţiunea, bazată pe cunoştinţe precise. Să conduci către maturitate o fiinţă 
umană nu e deloc simplu: eforturile, descurajările, temerile, slăbiciunile fac drumul foarte 
greu. Pe acest drum părinţii vor găsi un real sprijin în oamenii şcolii  învăţători şi pro
fesori. 
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FAMILIA 
 

 
Prof. Bodea Ioana – Adriana 

Școala Gimnazială Sântana, Arad 
 
 

Familia este mediul social care se realizează prin căsătorie și are la bază 
ca virtute, iubirea. Familia se întemeiază prin iubirea dintre femeie și bărbat, dar și prin 
iubirea lui Dumnezeu. 

O familie este binecuvântată prin venirea copiilor în lume. Primul mediu 
social în care trăiește, se dezvoltă și învață un copil este familia. De aceea, este foarte 
important ca părinții să se iubească între ei. Astfel, copilul va învăța să iubească. Tot de 
mic copil, el învață săL iubească pe Dumnezeu și pe cei din jurul lui, învață să fie bun, 
milostiv și iertător.  

Copiii învață de mici prin imitare. Ei imită tot ceea ce văd la părinții lor. 
Părinții trebuie să îi ducă de mici la un azil de bătrâni și să facă o faptă bună, să îi ducă la 
familii nevoiașe ca să vad cum trăiesc acei oameni și astfel, ei vor învăța să prețuiască ce 
au.  

Familia este un izvor de iubire și respect. Familia este acasă, oriunde teai 
afla. Familia e totul. Fiecare individ își găsește liniștea în familie. Familia este o școală a 
emoțiilor. În familie învățăm să ne exprimăm emoțiile, gândurile prin semne, prin cuvin
te, învățăm să îi înțelegem pe ceilalți și să ne respectăm între noi. 

În cadrul familiei se dezvoltă  și se cultivă sentimentul de iubire, de 
deminitate, de disciplină, de sacrificiu și de respect.  

În ultimul timp se pune foarte mare accent pe educația parentală. Părinții 
sunt ocupați cu locul de muncă, cu telefoanele și cu tehnologia. Ei uită să comunice cu 
copiii lor. Dacă copiii vin să îi întrebe ceva sau le solicită ajutorul, ei răspund repede sau îi 
repezesc. De cele mai multe ori, copiii vor imita acest comportament și vor deveni și ei 
asemenea părinților lor. 
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Părinții trebuie să le satisfacă copiilor nevoile, să îi ajute, să îi înțeleagă și 
să aibă răbdare să le explice. Părintele nu îi poate interzice copilului telefonul, când pă
rintele stă toată ziua cu el în mână. Dacă se stabilește o regulă, regula trebuie să fie a 
familiei, nu a copilului. Acest aspect este cel mai important. Toți trebuie să avem reguli și 
dacă ne dorim ca ei să le respecte, trebuie să le respecte și ei. Este puțin dificil să înveți 
să vobești cu copilul tău, dar trebuie să ai răbdare și să îi aloci tot timpul tău liber copilu
lui. 

Familia este totul pentru copil, pentru părinți și pentru toată omenirea. 
 
 
 
 

Rolul părinţilor şi cadrelor didactice în prevenirea  
manifestărilor violente ale elevilor 

 
Prof. înv.primar:Boiangiu Angela 

 Scoala Gimnaziala Girla Mare, Mh 
 

             Pentru  majoritatea părinţilor, a ajunge săi înţeleagă pe copii reprezintă o lucrare 
de o viaţă întreagă pentru că fiecare copil este diferit în mod unic. Dacă un copil se simte 
neînţeles, respins şi manipulat, aceasta poate dezvolta cu uşurinţă în el trăsături negative 
şi, foarte adesea rezultattul va fi: amărăciune, conflict, răzvrătire prin violenţă. 
 Adesea, copilul devine agresiv fizic atunci când nu este înţeles de ceilalţi. Vrea să 
intre întrun cerc de prieteni sau îşi doreşte ce are altcineva, da nui poate face pe ceilalţi 
să înţeleagă acest lucru. Multe agresiuni dintre copii apar între cei de vârste diferite. 
Unele dintre aceste agresiuni par a fi cauzate de lipsa de pricepere a copilului mai mare 
de a face pe cel mai mic săi înţeleagă cuvintele. 
 Comportamentul agresiv se poate modela, dar pentru aceasta trebuie săi înţe
legem mai întâi pe copii, să înţelegem de ce au astfel de probleme. Copiii ignoră adesea 
ceea ce spun profesorii sau părinţii (,,Nu mai lovi!’’) şi continuă să facă ceea ce au văzut 
că fac unii dintre ei (lovesc). Realitatea a demonstrat că, în majoritatea cazurilor, copiii 
învaţă să devină violenţi urmărind scenele de agresivitate prezente în diferite filme şi 
chiar programe de desene animate. Ei chiar îşi depăşesc modelele, inventând gesturi şi 
acţiuni mai violente decât cele pe care leau văzut. 
 Este întotdeauna mai bine săi împiedicăm pe copiii noştri să devină agresivi. În 
acest sens este important să înţelegem şi să lucrăm cu emoţiile negative ale unui copil 
întrun asemenea mod, încât comportamentul acestuia să nu devieze. Problemele emoţi
onale profunde şi de durată sunt complexe şi necesită, de obicei, nu doar răbdare şi înţe
legere din partea părinţilor, dar şi terapie  şi consiliere specializată, din partea unui psi
holog. 
 Trebuie să ne aducem aminte că a aduce pe lume un copil nu este totul, trebuie 
săl ajuţi să se formeze, săi fii alături, săi arăţi că există şi lucruri frumoase în lumea asta 
agitată. Trebuie săl ajiţi să supravieţuiască şi altfel, nu numai prin forţa pumnului. Ce să 
înţeleagă un copil care ajunge la şcoală şi e terorizat de un copil, sau e bătut sau jignit de 
altul? Acesta ar trebui să fie un proiect pentru toată ţara în care ar trebui să fie implicaţi 
pe aceeaşi linie întâi nu numai profesorii şi elevii ci şi părinţii. 
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 Suntem fericiţi când copilul nostru este la calculator! Dar câţi dintre noi verifică 
ce fac ei de fapt în faţa calculatorului? Ce conţin jocurile care sunt vândute cu coperte 
atrăgătoare?Ce personaj îl atrage din acele jocuri şi de ce ? Suntem foarte ocupaţi în a 
asigura o viaţă bună nouă şi copiilor noştri, dar trebuie să învăţăm să avem zilnic timp şi 
pentru ei. Nu e de ajuns să întrebi ,,Ai fost la şcoală?’’, ,,Cum a fost?’’, ţi se răspun
de ,,Bine’’ şi când ar vrea săţi mai spună ceva, tu, ca părinte, săi întorci spatele şi săi 
spui că mai ai de făcut mâncare, de urmărit nu ştiu ce emisiune, etc. 
 Copilul trebuie respectat şi iubit... 
 Violenţa tinerei generaţii este expresia vulnerabilităţii acesteia, a confuziei, a 
neliniştii, a suferinţei, a lipsei de repere în viaţă. Elevii care manifestă comportamente 
violente provin, de obicei, din familii dezorganizate sau cu situaţie materială precară, dar 
sunt şi copii care fac parte din ,,familii bune’’. 
 Cei determină pe aceştia din urmă să fie violenţi? Părinţii lor cred că au ,,tot ce 
le trebuie’’(referinduse la calculatoare, maşinuţe, dulciuri, etc) şi nu le înţeleg comporta
mentul agresiv. Se impune deci consilierea acestor părinţi pentru că manifestările violen
te ale copiilor provin uneori din dorinţa de a fi ,,băgaţi în seamă’’. În zadar le oferă tot ce
şi doresc dacă nuşi fac timp, cel puţin o jumătate de oră pe zi, să le asculte bucuriile şi 
necazurile pe care leau trăit în ziua respectivă, să le ofere un sfat, o mângâiere, săi facă 
să simtă că părinţilor le pasă de ei. 
 Violenţa în general şi violenţa în şcoală în special, este o realitate a zilelor noas
tre cu care ne confruntăm uneori fără să o percepem suficient. Neam obişnuit să sesi
zăm actele de violenţă sau agresivitate puternice, neacordând suficientă atenţie celor 
minore, un gest, o vorbă, un fapt ce par a fi nevinovate la momentul respectiv, dar care 
pot duce la acte de violenţă majore. 
 Care dintre noi nu am aruncat uneori o vorbă mai dură la întâmplare, întrun 
moment de furie, de lipsa de autocontrol, sau am făcut un gest, o glumă, ce ni se păreau 
lipsite de importanţă, fără să conştientizăm impactul pe care acest fapt la avut asupra 
copilului respectiv, urmările. Ce este mai grav este faptul că astfel de lucruri se întâlnesc 
şi, nu rareori, chiar la cadrele didactice, lucru care nu ar trebui să se întâmple. 
             Dacă sar desfăşura mai multe programe de prevenire şi combatere a violenţei, 
atât elevii, cât şi cadrele didactice ar găsi căi paşnice de rezolvare a unor conflicte şi ar 
avea un profund sentiment de siguranţă în cadrul şcolii  şi în afara acesteia. 
             Dacă părinţii ar petrece mai mult timp cu proprii lor copii, dacă ar verifica, urmări 
cu discernământ anturajul acestora, dacă lear acorda mai multă încredere, iar implica 
ca pe nişte mici adulţi în problemele familiei, atunci, probabil, comportamentul acestora  
se va schimba, vor deveni mai încrezători în propriile forţe şi conştienţi de importanţa 
comportamentului propriu asupra viitorului lor. 
             Dacă sar organiza mai multe activităţi extraşcolare, atunci ar exista o cale de a 
oferi şi alte moduri de petrecre a timpului liber, de ai feri cât mai mult de influenţele 
negative. 

  Aşa am început şi eu, să atrag copiii în diferite activităţi extraşcolare, pentru ca 
fiecare să se poată regăsi, săşi poată dezvolta înclinaţiile, cultiva inteligenţa. 

Întro primă fază am realizat cu aceştia meditatii apoi încetul cu încetul sau 
implicat si in activitatile extrascolare.  

Scopul general al activităţilor extraşcolare este creşterea gradului de adaptare 
a acestor copii la viaţa socială, mai exact, dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a 
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comportamentului în grup, creşterea stimei de sine şi a stării de bine prin posibilitatea 
afirmării în grupul social; intensificarea implicării părinţilor în dezvoltarea elevilor.  

Dacă noi, dascălii, suntem hărăziţi să pregătim aluatul societăţii pe care dacă îl 
frământăm prost nu creşte, dacă e prea fiebinte cuptorul, se arde, şi dacă e prea rece, 
aluatul se încleiază. 

 

 

 

COPIII DE AZI, VIITORUL DE MÂINE 

Borcilă Critina Daniela  

Şcoala Gimnazială ,,Sfântul Voievod Ştefan cel Mare’’ 

Oneşti 

 

COPIII ÎNVAŢĂ CEEA CE TRĂIESC: 
Dacă trăiesc în critică şi cicăleala, copiii învaţă să condamne; 
Dacă trăiesc în  ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi; 
Dacă trăiesc în  teamă, copiii învaţă să fie anxioşi; 
Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompatimirea; 
Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi; 
Dacă trăiesc în  gelozie, copiii învaţă să simta invidia; 
Dacă trăiesc în  ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi; 
Dacă trăiesc în  toleranţă, copiii învaţă răbdarea; 
Dacă trăiesc în  laudă, copiii învaţă preţuirea; 
Dacă trăiesc în  acceptare, copiii învaţă să iubească; 
Dacă trăiesc în  aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine; 
Dacă trăiesc înconjurati de recunoaştere, copiii  învaţă că este bine să ai un ţel; 
Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă sa fie generoşi; 
Dacă trăiesc în  onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr; 
Dacă trăiesc în  corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi; 
Dacă trăiesc în  bunăvoinţă şi onestitate, copiii învaţă respectul; 
Dacă trăiesc în  siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei şi în ceilalţi; 
Dacă trăiesc în  prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume. 

Copiii sunt, indiscutabil, oglinda părinţilor. Ideal ar fi, dacă doriţi să fiţi etichetaţi 
drept un om cu maniere, săi insuflaţi şi micuţului să fie la fel.  Surprinzător, dar se întâm
plă să uimească un copil bine crescut, care ştie să salute frumos, să se prezinte, să întrebu
inţeze cuvintele magice te rog, poftim, mulţumesc, îmi pare rău, dar şi să folosească corect 
tacâmurile la masă. Ei bine, pentru a ajunge la aşa performanţe trebuie să cunoaşteţi dvs. 
toate aceste reguli, pentru a fi un bun exemplu. 

În acest sens, cred că veţi fi de acord că un copil va învăţa şi va respecta anumite 
reguli fiindui explicate pe etape. Dacă micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţil să spună, 
printre primele cuvinte, formulele de politeţe. De asemenea, aduceţii cât mai multe exem
ple concrete, de preferat în momentele în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa 
insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă. 
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Stima de sine reprezintă modul în care fiecare se vede pe sine şi, mai ales, felul 
în care simte şi apreciază acest lucru. Modelul stimei de sine este însuşit foarte devreme, 
în copilărie, atât prin ceea ce face un copil, dar mai ales prin felul în care răspund cei din 
jurul lui, în special părinţii, la ceea ce face acesta. Din dorinţa de aşi proteja copiii şi de a
i feri de suferinţe, unii părinţii sunt hiperprotectori: Nu faci bine, lasă că ştiu eu mai bine 
sau Eşti prea mic / mică, ai timp să faci asta toata viaţa. 

Stima de sine se construieşte pe încrederea în forţele proprii, adică pe capaci
tatea noastră de a face unele lucruri. Atunci când un copil reuşeşte un anumit lucru după 
mai multe eşecuri, el va învăţa importanta lecţie a perseverenţei, prin care se construieşte 
atitudinea eu  pot face tot ceea ce îmi propun. Dacă, însă, renuntă după un eşec sau mai 
multe, acest lucru ar putea săi influenţeze, în timp, stima de sine.  O stima de sine sănă
toasă se dezvoltă prin echilibrul dintre sentimentul de a fi capabil de a face ceva şi senti
mentul de a fi iubit si apreciat. 

Un copil cu stima de sine crescută se simte bine în grup şi se bucură de interacţi
unea cu ceilalţi. El îşi cunoaşte atât punctele tari, cât şi pe cele slabe şi le accepta. În faţa 
unui lucru neaşteptat, el va răspunde: nu ştiu asta, nu înţeleg acest lucru, dar va accepta 
provocarea. 

Un copil cu stima scăzuta evită, în general, să încerce lucruri noi, renunţă uşor şi 
are o toleranţă scăzută la frustrare. În faţa unei provocări, el va spune: nu sunt în stare să 
fac asta, nu pot. Gândeşte despre sine în termeni de genul:  nu voi putea niciodată să fac 
asta, sunt un prost sau oricum nimănui nui pasă de mine. 

 Crearea şi menţinerea unei atmosfere echilibrate în familie reprezintă garanţia 
unei dezvoltări frumoase a copiilor. Viitorul acestora depinde de capacitatea părinţilor de 
a se înţelege şi a se respecta reciproc. Astfel, copiii au şansa de a creşte întrun mediu 
sănătos, fără tensiuni, fără agresivitate fizică şi verbală. 

Comunicarea în familie este dorită şi invocată de majoritatea persoanelor. A 
comunica înseamnă a pune în cuvinte aspecte care ţin nu doar de acţiuni, ci mai ales a 
vorbi despre trăiri, emoţii, aşteptări, dorinţe, nemulţumiri, dezamăgiri. Asta înseamnă că 
în familie trebuie să vorbim nu doar despre ce am mai făcut, ce fac copiii, ce mâncăm, ce 
mai cumpărăm, ci mai ales despre ce ne place sau nu ne place, ce ne supără, ce se întâm
plă în mintea copilului care are probleme la şcoală etc. Tot a comunica în mod autentic 
înseamnă a asculta ce spune celălalt, a avea răbdare să îi dăm fiecăruia – partenerului, 
copilului, bunicului, socrului – posibilitatea de aşi exprima până la capăt opinia. În 
măsura în care aceste condiţii sunt îndeplinite, comunicarea în familie are şanse de reuşită. 
Asta înseamnă că membrii familiei vor şi pot să vorbească deschis despre ceea ce gândesc 
şi mai ales despre ceea ce simt. Astfel pot sta faţă în faţă cu emoţiile şi sentimentele fiecă
ruia, ceea ce conduce la formarea unor relaţii familiale bazate pe încredere, iubire şi re
spect.  

Familia este mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm şi la rândul nostru ne 
formăm o altă familie. Este locul unde găsim înţelegere, linişte şi soluţii la problemele 
care ne frământă. Cu condiţia ca în familie să existe comunicare, respect şi iubire. 
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PROIECT DE EDUCAȚIE ȘI CONSILIERE A PĂRINȚILOR 
 

               Prof. Bordianu Cristina, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Doro-
hoi 

 
   1. Titlul proiectului: „Salvați din Matrix...” 
   2. Definirea problemelor:  
 

Proiectul are drept punct de plecare o realitate contemporană: viciul internetului. 
Sintagma  addicted to Internet (dependent de internet) descrie o preocupare excesivă a 
tinerei generații (copii, preadolescenți) pentru tot ceea ce ține de lumea virtuală, un adevă
rat Matrix, care are consecințe nefaste asupra dezvoltării emoționale a ființei, a comporta
mentului, a comunicării interpersonale directe cu cei din jur și implicit asupra performan
țelor școlare.  

 
   3. Descrierea problemelor: 

Stresul profesional are drept consecință o comunicare și un control deficitare în rela
ția părinți copii; 

Pe fondul unei erodări a autorității parentale, copiii minimalizează importanța  proce
sului de învățare și responsabilitățile  școlare, căutânduși modele în mediul vir
tual; 

Unele teme sunt realizate cu ajutorul computerului, ceea ce îi face pe tineri să vadă în 
această mașinărie un prieten, un ajutor de nădejde în realizarea temelor acasă; 

Fenomenul însingurării sinelui îi determină să caute refugiu și în alte resurse pe care 
le oferă cu generozitate computerul: rețelele sociale, jocurile ce au  protagoniști 
cu superputeri, majoritatea extrem de agresivi; 

Preadolescenții (în căutare de modele) sunt seduși de acești „eroi” și, preluând treptat 
din comportamentul și limbajul lor agresiv,  consimt  să trăiască întro realitate 
distorsionată;  

Atunci când sunt provocați, au tendința de a soluționa problema prin violență imitând 
astfel comportamente preluate din anumite jocuri video; 

Numărul de persoane (colegi, părinți etc) cu care interacționează direct este invers 
proporțional cu numărul de „prieteni” virtuali; 

Tinerii sunt irascibili, stăpâniți de un soi de neliniște, dovedesc toleranță scăzută la 
frustrare; uneori sunt rebeli, epatează prin limbaj și comportament agresiv; 

Sunt insensibili, gândesc agresiv, îi consideră pe cei din jur potențiali inamici și acțio
nează în consecință; Deoarece consecințele în lumea jocurilor virtuale pot fi anu
late ( eroii au mai multe vieți!), se ajunge la o desensibilizare a participanților, la 
o reducere a empatiei și la accentuarea comportamentului agresiv și în viața rea
lă, nu numai în joc; 

Rezultatele la învățătură sunt sub potențialul tinerilor; chiar dacă unii au o capacitate 
intelectuală deosebită, aceasta este canalizată spre domenii mai ,,ofertante” din 
punct de vedere satisfacerii nevoilor vârstei;  

 
   4. Identificarea posibililor factori de formare și dezvoltare a problemei: 
 

Majoritatea părinților sunt foarte ocupați cu joburile lor; o parte dintre ei sunt părinți 
permisivi, alțiineglijenți; ei nu satisfac nevoia de atenție a copiilor; nu se bucură 
de timp de calitate petrecut împreună; 
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Sentimentul singurătății în sânul familiei îi determină pe tineri săși caute preocupări, 
prieteni întro lume virtuală, în care se simt recompensați, apreciați, puternici, 
valorizați (în unele jocuri agresive, viteza de reacție, anihilarea inamicului, finali
zarea cu „succes”a unui nivel sunt răsplătite); 

Jocurile pe computer înseamnă implicare individuală, timp îndelungat pentru finaliza
re, ceea ce atrage izolarea tânărului de restul familiei; „prins” în mrejele jocului, 
el se simte din ce în ce mai singur, timpul de socializare reducânduse vizibil; 
temele sunt frecvent ignorate; eșec școlar; 

Se diminuează abilitățile interrelaționale, empatice; 
Unii părinți sunt „siderați” de priceperea copiilor în domeniul deviceurilor electroni

ce și le achiziționează ei înșiși astfel de aparatură, fără săși dea seama că astfel 
adâncesc și mai mult „falia” instaurată prin lipsa unei comunicări directe, autenti
ce cu propriii copii; 

Inapetența pentru cărțile în format letric și implicit pentru lectură, pe care o consideră 
ceva depășit, simultan cu dependența de computer și alte gadgeturi; 

Inversarea scalei valorilor în societate;  
Jocurile preferate sunt incompatibile cu valorile morale, sociale; 
Falsele modele vehiculate constant în media; 
Iluzia independenței pe care leo induce tinerilor computerul; 
Timpul îndelungat petrecut în lumea jocurilor violente  determină la jucători  identifi

carea  cu ,,eroii”, formarea unor automatisme comportamentale incontrolabile în 
viața reală. 

 
 5. Identificarea factorilor de menţinere: 
 

Lipsa de timp a părinţilor; 
Etichetarea copiilor, judecarea lor; 
Accesul facil la experienţe care le seduc copiilor atenţia prin şoc şi agresiune; 
Lipsa unei comunicări autentice, asertive, a experienţelor emoționale reale şi 

satisfăcătoare; 
Nivel exagerat al expectanţelor adulţilor faţă de performanţele copilului; 
O încredere în sine deficitară; 
Ignorarea şi chiar întărirea comportamentului dezadaptativ; 

 
            6. Planul de intervenţie (pentru un grup de 10 părinți, ai căror copii dezvoltă 
comportamente agresive, ca urmare a fenomenului de dependență de jocuri pe computer); 
a) Formularea obiectivului de lungă durată: Dezvoltarea abilităţilor de ascultare reflexivă 
a părinţilor în relaţie cu propriii copii pentru refacerea comunicării şi a tehnicilor de 
management al stresului. 
b) Obiective specifice: 

Inițierea părinților în sfera conceptului de parenting; 
Dezvoltarea capacităţii părinţilor de identificare a unor situaţii de risc pentru copiii 

lor; 
Dezvoltarea capacităţii de  management eficient al timpului petrecut împreună cu 

copiii; 
Valorizarea experienţelor de viaţă aflate în afara virtualului; 
Dezvoltarea abilităţii de  comunicare eficientă părinţicopii; 

c)   Strategii de intervenție: 
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 „UN EXERCIȚIU DE AUTOCUNOAȘTERE”... (activitate cu părinții) 
 
  Această prima activitate are drept scop familiarizarea părinților cu stilurile paren
tale, în ideea recunoașterii tipului de părinte în care se regăsesc și a unor posibile modifi
cări în viitor în ceea ce privește interrelaționarea cu copiii lor. Întâlnirea se va desfășura 
sub forma unei mese rotunde; discuția va debuta cu un exercițiu de sinceritate al părinților 
în legătură cu modul în care înțeleg ei să performeze în rolul de părinte, cu „dezvăluiri” 
privitoare la punctele forte și cele nevralgice ale „meseriei” de părinte, din perspectivă 
proprie. După prezentarea unui material PPT prin care vor lua act de conceptul de 
parenting, de cerințele parentingului (siguranța și sănătatea copiilor,  promovarea stării de 
bine socioemoționale a acestora, socializarea lor),  se va administra apoi un chestionar 
pentru cunoaștrea personalității părinților, cu scopul de a înțelege cu ce fel de părinți voi 
lucra. Se va viziona apoi un filmuleț, punct de plecare pentru identificarea stilurilor pa
rentale. Se vor desprinde, în urma discuțiilor, trăsăturile unui părinte competent și cele ale 
unui părinte neglijent. Alte slideuri ale materialului pregătit îi vor familiariza cu întreaga 
tipologie. Părinții vor descoperi  stilul parental în care se încadrează. Un alt chestionar va 
avea drept obiectiv identificarea tipului de relație construite de părinți și copiii lor și a 
unei probleme pe care au sesizato în comportamentul copiilor. Se va discuta despre in
stanțele activatoare ale comportamentului problematic și se vor avansa soluții. Părinții 
vor fi încurajați să acorde mai mult timp interacțiunilor cu copiii lor, comunicând asertiv, 
planificând activități împreună, care să le deturneze atenția de la magia internetului, de la 
jocurile „toxice”. Ca temă pentru acasă, părinții vor trebui să conceapă o listă cu 10 activi
tăți menite ai apropia mai mult de copiii lor. 
 
,,O SCRISOARE PENTRU TINE”   (activitate cu părinţii şi copiii) 
 
 Obiectivul activităţii este acela de a dezvolta la părinți  abilitatea de identificare a 
unor situaţii de risc în care se pot regăsi copiii lor, precum şi dezvoltarea abilităților de 
coping. 
Întâlnirea îi reuneşte atât pe părinţi cât şi pe copii în sala de clasă.  În mijlocul ei se va afla 
un flipchart pe post de ,,zid”. Părinţii vor fi rugaţi să se aşeze întro parte a „zidului”, iar 
copiii de cealaltă parte. Fiecare grupă va primi postituri pe care vor fi rugaţi să comple
teze, cu sinceritate (!), enunțul : ,,Dacă ar fi să alegeți trei lucruri esențiale pentru voi, 
acestea ar fi...”. Participanţii sunt apoi rugaţi să revină la ,,zid”   şi să găsească postitul 
copilului/părintelui său. În cazul în care nu reuşeşte, va fi ajutat de către acesta. 
Vor avea loc discuţii pe baza a ceea ce a scris fiecare pe bilețel și a unor întrebări precum: 
Va surprins alegerea  făcută de copil/părinte? Ce părere aveți despre jocul preferat al 
copilului dvs? Ştiaţi cât timp petrece copilul dvs.  în fața computerului/pe telefon/tabletă?, 
Consideri că părinţii tăi ar trebui săţi restricţioneze accesul la computer/telefon/tabletă? 
De ce? Cum ar fi viaţa ta fără ele? , Ce vă deranjează atunci când copilul dvs. se află în 
faţa computerului? Consideraţi că exagerează cu jocurile violente? Aţi observat schim
bări în comportamentul lui în timpul jocului?, Consideraţi jocurile o modalitate potrivită 
de petrecere a timpului liber? 
 Se va accentua cerinţa ca sinceritatea să fie o condiţie a răspunsului, nu o opţiune.  
În partea a doua a activității, se va apela la un studiu de caz, protagonistul fiind un tânăr 
de vârsta celor prezenți. Se va face o mică dezbatere pe tema consecințelor nefaste ale 
jocurilor pe computer, în cazul personajului. Mai apoi, participanţii vor fi invitați să con
ceapă împreună o scrisoare către personajul din cazul prezentat, captiv în lumea sumbră a 
jocurilor video violente, prin care săl convingă  să renunţe la ele. Se subliniază faptul că  
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în scrisoare trebuie să apară o descriere a comportamentului de risc şi alternative potrivite 
pentru al înlocui. De asemenea, trebuie precizate motivele pentru care prietenul ar trebui 
să ia decizia de aşi modifica respectivul comportament, precum și căile de urmat în acest 
sens. 
Finalul activităţii va consta întrun chestionar aplicat părinţilor, chestionar care va viza 
nivelul în care informaţiile dobândite în urma întâlnirii sunt noi şi relevante pentru cu
noaşterea pasiunilor  propriului copil, pentru depistarea unei posibile probleme în uzul 
excesiv al dispozitivelor electronice. 
 
,,TIMPUL AMINTIRII ” 
 
Această activitate are drept scop dezvoltarea capacităţii părinţilor de  gestionare eficientă 
a timpului petrecut împreună cu copiii. 
Prinşi în menghina rutinei, adulţii nu mai au disponibilitatea de a se apleca răbdători spre 
problemele ,,mari” ale celor ,,mici”. Conştientizarea nevoii de timp de calitate petrecut 
împreună cu copiii, de comunicare autentică, empatică, reprezintă unul dintre scopurile 
activităţii și o provocare a parentingului contemporan. 
Activitatea începe prin  lectura expresivă a poeziei lui Octavian Paller ,,Avem timp”. Se 
va purta o mică discuție despre mesajul textului și se vor face trimiteri la tema activității. 
În continuare, atât părinţii cât şi elevii,  vor primi o foaie de hârtie pe care vor fi rugaţi să 
noteze trei lucruri pe care nu mai au timp să le facă împreună cu copiii lor şi pe care le 
regretă, după care vor face schimb de foi cu părintele/copilul.  După ce vor lectura cele 
scrise de partenerul de echipă, participanții vor fi încurajați să se exprime liber și să con
știentizeze  cât timp alocă întro zi activităților făcute împreună cu cei dragi. În același stil 
sincer, atât părinții, cât și elevii vor trebui să analizeze cât timp le este răpit de lucruri mi
nore, dar cronofage, precum nelipsitele dispozitive inteligente ce inundă spațiul personal 
și social cu violențe gratuite și periculoase.    
În partea a doua a activităţii, copiii şi părinţii vor juca ,,Mim”, întruchipând personaje din 
poveştile copilăriei. Fiecare reuşită va fi aplaudată şi, în caz de eşec, participantul va primi 
încurajări. Participanții vor fi încurajați să se exprime liber. 
Se vor purta discuţii pe baza unor întrebări precum: A fost greu să vă amintiți lucrurile 
făcute împreună? De ce? Ce valoare aţi da timpului în care vaţi jucat cu copiii? Ce peri
oadă a vieţii copilului dvs. aţi vrea să retrăiţi? 
În final, participanţii vor fi rugaţi să deseneze pe tablă, sub formă de emoticoane, felul în 
care sau simţit în decursul activităţii. Ca temă pentru acasă, participanții vor fi rugați să 
facă împreună (nu lângă, ci împreună!) o activitate de cel puțin zece minute pe zi. 
 
,, IEȘIREA DIN MATRIX...!” 
  
Activitatea are drept scop valorizarea  experienţei de viaţă trăite în lipsa dispozitivelor 
electronice şi presupune conştientizarea actorilor implicaţi că există viaţă şi fără jocuri pe 
computer! 
Întâlnirea va avea loc întrun cadru natural, de preferat la iarbă verde, şi condiţia va fi ca 
toţi părinții și copiii să vină fără dispozitive electronice. Va presupune jocuri şi activităţi 
specifice unui astfel de spaţiu în care vor fi implicaţi toţi participanţii. 
 
Debutul activității va consta întro sesiune de brainstorming cu genericul „Ingredientele 
comunicării”. Tinerii sunt rugaţi să găsească cele mai potrivite ,,ingrediente” pentru a de
scrie acest elementcheie al esenţei umane. Ideile formulate se centralizează şi se real
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izează un ghid de utilizare a comunicării. Ulerior se vor purta discuţii pe baza unor între
bări ca: Ce înseamnă să comunici eficient?, Cum iniţiem o conversaţie?, Cum o menţi
nem ?, Ce avantaje aduce comunicarea face to face cu prietenii? etc. Se va accentua asu
pra  modului în care pasiunea pentru virtual poate fi manageriată așa încât să nu conducă 
la periclitarea dezvoltării fizice și psihice a tânărului, a vieții de familie și a relațiilor so
ciale. 
  Activitate va presupune apoi parcurgerea unui traseu cu ,,capcane”  şi descoperi
rea ,,comorii” de la finalul său (fotografii făcute în decursul activităţilor anterioare). De
blocarea ,,capcanelor” de pe traseu va presupune  răspunsul la nişte ghicitori despre parte
nerii de joc (Care este culoarea preferată?, Cei place să citească? Când a plâns ultima 
oară? etc). O altă secvență a activității va consta în diverse jocuri de echipă (volei, tenis în 
echipă de dublu etc.) în care perechea copilpărinte va fi mereu în aceeași echipă, împărtă
șind astfel aceleași experiențe. 
În final, se va cere participanţilor să împărtășească partenerului sentimentele experimenta
te în timpul activității și motivele pentru care îl apreciază, apoi vor imagina o continuare a 
aventurii împreună cu propria familie.  
 
,,DRUMUL” 
 
Activitatea are drept scop dezvoltarea abilităţii de comunicare eficientă între părinţicopii. 
În debutul întâlnirii la care vor participa și părinţii şi copiii, se va prezenta povestea
metaforă ,,De ce ţipă oamenii unii la alţii?” subliniinduse necesitatea respectării şi în 
relaţiile cu copiii a regulilor unui dialog deschis şi onest. 
Partea a doua presupune participarea la un joc în care părinţii îi au drept parteneri de echi
pă pe copii. Legaţi la ochi, aceştia trebuie să parcurgă un ,,drum” cu obstacole,  ghidaţi 
fiind de coechipier. La sfârşitul acestuia, câştigă echipa care a reuşit să dărâme cele mai 
puţine obstacole.  
Se va accentua importanţa comunicării eficiente în rezolvarea sarcinilor, precum şi impor
tanţa ascultării sfaturilor primite de la partener. Exerciţiul îi va conştientiza pe participanţi 
în legătură cu avantajele unei comunicări  neîmpovărate de blocaje, precum şi ale lucrului 
în ehipă (valorificarea propriilor resurse, implicare în rezolvare sarcinii, grad ridicat de 
satisfacţie). 
În final, toţi participanţii vor purta discuţii despre modalitatea în care activităţile desfăşu
rate au avut sau nu un ecou în viaţa propriei familii, în modul în care percep realitatea 
virtuală şi efectele ei asupra relaţiilor intra şi interpersonale. 
 
EVALUAREA  INTERVENŢIEI : 
Se va realiza în următoarea oră de dirigenţie, cu elevii, şi în sedinţa lunară cu părinţii. 
 
 

 

 

 

 

 

Violența, o lecție ce nu trebuie învațată 
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Prof. Borş Viorica, 

CJRAE – Lic. Tehn. ,,Liviu Rebreanu” Maieru 

 

Fenomenul violenței nu este unul nou. Violența reprezintă una dintre cele mai 

vechi probleme de cercetare, dar în aceeaşi măsură este actuală pentru domeniul ştiinţelor 

umaniste. Studiul ei presupune luarea în considerare a nenumărate variabile, astfel încât, 

oricât de multe studii sar face, rămân la fel de multe răspunsuri de găsit. Astăzi, în condi

ţiile unei societăţi „moderne”, „avansate”, în care impactul pe care modelele și învățarea 

imitativă le au asupra conduitei oamenilor, în special asupra copiilor şiadolescenților 

(categorie considerată de maximă vulnerabilitate) a căror personalitate nu e încă structura

tă, și a căror capacitate de raționare e în curs de desăvârșire, fenomenul agresivității este 

din ce în ce mai des întâlnit. Pe acest fond al vulnerabilității,antropologii consideră a fi 

imperios necesar să ne întoarcem spre exemplele pozitive, reuşite ale altor culturi mai 

puţin „civilizate”, şi să încercăm să învăţăm ceva din experienţa acestora. 

Înacest sens, ei acordă un rol deosebit familiei, care reprezintă primul mediu so

cial de contact al copilului şi, totodată, primul model de culturăşi educație.Pentru aprofun

darea acestei teme este importantă înţelegerea agresivităţii în contextul familiei (post)

moderne şi al relaţiei de cuplu. Familia (post)modernă se află întro situaţie de criză; rela

ţiile din cadrul ei sau modificat profund  astăzi a crescut foarte mult numărul familiilor 

dezorganizate, al copiilor străzii, pierind modelele sociale, culturale şi morale pozitive, 

primând  ca atare  cele negative, adoptânduse, în final, agresivitatea ca formă de adapta

re. Copiii tind să aparţină epocii postmoderne, părinţii/profesorii aparţin mai degrabă – ca 

mod de gândire – epocii moderne. Conflictul între generaţii se acutizează, iar perioada 

critică apare încă de la vârstă școlară mică. Modul în care este depăşită această perioadă 

dificilă şi urmările ei depind în mare măsură de sprijinul celor care fac parte din mediul 

copilului: familia, prietenii, şcoala, comunitatea. 

“Viaţa de familie este prima şcoală a emoţiilor. În acest creuzet intim, învăţăm să 

recunoaştem atât emoţiile proprii, cât şi reacţiile celorlalţi la emoţiile noastre; cum să gân

dim aceste emoţii şi cum să alegem reacţiile; cum să citim şi să ne exprimăm speranţele şi 

temerile.” (D. Goleman, 2001, p. 11). Din păcate, familia actuală nu mai oferă nici mode

lul, nici “creuzetul” cel mai potrivit pentru dezvoltarea coeficientului de inteligenţă emoţi

onală, unul dintre factorii esenţiali în prevenirea şi limitarea manifestărilor necontrolate 
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ale agresivităţii. 

Viața individuală, ca şi cea comunitară, sunt întro foarte mare măsurăinfluențate 

de societate, astfel încât individul poartă pecetea modelelor socioculturale cărora el le 

aparține. Prin aceste modele, mai mult sau mai puțin interiorizate de individ, el se adap

tează cerințelor societății. Societatea asigură individului cadrul dezvoltării personalității 

sale, modele de gândire (mentalități) şi de comportament, relații interpersonale şi mijloace 

de trăi, toate acestea reunite întrun ansamblu unitar, întrun sistem foarte bine organizat 

prin care individul devine dependent de cadrul social. Dar, aşa cum societatea prin inter

mediul sistemului de valori ale modelului sociocultural contribuie la formarea şi menține

rea personalității umane în limitele unor tipare specifice, în egală măsură omul  prin acți

unile, deciziile şiconduitele sale  poate influența societatea. 

Din păcate, studiile cotidiene legate de influența modelului sociocultural, la ni

vel individual sau social, arată o creștere a actelor agresive uneori inconștiente, de la ta

chinare până la atitudinea de amenințare şi violență propriuzisă, ceea ce demonstrează că 

mediuleste fundamental pentru asimilarea agresivității, deoarece el imprimă tiparele de 

manifestare, formează atitudinile şi gândurile declanșatoare. Potrivit acesteia,în viața soci

ală există o creștere a agresivității. Aceasta problemă a agresivităţii  fie că este vorba de 

acțiuni colective sau individuale  preocupă în cel mai înalt grad contemporaneitatea. La 

nivel socialglobal, există studii de sociopsihobiologie care estimează că secolul în care 

trăim este saturat în frustrări şi agresivitate.  

Problemele adaptative, generate de îmbibarea în frustrări, anxietăți şi agresiuni a 

perioadei de timp pe care o trăim se datorează şi accelerării fără precedent a schimbărilor 

din mediul natural, dar, mai ales, social la toate nivelurile vieții.Aceasta este dată de în

mulțirea fără precedent a surselor cu potențial generator, sensibilizator şi declanșator al 

unor trăiri disconfortante pentru individ şi comunitate. Cerințele adresate omului, în gene

ral, visàvis de mecanismele sale adaptative, se multiplică şi solicită consumuri uriașe de 

energie. Ca atare, decompensările emoționale sunt frecvente, iar aceasta reclamă asistență 

terapeuticăşi educațională specializată. În consecință, asistăm la dezechilibre existential

funcționale în plan internsubiectiv şi externcomportamental, la dezordini biopsihologice, 

la sindroame de inadaptare, la comportamente antisociale şi agresive. 

 
 
 

 Factorii psihologici care intervin in explicarea comportamentelor violente 
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Prof. Ursa Liviu 

Lic. Tehn. ,,Liviu Rebreanu” Maieru 

 

Temperamentul dificil. Sugarii care au un ritm somn veghe neregulat, plâns exce

siv, probleme de alimentație, neliniște motorie şi iritabilitate crescută se caracterizează 

prin ceea ce se numește temperament dificil. În copilăria timpurie temperamentul dificil se 

definește ca iritabilitate și agitație. Potrivit lui Rothbart şi Bates (1989) diferențele de tem

perament influențează abilitatea de autoreglare, distragerea atenției, reactivitatea emoțio

nală, activitatea motorie a copilului. Trebuie să menționăm că un temperament dificil în 

sine nu înseamnăîn mod obligatoriu un risc pentru dezvoltarea unei tulburări psihice, dar 

poate însemna solicitări specifice pentru părinţi. Aceste solicitări sunt cu atât mai mari cu 

cât temperamentul copilului deviază mai mult de la expectanțele părinţilor vizavi de copii. 

Control insuficient al impulsului şi reglare emoțională deficitară. Copiii agresivi 

se evidențiază printrun control scăzut al impulsurilor,în sensul inhibării deficitare a mani

festărilor comportamentale agresive. Emoțiile negative, necontrolate îl împiedică pe copil 

să elaboreze strategii adecvate de rezolvare a problemelor (Petermann şi Wiedebusch, 

2003). Deoarece nu există strategii adecvate de rezolvare a problemelor, comportamentul 

agresiv se manifestă mai frecvent şi cu o mai mare intensitate. Rubin, Coplan, Fox şi 

Calkins (1995) descriu o grupă de copii hiperactivi, neliniştiţi, cu dificultăţi în reglarea 

furiei. Potrivit observaţiilor acestora, comportamentul copiilor hiperactivi conduce la 

agresiuni şi comportamente duşmănoase faţă de cei de aceeaşi vârstăşiîn timp la compor

tamente sociale deficitare. 

Prelucrarea deficitară a informaţiilor social-cognitive. Dodge sa ocupat de copiii 

şi adolescenţii agresivi, caracterizaţi de o percepţie sociala specificăşi atitudini defensive 

( Crick şi Dodge, 1994; Dodge şi colab. 1997; Dodge şi Schwartz,1997). Cercetătorii sunt 

de părere că aceşti copii reacţionează printrun comportament defensiv deoarece au senti

mentul că sunt ameninţaţi. Pentru un copil cu o asemenea atitudine există mari şanse de a 

intra întrun cerc vicios, lucru care ii întăreşte comportamentul agresiv. Ei consideră că 

mediul în care trăiesc este plin de intenţii duşmănoase iar comportamentul agresiv relaţio

nat cu această percepţie determinăîn mediul social sancţiunea, pedepsirea sau respingerea 

socială, ceea ce determină comportamente agresive din partea copilului. Copilul nuşi dă 

seama că manifestarile ameninţătoare din mediu reprezintă sancţiuni pentru faptele sale 
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anterioare. Această percepţie distorsionată se manifestă prin perceperea situaţiei ca fiind 

ameninţătoare, chiar şi stimulii neutrii fiind apreciaţi ca ameninţători şi agresivi. De ase

menea copiii agresivi reacţionează foarte rapid din cauza impulsivităţii lor. Acest lucru 

este legat de faptul căîn situaţii conflictuale ei nu mai percep şi nu mai prelucrează infor

maţiile suplimentare, nu evalueaza nici o alternativăşi nu prevăd consecinţele comporta

mentelor agresive. 

Empatie deficitară. Copiii agresivi nu ţin cont de perspectiva victimei. Ei nu gân

desc că aceasta suferă din cauza comportamentelor lor duşmănoase. Ei îşi evaluează com

portamentul agresiv ca fiind eficient şi pornesc de la ideea că nu vor putea implementa cu 

succes strategii de soluţionare pozitivă a conflictelor. Sursa acestor evaluări distorsionate 

se regăseşte în experienţele negative timpurii, ca de exemplu în abuzul fizic sau discipli

narea severa ( Dodge şi Schwartz, 997).  Empatia redusa se manifestăşi prin faptul că ,,se 

folosesc de ceilalţifără remuşcări” (Petermann şi Wiedebusch, 2003). Pare plauzibilă ideea 

că la copiii agresivi prelucrarea informaţiilor socialcognitive este atât de 

distorsionatăîncât ei nu pot fi capabili să aprecieze care ar putea fi consecinţele comporta

mentelor faţă de cei din jur. 

 

 

 

Influenţa factorilor sociali asupra comportamentelor violente 

 

Prof. Ursa Elena 

Lic. Tehn. ,,Liviu Rebreanu” Maieru 

 

Aspectele sociale se referă în primul rând la influenţele familiale asupra dezvoltării 

comportamentului agresiv. Potrivit studiilor lui Gerald Petterson ( Petterson şi 

colab.,1998) în familiile cu copii agresivi se regăsesc patru factori care se refera la com

portamentele de educare inadecvate:  În familie regulile nu sunt enunţate şi nu sunt res

pectate; Parinţii nu ştiu nimic despre preocuparile copilului lor; Parinţii nu acordă întăriri 

copilului sau nu le acordă consecvent; În familie nu se discutăşi soluţionează problemele. 

Aceste aspecte susţin rolul esenţial pe care îl joacă părinţii în dezvoltarea comporta

mentului agresiv al copilului. Acest lucru nu înseamnă că părinţii provoacă în mod intenţi
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onat acest comportament, însă ei pot interveni pentru a reduce comportamentele problemă 

prin comportamente sociale pozitive în familie şi prin discutarea problemelor cu copilul. 

Control deficitar din partea părinţilor. Faptul ca părinţii nu sunt interesaţi de 

activităţile copilului face ca, la manifestarea unui comportament agresiv copilul să fie 

certat, pedepsit sau primeşte un feedback negativ sub forma criticilor (Petteson, 2002). 

Competenţe educaţionale deficitare ale părinţilor. Un rol al educaţiei este 

acela de a oferi copilului un model comportamental pozitiv, reguli şi înţelegeri clare apli

cate consecvent. Un stil educaţional care formulează şi impune reguli implică însuşirea 

normelor sociale şi dezvoltarea unor comportamente sociale pozitive. Astfel, copiii îşi pot 

regla singuri comportamentul (Moffitt, 1993). 

Suport emoţional redus şi lipsa acceptării necondiţionate a copilului. Snyder, 

Schrepfermann şi Peter (1997) au demonstrat că interacţiunea negativă mamăcopil duce 

la un comportamnt agresiv mai intens, de lungă duratăşi mai frecvent. Cu cât este mai mic 

copilul cu atât suferă mai mult din cauza unei relaţii părinte – copil negative ( Campbell şi 

colab.,1996). 

Practici educaţionale negative. Practicile educaţionale depind şi de cantitatea 

de stres familial – dacă mamele sunt mai indulgente şi nivelul de stres familial este mai 

scăzut iar problemele comportamentale ale copilului nu se generalizează. 

Caracteristicile părinţilor şi stresul familial. Sănătatea fizică şi psihică a părin

ţilor, armonia de cuplu, stresul familial şi experientele stresante de viață marchează dez

voltarea copilului. Solicitarea psihică şi stresul familial afectează în mod negativ atenţia şi 

comportamentul de interacţiune al mamei şi în acest fel şi capacitatea de relaţionare a co

pilului. 

Abuzul fizic. Copiii care au fost supuşi abuzului au dificultăţi în reglarea adec

vată a afectelor spre deosebire de copiii care nu au avut asemenea experienţe, manifestând 

sentimente negative de teamă, furie şi tristeţe. Acest lucru susţine ipoteza conform căreia 

abuzurile sunt însoţite de condiţionări neurologice negative.  

Respingerea socială din partea celor de aceeaşi vârstă. Din cauza problemelor 

comportamentale copiii agresivi sunt respinşi de către cei de aceeaşi vârstă. În aceste con

diţii, au posibilitatea de a stabili contacte sociale doar cu cei care prezintă comportamente 

sociale similare, în acest fel întărinduse comportamentul social dezadaptativ.  

Întăriri pozitive.O întărire pozitivă a comportamentului agresiv este de exemplu 

atingerea unui scop prin intermediul acestuia. Prin agresivitate copilul obţine efectul dorit, 
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i se indeplineşte o dorinţă sau îşi impune punctul de vedere.  

Intăriri negative. Întărirea negativă presupune reducerea sau depăşirea unei 

situaţii ameninţătoare sau neplăcute prin intermediul  comportamentului agresiv. Acest 

lucru poate însemna de exemplu încheierea unui conflict real sau imaginar prin ripostare. 

În acest fel ameninţarea este îndepărtată ceea ce are un efect de intărire negativă.  

Tolerare şi ignorare. Tolerarea comportamentelor agresive se referă la faptul că 

profesorii, părinţii şi alţi adulţi observă comportamentul agresiv fără a lua măsuri. Motive

le pentru care adulţii adoptă o atitudine tolerantă sunt diverse – se simt suprasolicitaţi, 

nepuțincioşi, se bucură pe ascuns de această tendinţă agresivă, aprobă violenţa în general 

sau sunt pur şi simplu dezinteresaţi şi iresponsabili.  

Învățarea prin modelare. Învățarea poate fi făcutăşi prin modelare, prin com

portamentele observate la adulţi sau la cei de aceeasţi vârstă. Bandura (1979) consideră ca 

o serie de principii de învățare, în special de modelare, sunt responsabile de achiziţionarea 

comportamentului agresiv. Manifestarea unui comportament învăţat prin modelare depin

de de consecinţele expectate – dacă este urmat de o pedeapsăatunci este mai puţin proba

bil să fie adoptat. În manifestarea agresivităţii un rol important îl joacă abilitatea şi moti

vaţia de autocontrol. 
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 Prin definiție violența în relațiile interumane și nu numai, descrie o acțiune 
desfășurată cu putere, cu intensitate, cu violență, care se face cu forța, în mod brutal și 
silnic. Atât ființele cât și persoanele pot avea accese de furie, lăsânduse conduse  de 
mânie, înfuriinduse ușor. Persoanele care au manifestări nestăpânite, etalează un com
portament  coleric, furtunos, impulsiv și de  nestăpânit. Acest comportament conduce 
uneori la agresivitate și la acțiuni nefirești, care determină adeseori schimbări ambienta
le, în ceea ce privește relațiile cu cei din jur. De asemenea persoanele care suportă vio
lența devin victime, ce uneori nu discută despre aceste aspecte și repercursiunile  pe 
care le tolerează se regăsesc in combinarea mai multor tipuri de violență: agresiunea 
verbală, abuzul fizic, violență emoțională sau abuzul sexual.  
 Prin urmare, orice fel de comportament ce conduce la o pierdere a integrităţii 
fizice, psihice, sufletești, materiale şi care alterează, întrun mod brutal și continuu, acti
vitatea proprie ori  a unei alte persoane, a unui colectiv sau a societăţii în ansamblu poa
te fi denumit abuz, fapt direct corelat cu violenţa. Aceste manifestări sunt  întotdeauna 
distructive.  
 În copilărie aceste manifestări alterează și perturbă continuu dezvoltarea perso
nalității copilului, cauzând efecte multiple, pe termen scurt, mediu şi lung. Copiii sunt cei 
mai expuși la violență, fiind lipsiți de apărare și de forță. De cele mai multe ori ei sunt 
expuși în primul rând bătăii sau umilinței fizice și verbale. Agresorul își discreditează victi
ma în fața altor persoane, îi distruge obiectele dragi sau  dezbină relațiile care contează. 
Copiii se pot confrunta cu violența, atât în familie, cât și la școală sau în grupurile unde 
desfășoară diferite activități.  

Principalul rol al educatorilor și al consilierilor școlari este să promoveze și să 
prezinte  informaţiile privind drepturile copilului, precum şi impactul psihologic al feno
menului de violenţă  în şcoli  supranumit şi buylling (act comportamental repetat, cana
lizat spre rănirea fizică sau mentală a unei persoane).  

Apariția unor astfel de fenomene în şcoli trebuie să implice mai mulţi factori: 
profesori, părinţi, elevii, colegi cu cei violenţi şi chiar întreaga societate.  

Potrivit datelor UNICEF, aproape 60% dintre elevii români cu vârste între 11 şi 
15 ani admit că au participat la acte de violenţă verbală sau fizică împotriva colegilor de 
şcoală. În clasamentul violenţei în şcoli, România este urmată de ţările baltice şi Ucraina. 
Elevii cel mai puţin violenţi sunt în Suedia şi Cehia. Cauzele acestei situaţii extrem de în
grijorătoare vin din violenţa în familie. Datele UNICEF arată că, atunci când un copil face 
ceva greşit, prima reacţie a 54 la sută dintre părinţi este de a ridica vocea, iar 11 la sută 
dintre părinţi pălmuiesc imediat copilul sau îl trag de păr. Aproximativ 17% dintre copiii 
din 58 de ţări sunt supuşi unor forme severe de pedeapsă fizică (loviri în cap, urechi sau 
faţă sau lovituri dure şi repetate). La nivel global, trei din zece adulţi consideră că este 
nevoie de pedepse fizice pentru a creşte copiii bine. ( sursahttp://www.cotidianul.ro/
stopviolenteidinscoli297994/. ).  

Evaluarea/estimarea problemelor și nevoilor cu care se confruntă elevii din clasă 
poate urmări aspecte precum: 

• starea de bine 
• imaginea de sine 
• cunoștințe sociale/gândire și percepție socială 
• abilitatea de a înțelege stările și emoțiile personale și ale celorlalți 
• atitudini bazate pe procesul de atribuire 
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• gradul de apartenență (excludere/includere) 
• nivele de risc comportamental și atitudini față de învățare 
• starea de siguranță în școală și în drumul către școală sau drumul de întoarce

re spre casă. 
 Sancționarea actelor de violență 

În cultura unei clase valorile și normele joacă un rol central și au un 
impact direct asupra climatului în care aceasta funcționează. Prin strategii didac
tice diverse, elevii ajung sa fie încurajați să cunoască, să internalizeze și să pro
moveze anumite valori cât și normele ori regulile de aplicare specifice. Alături de 
persoane adulte pot fi atribuite diverse roluri și unor elevi: 

elevii care se implică în inițiativele antiviolență de la nivelul școlii 
elevi conștienți de problema violenței școlare 
elevi care cunosc problematica violenței școlare (forme, cauze) 
În multitudinea de preocupări, este important să găsim ca și cadre didacti

ce, timpul necesar  pentru a identifica și sancționa orice act de violență, lucru extrem 
de important atât pentru victime cât și pentru agresori. Aceștia din urmă primesc un 
mesaj încurajator de fiecare data când comit un act de violență față de un coleg/
profesor și nu primesc nicio sancțiune. Comportamentul deviant este întărit, limita 
este împinsă, iar data viitoare, consecințele se agravează. 

Sunt necesare însa îndeplinirea unor condiții pentru a putea realiza acest lucru, 
printre care: 

• cunoașterea în detaliu a incidentului (atât din perspectiva celor implicați direct 
cât și, eventual, a unor persoane neutre care au fost de față); 

• existenta la nivelul școlii a unei scale de sancțiuni elaborată în colaborare de 
conducerea școlii, profesori și părinți, care să se refere la un număr cât mai ridicat de 
situații posibile; 

• intervenția întrun interval de timp adecvat. 
De asemenea, fiecare intervenție trebuie să țină seama de o serie de principii, 

printre care: 
• comunicarea/justificarea sancțiunilor și evaluarea consecințelor 
produse asupra celor sancționați 
• aplicarea egală, fără excepție a regulamentului școlar în cazul tuturor elevilor, 

inclusiv a celor cu o ”imagine” bună  în rândul cadrelor didactice. 
• analiza detaliata a situațiilor de recidivă, în special în cazurile în care incidente

le sunt de o gravitate mai ridicată (cauze, factori agravanți etc.) 
Astfel se urmărește respectarea următoarelor valori de către elevi: cooperare și 

sprijin reciproc, respect, siguranța în timpul petrecut la școală și comportament non
violent. 

 
*Bibliografie: 
PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ Ghid practic pentru 
directori și cadre didactice 2006, autori: M. JIGAU și colaboratorii. 
http://www.cotidianul.ro/stopviolenteidinscoli297994/ 
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TESTUL „FAMILIA” ÎN LUCRĂRILE PLASTICE ALE COPIILOR 
 

Brumar Mihaela, Palatul Copiilor Galați 
 
„Pacea nu este absența conflictului, ci prezența alternativelor creative pentru a 

răspunde la conflict  alternative la reacții pasive sau agresive, alternative la violență.”   
Dorothy Thompson 

 
      Profesorul de arte vizuale poate interpreta compoziția unui copil cu subiectul „Familia 
mea”.  
      Subiectele aplicative: „Casa”, „Arborele vieții”, „Familia mea” din cadrul unui proiect 
didactic sunt corelate cu teme plastice legate de studiul elementelor de limbaj, 
cromatologie, compoziție plastică, studiul structurilor naturale, al obiectelor construite, 
studiul proporțiilor corpului omenesc. Temele plastice fac parte din pregătirea de specia
litate, constituie baza studierii teoretice și practice a gramaticii și tehnicilor artelor vizua
le, generează alfabetizarea vizuală. Subiectele aplicative oferă copilului posibilitatea să se 
exprime, săți prezinte percepția asupra realității, săși dezvăluie emoțiile. Acestea sunt 
probe de evaluare și întrun ritm propriu duc la dezvoltarea individuală. Subiectele apli
cative, din cadrul cercului de pictură, pot fi asociate cu setul de teste: „Casa”, „Copacul”, 
„Familia”, instrumente de lucru în psihoterapie pentru stabilirea unui diagnostic, în cazul 
unui comportament agresiv sau anxios.  
       Condițiile de analiză ale unei compoziții, fie în diverse tehnici de culoare, fie desen 
sau desen colorat, spontane sau elaborate, sunt foarte importante și pot defini reacțiile 
emoționale ale copilului la subiectele propuse. Reperele profesorului sunt: interpretarea 
simultană a elementelor lucrării (puncte, linii, forme, simboluri, culori) și a asociațiilor 
făcute de copil; stabilirea relațiilor de ansamblu între elementele de limbaj plastic; rapor
tarea rezultatelor la datele psihologice, fizice, caracteriale ale autorului desenului, nu se 
compară cu roadele unui alt copil. Interpretarea nu se face întro manieră rigidă, cu pre
judecăți și lecturi „la modă”. Lipsa unor informații semnificative din istoricul familiei, al 
copilului, va conduce profesorul la concluzii eronate. Surse de informații prețioase sunt 
comunicarea dintre profesor și copil, comunicarea cu membrii familiei, mapa de portofo
liu cu lucrările anterioare realizate independent sau întrun cadru formal, organizat. Se 
știe că adevăratele sentimente ale copilului apar întrun climat favorabil, o atmosferă de 
atelier deschisă, caldă, liberă pentru orice tip de exprimare plastică.  
       Copilul desenează ceea ce știe, nu urmărește redarea naturalistă a realității, în ace
lași timp explică ceea ce construiește în imagine. El se deschide și construiește spontan, 
dând sens lumii interioare când experiențele sale trecute au avut loc întrun mediu stabil. 
Echilibrul general, bogăția detaliilor, gama cromatică aleasă pot dezvălui personalitatea, 
viața afectivă interioară, gradul de maturitate în raport cu vârsta. O lucrare plastică foar
te bună are echilibru între viziune, idee și tehnica folosită (cu instrumentele de lucru și 
materiale alese de copil). 
       În literatura de specialitate există diferite planuri, nivele de interpretare ale testului 
„Familia”: narativ, când se analizează preocupările, ambițiile copilului; expresiv, când se 
analizează organizarea în pagină, formele alese, culorile, acestea reflectând emoțiile co
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pilului; proiectiv, când se analizează viziunea despre lume, stilul senzorial sau rațional, 
conținutul realizat inconștient. (Widlocher, 1965) 
       În situații de conflict existente în familie, despărțiri ale părinților, prezența vizibilă sau 
invizibilă a violenței, copilul refuză realizarea subiectului propus în atelier, sau oferă reți
nut accesul la viața lăuntrică, transmițând mesaje fără exprimări verbale. Profesorul 
acordă libertate copilului în a alege alt subiect. Este momentul alternativelor creative. 
Fără a ignora situația reală, contexul este colectiv, cu date de început clare. Jocul, ca al
ternativă, oferă posibilitatea exteriorizării întrun mod liber, expresiv, pentru restabilirea 
echilibrului personal al copilului. Nu sunt necesare alte restricții. Pentru copii cu vârste 
între 12 18 ani analiza plastică a operelor artiștilor remarcabili: Corneliu Baba, Pablo 
Picasso, Henri Matisse, cu subiectul „Familia”, aprecierea formelor, armoniilor cromatice, 
punerea în evidență a calităților artistice și a proceselor de creație, generează o altă stare 
de lucru în colectiv.       
       Un profesor cu greu poate pătrunde în intimitatea unei familii. Termenii de analiză, 
studiu nu sunt cei mai potriviți atunci când se oprește asupra lucrării unui copil, cu 
subiectul aplicativ „Familia mea”. Deschiderea, ascultarea cu intenția de a înțelege, 
comunicarea fără a creea confuzie, delicatețea în interpretare sunt necesare pentru 
depășirea situației. 
       Este binecunoscut că violența intrafamilială este un fenomen social cu factori externi 
și interni ce duc la agresivități verbale și fizice repetate: nivelul de trai scăzut, lipsa de 
educație, accesul scăzut la informare, lipsa comunicării, a colaborării, existența competi
ției între capii familiei (cine este mai puternic, cine aduce mai mulți bani în casă), consu
mul de alcool, dezechilibrul psihic, stimă de sine scăzută, lipsa pasiunilor. Violența în fa
milie este un comportament intenționat.  Teoria învățării sociale ne spune că un copil 
învață din familie să utilizeze violența în rezolvarea unor situații. Dacă violența se învață 
șă comportamentul nonviolent poate fi învățat. Stăpâni pe emoțiile noastre, putem face 
o alegere, să ne opunem violenței.  

   Eseul are ca scop susţinerea ideii că arta poate creea un mediu stabil de dezvol
tare. Munca ne îndepărtează de violență. Tiparele rigide de gândire și limitele personale 
pot fi depășite folosind imaginația creatoare, conflictele temporare de natură ideo
afectivă pot fi ameliorate. O pasiune, o carte sunt un refugiu, creează un mediu sigur de 
educaţie. Arta creează un climat de încredere și prietenie, deschide orizontul afectiv, în 
care se împletesc armonios cele trei componente ale fiinţei umane: gândirea, simţirea şi 
voinţa. Arta este un instrument ce poate ajuta la înțelegerea relațiilor în familie, în sta
bilirea propriilor valori, în realizarea unei imagini de sine pozitivă.  

   Aceasta este alternativa! Cel ce este absorbit de pasiunea sa, nu are timp de pier
dut în favoarea violenței. Întro ambianță artistică, iubirea își regăsește semnificația, iar 
răspunsurile la întrebările: de ce iubesc?, de ce te iubesc mamă?, de ce te iubesc tată?, 
sunt adevărate revelații  pentru copil și profesor, pentru comunitate.   
 
 

Surse:       
„The assessement of child and adolescent personality ”edited by Howard M. Knoff,  The 
University of South America (Buck (1948) 
https://Inside, Jurnal psihoterapie integrativă, Desenul familiei 
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CONSIDERAŢII PRIVIND 
 PREVENIREA ABUZULUI ŞI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 

 
 

Prof. Tonia Bucurică, Școala Gimnazială, sat Mărginenii de Jos,  
comuna Filipeștii de Tîrg 

 
 

 Un important semn de progres al lumii contemporane îl reprezintă recunoaşte
rea şi respectarea copilului ca fiinţă umană cu drepturi egale şi cu nevoi specifice de su

pravieţuire, dezvoltare, educaţie şi afirmare a personalităţii libere şi creatoare. 

  Abuzul afectează dezvoltarea copilului în dimensiunile sale esenţiale. 
Efectele abuzului sunt profunde şi nefaste , însoţind individul dea lungul vieţii sale.  
 Cunoaşterea şi înţelegerea nevoilor copilului în funcţie de etapele de dezvoltare 
ale acestuia, de către părinţii şi adulţii cu care el interacţionează, reprezintă posibilitatea 
de a relaţiona corect cu ei şi de a sesiza elementele unor traume, acţionând profilactic şi 
terapeutic.  
Pentru înţelegerea , prevenirea şi intervenţia în cazurile de abuz, prima necesitate care 
se impune este aceea a definirii termenilor.  
 Abuzul este  o manifestare a violenţei faţă de copii, profitânduse de diferenţa 
de forţă ( fizică, psihică, economică ) dintre adulţi şi copii, provocând intenţionat afecta
rea fizică şi/ sau psihică a acestora. 
 Există mai multe forme de abuz, iar o clasificare a lor este artificială deoarece 
acestea se împletesc: abuzul fizic are şi consecinţe psihice, abuzul sexual este însoţit de 
efecte fizice şi psihice asupra copilului, abuzul economic poate deveni abuz fizic, dacă 
munca depăşeşte capacitatea fizică a copilului, emoţional, mai ales dacă munca este umi
litoare. 
 Abuzul fizic presupune folosirea forţei fizice asupra copilului şi supunerea la 
munci dificile care depăşesc posibilităţile lui având ca rezultat vătămarea integrităţii sale 
corporale. 
 Abuzul emoţional (psihologic) este un comportament inadecvat al adultului faţă 
de copil, cu efecte negative asupra personalităţii în formare a copilului. Respingerea, 
izolarea forţată, terorizarea, ignorarea şi coruperea copilului reprezintă forme ale acestui 
tip de abuz. 
 Abuzul sexual constă în expunerea copilului  la vizionarea de materiale porno
grafice, seducţie sau implicarea sa în acte sexuale. 
 Neglijarea este incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica adecvat cu 
copilul, de ai asigura nevoile biologice, emoţionale, de dezvoltare fizică şi psihică, pre
cum şi limitarea accesului său la educaţie. 

Deşi familia trebuie să constituie un mediu securizant pentru copil, aici se întâlnesc 
frecvent diferite forme de abuz. 

Factorii care favorizează abuzul în acest mediu sunt multipli: nivelul redus de 
trai, şomajul, familii monoparentale, ignorarea abuzului, condiţii precare de sănătate şi 
viaţă ( alcool, droguri, spaţiu de locuit inadecvat, număr mare de copii ), nivel redus al 
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educaţiei părinţilor. 
 Este bine ştiut faptul că este mult mai folositor şi mai uşor să previi 

decât să 
remediezi, să tratezi consecinţele oricărei forme de abuz. 

 A preveni înseamnă a cunoaşte. Cunoaşterea se realizează prin informare şi 
educare care trebuie direcţionată spre familie, opinia publică, în general,  şi copil. 

 Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilu
lui prin securizare materială, dragoste şi educaţie. 

 Profesioniştii în domeniu au stabilit 10 reguli educative în familie. 
Săţi iubeşti copilul, săl accepţi aşa cum este, să te bucuri de el şi să  nul jigneşti, să 

nul pedepseşti pe nedrept, să nul umileşti, săi dai prilejul să te iubească. 

Săţi protejezi copilul, săl aperi de pericole fizice şi sufleteşti, la nevoie sacrificânduţi 
propriile interese, chiar cu riscul propriei tale vieţi. 

Să fii un bun exemplu pentru copilul tău, astfel încât el să trăiască întro familie în care 
domneşte cinstea, modestia şi armonia. 

Să te joci cu copilul tău. 

Să lucrezi cu copilul tău. 

Să laşi copilul să dobândească singur experienţa de viaţă, chiar dacă suferă, deoarece 
copilul superprotejat, ferit de orice pericol, ajunge uneori un invalid social. 

Săi arăţi copilului limitele libertăţii umane. 

Săl înveţi să fie ascultător. 

Să aştepţi de la copilul tău numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de 
maturizare şi experienţei sale. 

Săi oferi copilului tău trăiri cu valoare de amintiri, serbări în familie, excursii, călătorii, 
vacanţe, spectacole, manifestări sportive, deoarece copilul se hrăneşte, ca şi adultul, 

din trăiri care îi dau prilejul să cunoască lumea. 

     
Mijloacele prin care se face educarea părinţilor, sunt întâlnirile periodice cu 

aceştia, popularizarea de materiale educative, articole de presă, dezbaterea unor cazuri 
de abuz şi consecinţele acestora. 

Copilul careşi cunoaşte drepturile are şansa de a se apăra împotriva abuzului. 
Este  important ca împreună, părinţi şi educatori, să facem totul pentru a învăţa copiii să 
recunoască şi să se apere de potenţiali abuzatori, să nu fie lăsaţi nesupravegheaţi, să le 
cunoaştem prietenii, să le explicăm diferenţa dintre comportamentul afectuos şi cel sex
ual sau cum să reziste tentaţiilor, să nu fim indiferenţi faţă de orice formă de abuz.  
 
 
Bibliografie  

Bonchis, E. (2006) – Teorii ale dezvoltării copilului, Editura Dacia, 2006 
  Ciofu, C. (1998) – Interacţiunea părinţicopii, Editura Medicală AMALTEA, Bucureşti 
Munteanu, A (2001) –Familii şi copii în dificultate, Editura Mirton, Timişoara 
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Sursa:http://euroacademia.ro/ro/antidrog/91bibliotecaantidrog/288abuzul
emoionalasupracopiilor.html 

 
 
 

 

                                    SPUNE NU VIOLENŢEI 
                                                                              Prof. Bulz Elena 
                                                                              Şcoala Gimnazială Romuli 
                                                                              Jud. BistriţaNăsăud/Secţiunea literatură  
 

Violenta! Un cuvânt îngrozitor pe care mulţi îl depreciază dar şi mai mulţi îl 
agreează. Lumea în care trăim oferă numeroase exemple de violentă: verbală, fizică sau 
prin atitudine. 

Din cauza faptului că o întâlnim peste tot, se poate uşor crede că ar trebui să o 
acceptăm ca pe un lucru firesc, cear face parte din viaţa noastră: ea începe în casa unora, 
continua pe stradă, la şcoală şi …ce e mai rău, poate deveni un mod de a fi  prin puterea 
exemplului familial sau a celor mai mari. 

Este fals să credem că prin violentă putem obţine favoruri sau lucruri pentru că în 
realitate, în spatele acestui flagel se ascund probleme foarte grave: lipsa de comunicare, 
stimă de sine scăzută, lipsa educaţie şi altele. 

Individul violent este evitat şi marginalizat de societate, din păcate legile nu sunt 
suficient de bine aplicate, de aceea pare că e greu de combătut: violenţa a condus la răz
boaie, distruge familii şi dezumanizează. 

Individul violent crede că astfel îi poate controla pe ceilalţi: totul pleacă de la 
nevoia omenească de putere şi control, pe care unii oameni nu reuşesc să le obţină prin căi 
normale, sănătoase. 

Este de fapt o lipsă de responsabilitate, din partea unui individ care nu este capa
bil să convieţuiască paşnic (ce nusi poate exprima în mod adecvat nevoile si cerinţele şi 
recurge la violentă) dar şi din partea celui ce acceptă sau tolerează în jurul său, un astfel 
de comportament. 

Orice sar spune, e sigur că violenţa e totuşi arma celuor slabi, needucaţi, chiar şi 
Biblia ne învaţă că omul cinstit trebuie să se ferească de certuri pentru că orice nebun se 
lasă stăpânit de aprindere. 

Omul nonviolent nu este capabil să mintă, să fure şi mai ales să lovească şi să 
ucidăprin evitarea acestor fapte omul işi poate păstra liniştea sufletească şi independenţa. 
E bine să fim precauţi şi să ne apărăm, întrun fel sau altul de persoanele violente. 

Cel mai neplăcut aspect pentru un dascăl este că diferite forme ale violenţei, 
pătrund cu uşurinţă şi în şcoală. 

Una dintre formele ei de manifestare, în rândul elevilor este agresivitatea verbală 
sau fizică. 

Conform unor specialisti, agresivitatea este o formă de conduită orientată cu in
tenţie spre anumite personae sau obiecte, cu scopul de a se aduce rănirea acestora sau 
diferite prejudicii.Dacă lucrurile degenerează se poate ajunge la umilire sau la teroare.  

În şcoală, actele de violenţă verbală se reflectă în cuvinte jignitoare, bat
jocură,imitare, maimuţăreli, urlete. 
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Violenţa emoţională se reflectă în critica ofensatoare, izolare, etichetare, pore
clire, vânarea greşelilor, urmărire, şantaj, defăimare. 

Profesorul consilier sau dirigintele unei clase trebuie să le dea elevilor violenţi 
următoarele sfaturi: săşi stăpânească agresivitatea, săşi păstreze calmul şi mai ales auto
controlul, să gândească pozitiv, să comunice eficient cu cei din jur, să evite jignirile, şi 
situaţiile conflictuale, săşi facă prieteni, să nu se uite la filme şi programe TV care conţin 
scene violente. 

Elevii trebuie să fie conştientizaţi că violenţa naşte monştri. 
Se vor practica jocuri şi activităţi benefice, care vor atrage elevul spre valorile 

umane (omenie, generozitate, hărnicie, curaj, inteligentă). Numai aşa vom putea spune 
indirect: Stop violenţei în şcoală şi în viaţa noastră! 

Să nu cream o lume crudă pentru că dacă nu vom avea grijă      
“Multe lucruri sunt violente dar nimic mai violent ca omul. – Sofocle” 

 
 

 

CONSILIEREA FAMILIILOR ÎN SCOPUL AMELIORĂRII REZULTATELOR 
ŞCOLARE ALE ELEVILOR 

 

 

Prof. drd. Buzea Magdalena 
Liceul Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu”,  

Vălenii de Munte, Prahova, 
 

 Profesorul în şcoala contemporană românească trebuie să fie mai mult decât un 
cadru didactic dacă doreşte ca rezultatele elevilor săi să fie cele mai bune posibile. În opi
nia mea, dirigintele trebuie să fie un fel de rudă apropiată a fiecărui elev al său. Cu alte 
cuvinte, „părintele de la şcoală” nu este o sintagmă formală. Cum se poate dirigintele îm
părţi astfel încât să fie alături de toţi elevii săi? Dacă îşi doreşte optimizarea învăţării o va 
face, pentru că este greu, dar nu imposibil. 
 Primul pas este cunoaşterea cât mai profundă a familiilor din care provin învăţă
ceii lui. Aşadar, va lua la pas străzile şi va merge din casă în casă pe la toţi elevii săi. Chi
ar dacă nu este invitat. Îi va vizita anunţândui în prealabil, dar şi inopinat, încercând să nu 
rămână la uşă sau la poartă decât în cazuri extreme. Din cele mai vechi timpuri, dascălii şi 
preoţii au fost persoanele de încredere ale comunităţii, mai ales în cazul celei rurale. Erau 
respectaţi şi iubiţi, erau căutaţi pentru sfat şi îndrumare. Pentru aceia care au uitat acest 
adevăr, este relevant pentru că trebuie să reînnoim acele obiceiuri valoroase.  
 Este extrem de important pentru noi, ca dascăli, să ne înţelegem copiii. Şi cum 
am putea face acest lucru mai bine decât văzândui în mediul în care sau format „cei şap
te ani deacasă”? Adică să vedem camera lor şi modul în care îşi organizează spaţiul şi îşi 
aşază lucrurile, care le sunt pasiunile, cum îşi petrec timpul, care le sunt fraţii şi prietenii, 
vecinii. În ce condiţii trăiesc şi ce îi ajută sau împiedică să aibă cele mai bune rezultate. 
Familiile lor şi mai ales ei trebuie să înţeleagă că dirigintele este o persoană apropiată, un 
prieten de nădejde, un sprijin la nevoie. Telefonul dirigintelui trebuie să fie nu doar cunos
cut, ci şi disponibil până seara târziu pentru orice membru al familiei elevului. Desigur, 
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vor fi colegi care mă vor contrazice, dar aceasta este opinia mea şi eu aşa procedez. 
 O altă modalitate de a forma comuniunea şcoală – familie este, pe lângă susţine
rea de şedinţe şi lectorate cât mai des cu putinţă, organizarea de drumeţii şi excursii, pro
iecte la care să participe elevii şi părinţii împreună. Îi veţi cunoaşte şi vă vor cunoaşte mai 
bine. Cunoaşterea înseamnă putere. Afirmaţia e valabilă şi în acest caz. Puterea de a acţio
na în cunoştinţă de cauză, de a ameliora ceea ce nu funcţionează cum trebuie, de a face 
totul pentru a ajunge la ţintele dorite. Familia trebuie consiliată de multe ori. Sunt părinţi 
tineri care nu ştiu cum să acţioneze şi să reacţioneze în anumite situaţii. Ei trebuie să ştie 
că dirigintele îi poate ajuta sau îndruma pentru că, în fond, şi acesta îşi doreşte acelaşi 
lucru: copiii lui să aibă cele mai bune rezultate, să fie realizaţi, să se poată bucura că au 
reuşit. Bucuria trebuie să fie comună. 
 În contextul celor amintite anterior, participarea la proiectul „Familia mea” pen
tru a treia oară mi se pare o deosebită oportunitate de a realiza ceea ce îmi propun cu fie
care colectiv pe care trebuie săl îndrum. Iată de ce răspundem din nou „prezent” (eu, ele
vii şi părinţii elevilor mei) şi nu putem decât să fim încântaţi de iniţiativa organizatorilor 
şi să o salutăm, evidenţiind, la rândul nostru, importanţa tematicii abordate şi necesitatea 
discutării şi implementării acesteia în activităţi de tipul celor propuse prin acest proiect. 
  

 

 

ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ADOLESCENŢILOR 
 

Profesor consilier şcolar, Florentina CATALAN 
C.J.R.A.E., Alexandria, Teleorman  

 
Familia este un fapt complex, cu dimensiuni biologice, psihosociale, cultural

educative, sociologice, juridice, religioase şi demografice specifice. Pentru U. Şchiopu 
(1997), familia reprezintă un nucleu social primar reunit prin căsătorie, legătură de sân
ge sau adopţie. 

Din perspectiva sociologiei, P. Murdock (1949) definea familia ca un „grup soci
al al cărui membrii sunt legaţi prin raporturi de vârstă, căsătorie sau adopţiune şi care 
trăiesc împreună, cooperează sub raport şi au grijă de copii” (citat de I. Mihăilescu; în 
Zamfir şi Vlăsceanu, 1993). Pentru E. Mendras (1987), familia reprezintă „exemplul tipic 
de grup primar”,  caracterizat  prin  puternice   relaţii   de  tipul  face  to  face,  prin  asoci
erea  şi colaborarea intim a tuturor membrilor ei (Mihăilescu, 1999). Întrun sens re
strâns, sociologia defineşte familia ca un grup social format dintrun cuplu căsătorit şi din 
copii acestuia (I. Mihăilescu; în Zamfir şi Vlăsceanu, 1993). Fiecărei societăţi îi este  carac
teristică un anumit tip de sistem familial, adică un sistem de care reglementează relaţiile 
dintre bărbaţi şi femei de vârstă matură pe de o parte şi, pe de alta, dintre aceştia şi co
pii. Sistemele familiale sunt diferite de la o societate la alta si sunt supuse unor transfor
mări continue, aşa cum vom vedea în continuare. 

Din punct de vedere juridic, familia reprezintă un grup de persoane între care 
există relaţii de sânge, căsătorie şi adopţie, drepturi şi obligaţii reglementate juridic, 
printrun certificat de căsătorie, de înfiere sau printrul alt tip de document (Lupşan, 
2001; apud Turliuc,  2004). Familia reprezintă o entitate formată din soţ, soţie şi copiii 
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acestora (indiferent că  sunt dintro altă căsătorie sau că sunt făcuţi de cei doi soţi), care 
împart aceeaşi locuinţă. Însă, în sens juridic, familia poate include şi părinţii celor doi soţi, 
care locuiesc la acelaşi domiciliu sau poate fi alcătuită dintro singură persoană 
(necăsătorită, divorţată sau văduvă) şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia. 
Ca orice instituţie, notează I. Mitrofan şi C. Ciupercă (1998), şi sistemul familial îndepli
neşte o serie de funcţii. Desigur, dea lungul timpului acestea sau manifestat în mod 
diferit, având nuanţe  proprii şi intensităţi distincte. Din această perspectivă, există două 
categorii de factori care au puterea  de a modifica sau de a favoriza modificarea funcţio
nalităţii unei familii: factori externi (exteriori familiei, dar care acţionează foarte puternic 
asupra ei) şi factori interni (interiori familiei şi care pot fi „incriminaţi” mai uşor decât se 
pune problema disfuncţiilor sistemului familial. 

I. Mihăilescu (apud Zamfir şi Vlăsceanu, 1993) citează punctul de vedere expri
mat de antropologi, potrivit căruia familia nucleară este universală şi are patru funcţii 
fundamentale pentru echilibrul vieţii sociale umane: sexuală, economică, reproductivă şi 
educaţională. Fără realizarea primei şi celei dea treia funcţii, societatea umană ar intra 
în colaps, fără realizarea celei dea doua funcţii viaţa speciei umane ar înceta, iar fără a 
patra cultura sar sfârşi. Utilitatea socială a familiei nucleare îi conferă caracterul de uni
versalitate. 

Familia constituie factorul primordial al formării şi socializării copilului, este 
primul său intermediar în relaţiile cu societatea şi tot ea constituie matricea care impri
mă primele şi cele mai importante trăsături caracteriale şi morale, atitudinile pe care 
copilul le adoptă în familie punând bazele conduitelor viitoare. 

Ea reprezintă locul în care copilul învaţă regulile de comportare, strategii de 
rezolvare a problemelor practice, dobândeşte competenţe sociale de bază (negocierea, 
comunicarea, exprimarea emoţională, controlul mâniei şi a agresivităţii, conduita aserti
vă, etc.), care îl vor ajuta pe tânărul şi adultul de mai târziu să se adapteze optim la rolu
rile familiale, profesionale şi sociale pe care comunitatea şi societatea din care face parte 
le aşteaptă de la el. 

În cadrul familiei, copiii, beneficiind de sprijinul material, cognitiv şi mai ales 
afectiv al părinţilor şi al fraţilor, învaţă să fie autonomi şi independenţi, să fie siguri pe ei 
înşişi, să fie disciplinaţi şi cinstiţi, pentru a reuşi în viaţă. 

De asemenea, familia este locul unde sunt construite prototipuri pentru toate 
tipurile de relaţii sociale (de supra ordonare sau subordonare, de complementaritate 
sau de reciprocitate). 

În densa reţea de influenţe reciproce şi adaptări din cadrul familiei, părinţii joa
că un rol hotărâtor. În egală măsură, conduita ambilor părinţi reprezintă prima sursă de 
imitaţie, după care copiii încep săşi ghideze conduita. Dacă conduita părinţilor este 
adecvată şi îl stimulează pe copil în direcţia bună, acesta va ajunge să socializeze în mod 
normal şi să aibă şanse crescute de a reuşi în viaţă. În cazul în care modelele pozitive de 
conduită ale părinţilor sunt absente, copilul va întâmpina dificultăţi în  procesul de socia
lizare, dificultăţi care pot avea repercusiuni pe termen lung asupra dezvoltării personali
tăţii acestuia, mai ales atunci când acesta nu este ajutat la timp să le depăşească. 

Rolul familiei ca principal mediu de dezvoltare a personalităţii copilului este 
foarte important încă din etapele timpurii ale evoluţiei sale şi continuând până la sfârşi
tul adolescenţei, când această dezvoltare ajunge la maturitate, căpătând un caracter 
stabil. 
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Numărul, complexitatea şi varietatea de situaţii care pot apărea întro familie – 
începând cu  tipul de familie, structura acesteia şi până la conduitele specifice pe care 
aceste situaţii le determină  sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea personalită
ţii adolescentului. Diversitatea mediului familial ajută atât la socializarea adolescentului, 
prin descoperirea comportamentelor sociale fundamentale, de bază, dar şi la individuali
zarea acestuia, oferindui posibilitatea de a se defini şi preciza pe sine. 

Modelele atitudinale şi comportamentale pe care adolescentul le găseşte în 
mediul familial pot fi pozitive, dar şi negative precum: un tată incoerent, slab, supra ocu
pat, violent, despotic sau o mamă instabilă, superficială etc. 

Este de subliniat marea sensibilitate pe care o au copiii faţă de atitudinile, stările 
de spirit şi opiniile părinţilor. Dependenţa de părinţi, autoritatea şi prestigiul acestora, 
câştigate prin  experienţa directă a traiului în comun, conştiinţa, dobândită de copii prin 
aceeaşi experienţă, că părinţii sunt fiinţe care pot rezolva orice problemă sau dificultate 
întăresc în copil încrederea profundă, cel puţin până la vârsta adolescenţei, în capacita
tea şi ştiinţa părinţilor. Pentru copil această încredere constituie unul din suporturile 
esenţiale ale imaginii lui despre lume şi despre relaţiile interumane. Lipsa acestui suport, 
spectacolul ostilităţii dintre părinţi, produc o gravă dezorientare în conştiinţa lui. 

Orice intenţie educativă trebuie întemeiată pe buna organizare a vieţii familia-
le. Este  vorba  de  stabilirea  unui  regim  de  viaţă  bine  echilibrat,  care  să  respecte  
toate trebuinţele  adolescentului  şi  săi  dezvolte  conştiinţa  existenţei  unor  îndatoriri  
faţă  de familie şi societate. 

În acest sens, se poate afirma că dintre cei trei factori enumeraţi mai sus, ca 
fiind răspunzători pentru formarea personalităţii adolescentului în cadrul mediului famili
al, climatul familial influenţează întro foarte mare măsură pe primii doi, deoarece întro 
atmosferă de tensiune şi conflict (vorbind de o familie cu un climat negativ), este dificil 
de crezut ca se va realiza o educaţie adecvată. 
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                   Școala Gimnazială Constantin Gheorghe 
Marinescu Galați 
 
 
„A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora 

calitatea relaţiilor şi a comunicării între toate persoanele 

angrenate în actul educațional 

                                                                                                                 

” 

 

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 acesta este in 

creştere nu este susţinută pe deplin de statistici. Ideea pub

licului 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 şiau introdus 

violenţa pe agenda lor politică. 

  Există multe tehnici care sau dovedit că sunt eficiente în 

oprirea agresiunilor. O abordare identificată de Consiliul 

Europei este de a crea o atmosferă pozitivă şi democratică 

în şcoală, unde fiecare, profesori, elevi şi personal auxil

iar, sunt incluşi şi ascultaţi. O metodă de succes este 

medierea: aducerea împreună a celor două părţi opuse 

pentru a discuta problema de faţă cu o persoană neutră. 

Anumite şcoli au putut să adopte această metodă, copiii 
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acţionând ca mediatori pentru ei, reducând substanţial, în 

acest fel, cazurile de violenţă. Pentru a ajuta punerea in 

aplicare a strategiilor existente în diverse ţări, Consiliul 

Europei a elaborat un manual care conţine bune practici de 

combatere şi prevenire a violenţei in şcoală:“Reducerea 

violenţei în şcoală – un ghid al schimbării”.  

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 indiscipli

nă pot influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi 

tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor. Societatea 

românească trece printro criză din punctul de vedere al 

valorilor sociale. Violenţa este din păcate pentru mijloace

le de informare în masă o afacere rentabilă, iar formele 

dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită, rating

ul. În massmedia 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 şcoa

la are puţine şanse de a schimba mentalitatea elevilor în 

condiţiile în care toate celelalte surse de informare spun 

contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În 

rest sunt acasă, pe stradă, se uită la televizor. Tot ce învaţă 

în şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte – este con

trazis de ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient. 

Tema „violenţa” invită din păcate şi la respingerea vino

văţiei şi a răspunderii. Părinţii pot înfiera educaţia lipsă 

sau greşită din familie. Şcoala singură nu poate să reziste 
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tendinţei actuale. Este nevoie de o politică hotărâtă de 

combatere a violenţei sociale şi de educare a adulţilor. 

Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jig

nirile, îmbrâncelile, intimidările, vulgarităţile. Conflictele 

au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot cul

mina cu agresiuni fizice. Altă problemă este aceea a taxe

lor de protecţie cerute de elevii mai mari sau de persoane 

din afara şcolii. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă 

săşi rezolve singuri conflictele ce apar între ei, fără impli

carea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care 

să discute despre problema conflictului, metode şi tehnici 

de negociere a conflictelor sau despre consecinţele com

portamentului violent. Este necesară prezenţa în fiecare 

şcoală a unui psiholog care să consilieze elevii şi să cola

boreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea edu

cării părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escala

date tocmai prin implicarea acestora, ajungânduse 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 răspunde

rea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi deopotrivă. O impor

tanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învă

ţa copiii şi adulţii săşi recunoască răspunderea de a avea 

o atitudine clară faţă de violenţă, să exerseze forme paşni

ce de a stinge conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul 

lor şi să reacţioneze împotriva violenţei. Rolul prevenţiei 

violenţei: întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea 

creativităţii şi sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul 
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şcolar poate ajuta la clădirea aprecierii personale. Dacă un 

elev cunoaşte eşecul la şcoală, trebuie săl convingem că 

el este valoros pentru societate şi pentru noi. Astfel îi vom 

întări personalitatea. Înţelegerea, abnegaţie şi model, o 

relaţie optimă profesorelev cântăresc mai mult decât pe

deapsa. Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să înţe

leagă relaţiile sociale şi săi pregătească să fie responsa

bili, să se poată descurca întro 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 profesorelev şi 

climatul social până la metodele de predare, evaluare, 

eşec, izolare. Atitudinea violentă a unor elevi are cauze 

atât externe cât şi interne. Cauzele externe ocupă un loc 

uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din familie, 

alăturarea la grupuri agresive şi consumul regulat de filme 

cu violenţă. Elevii care trăiesc în astfel de mediu se com

portă 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 antre

narea, 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 consi

derare şi eventuale dezavantaje legate de intervenţie; să nu 

se lase intimidaţi; să ajute la nevoie; săşi exprime păre

rea, chiar dacă aproape toţi din grup au alte opinii; să cea
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ră ajutor, să dea anunţuri, să descrie făptaşul. Lecţie foarte 

importantă pentru curajul civil este exersarea. Jocul de rol, 

prin care devenim conştienţi de temerile şi limitele noastre 

de acţiune. Deseori subapreciem diversitatea posibilităţilor 

noastre de acţiune. În jocurile de rol şi exersările concrete 

cu situaţii de violenţă directă putem descoperi noi răspun

suri creative la situaţii de conflict. Antrenamentul atitudi

nii 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 sar 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, dezbătânduse 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 pre

zenţa unui angajament al educatorilor pentru apărarea demnităţii umane 

şi a democraţiei. Cerinţe pentru profesori: capacitatea de a gândi în vari

ante, 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 dogma

tism 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 
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de echipă. Sportul promovează recunoaşterea regulilor, 

respectarea adversarului. 

           Şi religia joacă un rol important în acest sens. Re

nunţarea 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 în

seamnă 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 tole

ranţa. 

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 învăţă

rii. 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 senti

mentelor de apropiere de semeni. 

În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii personale. Nu trebuie pro

movată atitudinea de a tolera violenţa (în cazul bătăilor din curtea şcolii, sau în clasă), ci 

de a lua atitudine, după posibilităţi, împotriva violenţei. 
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 COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ    
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  Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu, Galați 

 

 Violența în școală  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 si 

adulți evoluează. Acest tip de violența se poate manifesta verbal, psihic sau fizic. În mod 

„tradițional”, neam obisnuit să considerăm violența la școala  ca si „bătăile” dintre elevi 

 normale, fiecare generație având bătăușii” ei. Există totuși diferențe semnificative între 

trecut și prezent, atât în ceea ce priveste frecvența acestor situații cât si percepția asupra 

acestor manifestari: au devenit obisnuinte, sunt tolerate, sunt motiv de gluma iar cei 

implicați, autorii, devin „mici eroi” ai claselor sau școlilor respective. 

    Cele mai multe dintre violentele petrecute în mediul școlar,  sunt lovirile; motivele 

acestora sunt puerile și nu justifică cu nimic violența. Sau 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. Neam astepta însa ca, indiferent 

de importanța pe care o dau educației, toti săși dorească siguranța copiilor. Acest tip de 

violența produce urmări atât fizice cât si psihice. 

Un alt gen de violența este bullyingul – agresiune sau intimidare  acte dea lungul tim

pului prin care un copil sau un grup de copii se folosesc de avantajul puterii fizice si a 

presiunii psihice asupra colegilor lor. Hărțuirea poate fi verbală si psihica si deseori agre

sorii sunt la randul lor victime, provenind din familii cu probleme. Violența nu  trebuie 

tolerată pentru că genereaza la rândul ei violentă iar schimbarea ține de noi toti. 

     În principal, daca studiem incidentele violente raportandune doar la un an scolar, 

rezultatele pot fi oarecum distorsionate, pentru că rar vom întalni,  unitati de învatamant 

în care violența să fie o problema permanentă. Cu alte cuvinte, pe parcursul unui an sco

lar, nu pot fi identificate focare de violentă asupra carora să se actioneze punctual. 

Perspectiva se schimba însă daca analiza se realizeaza pe o perioada mai mare de timp si 

ne referim la cel putin 3 ani scolari. Ipoteza este aceea că dacă incidentele violente înreg

istrate în școli se perpetueaza de la an la an atunci, la un moment dat, aceste incidente 

se vor concentra în anumite unităti de învătământ, lucru important de știut pentru priori

tizarea intervențiilor preventive proactive. 

Majoritatea infracțiunilor comise în unitățile de învătămant sau în apropierea acestora 
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sunt loviri, furturi sau talharii. 

Violența creste pornind de la scoala primara catre cea gimnazială, înregistranduse un 

prim vârf în clasa a VIIa si un altul in primul semestru al clasei a IXa. 

In ceea ce priveste interiorul unitatilor de învățământ, violențele se produc mai ales în 

sala de curs, pe hol sau in curtea scolii. 

Majoritatea celor implicați în incidente sunt elevi ai scolii respective. In unele cazuri, per

soane străine scolii sau rude ale elevilor implicati în dispute pătrund în incinta unități, țn 

ideea de a face dreptate. Acest lucru subliniază înca o dată rolul activ pe care ar trebui sa

l joace, pe de o parte, cadrele didactice în siguranța scolară si, pe de alta parte, paza 

scolii. Continuarea unor conflicte din interiorul scolii în proximitatea acesteia ar trebui sa 

responsabilizeze, de asemenea, paza, care ar trebui să aibă atribuții legate de siguranța 

elevilor, inclusiv în perimetrul imediat al scolii. 

 

 MASURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 

 

Includerea obligatorie în cadrul Regulamentului intern al unităţii şcolare a unor re

glementări referitoare la accesul persoanelor străine în incinta şi în interiorul 

unităţii şcolare. 

Realizarea de semne distinctive pentru elevii şcolii: vestă 

 ecuson 

Asigurarea eficientă a pazei şi securităţii în unitatea şcolară(sistem video) 

Realizarea unui sistem de identificare şi informare cu privire la cazurile de agresivita

te/violenţă din preajma,incinta şi interiorul unităţii şcolare. 

Întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Poliţi

ei,Jandarmeriei,ONG,pe teme referitoare la fenomenul violenţei în general,al 

violenţei în şcoală,în particular; 

Includerea în fiecare semestru,în cadrul orelor de Consiliere a unei teme pe lună 

care să pună în dezbatere problema violenţei între elevi, elevicadre didacti

ce,personal didactic auxiliar şi nedidactic; 

Includerea unei activităţi/dezbatere în cadrul  Comisiei Lectoratelor cu părinţii 

priviind prevenirea fenomenului de violenţă; 
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Monitorizarea disciplinei elevilor; 

Întocmirea unui registru pentru combaterea abaterilor; 

Planificarea unor şedinţe comune :părinţielevi; 

Desfăşurarea unor activităţi în Parteneriat cu alte scoli din ţară; 

 

 

 

 

 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 massmedia: Al

ternative    pozitive la  internet şi televizor,   

 

 

 

                       Violența la copii si adolescenți 
 

                                                     Prof. Alexandru Tanța 
                                    Colegiul Național Mihail Kogălniceanu 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 compor

tamente 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: compor

tamentul 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 
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din massmedia; victime ale abuzului fizic sau sexual; supraveghere şi discipline defici

tare; nivel cultural şi de şcolarizare scăzut; neacceptarea responsabilităţii pentru faptele 

comise; expunerea recentă la umilire sau respingere; influenţa nefastă a prietenilor agre

sivi; lipsa prietenilor sau izolarea socială; neputinţa de aşi 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 popu

larităţii 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, hăr

ţuire 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, insufi

ciente modele care promovează si ofera exemple de comportamente neagresive, 

experiența limitata în acest sens (colegi, membri ai familiei, emisiuni TV, jocuri pe calcu

lator), 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. 
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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 di-

verse forme, de la simple „accese de furie” până la acte de violenţă extremă, distruc-

tivă. 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 cel 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 
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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 comporta-

mentul 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. 
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VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ 

 

                                                      Prof. Cazacu Camelia  

                                                      Prof.Katler Dana 

                          Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu Galați 

           

     Fenomenul violenţei şcolare este extrem de complex,  iar la originea lui se află o multi

tudine de factori . Şcoala însăsi poate fi o sursă a unor forme de violenţă, reprezentănd 

locul unde elevii se instruiesc, învaţă, dar este şi locul unde se stabilesc relaţii, se pro

movează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi 

morală a copilului. 

       Manifestarea violenţei în  școală: 

Violenţa între elev 

Manifestări violente ale elevilor faţă de profesori 

Manifestări violente ale profesorilor faţă de elevi 

Părinţii – actori ai violenţei în şcoală 

Violenţa în proximitatea şcolii 

 Cele mai frecvente forme de violenţă între elevi: 

Loviri – agresiune fizică 

Injurii, jigniri 

Agresiune nonverbală 

Atitudini ironice, sarcastice 

Refuzul îndeplinirii sarcinilor 

Ignorarea mesajelor transmise 

Indisciplina, absenteismul, fuga de la ore 
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Clasa şcolară constituie un grup ai cărei membrii depind unii de alţii, fiind supuşi unei 

mişcări de influenţare reciprocă de a determina echilibrul funcţional al câmpului educa

tiv. Ansamblul regulilor dominante dintro clasă caracterizează comportamentele dezir

abile ale elevului şi corelativul său negativ, comportamentul indezirabil. Respectarea 

regulilor este o condiţie a socializării, care înseamnă a învăţa să trăiască împreună în re

laţii de respect reciproc, excluzând violenţa. 

            Regulile şcolare vizează ţinuta, efectuarea temelor, prezenţa la cursuri, dar sunt şi 

reguli de civilitate ce au în vedere limbajul folosit, modalităţile de adresare, respectul 

faţă de celălalt, păstrarea bunurilor şcolare, toleranţa, solidaritatea, întrun cuvânt ma

niera de a te comporta astfel încât viaţa în colectivitate să fie cât mai agreabilă. 

            Regulile pot fi impuse de către profesor sau sunt negociate cu elevii. Aceştia ac

ceptă mai uşor regulile al căror sens este transparent, iar dacă şcoala este un loc de învă

ţare a democraţiei, atunci aceasta presupune ca şi elevii să participe la elaborarea 

regulilor şcolare. 

Şcoala poate juca un rol important în prevenirea violenţei şcolare. PierreAndre 

Doudin şi M. ErkohenMarkus vorbesc de trei tipuri de prevenţie pe care le poate asigura 

şcoala şi care se completează reciproc: 

- o prevenţie primară, care se poate realiza foarte uşor de către fiecare învăţător 

şi se referă la dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de fiecare elev, exprimarea încre

derii în capacitatea lui de a reuşi; 

 o prevenţie secundară, ce pleacă de la faptul că şcoala reprezintă un post de 

observaţie privilegiat al dezvoltării intelectuale şi afective a elevului, iar învăţătorul, 

printro observare atentă a acestuia, poate repera efectele unor violenţe la care elevul a 

fost supus în afara mediului şcolar; 

 o prevenţie terţiară, ce are în vedere sprijinul direct adus elevilor care mani
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festă comportamente violente; acesta urmăreşte prevenirea recidivei şi presupune adop

tarea unor măsuri după producerea comporatmentului violent. 

 
Obiective  pentru prevenirea violentei în școala gimnazială: 

Identificarea şi evaluarea dimensiunii fenomenului de violenţă în şcoală şi în mediul 

proxim acesteia; 

Sensibilizarea tuturor actorilor şcolii cu privire la sursele, cauzele şi efectele fenomenelor 

de violenţă în şcoală; 

Atragerea şi implicarea reprezentanţilor comunităţii în acţiuni de prevenţie şi combatere 

a violenţei în şcoală; 

Elaborarea unei strategii la nivel instituţional privind ameliorarea fenomenelor de 

violenţă la nivelul şcolii ( Strategia de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală); 

Elaborarea şi testarea unor instrumente de identificare, monitorizare şi evalare a 

fenomenelor de violenţă în şcoală (care s ducă la elaborarea unui Barometru al violenţei 

în şcoală, ca instrument operativ pentru intevenţie), ca parte a Planului de Dezvoltare al 

Şcolii – PDS; 

Implicarea actorilor de la nivelul şcolii şi de la nivelul comunităţii în derularea activităţilor 

dezvoltate în cadrul strategiei. 

Diseminarea proiectului la nivelul altor unităţi de învăţământ. 

 
Planul de actiune: 

Profesorii:  

Participare la o sesiune de informare privind violenţa, organizată prin 

implicarea unor specialişti: cursuri privind legislaţia, exemple practice, 

studii de caz, modalitţi de identificare şi intervenţie adecvate, modalităţi 

de implicare a părinţilor şi a comunităţii în activităţile de prevenire şi 

combatere a violenţei în şcoală. 

  Organizarea de dezbateri privind regulamentul şcolar şi regulamentul elevilor 

 Dezbateri privind legislaţia specifică; 
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Desfăşurarea de discuţii în grup cu elevii din şcoală şi părinţii acestora în 

scopul identificării următoarelor aspecte:  

- percepţii şi reprezentări ale profesorilor privind violenţa în şcoală şi societate; 

 probleme, cazuri, situaţii de violenţă în şcoală şi societate; 

Probleme, cazuri, situaţii de violenţă concrete; 

Propuneri privind soluţii, activităţi, intervenţii la nivelul şcolii pe tema 

prevenirii violenţei: 

      În această activitate  va fi implicat în priml rând grupul de lucru car va fi instituit la 

nivelul şcolii pentru coordonarea activităţilor antiviolenţă, alcătuit din cadre didactice, 

consilier şcolar/ psiolog, reprezentanţi ai părinţilor şi elevilor. 

Desfăşurarea în cadrul orelor de dirigenţie şi consiliere a unor activităţi 

privind violenţa în şcoală: 

prezentarea Strategiei şcolii; 

facilitarea procesului de dentificare şi lanificarea unor activităţi concrete la nivelul 

clasei/ şcolii de prevenire şi combatere a violenţei, pe baza ropunerilor elevilor; 

dezbaterea unor teme/cazuri privind violenţa. 

Organizarea unei lecţii demonstrative privind violenţa: 

Organizarea de activităţi extraşcolare în scopul ameliorării şi diminării 

fenomenuli. 

Se va utiliza o metodologie complexă de evaluare care va cuprinde 

diferite tipuri de instrumente (chestionare, fişe de observaţii, ghiduri de 

interviu). Vor fi utilizate atât instrumente de autoevaluare, de evaluare (de către 

directorul şcolii şi grupul de lucru la nivelul şcolii), cât şi de evaluare externă 

(inspectori şcolari). 

 

Elevii:  

     dezbateri privind : legislaţia specifică; regulamentul şcolar şi noţiunile de disciplină şi 

regulă 

     participare activă la orele de dirigenţie pe tema violenţei,  

     realizare de referate, eseuri, roiecte studii de caz sau schiţe (individual sau în grup), 

pe tema violenţei, având ca suport documentaţie pusă la dispoziţie de grupul de 
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intervenţie; 

 participarea la concursul privind alegerea unui slogan şi a unei sigle; 

   Organizarea unui ciclu de workshopuri cu elevii, pentru realizarea de produse cu 

tematică specifică:  

proiecte  

materiale multimedia: fotografii, filme, observări,  desene, compuneri, eseuri, 

postere) 

broşuri/plante pe tema violenţei şi distribuirea lor altor elevi 

activităţi extracurriculare: sportive, turistice, artistice, campanii sociale, concursuri 

asumarea rolului de mediatori în conflicte ţi constituirea unor echipe de intervenţie 

în situaţii de criză. 

   Va fi implicat în acţiuni şi Consiliul Elevilor. 

Vor fi imlicaţi în toate activităţile elevii cu potenţial violent. 

Strategia de prevenire a evenimentelor violentei presupune activitati pe termen  lung si 

mediu si actiuni de urgenta pe termen scurt, în perspectiva obtinerii unor reactii respon

sabile din partea celor implicati si a opiniei publice si a construirii unui mediu stabil în 

care copilul sasi poata dezvolta armonios personalitatea. 

 Pentru scoala contemporana, initierea si desfasurarea unor activitati educative 

centrate pe problematica violentei si agresivitatii trebuie sa reprezinte o prioritate. Prin 

specificul lor, orele de consiliere si dirigentie favorizeaza procesul de dezvoltare persona

la si de influentare interpersonala, care poate începe de la vârsta scolara mica si poate 

însoti copilul dea lungul tuturor etapelor maturizarii sale, pe toata durata scolaritatii.    

 

 
 

Bibliografie : 

 Ordin nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educa
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 VIOLENȚA VERBALĂ ȘI  EFECTELE EI 
 

Prof. Cortojan Viorica 
Școala Gimnazială,, C-tin Gh. Marinescu “ Galați 

 
 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 violența se poate manifesta verbal, psihic sau fizic.Violența 
verbală este o formă de comportament abuziv, folosind limbajul. Definim prin această 
sintagmă orice cuvant spus intenționat sau neintenționat, care are drept rezultat 
afectarea emoțiilor pozitive ale celui care îl aude. O altă definiție a acestei forme de 
violență ne da o explicație și mai concretă: violența verbală este definita ca o formă de 
manifestare emoțională prin care cel ce abuzează dorește să controleze o persoană. 
Violența verbală este cauzată de trăirea unor sentimente negative, a unor frustrări și 
resentimente, ce asteaptă săși scoată capul la lumină pentru a fi rezolvate. Formele de 
manifestare ale violenței verbale sunt dintre cele mai variate, intinzânduse pe o arie 
largă, de la iritabilitate și până la jigniri. Foarte frecvente în rândul părinților sunt criticile 
excesive sau șantajul emoțional, iar, ceea ce este și mai grav, este faptul că aceștia nici 
nu realizează că sunt abuzivi prin cuvintele lor. Foarte multe studii arată ca abuzurile 
verbale suferite în copilărie cresc șansa de a deveni delicvent. De asemeni, alte studii 
arată că un copil abuzat verbal va avea o dezvoltare fizică, emotională, socială și 
educațională mult mai scăzută decât a celor care nu sunt supuși acestui tratament. 
Pornind de la vârstele mici, vom constata că vorbele dor mai mult decat palmele. 
Cuvintele se întipăresc adânc în memorie, pe o tablă goală, dar dornică dea fi umplută 
cu informații. Agresiunea verbală îi închide pe copii, îi face temători și le dezechilibrează 
fragilul sistem de valori  pe carel au, cu siguranță, chiar dacă nu e încă dezvoltat de 
experiența vieții. Victima se va închide, își va pierde încrederea  în sine. În timp, își va 
depăși condiția de agresat, devenind la rândul său un agresor.  

Alte efecte ale violenței verbale asupra copiilor sunt: comportamente auto
distructive, anxietate, inadaptare, probleme de interrelaționare, boli fizice, tendințe de 
agresivitate fizică sau verbală. Violența verbală predomină în școli, reprezentând poate 
principala problemă de comportament identificată de specialiștii în educație, de elevi, 
părinți și profesori. 
Violențele între copii se pot produce oricând, iar până la violența fizică mai rămâne doar 
un  pas. 

 Abuzurile verbale repetate îi pot afecta pe copii chiar mai mult decât cele fizice, 
cauzând probleme psihice care se vor face simțite dea lungul anilor. În mod evident, 
acestea pot influența negativ rezultatele la învățătură, dacă vorbim de elevi, dar și modul 
în care ajung să relaționeze cu cei din jur, adulți sau persoane de acceași vârstă. Nu în 
ultimul rând, chiar și după o maturizare în care par să fi uitat efectele violenței, ajungând 
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la rândul lor în postura de părinți, victimele abuzurilor verbale și fizice din copilărie tind 
săși redescopere traumele și să le transpună în relația cu copiii.Copiii sunt afectați de 
violența verbală în fiecare zi, la școală, pe stradă și chiar acasă, întro proporție 
covârșitoare, iar studiile recente și interpretările specialiștilor arată că această formă de 
agresivitate tinde să devină o normă comportamentală. 

Violența verbală se manifestă prin: 
1. Amenințări sau intimidări pentru a obține unele beneficii sau pentru ași 

demonstra superioritatea. Acestea sunt destul de frecvente între copii, dar și în relația 
aduțicopii, atunci când adultul nu reușeste să iși impună autoritatea și să convingă 
copilul sa urmeze un anumit comportament.  
             2. Critica neconstructivă, folosirea sarcasmului sau a insultelor atunci când sunt 
exprimate păreri referitoare la rezultatele obținute de victimă. “Nu ai făcut nimic bine, 
nu ești în stare de nimic!” este un mesaj care poate fi încadrat în ceea ce numim 
“violența verbală”.  
            3. Poreclele care jignesc și care fac referire la înfățișarea fizică, la clasa socială sau 
la apartenența etnică.  Toate acestea, folosite de fața cu alte persoane, dar și în 
conversațiile private, sunt modalități de a umili și a micșora stima de sine a copilului.  
            4. Țipetele sau cuvintele spuse pe un ton răstit. Pentru mulți oameni, un ton 
ridicat pare o urmare fireasca a frustrării sau a furiei. Cand apare frecvent în relația cu un 
copil, poate avea efecte foarte puternice asupra echilibrului emoțional al copilului.  

5. Invinuirile și reproșurile repetate. Apare frecvent tendința de a acuza victima 
pentru comportamentul pe care îl are agresorul.De exemplu, ”Dacă mai asculta, nu maș 
comporta așa cu tine, dar o meriți.”. 

6. Manipularea emoțională. Atunci când victima încearcă să iasă din relația cu 
persoana care o agresează verbal  să întrerupă prietenia, să îl ignore sau să iasă din 
grupul respectiv , agresorul poate face apel la diverse modalități de manipulare a 
victimei. “A fost doar o glumă.”, “Știi că așa vorbesc eu, nu era nimic serios.” etc. sunt 
mesaje prin care o persoană victimă a violenței verbale poate fi convinsă să rămână în 
continuare în relația respectivă.  
            7. Neîncrederea în deciziile victimei și descurajarea continuă:“Nu vei reuși 
niciodată acest lucru, poți să încerci oricât vrei!”, “Sigur vei eșua la fel ca data trecută 
când ai încercat acest lucru” etc. Deși cuvintele în sine pot să nu fie considerate neapărat 
“agresive” sau “jignitoare”, iar tonul pe care sunt spuse nu denotă agresivitate, ele au 
același efect ca formele mai evidente de violență verbală. Aceste mesaje repetate 
afectează în timp echilibrul emoțional al unui copil, dar și al unui adult. 

           8. Glume și/sau farse repetate, realizate atunci când aceasta se află într
un mediu social larg. În grupurile de copii, apar frecvent asemenea situații în care, de 
obicei, copilul cel mai vulnerabil sau cel mai timid din grup este ironizat și supus farselor 
care au ca scop umilirea lui.  
Victima deseori găsește scuze celui ce o manipulează, caută explicații pentru 
comportamentul pe care îl are și le găsește, întotdeauna cu referire la propria persoana. 
De exemplu, ”Țipa la mine pentru că eu nu reușesc să mă concentrez și să înțeleg din 
prima ceea cemi spune”, ”Am meritat palma primită, fiindca nu am facut ceea ce a zis.” 
etc.De asemenea, un copil care a fost victimă a violenței verbale poate prelua cu ușurință 
această modalitate de exprimare în relație cu alți copii sau cu alte persoane adulte, 
atunci când va crește. 
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Rezultatele unei cercetari IMAS, arată că 2 din 3 copii români sunt agresați verbal. 
Violența crește pornind de la școala primară către cea gimnazială, înregistranduse un 
prim vârf în clasa a VIIa și un altul în primul semestru al clasei a IXa. În ceea ce privește 
interiorul unităților de învățământ, violențele se produc mai ales în sala de curs, pe hol 
sau în curtea școlii.În situatia de elev, cel mai mare risc din perspectiva violenței este 
asociat jignirilor, înjurăturilor sau glumelor umilitoare făcute de colegi.Riscul următor 
este reprezentat de amenințări venite din partea colegilor, urmat de riscul de furturi de 
bunuri personale de către colegi sau acte de tâlharie la ieșirea de la școală.Pentru a face 
față violenței verbale este recomandabil ca un copil să fie învățat următoarele 
lucruri:Abuzul nu e niciodată din vina victimei. Nimeni nu merită să i se vorbească urât 
sau să fie jignit, oricât de mult ar fi greșit.Nu e indicat să răspunzi înapoi cu aceeași 
monedă. A răspunde violent înseamnă doar a contribui la raspandirea violenței și al 
încuraja pe agresor. Evitarea acestuia și apelul la un adult de încredere reprezintă cea 
mai bună soluție. Violența verbală poate fi urmată destul de ușor de cea fizica. Este bine 
ca cel agresat să se îndepărteze de persoana care folosește violența verbală și să o evite 
pe viitor. Orice persoană poate deveni un agresor sau o victimă a violenței verbale. De 
aceea, este important să poată identifica în mod corect semnele violenței verbale și să 
fie atent din când în când la felul în care atât el, cât și ceilalți vorbesc. 
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 Bucureşti, 7 Februarie 2017: trei din 10 copii sunt marginalizați de colegii de 

școală, fiind excluși din grupuri și astfel izolați. Mai grav chiar, unul din patru copii a fost 

umilit public, în fața altora, iar trei din 10 elevi sunt amenințați cu bătaia de către alți 

colegi, potrivit unui studiu naţional despre fenomenul de bullying, realizat de organizaţia 

Salvaţi Copiii în 2016. 

  Pentru a combate fenomenul de bullying în grupurile de copii, indiferent de 

forma în care se produce, Organizația Salvaţi Copiii România a lansat o competiţie de 

proiecte adresată elevilor, desfăşurată sub titulatura ”Fără ură, cu toleranţă.” La acest con

curs iam înscris și pe elevii clasei a IIIa A, de la Liceul Teoretic ”Eugen Lovinescu” din 

București,. În urma informării asupra acestui fenomen atât a elevilor,  în orele de educație 

civică, cât și a părinților, în cadrul lectoratelor, a urmat ultima etapă a proiectului. Aceasta 

a constat întro întâlnire de lucru, în data de 29 martie 2017, la care au luat parte atât elevii 

cât și părinții acestora. Invitați au fost cinci studenți, membri ai asociației PROSCOP, de 

la Universitatea Națională de Apărare Carol I București, specializările Comunicare pub

lică și interculturală în domeniul securității și apărării și Sisteme informaționale, anii I și 

II, îndrumați de doamna profesor conferențiar Crăciun Luminița.  

 În deschiderea activității participanții au urmărit un scurt film având ca mesaj 

dicriminarea și tolereanța. Concluzia elevilor, în urma vizionării, a fost că,”deși suntem 

diferiți, putem fi prieteni”. Pornind de la aceasta sa readus în discuție fenomenul de 

bullying, formele acestuia de manifestare, impactul pe care îl are asupra celor implicați, 

profilul agresorului, dar și a celui agresat, rolul ”spectatorilor” și nu în ultimul rând măsuri 

ce pot fi luate pentru rezolvarea diverselor situații. 

 În continuarea a fost rândul studenților care iau  informat pe elevi și pe părinții 

acestora asupra unui fenomen care ia amploare în rândul tinerilor și anume cyberbullying

ul. Au fost distribuite materiale informative și părinților leau fost explicate principalele 

pericole la care copiii se expun oferind date și informații confidențiale în mediul online. 

De asemenea au fost prezentate modalități de prevenire, inclusiv li sau adus la cunoștință 

prevederile legale din Codul penal și civil împotriva agresiunii în mediul online. Sa pus 

accent pe prevenție și pe controlul parental, existând programe specializate pentru bloca

rea accesului la siteuri periculoase.  

 În final, elevii, părinții și studenții au fost împărțiti în cinci grupe, fiecărei echipe 

revenindui sarcina de a reflecta asupra uneia din teme: Violența fizică, Violența verbală, 

Discriminarea, Toleranța/ Nontoleranța și Capcanele internetului. Membrii fiecărei echipe 
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au identificat principalele cauze care declanșează astfel de manifestări și atitudini și prin

cipalele modalități de rezolvarepecare leau notat pe foi de flipchart. La sfârșit activității, 

reprezentanții fiecărei echipe (elevi, părinți, studenți) au prezentat concluziile. Lucrând 

împreună elevii au avut de învățat de la adulți, dar și invers. Activitatea a avut un real suc

ces, mesajele scrise demonstrând că sa trecut de la stadiul de informare, la cel de conști

entizare și rezolvare a fenomenului de bullying. 

 

 

VIOLENȚA 
 

 
Prof. Cătănoiu Constantin 

Palatul Copiilor ”Adrian Băran” Slatina, structura Balș 
Balș 

 
Violenţa este analizată în relaţie cu agresivitatea. Cele mai multe analize acredi

tează ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp ce violenţa ţine mai mult de 
cultură, educaţie, context. Rădăcina latină a termenului violenţă este „vis”, care înseamnă 
“forţă” şi trimite la ideea de putere, dominaţie, de utilizare a superiorităţii fizice asupra 
altuia. 

”Școala este o parte integrantă a comunității largi, iar problemele cu care se con
fruntă ca instituție și mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate. Violența 
umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru 
nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special pre
venirii și combaterii acestui fenomen social.” (Institutul de Științe ale Educaţiei, UNICEF, 
Violența în şcoală, Bucureşti, 2005) 

Sofocle spunea că ”multe lucruri sunt violente, dar nimic nu este mai
 violent ca omul”, iar Krishnamurti susținea că ”omul încă este la fel cum a fost. Este încă 
brutal, violent, agresiv, avid, competitiv. Şi... a construit o societate după aceste trăsături.” 

Problematica violenței a fost, precum vedem, analizată din cele mai vechi tim
puri. Și aceasta din cauză că ea, violența, afectează viața oamenilor sub cele mai diverse 
forme. 

Ce este violența? Violenţa este o formă de manifestare a agresivităţii. 
Agesivitatea este o formă de conduită orientată cu intenţie spre persoane sau obiecte cu 
scopul de a produce prejudicii, răniri, distrugeri. În concluzie, violenţa este agresiunea 
comisă de una sau mai multe persoane împotriva altei persoane în scopul terorizării, umi
lirii, înfrângerii voinţei şi supunerii sale totale. Violenţa este o problemă actuală a societă
ţii noastre, având impact asupra actului educaţional desfăşurat întrun cadru instituţionali
zat. Violenţa umană este, fără îndoială, una dintre temele recurente ale societăţilor con
temporane. Globalizarea interesului faţă de violenţa socială este consecinţa unei conştien
tizări generalizate privind necesitatea punerii violenţei pe agendele de lucru ale diferiţilor 
actori sociali, responsabili de găsirea unor soluţii, dar şi mobilizarea corpului social pentru 
luarea de poziţie, implicarea şi participarea la prevenirea şi combaterea acestui fenomen 
social. 

Violența umană este o temă a prezentului în multe țări, violența socială, ca și cea 
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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. Situația generală îngrijorează, pentru că vio
lența a devenit o temă cu care se confruntă toate societățile, necesitând o luare de poziție 
la nivelul întregului corp social și dezvoltarea unor strategii de investigație, prevenire și 
control.  

Violența o întâlnim în multe manifestări: în școli, violența domestică, în societa
te, sub formă verbală, violență psihică. Un studiu făcut de un profesor de psihologie din 
Dallas a arătat că, dacă în 1940 problemele din şcoli erau: alergatul pe culoare, mestecatul 
gumii, îmbrăcatul indecent, gălăgia, hârtiile nearuncate la coş, în 1980 violența a luat for
ma jafului, atacului, spargerilor, drogurilor, alcoolului, armelor, crimelor, iar educatorii au 
fost acuzaţi că nu au reuşit să remedieze aceste lucruri.  

În școală, putem întâlni violența sub diverse forme: violență fizică, violență ver
bală și/sau violență emoțională. Actele de violență fizică sunt constituite din: privire dură, 
ameninţătoare, lovire cu piciorul, bătaie, rănire, ameninţare directă sau indirectă, pălmui
re, aruncare de obiecte, îmbrâncire,  tras de păr, ciupit, zgâriat. Actele din categoria vio
lenței verbale pot fi: batjocura, imitarea, reproşurile, bârf, intriga, calomnia, maimuţăreala, 
urletele, jignirile, cuvintele grosolane, înjurăturile,  întinderea de curse, refuzul discuţiilor. 
Iar între actele de violență emoțională putem enumera: critica ofensatoare, izolarea, eti
chetarea, poreclirea, ironia, umilirea, blamarea, vânarea greşelilor, urmărirea, şantajul, 
defăimarea. 

Ce ar trebui să facă profesorii pentru a limita manifestările violenței? Să dezvolte 
la elevi spiritul critic, săi educe să fie receptivi la ceilalţi, să se abţină de la un comporta
ment dur, să găsească soluţii bune atunci când apar tensiuni, să încurajeze elevii să ia de
cizii bune și săşi asume responsabilitatea. Putem preveni și limita violența prin diverse 
atitudini personale, precum învăţarea regulilor convieţuirii cu ceilalţi, stăpânirea frustrări
lor, a resentimentelor, care pot fi cenzurate prin voinţă şi educaţie, autocontrol, să se opte
ze pentu o rezolvare nonviolentă, selectivitatea față de programele TV, să se canalizeze 
energia spre joc, sport, muncă, efort fizic și prin atitudini sociale: crearea unor servicii 
care să prevină şi să se ocupe de cazurile de violenţă, centre de consiliere familială, centre 
de primire a minorilor, centre de asistenţă şi protecţie a copilului, crearea unor şcoli  
şcoala părinţilor, şcoala mamelor.  

Competența socială se referă la capacitatea unei persoane de a relaționa întrun 
mod adecvat cu alte persoane, a avea capacitatea de a coopera și colabora în cadrul unui 
grup, precum și de a se face plăcut de ceilalți. Cercetările realizate dea lungul timpului au 
arătat că șansele de a deveni un adult competent social cresc dacă vârsta de la care se înce
pe educația din acest punct de vedere este mai mică. Astfel, un copil de grădiniță sau de 
nivel primar, cu cât a reușit să relaționeze cu alte persoane, să coopereze și să colaboreze 
în cadrul jocului, a unor activități la grupă sau la clasă, se va descurca mai bine la activi
tăți similare, desfășurate în timpul școlii, la liceu, în grupul de prieteni, la locul de muncă 
și în societate. 

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 dreptu
rilor omului, gestionarea pacifistă a conflictelor, valorizarea persoanei, a nonviolen
ţei ); 

considerarea tinerilor ca actori şi partenericheie în orice acţiune desfăşurată în această 
direcţie;  
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conceperea unor modalităţi de acţiune înainte ca faptele de violenţă să se declanşeze, 
avânduse în vedere sensibilizarea tuturor actorilor implicați 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 aces
tora;  

promovarea dezvoltării de schimburi, dialoguri la toate nivelurile în cadrul comunităţii. 
Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Dezbateri

le privind relaţia între conceptul de „drept la siguranţă” şi mediul şcolar au căpătat în Eu
ropa o dezvoltare continuă şi constantă, cu diferenţe de la ţară la ţară, devenind oficial o 
problemă politică în urma unei întâlniri a experţilor, organizată de Comisia Europeană la 
Utrecht, în anul 1997. Media acordă din ce în ce mai multă atenţie violenţei, contribuind 
la conştientizarea şi creşterea interesului public faţă de violenţa tinerilor, inclusiv faţă de 
violenţa şcolară. Guvernanţii şi societatea civilă au devenit sensibili la fenomenul violen
ţei în mediul şcolar, renunţând la stereotipul conform căruia şcoala este o entitate izolată, 
un spaţiu social autonom, necorelat la dinamica socială, neafectat de conflictele şi dificul
tăţile cu care se confruntă societatea, în general. Şcoala este o parte integrantă a comunită
ţii largi, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu de viață sunt ale întregii 
societăți. 
 
A şti săţi stăpâneşti agresivitatea, este o lecţie dificilă, dar nu imposibil de învăţat. 
 
 
 

IA ATITUDINE! 
SPUNE NU VIOLENȚEI ÎN FAMILIE! 

 
Prof. înv. primar, Chirac Maria Alis 

Școala Gimnazială Nr. 18, Galați 
 

 Violența în familie este un act vătămător, fizic sau emoțional care are loc între 
membrii unei familii. 
 Specialiștii susțin că violența în familie este un fenomen foarte răspândit, victimă 
putând fi femeia, bărbatul sau copilul. 
 În rândurile care vor urma, voi prezenta câteva aspecte legate de  violența asupra 
copiilor, considerând că abuzul afectează dezvoltarea acestora pe toate planurile și   pe 
toată durata vieții. 
 Creșterea violenței îndreptată asupra copilului constituie una din problemele so
ciale cele mai dramatice cu care se confruntă societățile contemporane. 
 Cunoscând etapele de dezvoltare ale copiilor, nevoile și aspirațiile acestora, avem 
posibilitatea de a descoperi anumite momente de traumă din viața lor și de a lua măsuri 
pentru a le îndepărta. 
 Copiii au de suferit chiar și atunci când nu sunt victimile directe, dar trăiesc în 
familii în care predomină atmosfera de violență. Aceștia vor simți permanent nevoia de 
siguranță, de dragoste și afecțiune. Abuzul față de copii reprezintă o formă de manifestare 
a violenței , provocând afectarea lor fizică, dar și psihică. 
 Putem menționa că există mai multe forme de abuz asupra copiilor: 

abuzul fizic – folosirea forței fizice asupra copilului și supunerea lui la munci dificile 
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care depășesc capacitatea acestuia; 
abuzul emoțional – adultul se comportă inadecvat față de copii, manifestînd atitudine 

de respingere, ignorare, izolare forțată; 
abuzul sexual – adultul oferă copilului materiale pornografice sau implică copiii în 

astfel de acte; 
neglijarea copilului din partea adultului   refuzul adultului de a comunica adecvat cu 

copilul, de ai asigura nevoile biologice, emoționale, limitarea accesului său la 
educație și formare. 

Sa putut constata că familiile în care regăsim astfel de forme de abuz sunt familii cu 
un nivel redus de trai, familii monoparentale, consumatoare de alcool, droguri, cu 
un spațiu inadecvat de locuit, cu un număr mare de copii, fără educație. 

 Copiii care cresc în astfel de familii cu manifestări violente vor prezenta, pe par
cursul evoluției lor, următoarele tulburări: 

probleme fizice, boli inexplicabile, dezvoltare fizică mai lentă; 
probleme emoționale și mentale (anxietate, sentimente de vinovăție, frica de abandon, 

de moarte, furie); 
probleme de comportament (agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalți, pro

bleme cu somnul, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, utilizarea minciuni
lor, consumul de droguri). 

Gândindune la efectele negative asupra dezvoltării copiilor abuzați, mult mai eficient este 
ca 

fiecare familie să țină cont de aspectele minore care construiesc un climat armonios și 
aduc liniște sufletească copiilor. 
 În acest sens, familia trebuie să: 

săși iubească copilul, arătândui acest lucru; 
să nuși  jignească copilul și să nul pedepsească pe nedrept; 
săși protejeze copilul, chiar cu prețul vieții; 
să fie un real model, fizic și comportamental pentru proprii copii. 

Pentru a preveni astfel de forme de abuz, cadrele didactice pot propune, la nivel de școală,  
activități în parteneriat cu părinții care pot lua forma unor lectorate, prezentare de materia
le educative, dezbateri, articole de presă. 
Cadrele didactice trebuie să demonstreze  răbdare, abilitate de comunicare cu familii dife

rite  
din puct de vedere social, etnic, să cunoască tipurile de abuz, cauzele acestuia și să îndru
me corespunzător situațiile întâlnite. 
 Printro colaborare eficientă școalăfamilie, prin care le vom explica copiilor ce 
înseamnă comportamente deviante, vom reuși săi determinăm pe elevi să recunoască 
eventualii abuzatori  și situațiile care îi pun în pericol. 
 Tratând copilul ca pe o persoană distinctă, apărând și acordîndui dreptul la viață 
particulară, la intimitate și la dezvoltare normală, avem garanția că îi sunt asigurate condi
țiile optime de dezvoltare și că sunt prevenite situațiile în care abuzul îi pune în pericol 
viața. 

 

 

Rolul psihologului în consilierea victimelor violenței   
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Prof. Ciobanu Corina Diana, Școala Gimnazială nr.18, Baia Mare  

 

 Consilierea este o relaţie umană, care implică empatie şi respect faţă de persoa

na consiliată. Consilierul nu oferă sfaturi, ci trebuie să stimuleze victima sau agresorul să 

găsească cele mai potrivite răspunsuri la problemele sale. Consilierea este centrată pe 

potenţialul uman, pe resursele disponibile ale victimei sau agresorului. În consiliere tre

buie respectat dreptul victimei sau agresorului la autodeterminare (capacitatea acestuia 

de a alege soluţia optimă pentru rezolvarea problemelor sale). Consilierul îl ajută pe 

client săşi folosească şi săşi dezvolte capacităţile necesare soluţionării problemelor. 

Consilierea se bazează pe abilităţi de comunicare şi relaţionare şi reprezintă un aspect 

important al prevenirii şi promovării sănătăţii psihice şi morale, ajutândul pe beneficiar 

săşi amelioreze bunăstarea personală. Consilierea îşi propune să atingă următoarele 

scopuri: 

să încurajeze victimele/agresorii să reflecteze şi să conştientizeze asupra probleme

lor cu care se confruntă, să înţeleagă cauza, originea acestor probleme; 

odată conştientizată problema, se are în vedere trecerea la acţiunea de schimbare a 

comportamentului său în vederea depăşirii, rezolvării situaţiei problematice; 

actul de consiliere este condus de către specialist, însă decizia asupra schimbării 

personale aparţine întotdeauna victimei/agresorului; 

orientarea lui către instituţiile competente, în cazul identificării unor probleme spe

cifice, respectiv către instituţii medicale de psihiatrie, cu secţii de dezalcooliza

re/dezintoxicare. 

În activitatea de consiliere a victimelor/agresorilor, ascultarea activă şi comunicarea 

nonverbală reprezintă abilităţi esenţiale. Ascultarea activă implică necesitatea comunică

rii în două sensuri: consilierul are informaţii care pot ajuta victima/agresorul, dar pentru 

aceasta consilierul trebuie deja să ştie ce informaţii are deja clientul cu privire la istoria 

medicală, socială, cunoştinţe, grad de cultură, credinţe şi atitudini, valori, trăiri emoţio

nale. Unele persoane întâmpină dificultăţi în a se exprima, de aceea, ascultarea activă 

are un rol încurajator, esenţial în această situaţie. Există anumite strategii pentru asculta

rea activă a victimelor violenţei în familie: se asigură un spaţiu confortabil, securizant, 

consilierul trebuie să accepte clientul şi săl trateze ca pe o individualitate; consilierul va 
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asculta ceea ce spune victima/agresorul cu preocupare şi va fi atent la felul în care acesta 

descrie, vorbeşte despre propria sa situaţie; va da atenţie tonului vocii, expresiei faciale, 

modului în care acesta îşi alege cuvintele. O altă strategie este aceea de a menţine un 

contact vizual fără a deranja, va încerca să se simtă empatic cu clientul. 

În consilierea psihologică a agresorului se va pune accentul pe: 

 conştientizarea de către acesta a efectelor negative pe care faptele violente le pot avea 

asupra întregii familii; 

 responsabilizarea agresorului pentru a nu mai comite fapte de violenţă în viitor; 

 remodelarea comportamentală care urmăreşte învăţarea de modele şi reacţii nonvio

lente la situaţii de stres, frustrare şi conflict. 

 Pentru o consiliere eficientă psihologul mai are nevoie de următoarele calităţi: 

autenticitate; 

înţelegere empatică; 

atitudine pozitivă; 

specificitate în comunicare; 

           relaţie de tip suportiv. 

  
 
 

PROIECT DE LECȚIE 
 

 
Profesor: CIOBANU ELENA MONICA 
Grupa:Mare A 
Tema  anuala de studiu:   “CU SE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM”                     
Tema zilei:   „SUPER PRIETENUL” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: CONSOLIDARE DE CUNOSTINŢE, PRICEPERI ŞI DE
PRINDERI 
FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE  DE GRUP 
DOMENIUL: Dezvoltare socioemoţională 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

Să recunoască comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de 
prietenie;  

Să identifice consecinţele comportamentelor prietenoase/neprietenoase;  
Să exerseze oferirea ajutorului şi cooperarea în joc; 
Să exerseze strategii de negociere pentru rezolvarea problemelor din grup.  
METODE/STRATEGII:  conversaţia, metoda cubului,metoda piramidei, explicaţia, 

demonstraţia, exemplificarea, joculexerciţiu; 
RESURSE MATERIALE:  personaje povestea ȚupȚup,scrisoare, plic, cub , jetoa

ne ilustrând comportamente dezirabile/indezirabile (prietenoase/neprietenoase), 
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ecusoane, panou, bomboane; 
DURATA: 35 minute 
COMPONENŢA ACTIVITĂŢII:  

Activităţi de dezvoltare personală  Întâlnirea de dimineaţă 
Activităţi pe domenii experiențiale: Educaţie pentru societate 

 La Întâlnirea de Dimineață le reamintesc  copiilor despre discuțiile avute în 
zilele anterioare privind  emoțiile și sentimentele care pot exista în inima fiecărui om. 
Vom discuta și despre faptul că inimile noastre pot fi LUMINATE de emoții și sentimen-
te plăcute, precum: iubirea, curajul, veselia, recunoștința, prietenia, dar pot fi și ÎNTU-
NECATE de emoții și sentimente neplăcute de ură, frică, invidie, furie, etc. Așa cum 
apar câteodată  nori cenușii care ne împiedică să vedem frumusețea cerului, așa apar și 
aceste emoții negative în inimile noastre, care le face pe acestea să se îmbolnăvească, să 
sufere, să se închidă și le  împiedică să vadă strălucirea din celelalte inimi. Această dis-
cuție este încheiată de jocul ‟HÂRTIA MOTOTOLITĂ‟. 
‟Întro zi, un prieten care ma văzut prezentând scuze,după o explozie de furie, mia în
mânat o coală de hârtie şi mia spus: Mototoleşteo! Mirat, lam ascultat şi am făcut o 
minge din acea coală de hârtie. Apoi mia spus: Acum laso aşa cum era înainte. Nam 
reuşit, fireşte! Am încercat so întind cât mai bine, dar hârtia rămânea şifonată. Atunci 
prietenul a adăugat: “Inima oamenilor este ca această coală de hârtie. Impresia pe care o 
laşi în acea inimă pe care ai rănitova fi la fel de greu de şters precum “ridurile” de pe 
această hârtie.  Chiar dacă vom încerca să corectăm greşeala, “semnele” vor rămâne. 
Uneori acţionăm din instinct şi, fără să ne gândim,“aruncăm” cuvinte pline de ură şi 
ranchiună. Mai târziu, când revenim asupra celor spuse, ne pare rău. Dar nu putem da 
înapoi, nu putem şterge cea ce a rămas înregistrat. Şi lucrul cel mai trist este că lăsăm răni 
şi urme în multe inimi. „ 
Voi  anunța TEMA zilei: 

       Astăzi vom discuta despre un sentiment care ne poate lumina cămăruța inimii așa cum 
un bec, atunci când este aprins, luminează chiar și cea mai întunecoasă încăpere. Acest 
sentiment  se numește PRIETENIA. Preșcolarii vor urmări povestea spusă de educatoare. 

                                                                  Dragi copii, 
 EU SUNT ŢUPŢUP...UN IEPURAŞ CARE PÂNA NU DEMULT LOCUIAM 

ÎN  POIENIŢA PRIETENIEI.  AM FOST ALUNGAT DIN POIENIŢA PRIETENIEI DE 

STĂPÂNA ACESTUI ŢINUT DEOARECE ÎN ULTIMA PERIOADĂ AM FOST 

FOARTE NEPRIETENOS CU CELELALTE VIEŢUITOARE DE AICI: PE VEVERIŢA 

CODIŢA AM CIUPITO,  PUIULUI DE ARICI GHIMPICI IAM PUS PIEDICĂ ŞI A 

CĂZUT,, PE CIOCĂNITOAREA DIŢA  AM ALUNGATO DIN SCORBURA SA, 

SPUNÂNDUI CĂ E PREA GĂLĂGIOASĂ ŞI MĂ DERANJEAZĂ, IAR PE SPIRI

DUŞ, PUIUL DE CERB, LAM NECĂJIT SPUNÂNDUI CĂ ESTE CEL MAI URÂT 

PUI DE CERB PE CARE LAM VĂZUT VREODATĂ.DUPĂ CE MIAM CERUT IER

TARE DE LA STĂPÂNA ACESTUI ŢINUT AL PRIETENIEI, ŞI IAM PROMIS CĂ 

DE ACUM ÎNCOLO O SĂ FIU PRIETENOS CU TOATĂ LUMEA, ACEASTA A HO
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TĂRÂT SĂ MĂ PRIMEASCĂ ÎNAPOI ÎN POIENIŢA PRIETENIEI, ÎNSĂ CU DOUĂ 

CONDIŢII: 

  1.Sămi cer iertare de la prietenii mei pe care iam supărat. 
 2. Să trec cele trei  probe, care se află  în plicul albastru, cu ajutorul vostru. 
 Mă simt foarte singur şi foarte trist deoarece fără ajutorul vostru eu nu pot să 
trec  cele   trei  probe. Vă rog să mă ajutaţi!  
                                                                                                               Cu drag, ŢupŢup  

Copiii sunt întrebaţi dacă doresc săl ajute pe iepuraşul ŢupŢup.  
Se deschide plicul care conţine cele trei probe: 

 
PROBA NR. 1: 

Copii lor li se prezintă sub formă de surpriză „Cubul Prieteniei”. Apoi, li se prezintă 
sarcinile de lucru: 

Descrie doi prieteni. 
Compară două perechi de prieteni. 
Asociază cuvântul „prietenie” cu: o culoare, un anotimp, un animal, o floare 

şi un fruct. 
Analizează imaginile, apoi realizează o bulina rosie pe imaginile care ilus

trează comportamente prietenoase şi o bulină neagră pe imaginile care 
nu ilustrează comportamente neprietenoase. 

Aplică: Ce faci când prietenul tău refuză  să împartă jucăriile cu tine şi nu 
vrea să se joace nimic din ce vrei şi tu? 

Argumentează proverbul: „Prietenul la nevoie se cunoaşte!‟ 
   

PROBA NR. 2: 
“Aşezaţi  jetoanele care ilustrează comportamente prietenoase pe  culoarea rosie 

„AŞA DA!”, iar jetoanele  care ilustrează comportamente neprietenoase pe cu
loarea albastră„AŞA NU!”. 

Copiii trebuie să descrie comportamentele prietenoase/neprietenoase reprezentate în 
jetoane şi să identifice consecinţele acestora. Apoi, trebuie să selecteze şi să aşe
ze pe piramida  prieteniei. 

PROBA NR. 3: 
Li se cere copiilor să formeze un „Zid al prieteniei” (copiii trebuie să se aşeze în linie, 

ţinânduse de mână, în funcţie de prieteniile dintre ei).Conducătorul jocului, va 
chema în faţă un copil, care va reprezenta prima „cărămidă” din „zidul prieteni
ei”. Acesta, îl va chema lângă el pe prietenul său cel mai bun din grupă. La fel 
vor proceda şi ceilalţi copii chemaţi să facă parte din „zidul prieteniei”. Jocul se 
termină, când „zidul prieteniei” este format din toţi copiii din grupă. Le cer copii
lor să motiveze alegerile făcute. („De ce lai ales pe...?”,„De ce îl consideri pe ..., 
prietenul tău cel mai bun din grupă?”).  

 La finalul activității, preșcolarii vor avea de redat cu ajutorul desenului o poveste 
creată de ei   cu titlul „SUPER PRIETENUL‟. 
 
 
 

VIOLENȚA ȘI AGRSIVITATEA 
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Prof. Ciobănelu Mihaela, Colegiul Tehnic ,,Nicolae Bălcescu” Balș 
 

Violența este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa, scrisă 
sau audiovizuală, informează în permanență cu privire la manifestări diverse ale acestui 

fenomen, de la formele cele mai agresive, precum războaie ori crime terifiante, atentate, 
bătăi, violuri, furturi, distrugeri de bunuri, și până la cele mai puțin șocante (dar nu mai 
puțin vinovate), cum ar fi violențele verbale. În acest context, apariția diferitelor forme 

de violență în mediul școlar pare aproape o fatalitate și devine, adesea, un lucru obișnuit, 
cu care semenii coexistă fără măcar a se mai sesiza asupra pericolului. Chiar dacă reprez

intă o problemă delicată, luarea în stăpânire a fenomenului violenței nu se poate face 
decât dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele  de manifestare și posibilitățile de 

prevenire. Problema violentei în școală poate și trebuie să devină o temă de reflecție 
pentru toți cei implicați în actul educațional. Cu atât mai mult cu cât școala dispune, cre
dem, de importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenței și pen

tru a rupe cercul vicios al violenței în mediul școlar. 

Definirea violenței sa dovedit a fi o încercare extrem de dificilă. Acest fapt se 
explică prin complexitatea fenomenului, dar și prin marea diversitate a formelor sale de 

manifestare. Nu în ultimul rând, dificultatea a apărut și din cauza asocierii și, uneori, 
chiar a confundării violenței cu agrasivitatea. Specialiștii domeniului au facut însă o serie 

de delimitări între cele două concepte, care se cuvin menționate. 

Termenul de agresivitate vine din latinescul adgradior, care înseamnă “a merge 
către…”, și a evoluat apoi în agredire , ce semnifica “ a merge către … cu un spirit belicos, 

cu tendința de a ataca”. În sens etimologic, noțiunea de agresivitate trimite la o 
potențialitate individuală, la capacitatea de a înfrunta un obstacol, de a se confrunta cu 

altul și a nu da înapoi în caz de dificultate. 

Ca multe alte comportamente sociale complexe, agresivitatea este dobândită 
prin învățarea socială. Procesul de socializare înseamnă și achiziția de răspunsuri agre
sive, fie prin învățare directă – acordarea de recompense sau pedepse unor comporta

mente  , fie mai ales prin observarea conduitelor i a consecințelor lor la alții. 

Ființele umane învață de mici cum să perceapă, să interpreteze, să judece și să 
răspundă la stimuli ce vin din mediul fizic și social. Încetîncet se cristalizează scenarii 

mentalcomportamentale, care, învățate și folosite frecvent, pot căpăta în timp caracter 
automatizat, ca deprinderi (habitusuri). Studiile longitudinale arată că asemenea struc

turi cognitivcomportamentale de agresivitate încep să se întărească în jurul vârstei de 8
9 ani și se consolidează continuu până la maturitate. 

Noțiunea de violență este discutată în relație cu cea de agresivitate. Rădacina 
latină a termenului violența este vis , care înseamnă “forță” și care trimite la ideea de 

putere, de dominație, de utilizare a superiorității fizice, deci a forței, asupra altuia. 

Există numeroase definiții ale violenței. Eric Debarbieux (1996: 4546), specialist 
în problematica violenței în mediul școlar, oferă o definitie prin care se surprinde ansam

blul fenomenului violentei: “Violența este dezorganizarea brutală sau continuă a unui 
sistem personal, colectiv sau social și care se traduce printro pierdere a integrității, ce 
poate fi fizică, psihică sau materială. Această dezorganizare poate să se opereze prin 
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agresiune, prin utilizarea forței, conștient sau inconștient, însă poate exista și violența 
doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenția de a face rău”. 

Majoritatea analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ține mai mult de in
stinct, în timp ce violența ține mai mult de cultură, de educație, de context. 

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. Misiunea școlii nu este 
doar de a pregăti forța de muncaă. Școala trebuie să profileze caractere, săi educe tână

rului plăcerea de a învăța, dorința de a reuși și de a face față schimbărilor de pe piața 
muncii.  

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 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 favorizante factorii exteriori ai școlii: mediul 

familial, mediul social, ca și factori ce țin de individ, de personalitatea lui. 

Mediul familial  reprezintă, credem, cea mai importantă sursă a agresivității ele

vilor. Mulți dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, 

au experiența divorțului părinților și trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial 

este perturbat și de criza locurilor de muncă, de somajul cei atinge pe foarte mulți părinți. 

Părinții sunt confruntați cu numeroase dificultăți materiale, dar și psihologice, pentru că 

au sentimentul devalorizării, al eșecului. În aceste condiții, ei nu mai sunt sau sunt puțin 

disponibili pentru copiii lor. Pe acest fundal apar apoi probleme familiale foarte grave care

i afectează profund pe copii: violența intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copilu

lui, neglijența, la care se adaugă și importante carențe educaționale – lipsa de dialog, de 

afecțiune, inconstanța în cerințele formulate față de copil (treceri de la o extremă la alta, 

de la o permisivitate exagerată la restricții foarte dure), utilizarea mijloacelor violente de 

sancționare a copilului pe motiv ca “bătaiai ruptă din rai”. Sunt și parinți care privilegiază 

în mod exagerat relația afectivă în detrimentul rolului educativ pe care ar trebui săl aibă 

în raporturile cu copiii lor: nu le impun nici un fel de interdicții, de reguli, emit puține 

exigențe și caută să evite conflictele. 

 
 
 

DASCĂLUL – PROMOTORUL COMPORTAMENTULUI   
NON – VIOLENT 

 

Profesor învățământ primar, Ciortan Maria 
Scoala Gimnazială Sf.Cuv.Parascheva, com. Smârdan, jud. Galați 
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Problematica agresivității,manifestată mai ales în rândul tinerilor, a fost în atenția multor 
cercetători care au încercat să descopere cauzele, formele ei de manifestare, dar mai ales 
mijloacele de prevenire și diminuare a unei astfel de conduite.  
Prin toate demersurile pedagogice întreprinse pe parcursul activității școlare și 
extrașcolare urmărim modelarea copilului în conformitate cu obiectivele societății democ
ratice, în vederea atingerii pe termen lung a idealului educațional al școlii românești, care 
constă în dezvoltarea liberă, integral și armonioasă a individualității umane, informarea 
personalității autonome și creative.  
În acest sens, de prima necessitate considerăm că este preocuparea de a formă capacitate 
intelectuale și abilități practice prin asimilarea de cunoștințe de tip umanist, tehnic, 
științific și estetic și, deasemenea, formarea acelor disponibilități afective exprimate prin 
atitudini deschise și receptive față de actul educațional și informațional. De stringentă 
necesitate și actualitate considerăm a fi și cultivarea sensibilității față de problematică 
umană, față de valorile moralcivice. De aceea urmărim educarea copiilor în spiritual re
spectarilor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului,al demnității și al toleranței, 
al schimbului de opinii,al respectării opiniei.  
Realizarea acestor obiective solicită din partea noastră, a educatorilor, aplicarea unor 
strategii moderne de instruire și educare, adaptate la obiectivele urmărite, la 
particularitățile copilului, la condițiile de lucru și ținând seamă de societate.  
Pornind de la considerentul că tolerantă trebuie să se manifeste că un angajament activ și 
pozitiv al diversității umane, ea se constituie întrun principiu de bază al societății.  
Credem că educația este mijlocul cel mai eficient pentru prevenirea violenței. Prin 
educație urmărim că toți copiii să învețe despre tolerantă,că să înțeleagă de ce drepurile 
omului, demnitatea umană și respectul față de diversitatea umană sunt inseparabile. Astfel 
în central atenției trebuie să se afle dialogul dintre indivizi, că și dintre state,culturi și 
civilizații. Fără dialog coeziunea dintre indivizi este amenințată.  
Cunoscând formele de manifestare a conduitei violențe, cadrele didactice ar trebui să 
distingă în medierea conflictelor dintre elevi, dacă e vorba de o formă ostilă sau instru
mentala de agresiune, una reactiva sau proactivă, fizică sau verbală și să ia măsuri în 
funcție de gravitatea situației. 
A lupta împotriva violențelor școlare însemna a ameliora calitatea relațiilor și a comu
nicării între toate persoanele angrenate în actul educațional.  
“Violenta este ultimul refugiu al incompetentei”Isaac Asimov.  
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Violență, STOP! 
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Violenţa are loc atunci când cineva, în mod intenţionat, spune, face, ameninţă că 

va face lucruri care rănesc fizic sau emoţional, sperie, provoacă durere şi suferinţă altor 
persoane. 
Există mai multe tipuri de violenţă: 
            Violenţa fizică  are loc atunci,când un copil este bătut,scuturat,tras de păr,de 
urechi, îmbrâncit, impus să facă munci grele,care depăşesc capacităţile sale fizice. Tot 
violenţă este şi provocarea suferinţei fizice în orice fel. 
             Violenţa emoţională  are loc atunci când un copil este numit cu cuvinte jignitoa
re, poreclit, ameninţat, intimidat, izolat sau atunci când nevoile copilului sunt ignorate. 
           Violenţa sexualăare loc atunci când un copil este atins sau sărutat întrun mod care
i provoacă neplăcere şi dezgust,este impus sau ademenit să demonstreze părţile intime ale 
corpului său, să privească sau să atingă părţile intime ale corpului altei persoane. 
          Dreptul de a fi protejat de violenţă 
          Sunt multe cazuri când părinţii sau alţi adulţi îşi bat copiii, pentru că nu iau ascultat 
sau pentru că leau întors vorba,au făcut vreo năzbâtie. Bătaia nui o metodă bună de edu
caţie.         Când sunt bătuţi, copiii nu se gândesc la fapta comisă, ci la faptul cum să scape 
nepedepsiţi altă dată. Din cauza bătăii mulţi copii prind ură pe părinţi. 
            La vârsta adolescenţei, mulţi copii încearcă săşi rezolve problemele cu pumnii, 
pentru că aș au fost și ei „rezolvați”.  Alţii inventează porecle, tachinânduşi colegii. De 
multe ori,un grup mai mare de copii, având un lider, îşi aleg victima care devine ţinta ata
curilor. 
         Trebuie să ne gândim că orice conflict poate fi rezolvat fără bătaie, fără violenţă. De 
aceea există mai multe legi care oferă copiilor dreptul de a fi protejaţi de violenţă.  

Violența care implică copii sau adolescenți ocupă zilnic spațiu în media din în
treaga lume, prin cazuri surprinzătoare dacă sunt raportate la vârsta celor implicați. Vio
lența juvenilă nu poate fi disociată de alte comportamente problematice.  

Tinerii violenți sunt predispuși și la al
te probleme precum absenteism sau renunțarea la școală, consumul de alco-
ol sau droguri sau o rata ridicata a bolilor transmise sexual, printre altele. Exista o legă
tura strânsa între violența juvenilă și alte tipuri de violență. Spre exemplu, atunci când un 
copil asistă la acte de violență în familie sau este el însuși maltratat, acesta poate considera 
violența ca o modalitate pe care o considera normală pentru ași exprima și rezolva pro
blemele. 

O definiție generală a violenței, așa cum este formulată de Organizația Mondiala 
a Sănătății, este „utilizarea voita a forței fizice, asupra propriei persoane, asupra alt-
cuiva sau asupra unui grup sau comunități, rezultând în traume fizice sau psihologi-
ce”. 

Caracterizarea cuprinde mai multe tipuri de violența, precum cea
 interpersonala, comportamentul suicidal sau chiar războaiele. De asemenea, sunt con
siderate drept violența și actele de amenințare sau intimidare. Pe lângă traumele fizice 
pe care violenta le poate genera, aceasta poate avea multe alte consecințe mai puțin evi
dente, însă la fel de grave pentru victime: traume psihologice care compromit dezvoltarea 
armonioasă a oamenilor, familiilor și, în ultimă instanță, a întregilor comunități. 

Evoluția societății umane a poziționat violenta ca un comportament nedorit si 
descurajat. Dar cazurile de violenta rămân o constanta in societate, fiind in final o forma 
de exprimare care semnalează anumite disfuncții. 

Unii tineri afișează încă din frageda copilărie probleme comportamentale ce de
naturează in forme severe de agresiune pana la vârsta adolescentei. Comportamentul pă
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rinților și întregul mediu de acasă reprezintă factori esențiali în dezvoltarea comporta
mentului violent în rândul tinerilor. Deficitul de comunicare, lipsa supravegherii și 
a atenției acordate copiilor de către părinți, precum si folosirea pedepselor dure ca me
tode de disciplinare sunt factori favorizanți ai comportamentului violent la vârsta adoles
cenței. 

Trăsăturile de personalitate ale copilului sau adolescentului sunt si ele intro co
relație strânsă cu comportamentele violente: trăsături de ordin egocentric, diminuarea sen
timentului de responsabilitate si culpabilitate, instabilitatea emoționala, slăbiciunea meca
nismelor voluntare, de autocontrol. Din acest motiv, comunicarea eficienta cu părin-
ții este cu atât mai importanta, deoarece, odată identificate astfel de trăsături, ele trebuie 
avute sub atenție si corectate. 

Referindune la mediul educațional, se poate afirma că  violența este, din punct 
de vedere statistic, cea mai frecventa conduita de devianta școlara, care capătă proporții și 
mai mari tocmai pentru ca nu se manifesta doar în perimetrul scolii. Violențele între copii 
se pot produce oriunde si oricând. 

Între toate formele de violența, cea verbală rămâne predominanta, fără ca im
pactul său să fie de neglijat în comparație cu violenta fizică și semnalează de obicei un 
potențial de escaladare către alte tipuri de violența, în special cea fizica. 

Violența verbala reprezintă folosirea unui limbaj ofensator cu intenția de a-l 
răni pe celalalt: agresorul țipă la celălalt, îl jignește sau înjură sau intimidează, răspân
dește informații mincinoase despre acesta, îl pune in ipostaze de inferioritate, îl amenință 
sau îl poreclește, producândui traume pe termen mai scurt sau mai lung. 
 
 
 
 

VIOLENȚA ÎN FAMILIE 
 

P.I.P. Marioara Adrian 
Școala Gimnazială Salcia 

Com. Salcia, jud. Teleorman 
 

Violenţa îşi are originea în structura socială, în tradiţii, obiceiuri şi mentalităţi care 
subînţeleg superioritatea bărbatului asupra femeii. Societăţile moderne continuă să fie 
societăţi patriarhale, ce acordă mai multă importanţă muncii efectuate de bărbaţi decât 
celei efectuate de femei. Inegalităţile dintre femei şi bărbaţi se manifestă în legătură cu 
fragilizarea poziţiei femeii pe piaţa muncii, cu creşterea diferenţelor între câştigurile  
salariale  ale femeilor şi bărbaţilor. 

Una din cauzele violenţei este frustrarea care se exprimă prin actul de agresiune pe 
fondul unor transformări (copiii se schimbă fizic şi trebuie să facă faţă şi schimbărilor 
afective, de recepţie, adaptării la noua identitate) sau ale unor obiective cu caracter de 
beneficiu primar sau secundar 

Îngrijorarea specialiştilor în materie ( medici, psihologi, sociologi, cadre didactice 
etc.) este alimentată, în primul rând, de mondializarea crescândă a acestei problematici 
şi de ştergerea tot mai rapidă a distincţiei existente întro recentă anterioritate între ţări
le producătoare, consumatoare şi de tranzit. 

Violenţa în familie reprezintă orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de 
către un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă o 
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suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material. (Legea 
nr. 217 din 22/05/2003). 
 

Forme ale violenţei: 
 
a) Abuzul fizic. Orice act sau omisiune comisă în interiorul familiei de către unul 

din membrii acestuia, care aduce atingere vieţii, integrităţii corporale sau psihologice, ori 
libertăţii altui membru al aceleiaşi familii, periclitează în mod serios dezvoltarea 
personalităţii lui sau a familiei.  

Exemple de agresiune fizică: lovire cu palma, pumnii, obiecte contondente, 
trasul de păr, ruperea oaselor, arsuri, zgâriere, izbirea victimei de pereţi sau de mobilă, 
aruncarea de obiecte şi folosirea armelor albe sau de foc. Constituie de asemenea 
agresiune fizică negarea trebuinţelor de bază, deprivarea de somn şi/ sau alimentaţie. 

 
b) Abuzul sexual. Orice contact sexual nedorit de către partener.Violenţa 

sexuală în familie este considerată o formă de violenţă domestică. Contactul sexual fără 
consimţământ este considerat atac sexual. Atacul sexual nu presupune neapărat 
folosirea forţei fizice, el poate fi realizat prin metode de intimidare, ameninţare, hărţuire 
şi constrângere. 

 
c) Abuzul psihologic (emoţional) cuprinde, ca şi comportamente manifestate de 

către abuzator, degadarea continuă şi umilirea partenerei, sarcasme, luarea în derâdere 
a acesteia, ameninţări, dispreţ, insulte în public, observaţii umilitoare.  

 
d) Abuzul economic poate fi definit drept exerciţiul unui control inechitabil 

asupra resurselor comune, fie că se referă la controlul accesului la buget pentru menaj, 
fie la împiedicarea partenerei de aşi lua o slujbă sau de a şi continua educaţia, fie chiar 
de negare a drepturilor femeii asupra bunurilor comune . 

 
e) Abuzul social este una dintre cauzele cele mai frecvente care duc la izolarea 

victimei şi incapacitatea ei de a ieşi din situaţia de violenţă. Pe lângă cele menţionate mai 
sus, abuz social asupra femeii pot fi considerate şi forma cea mai des întâlnită a violenţei 
în familie este cea următoarele comportamente: abuz verbal în faţa altor persoane, 
glume, critici referitoare direct la aspectul fizic al femeii, la inteligenţa sa, acuzaţii de 
infidelitate, comportamente de control (urmărirea femeii la serviciu, la prieteni, 
telefoane de verificare, etc.), încuierea femeii în casă, sau înafara ei, etc.  
 

 
Cauzele apariţiei violenţei  
Există anumiţi factori de risc ai apariţiei violenţei, întâlniţi foarte frecvent în 

astfel de situaţii: 
• statut educaţional scăzut; 
• status ocupaţional scăzut (lipsa unui loc de muncă); 
• dificultăţi materiale, financiare, venituri reduse; 
• existenţa unor abuzuri în copilăria agresorului; 
• martor la violenţă în familia de origine; 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

100 

• stimă de sine scăzută. 
 
 
 

 
VIOLENȚA ÎN ȘCOLI.  

SISTEMUL EDUCAŢIONAL ȘI IMPLICAREA ACESTUIA ÎN SOLUŢIONAREA 
CONFLICTELOR ŞCOLARE 

 
 

Prof. MARIOARA GEORGETA 
Școala Gimnaziala Putineiu 

Comuna Putineiu, jud. Teleorman 
 

Violenţa îşi are originea în structura socială, în tradiţii, obiceiuri şi mentalităţi 
care subînţeleg superioritatea bărbatului asupra femeii. Societăţile moderne continuă să fie 
societăţi patriarhale, ce acordă mai multă importanţă muncii efectuate de bărbaţi decât 
celei efectuate de femei. Inegalităţile dintre femei şi bărbaţi se manifestă în legătură cu 
fragilizarea poziţiei femeii pe piaţa muncii, cu creşterea diferenţelor între câștigurile  sala
riale  ale femeilor şi bărbaţilor. 

Una din cauzele violenţei este frustrarea care se exprimă prin actul de agresiune 
pe fondul unor transformări (copiii se schimbă fizic şi trebuie să facă faţă şi schimbărilor 
afective, de recepţie, adaptării la noua identitate) sau ale unor obiective cu caracter de 
beneficiu primar sau secundar 

Îngrijorarea specialiştilor în materie ( medici, psihologi, sociologi, cadre didacti
ce etc.) este alimentată, în primul rând, de mondializarea crescândă a acestei problematici 
şi de ştergerea tot mai rapidă a distincţiei existente întro recentă anterioritate între ţările 
producătoare, consumatoare şi de tranzit. 

Este foarte important ca toți copiii sa fie in siguranță si sa trăiască fără sa fie su
puși violentei fizice, verbale sau emoționale.  

Violenta este un fenomen amplu, multidimensional si plurideterminat, din cadrul 
cărora școala nu poate lipsi, de aceea acordam atenție stabilirii programelor de gestionare 
a acesteia.  

Având in vedere ca fenomenul violentei cunoaște in ultima vreme o amploare 
deosebita, sub toate aspectele ei, împreuna, cadre didactice, elevi, părinți si politia de pro
ximitate căutăm soluții care sa duca la diminuarea fenomenului.  

Sub etichetele „violență” si „agresivitate” descoperim o diversitate de forme  
comportamentale ce se înscriu pe un continuum cuprinzând: confruntarea vizuală, porecli
rea, tachinarea, ironizarea, imitarea cu scop denigrator, refuzul de a acorda ajutor, brusca
rea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea, împingerea, înjunghierea, împușcarea etc.  

Agresivitatea – este comportamentul încărcat de reacții brutale, de atacare, dis
tructive; este starea de atitudine bătăioasă, de trăi prin forță si înfricoșa pe alții, după cum 
este capacitatea de a înfrunta un obstacol, de confruntare, de a nu da înapoi în fata greută
ților ivite; este comportamentul distructiv, violent orientat spre persoane, obiecte sau spre 
sine (P.P. Neveanu, 1978 ). 
        Violența în școli este un fenomen întâlnit in școlile din Romania. Violența verbală dă 
naștere violentei fizice, motiv pentru care sistemul educațional ar trebui sa intervină prin 
măsuri de soluționare a conflictelor școlare, prin introducerea unor cursuri care sa ofere 
sprijin atât părinților cat si elevilorproblema. Una dintre aceste soluții este prezenta unui 
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psiholog care să consilieze elevii și să colaboreze cu cadrele didactice în vederea reducerii 
riscului de violență. 

Motivele violenței în școli: primul pas în soluționarea conflictelor școlare 
Pentru a înțelege actele de violenta in scoli este mai mult decât important sa cu

noaștem motivele care duc la declanșarea acestora. De multe ori copilărești pentru un 
adult, motivele violentei fizice sau verbale in mintea unor adolescenți sunt grave, ceea ce 
ii face sa reacționeze în funcție de felul in care concep o anumita situație sau în funcție de 
nivelul de educație primit. În urma unor studii realizate de specialiștii În domeniu și în 
urma declarațiilor elevilor din diferite scoli, eleviiproblema sunt aceia care au dificultăți 
în comunicarea cu părinții sau aceia care provin din familiile în care predomina climatul 
conflictual.   
           Anturajul este, de asemenea, unul dintre motivele conflictelor școlare. Marea majo
ritate a elevilor se afiliază unor „găști” si copiază comportamentul și felul de a acționa al 
„partenerilor”. Chiar daca exista anumite acțiuni pe care nu le considera adecvate, elevii 
acționează în funcție de comportamentul întregului grup de teama de a nu fi dați la o par
te. Dorința de a ieși în evidența, teribilismul vârstei, nevoia de a se face cunoscuți sunt alți 
factori de violenta in rândul elevilor. Toate aceste acte agresive influențează negativ siste
mul educațional, dar și siguranța celor care învață în școlile în care incidentele violente 
„fac parte” din programa școlara.  

Sistemul educațional și modul în care acesta poate rezolva conflictele școlare 
Violenta fizica este o problema de actualitate atât in rândul cadrelor didactice cât 

și în rândul elevilor care învață în școlile românești. Pentru soluționarea problemelor con
flictuale exista numeroase metode, mai mult sau mai puțin folositoare în funcție de gravi
tatea situației: 

 medierea conflictelor școlare este un procedeu care consta in soluționarea dis
putelor prin intervenția unei persoane neimplicata in conflict. În cadrul școlilor, acesta 
procedura trebuie urmata de un psiholog sau de un consilier pedagogic.  

 echilibrarea intereselor poate diminua riscul apariției conflictelor școlare prin 
acordarea aceluiași statut ambelor persoane participante la conflict. În acest sens, soluțio
narea problemei este mult mai simpla, iar conflictul poate fi „stins” mai ușor.  

 corectarea climatului conflictual in familie reduce numărul elevilorproblema, 
principalii „suspecți” în declanșarea actelor violente.  

 realizarea unui echilibru al statutului elevilor in școala; prin aceasta procedura 
fiecare elev învață ca este egal în drepturi indiferent de situația financiara sau de statutul 
social al părinților. 

Violenta în școli nu trebuie încurajată! Cadrele didactice și părinții sunt cei care 
au rol decisiv, atât în rezolvarea conflictelor școlare, cât și în eliminarea riscurilor ce pot 
declanșa apariția acestora.  

 
 
 
 

SPUNE NU VIOLENŢEI! 

AVEM DREPTUL SĂ TRĂIM ÎNTR-O LUME FĂRĂ VIOLENŢĂ 

 
Prof.Ivana Monica, 
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Scoala Gimnaziala Putineiu, 
com.Putineiu,Jud.Teleorman 

 
Violenţa a devenit o problemă gravă şi îngrijorătoare. Întȃlnim violenţă acolo, 

unde ar trebui să fie armonie şi înţelegere, adică în familie; în şcoală unde ar trebui să 
existe educaţie, vedem violenţă, pe stradă şi în societate la fel. Tot mai des in ultimul timp 
părinţii se plîng de copiii lor, deoarece aceştia sunt mai agitaţi, mai greu de stăpînit, vor
besc urȃt, stau ore în şir în faţa televizorului şi a calculatorului. 

Violenţa tulbură grav mediul şcolar. Ea conduce la o deteriorare a climatului în 
şcoală, afectează raporturile elevelev şi elevprofesor şi generează sentimente de insecu
ritate, de teamă, care influenţează negativ dezvoltarea normală a elevului. Şcoala este un 
loc, unde elevii se instruiesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se promo
vează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a 
copilului. Pentru ca şcoala să îşi asume rolul de prevenire şi stăpȃnire a violenţei, prima 
investiţie trebuie făcută în domeniul formării profesorilor. În condiţiile unui mediu famili
al instabil, tensionat, conflictual, şcoala poate reprezenta pentru elev o a doua şansă. 
             N. Iorga zicea:”Copiii învată bunatatea de la natură, iar răutatea de la oameni!” 

Elevii agresivi care produc incidente violente sunt percepuţi ca fiind, în cea mai 
mare parte, copii cu probleme familiale şi probleme materiale deosebite, copii ai căror 
părinţi sunt divorţaţi, decedaţi sau plecaţi la muncă în străinătate. Lipsa autocontrolului îi 
poate transforma în victime ale violenţei, drogurilor, alcoolului . Deci, este indicat să do
vedim copiilor că ne interesează viata lor, să ascultăm ce ne povestesc şi săi determinăm 
să comunice cu noi orice gȃnd al lor, faptă sau acţiune, participȃnd astfel direct sau indi
rect la activitatile lor. 

Întro familie bantuită de violenţă, copiii cresc întro atmosferă în care nevoile 
lor de bază sunt profund neglijate. Copiii proveniţi din aceste medii se adaptează greu la 
situaţiile de comunicare, iar limbajul şi gesturile lor agresive par a masca un dezechilibru 
psihic. Copiii care asista la scene de violeta în familie vor avea o predispozitie ridicata 
spre violenţă. Atitudinea profesorilor este de a le îndrepta comportamentul prin sprijin şi 
consiliere. Iniţierea de concursuri între clase, spectacole, scenete, vizȃnd prevenirea vio
lenţei, precum şi activităţi de tipul „Săptămîna toleranţei în şcoală” sau crearea unor situa
ţii care au drept scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare în rezolvarea de conficte, sunt 
doar cȃteva din activităţile organizate pentru anihilarea violenţei de orice gen.  

Comportamentele violente îşi pot avea originea şi întrun management defectuos 
al clasei. Lipsa de comunicare şi atitudinea profesorului faţă de elevi poate genera de ase
menea situaţii conflictuale ori comportamente violente .Acte de violenţă moderată au exis
tat mereu în şcoli, dar incidentele zilnice trebuie tratate cu seriozitate. E trist să observăm 
că şi elevii din clasele primare devin tot mai agresivi. Dacă ne gîndim mai bine, spunem 
mereu că binele învinge totdeauna răul, dar oare în basmele copilăriei lupul cel rău care a 
comis „fapte de violenţă” la adresa iezilor nu a fost pedepsit tot violent? Cum putem învă
ţa să fim toleranţi? Se spune: bine faci, bine găseşti! Dar de multe ori „binele” îl găseşti nu 
la cel căruia iai făcut bine, ci la cine nu te aştepţi! Cred că cel mai corect ar fi ca elevul să 
fie pus cȃt mai des în situaţia de a expune propria soluţie de rezolvare a situaţiilor de vio
lenţă, de a conştientiza urmările unei astfel de situaţii. 

Numărul mare de incidente violente este întîlnit la clasele terminale din fiecare 
ciclu de învăţământ. Profesorul timpurilor moderne este partenerul elevilor, se comporta 
întro manieră interactivă, fiind un mediator al procesului de învăţare şi formare a viitoru
lui „om”, caută punctul de vedere al elevului cu scopul de a înţelege percepţiile sale cu
rente şi a le folosi în acumularea cunoştinţelor viitoare. 
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Nu întotdeauna profesorul reuşeşte să rezolve problemele de comportament, situ
aţiile conflictuale. Atunci se impune lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe 
persoane: diriginţi, profesori ai clasei, părinţi, psihologi, pedagogi, asistenţi sociali.  

Trebuie totuşi să nu mai stam nepăsători şi să privim cu indiferenţă, ci să ne unim 
eforturile pentru că noi suntem cei mai aproape de stările de manifestare ale copiilor şi 
putem să avem dialog social cu parinţii cu probleme de comportament . 

Se impune asigurarea unui climat social mai bun în şcoli prin formarea unor 
comportamente nonconflictuale şi dezvoltarea de abilităţi sociale care să evite generarea 
situaţiilor de violenţă. Elevii trebuie implicaţi activ în soluţionarea conflictelor, iar părinţii 
sunt bineveniţi în şcoală oricand. 
            Nolte spunea: „Faptul că le oferim copiilor noştri o lume plină de încurajare, tole
ranţă şi preţuire, o lume în care să aibă parte de acceptarea, aprobarea şi recunoaşterea 
noastră, o lume în care să dăruiască din tot sufletul şi să se aştepte în schimb la corectitu
dine, bunăvoinţă şi consideraţie, le poate transforma viaţa şi poate transforma calitatea 
vieţii tuturor celor care le sunt în preajmă”. 
          Să nu uităm! Omui precum copacul: cînd de mic se strîmbă, anevoie se mai în
dreaptă! 
 
 
 
 
            

STOP VIOLENȚEI ASUPRA COPILULUI, ÎN FAMILIE! 
 

                                                                                        Codilă Monica 
                                                                                            Școala Gimnazială nr. 2 Reșița 

 

 O veche zicală românească legată de educația copiilor spune că bătaia e rupta din 
rai. Nimic mai fals și mai nociv. Violența este ultima opțiune la care părintele ar trebui sa 
ajungă vreodată! Ce efecte are? Întotdeauna dăunatoare. 
 Copiii sunt azi tot mai des expuși violentei în familie, pe stradă și la școală. Ma
joritatea actelor de violență sunt trăite de către copii în familie. Aceste acte pot îmbrăca 
forma violenței fizice, sexuale și emoționale. Copilul are încredere infinită în adult, iar 
acesta e responsabil față de copil. 
 Dar între cei doi există o evidentă diferență de putere. Iar adulții utilizează, 
uneori cu bună știință, alteori fară să fie conștienți, violența fizică, verbală și emoțională. 
Dar „care sunt toate acestea?”, veți întreba. 
 Violența fizică în creșterea și educarea unui copil înseamnă al brusca, al lovi, a 
te folosi de forța fizică pe care o ai ca adult, fara a încerca sati controlezi sau stapânești 
emoțiile. 
Violența verbală, cel mai ușor de remarcat, înseamnă amenințare, umilire, insultă, 
acuzare, criticare, ton răstit, poruncitor și superior, ironizare. 
 Violenta psihica: așteptari nerealiste care nu sunt în acord cu ce își dorește sau 
poate în mod real copilul, neacceptarea sau ignorarea emoțiilor pozitive sau negative ale 
copilului, accentuarea greșelilor lui, lipsa de consecvență în respectarea unei atitudini sau 
reguli față de copil. 
  Copilul bătut, mai ales daca este agresat de un adult pe care îl respectă, (de obi
cei unul dintre părinți), poate afecta grav dezvoltarea și interacțiunea sociala în copilarie și 
în viața de adult. În cazul violenței fizice, pe termen scurt, cel mic poate manifesta neîn
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credere, teamă, dificultați de întelegere și învățare, curiozitate scăzută, somnolență, 
coșmaruri, manie, violență și atitudini provocatoare în relațiile cu alți copii sau adulți. 
 Crescând, se poate confrunta cu sentimente de inferioritate, comunicare dificilă, 
predispoziție spre agresivitate. Copilul poate să ajungă la concluzia că violența este o 
formă de atașament între oameni! De multe ori, violența este percepută de micuț ca un 
semn (poate singurul) al interesului părintelui față de el. Atunci când copilul nu 
recunoaște violențele la care este supus, el refuză separarea de părintele violent. Iar la 
vârsta adultă poate adopta atitudini masochiste. 
 Consecințele utilizării violențelor emoționale în creșterea copilului îl fac pe 
acesta să „câștige” o stimă de sine redusă, timiditate, neîncredere, ostilitate, anxietate. Să 
manifeste depresii, obsesii sau autoagresiune. Ca adult, are dificultați de maturizare, poate 
trăi situații repetate de eșec. Acestea îi confirmă incapacitatea și sentimentul că nu este 
valoros, are inhibiții sociale si dificultați de comunicare ți adaptare. 
 Intorcandune la copilarie, ne întrebăm, așadar, de ce este bătaia, chiar și în cele 
mai aparent inofensive forme, periculoasă pentru copil? Răspunsurile sunt multe: îi arată 
ce este violența; distruge certitudinea copilului că este iubit; provoacă anxietate – el 
așteaptă cu teamă urmatoarea data când va fi lovit; face loc unei minciuni – deși spun că o 
fac în scop educațional, părinții lovesc, de fapt, copiii pentru ași exterioriza propria furie. 
Asta poate provoca la copil manie, frustrare, dorință de răzbunare. 
 Aceste sentimente vor fi reprimate, dar exteriorizate mult mai tarziu; cel mic 
învata sa accepte argumente fară logică (clasicul „te bat pentru binele tău”); distruge sen
sibilitatea și compasiunea copilului față de sine și față de alții. Mai departe? Să ne între
bam ce lecții pe termen lung reține fiul/fiica din bătăi și alte corecții asemanatoare. Ei 
bine, va învata ca un copil nu merită respect, că binele poate fi învațat prin pedeapsă (va 
dori să pedepsească, la randul lui, pe alții), că suferința trebuie ignorată, că violența 
reprezintă o manifestare a iubirii, și că negarea emoțiilor este sănatoasă. 
 
 
 

 
 
 
 
 

AVEM DREPTUL SĂ TRĂIM ÎNTR-O LUME FĂRĂ VIOLENȚĂ 
 

Prof. Cojocaru Ramona 
Școala Gimnazială ”Sfânta Maria” Botoșani 

 
 

În ultimii ani, presa, massmedia informează în permanenţă despre fenomenul 
violenţei. 

Violenţa a devenit o problemă gravă şi îngrijorătoare. Întâlnim violenţă acolo 
unde ar trebui să fie armonie şi înţelegere, adică în familie; în şcoală unde ar trebui să 
existe educaţie, vedem violenţă, pe stradă şi în societate la fel. Tot mai des în ultimul timp 
părinţii se plâng de copiii lor, deoarece aceştia sunt mai agitaţi, mai greu de stăpânit, vor
besc urât, stau ore în şir în faţa televizorului şi a calculatorului. 

Violenţa tulbură grav mediul şcolar. Ea conduce la o deteriorare a climatului în 
şcoală, afectează raporturile elevelev şi elevprofesor şi generează sentimente de insecu
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ritate, de teamă, care influenţează negativ dezvoltarea normală a elevului. Şcoala este un 
loc, unde elevii se instruiesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se promo
vează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a 
copilului. Pentru ca şcoala să îşi asume rolul de prevenire şi stăpânire a violenţei, prima 
investiţie trebuie făcută în domeniul formării profesorilor. În condiţiile unui mediu famili
al instabil, tensionat, conflictual, şcoala poate reprezenta pentru elev o a doua şansă. 

Elevii agresivi care produc incidente violente sunt percepuţi ca fiind, în cea mai 
mare parte, copii cu probleme familiale şi probleme materiale deosebite, copii ai căror 
părinţi sunt divorţaţi, decedaţi sau plecaţi la muncă în străinătate. Lipsa autocontrolului îi 
poate transforma în victime ale violenţei, drogurilor, alcoolului sau aventurilor sexuale. 
Deci, este indicat să dovedim copiilor că ne interesează viața lor, să ascultăm ce ne poves
tesc şi săi determinăm să comunice cu noi orice gând al lor, faptă sau acţiune, participând 
astfel direct sau indirect la activitățile lor. 

Întro familie bântuită de violenţă, copiii cresc întro atmosferă în care nevoile 
lor de bază sunt profund neglijate. Copiii proveniţi din aceste medii se adaptează greu la 
situaţiile de comunicare, iar limbajul şi gesturile lor agresive par a masca un dezechilibru 
psihic. Copiii care asistă la scene de violență în familie vor avea o predispoziție ridicată 
spre violenţă. 

Comportamentele violente îşi pot avea originea şi întrun management defectuos 
al clasei. Lipsa de comunicare şi atitudinea profesorului faţă de elevi poate genera de ase
menea situaţii conflictuale ori comportamente violente. Acte de violenţă moderată au exis
tat mereu în şcoli, dar incidentele zilnice trebuie tratate cu seriozitate. E trist să observăm 
că şi elevii din clasele primare devin tot mai agresivi. Dacă ne gândim mai bine, spunem 
mereu că binele învinge totdeauna răul, dar oare în basmele copilăriei lupul cel rău care a 
comis „fapte de violenţă” la adresa iezilor nu a fost pedepsit tot violent? Cum putem învă
ţa să fim toleranţi? Se spune: bine faci, bine găseşti! Dar de multe ori „binele” îl găseşti nu 
la cel căruia iai făcut bine, ci la cine nu te aştepţi! Cel mai corect ar fi ca elevul să fie pus 
cât mai des în situaţia de a expune propria soluţie de rezolvare a situaţiilor de violenţă, de 
a conştientiza urmările unei astfel de situaţii. 

Nu întotdeauna profesorul reuşeşte să rezolve problemele de comportament, situ
aţiile conflictuale. Atunci se impune lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe 
persoane: diriginţi, profesori ai clasei, părinţi, medici şcolari, psihologi, pedagogi, asis
tenţi sociali. 

Se impune asigurarea unui climat social mai bun în şcoli prin formarea unor 
comportamente nonconflictuale şi dezvoltarea de abilităţi sociale care să evite generarea 
situaţiilor de violenţă. Elevii trebuie implicaţi activ în soluţionarea conflictelor, iar părinţii 
sunt bineveniţi în şcoală oricînd. 

Nolte spunea: „Faptul că le oferim copiilor noştri o lume plină de încurajare, tole
ranţă şi preţuire, o lume în care să aibă parte de acceptarea, aprobarea şi recunoaşterea 
noastră, o lume în care să dăruiască din tot sufletul şi să se aştepte în schimb la corectitu
dine, bunăvoinţă şi consideraţie, le poate transforma viaţa şi poate transforma calitatea 
vieţii tuturor celor care le sunt în preajmă”. 

Să nu uităm! Omui precum copacul: când de mic se strîmbă, anevoie se mai 
îndreaptă! 
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                                            BĂTAIA ESTE RUPTĂ DIN RAI? 
 

                                        Prof.înv.prim.:Constandache Ionica, Scoala Nr. 18, Galați 
 

             Copiii sunt precum florile, precum copacii, iar atât părinții cât și noi cadrele di

dactice, pe cât de mult și de frumos  punem la rădăcină, pe atât de luminoși  și de falnici 

vor crește. 

             Însă, din păcate, nu toți adulții înțeleg acest lucru, transformând acești copii în 

adevărate victime  pe care îi supun unor agresiuni de diverse forme, iar viața acestora se 

transformă întro dramă și ca urmare copilăria lor este răpită. 

             Copiii sunt mult mai plăpânzi și mult mai firavi decât adulții și nu înțeleg de ce, 

un om matur, poate să transforme viața unui copil întrun calvar. O societate care crește 

copii cu violențe este o societate care nu sa vindecat. Este o societate în care, copiii care 

au devenit apoi părinți, vor abuza în continuare copiii în diverse moduri. Acești părinți nu 

au reușit să devină adulți în adevăratul sens al cuvântului ci,  sunt doar ”niște copii” întro 

carapace de oameni mari. 

             De ce sunt copiii abuzați? 

             Cei mai mulți specialiști în domeniu sunt de părere că, creșterea alarmantă a 

abuzului asupra copiilor are legătură cu insecuritatea pe care o simt oamenii și care este 

generată de nesiguranța care vine din faptul că legile țării noastre se schimbă mereu, dar și  

din atitudinea celor care sunt la conducere și că oamenii nu se pot baza pe lucruri care să 

nu fie valabile pe un timp îndelungat.  Drept urmare, această nesiguranță, creează o stare 

de agresivitate în rândul adulților care bineînțeles, această agresivitate se descarcă pe cei 

mai vulnerabili și anume pe copii, pe cei care societatea ți ia dat săi crești. 

           Pe de o parte, în ceea ce privește incidența asupra abuzului, o mare parte dintre 

copii au afirmat faptul că sunt abuzați acasă de părinții lor, drept practică ocazională în 

contextul educației și disciplinării:”Mama și tata mă altoiesc ca să mă învețe de bine”. 

           La polul opus o parte dintre părinți recunosc faptul că își bat copiii și consideră că 

bătaia este o metodă eficientă și dezirabilă, sănătoasă și pozitivă de creștere și educare a 

copiilor, fiind de altfel vorba de părinți care fac în mod deliberat acest lucru.Acești părinți 

susțin în continuare că:”Bătaia este ruptă din rai”.  

Deși în România există idea că:”Unde bate mama crește” trebuie să se renunțe la ideea că 
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copilul învață sau înțelege de frică. Copilul va ajunge undeva dacă cineva îi va spune că 

poate face lucrul acesta și nu i se vor oferi mesaje negative de genul:”Ești prost!;Nu știi 

nimic!ect.” 

          De cele mai multe ori copiii care sunt abuzați consideră că ei au o problem, drept 

urmare,  aceștia vor avea speranțe foarte mici, dorințe foarte mici și mai mult decât atât va 

disparea încrederea în sine. Copiii învață bine și se dezvoltă frumos când se simt protejați,  

relaxați, atunci când au încredere în oamenii din jurul lor. 

        Pe lângă afecțiunea și încurajările părinților în vederea eliminării violenței asupra 

copiilor, există ceva ce se întâmplă mai mult decât alte generații în viața copiilor și anume 

faptul că aceștia sunt mai tot timpul online.  Acest lucru îi face pe copii mai insensibili la 

violență, îi face mult mai precis victime ale violenței. 

         În concluzie este de datoria noastră, a cadrelor didactice să spunem: 

”NU violenței! și să raportăm orice semn al abuzului asupra copiilor. Mai mult decât atât, 

violența este o problemă care poate duce la o criză în viitor și cum lumea este întro con

tinuă  schimbare,  noi cei din jurul copilului, trebuie să fim compatibili cu aceasta. 

 

 

VIOLENȚA ÎN FAMILIE ȘI SOCIETATE 
 
                                                                              Prof. Constantin Liliana 
                                               Colegiul Tehnic “Nicolae Bălcescu”Balș, Olt 
 
 
  De prea puţine ori ne gândim la familiile în care relaţiile sunt foarte tensionate şi 
în care au loc acte de violenţă, de la forme aparent banale, precum utilizarea unui limbaj 
violent, la abuzuri fizice grave sau chiar provocatoare de moarte. Din păcate, atât noi, cât 
şi societatea, facem mult prea puţin pentru ai proteja pe cei abuzaţi în propria lor casă, 
de către propriul părinte sau propriul soţ. De cele mai multe ori, lumea se mulţumeşte 
spunând că „rufele murdare se spală în familie”. Statisticile spun că este mai probabil ca 
o persoană să fie lovită sau ucisă în propria familie de un membru al familiei decâtzoriun
dezaltundeva. 
    Chiar dacă suntem tentaţi să credem că violenţa domestică înseamnă doar abuz 
fizic, în realitate, aceasta poate lua nenumărate forme, unele subtile şi fără urme fizice. 
Violenţa domestică poate fi îndreptată asupra oricărui membru al familiei, însă cei mai 
expuşi sunt copiii, bătrânii şi fe
meile,zchiarzdacăzşizbărbaţiizpotzfizvictimelezacestuiztipzdezviolenţă. 
  Dintre nenumăratele forme de abuz în familie amintim abuzul fizic, abuzul sex
ual, abuzul psihologic (manifestat prin umilire, sarcasme, derâdere, ameninţări, dispreţ, 
insulte publice), abuzul economic (care se poate manifesta prin controlul inechitabil al 
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resurselor financiare ), abuzul social (prin care victima este izolată de societate şi chiar de 
alţi membri ai familiei), abuzul moral (prin care sezinterzicezlibertateazreligioasăzşizcul
turală). 
  Consecinţele violenţei în familie sunt devastatoare şi îi marchează pe viaţă nu 
doar pe membrii familiei, ci întreaga societate care, din păcate, alimentează comporta
mentele violente prin promovarea implicită sau explicită a violenţei prin mass media, 
internet, jocuri video, filme, muzică, şi chiar şi prin intermediul religiilor. Aşa cum spunea 
Papa Emerit Benedict al XVIlea în mesajul său pentru Ziua Mondială a Păcii de pe 1 ianu
arie 2008, familia ar trebui să fie locul unde se învaţă pacea şi iubirea: 
  „Întro viaţă de familie sănătoasă se experimentează unele componente funda
mentale ale păcii: dreptatea şi iubirea dintre fraţi şi surori, autoritatea exprimată de 
părinţi, slujirea iubitoare pentru fraţii neputincioşi, ajutorul reciproc în nevoile vieţii, dis
ponibilitatea de al primi pe celălalt, şi, dacă este necesar, iertarea lui. De aceea, familia 
este prima educatoare a păcii şi este de neînlocuit”. 
  O atitudine abuzivă şi inacceptabilă, întâlnită adesea, este cea a conducătorului 
spiritual care propune credincioşilor să răspundă la violenţă cu violenţă, sau instigă subtil 
şi poate inconştient, la ură şizdispreţ. 
  Violenţa în familie este o formă complexă de încălcare a drepturilor omului, a 
egalităţii dintre bărbat şi femeie, precum şi o problemă de sănătate fizică şi mentală a 
individului. Este o boală socială care se reflectă ulterior în alte forme de violenţă şi, în 
acelaşi timp, o consecinţă a celorlalte forme de violenţă. De aceea, trebuie să avem cura
jul să luăm atitudine, ţinând cont că problema violenţei în familie este tratată superficial 
de majoritatea membrilor societăţii noastre, iar victimele nu beneficiază întotdeaunaz
dezprotecţiezeficientăzdinzparteazsocietăţii. 
  Toate bisericile creştine şi toate religiile lumii, prin liderii comunităţilor, dar şi 
prin credincioşi, au datoria morală de a lua atitudine în faţa acestui flagel ameninţător, 
pentru că, dacă familia este ameninţată,zîntreagazsocietatezestezameninţată. Tinerii, 
speranţa zilei de mâine, adulţii, stâlpii societăţii contemporane, şi bătrânii, farurile 
înţelepciunii umane, au datoria morală de a forma în jurul lor, în sânul familiilor, oaze de 
pace care să redea omenirii speranţa şi lumina iubirii. Bunăstarea societăţii depinde în 
mod incontestabil de situaţia familiei şi de modul în care sunt construite relaţiile în celula 
primordială a întregii omeniri. 

Copiii care trăiesc întrun mediu unde violenta în familie a devenit un mod de 
viață riscă să fie traumatizați atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de ve
dere psihologic. Chiar dacă sunt victime ale violenței în familie sau doar martori, 
consecințele își pun amprenta atât asupra copilariei, 
darașizasuprazviețiizdezadult. Violența în familie îl determină pe copil să nu își mai 
înțeleagă relația cu părinții, simținduse inițial apropiat de amândoi. Iubirea sa pentru 
ambii părinți intră astfel în conflict cu situația de natură violentă dintre aceștia. De ase
menea, copiii simt nevoia să ia partea unuia dintre 
parinți,ziarzalțiizpreferăzsăzsezîndepartezezdezamândoi.                                                                                                                     
Unii copii dezvoltă o strategie de ași exprima sentimentele printrun comportament 
negativ. Părinții înțeleg greșit acest mesaj și se grăbesc în ai pedepsi pe micuți; ig
norândule însă acest „strigăt” de ajutor, copiii ajung să creadă tot mai mult că într
adevăr, ei sunt cauza violenței în familie. 

Părinții reprezintă modele de urmat pentru orice copil; violența în familiei îi 
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transmite însă că acesta este un comportament normal; astfel, copilul crește acceptând 
violența ca pe o normalitate, crezândzînzceeazcez
vede:zpartenerulzmaizputerniczsezimpunezprinzforță. 
  În faţa „publicităţii” – voluntare sau involuntare – ce i se face violenţei, atât în 
politică, în massmedia, pe internet, în muzică, în sport, la locul de muncă, în afaceri, pe 
stradă, cât şi în şcoli şi instituţii religioase, trebuie să ne umplem sufletele şi minţile de 
speranţă şi acţiuni concrete care să contrabalanseze flagelul violenţei din societatea con
temporană, transformând „cultura morţii” întro cultură a vieţii şi a iubirii. 

 
 
  Bibliografie: 
Violența în familie note de curs, Maria Pescaru, Craiova 2012 
Asistența socială Studii și aplicații. Violența în familie și metodologia intervenției, G. 
Neamțu și Dumitru Stan, editura Polirom 2005 
Violenţa în familie suport de curs pentru învăţământul la distanţă, Drd. Ana Rădulescu 
 

 

 

 
CE ESTE BULLYING-UL ? 

 

Prof. Constantinescu Florentina 
Școala Gimnazială Nr. 18, Galați 

 

  ,, Violența este ultimul refugiu al incompetenței.”  
        Issac Asimov 
 Bullyingul este un act comportamental repetat, îndreptat spre rănirea fizică sau 
mentală a unei persoane. 

El se caracterizează prin comportamentul unei persoane care încearcă să obțină 
supremația asupra altora. Cel mai ușor se poate observa această formă de violență în gru
purile de copii.  Școala fiind mediul în care se manifestă cel mai  des luptele pentru pute
re.  

Elevii care au astfel de comportamente îi lovesc pe cei din jur, îi fac de rușine, îi 
jignesc și le pun diverse porecle. 

Un alt comportament adoptat de aceste persoane este acela de a obliga alte per
soane să facă ceea ce nu doresc. 

Care este profilul celor care agresează? 
Tineri ce caută să atragă atenția. Își doresc cu orice preț să devină cunoscuți și 

populari. Atunci când se leagă de cineva mai mic decât ei, acest lucru îi face să se simtă 
importanți și puternici. Unii din acești ,, agresori” pot să provină din familii dezorganizate 
în care a țipa, a arunca cu obiecte în celălalt sau a te comporta urât este o modalitate de 
răspuns la o situație stresantă sau problematică. 

O parte dintre cei considerați ,, răi” sunt conștienți de disconfortul la care își su
pun colegii,  dar alții nuși dau seama cât de dureroasă poate să fie postura în care sunt 
puse  ,, victimele” lor. Cei care cad  victime sunt în general copiii timizi, lipsiți de forță, 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

110 

care se supără foarte repede, incapabili de a se apăra singuri. 
Cum facem față fenomenului de bullying? 
Una dintre tacticele cele mai interesante și utile este exprimată foarte bine în sin

tagme ,, all aboard !”. Acest lucru înseamnă că pentru stoparea violenței toată lumea tre
buie să fie implicată. Vorbim despre faptul că, școala, profesorii, elevii, personalul auxili
ar și părinții trebuie să colaboreze pentru a face din spațiul școlar o zonă sigură. 

 Pentru a rezolva această problemă nu sunt suficiente doar  niște  semnale verbale 
de alarmă trase de față cu toți elevii școlii. Trebuie să descoperim cauza comportamentu
lui abuziv, să comunicăm cu persoana în cauză, să căutăm o metodă de a remedia situația, 
să alcătuim un plan de rezolvare pe care săl punem în aplicare. 

Ce sfaturi poți da unui copil pentru a evita să devină victimă? 
Încearcă să eviți astfel de persoane  asta nu înseamnă că nu trebuie să mai mergi  la școa
lă. 

Păstreazăți o postură dreaptă și curajoasă – atunci când te afli întro situație deli
cată, ești o posibilă victimă a celor mai mari decât tine, e normal săți fie frică. Încearcă să 
nu arăți acest lucru, o simplă atitudine mai curajoasă te poate salva din situație. 

Simtete bine cu tine însuți! – Nimeni nu e perfect, dar știm că putem schimba 
acest lucru. 

Făți  prieteni! – Sentimentul de apartenență la un grup te ajută să faci față con
flictelor și problemelor pe care leai putea întâmpina cu cei din afara grupului. 

Dacă cineva se leagă de tine, încearcă să nu răspunzi și să fii indiferent. 
Vorbește cu un adult atunci când ai probleme – Nu ezita să ceri ajutorul cuiva 

dacă situația devine periculoasă. 
Sperând că aceste sfaturi vor fi utile pentru cineva, nu pot încheia fără a reaminti, 

că putem rezolva această problemă apărută în mediul școlar printro mai bună colaborare 
dintre școală  familie  elev. 

 

 

 
 
 
 

EDUCAȚIA ÎN LUPTA ANTI-VIOLENȚĂ 
 
 

Cordoș Ana-Maria, Liceul Creștin Logos Bistrița 
 
 
 
 Violența este un concept des întâlnit în contemporaneitate, generația tânără îi 
recunoaște ușor înțelesul deoarece, încă din gradiniță, doamna educatoare aduce acest 
termen la cunoștința copilului preșcolar și, mai apoi pe tot parcursul școlarității. 

 Ce anume definim atunci când ne referim la violență? Dicționarul explicativ al 
limbii române definește violența ca fiind „putere mare, intensitate, tărie, lipsă de 
stăpânire în vorbe sau în fapte; faptul de a întrebuința forța brutală; constrângere, vio-
lentare; siluire; încălcare a ordinii legale”. Astfel, violența poate fi de mai multe feluri: 
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fizică, verbal, psihică, emoțională.  
Pentru copilul preșcolar / de vârstă școlară mică situția violenței devine ușor de 

recunoscut în momentul în care cadrul didactic dovedește actele de violență care apar în 
colectivitate. Și acestea nu sunt puține. Sau pot fi?! … Cine determină apariția violenței? 
Cum de există în fiecare colectivitate? Și cum putem să reducem cât mai mult numărul 
cazurilor de violență de la clasă?  

În cele ce urmează vom încerca să prezentăm, suciint, răspunsul la aceste între
bări, cu credința că violența poate fi dezarmată, redusă la minim în grupele/clasele de 
elevi. 

Experiența didactică la clasă, observațiile făcute, mau ajutat să văd situații ase
mănătoare de violență în colectivele de elevi pe care leam condus. Mai exact, în clasele 
din mediul rural cu care am lucrat, copiii cu un comportament violent erau aceia a căror 
familie era cel mai puțin interesată de situația școlară a copilului, implicarea acestor 
părinți în problematica școlii fiind mai degrabă un răspuns la apelul învățătorului, pentru 
a înțelege situația de violență în care fiul lor a fost implicat. Cazurile de violență au fost 
observate și în școlile din mediul urban, păstrânduse același tipar: părinții mai puțin 
interesați de situația școlară erau ai elevului cu manifestări violente frecvente. Chiar dacă 
există similitudini între ruralurban, numărul de copii cu comportament violent este mai 
mare în mediul rural – dacă ne referim la violența fizică. Înțelegem că acest lucru se da
torează în cea mai mare parte educației. Gradul de educație al uni copil / adult are un rol 
hotărâtor în a alege forma de manifestare a stării interioare a fiecăruia.  

Cu toate acestea, dacă analizăm situații de violență apărute în mediul urban, se 
poate observa o reducere a actelor de violență; însă doar a celor fizice. Se poate observa 
progresul determinat de educație însă, observațiile făcute atestă doar o schimbare a 
modului de manifestare a violenței. Dacă violența fizică este evidentă, violența psihică, 
de care suferă cei mai mulți elevi în colectivitate, e puțin observabilă la început, efectele 
văzânduse, de cele mai multe ori, în timp. Putem vorbi, așadar, de o „rafinare” a 
violenței. Ce e de făcut atunci, dacă violența există încă, în urma educației? 

Violența este constrângerea, determinarea prin forță a celor din jur pentru a 
acționa conform credințelor proprii, fără a ține cont de credințele lor, de efectul acțiunii 
mele asupra lor. Cu toate acestea, ce ar putea face persoana violentă cu propriile trăiri, 
nemulțumiri, cu sentimentele negative pe care le încearcă atunci când lucrurile nu de
curg așa cum își dorește? 

Problema nu este simplă. Educației îi revine rolul de a găsi acele metode, acele 
modele care să atingă inima problemei. Violența este rezultatul unor trăiri interioare 
puternice, care se cer manifestate. Însă manifestarea lor nu ar trebui nicidecum să facă 
vreun rău colegului, prietenului. Așadar, rolul educației este de al conștientiza pe elev că 
este firesc să se simtă dezamăgit, dar asta nu trebuie să îl determine să ii facă rău celui ce 
la dezamăgit. O confruntare pașnică, împreună cu o persoană neutră, ajunge pentru 
regăsirea armoniei, a bunei înțelegeri. Rolul educației este de a conțientiza elevul că 
pornirile violente, firesti, chiar dacă apar, pot fi, nu ținute sub control, ci eliberate în mod 
pașnic. Astfel de elevi vor fi gata să recunoască situația în care se pot afla la un moment 
dat și vor putea să aleagă modul în care își vor manifesta mania, frustarea, nemulțumirea 
în acel moment. 

Subiectul este mult mai complex, fondul genetic având un rol extreme de impor
tant, mediul familial, de asemenea. Educația, prin aportul fiecărui dascăl dedicat, echi
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pat, căutând o influență hotărâtoare, o poate avea doar prin eforturile orchestrate ale 
celor implicați în educație; astfel șansele de reușită în lupta antiviolență sunt maxime. 

 
 

VIOLENŢA  ŞCOLARĂ 

 

Cosma Crina- Mirela 

ŞCOALA GIMNZIALĂ,, AVRAM IANCU ,,-HALMĂŞD 

Şcoala nu este un mediu izolat ci din contră o parte integrantă a comunitatii largi, 

iar problemele cu care se confrunta ca institutie şi mediu de formare a tinerilor privesc 

întreaga societate. Deşi în scoala ar trebui sa existe un climat pozitiv şi orice formă de 

violenţă ar trebui ţinută sub control pot exista forme de violenţă atât între elevi cât şi între 

profesori sau din nefericire între profesori şi elevi. Violenţa şcolară este doar una dintre 

manifestările violenţei cotidiene. Massmedia acordă din ce în ce mai multă atenţie 

violenţei tinerilor, violenţei şcolare încercând în acest mod să sensibilizeze societatea. 

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

creşterea eforturilor depuse pentru ameliorarea situaţiei prezente, prevenirea şi combaterea 

violenţei, în general, şi a celei şcolare, în special. Abordarea violenţei în şcoli ca formă 

particulară de violenţă, trebuie să ia în consideraţie trei conceptecheie: violenţa, şcoala si 

vârsta.  

Forme de manifestare a comportamentului agresiv 

Modul în care copiii de şcoală îşi manifestă comportamentul agresiv diferă în 

funcţie de gen. Băieţii preferă agresivitatea fizică, iar fetele formele de agresivitate indi

rectă, această diferenţiere fiind vizibilă încă de la vârsta preşcolară. Nu de puţine ori în 

jocul lor băieţii se împing şi îşi dau coate, iar fetele adresează vorbe alintate dar maliţioase 

referitoare la colegi sau colege de grupă. La vîrsta preşcolară şi şcolară primară doar un 

număr redus de copii manifestă forme severe de violenţă faţă de alţi copii sau faţă de ani

male, lor fiindule caracteristice comportamentele de tip opozant. Mai tîrziu la vîrsta ado

lescenţei datorită dezvoltării forţei fizice comportamentul agresiv devine mai sever, carac

terizat prin ameninţări. Adesea ei participă la acte de violenţă colective, însă tabloul clinic 

al manifestărilor agresive la copii şi adolescenţi este eterogen (Rotter, 1997). 

Formele de manifestare a comportamentului agresiv apar întotdeauna combinate 

şi nu se exclud reciproc, putând fi motivate instrumental sau afectiv. Comportamentul 

agresiv instrumental are ca scop obţinerea unui lucru bine stabilit. În acest caz comporta
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mentele agresive sunt planificate. Comportamentul agresiv afectiv este impulsiv, necon

trolat şi neplanificat, în această categorie intră comportamentele agresive reactive, deschi

se, directe, care pot fi verbale şi fizice.  

Violenţa în şcoală este generată de multiple cauze şi factori de influenţă, ale căror 

efecte se cumulează şi potenţează reciproc, conducând la apariţia unor astfel de fenomene 

sub variate forme de manifestare – de la cele mai simple la cele mai grave forme de 

comportament deviant. 

 În vederea identificării acestor cauze, se au în vedere factorii de risc în apariţia 

violenţei cât şi cauzele violenţei în şcoală. 

Alte abordări  consideră că principalele cauze ale violenţei sunt cele generate de: 

 violenţa în familie (copiii care aparţin unor familii în care se manifestă relaţii de violenţă 

preiau aceste ”modele de relaţionare”); 

 condiţiile economice (sărăcia extremă în care trăiesc unele familii, inclusiv copiii, îi 

împinge pe unii dintre ei la comiterea unor acte de violenţă); 

 mediul instabil (anumite evenimente intervenite în familie, de genul divorţului sau 

decesului unui părinte, precum şi climatul psihoafectiv instabil şi insecurizant în care se 

dezvoltă copiii 

– în familie sau în afara acesteia – pot conduce la manifestări de violenţă ale acestora); 

 stima de sine scăzută (indivizii cu o imagine de sine defavorabilă se implică în acte de 

violenţă pentru a compensa sentimentele negative cu privire la propria persoană şi pentru 

ca astfel obţin acceptarea grupului cu care comit actele de violenţă); 

 imaginea violenţei în massmedia (expunerea îndelungata la violenţa propagată de către 

media îi desensibilizeaza pe copii, ajungând astfel să o accepte, să o practice, să li se pară 

normlă; aceasta cu atât mai mult cu cât imaginea violenţei în media nu insista pe 

consecinţele asupra agresorului –penale, sociale etc. – si nici pe efectele asupra victimei); 

 sistemul legal (cadrul legal permisiv, în unele tari, privind violenţa tinerilor, situaţie care 

nu descurajează recidivarea); 

 lipsa comunicării şi a sentimentului de apartenenţă la comunitate a tinerilor, precum şi 

lipsa speranţei de reuşita în viata; violenţa şi aderarea la un grup violent creează acestora 

sentimentul de apartenenţă la o anume comunitate şi de încredere în viitor); 

 rasismul, sexismul, homofobia, stratificarea sociala, etnocentrismul (discriminarea 

centrata pe diferenţele între indivizi sau grupuri este o sursa de tensiune care poate genera 

violenţă; instituţiile pot legitima violenţa prin politici si practici institutionale, dând 
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dreptul indivizilor sa practice discriminarea la nivel individual, cu consecinţe minime). 

Bibliografie: 

Neculau Adrian, Gilles Ferreol, „Violenţa. Aspecte psihosociale”, Ed.Polirom, 2008, Iaşi; 

Neculau Adrian „Manual de psihologie socială”, Ed. Polirom, 2003, Iaşi;  

Neamtu Cristina “Devianţa şcolară”, Ed. Polirom, 2003, Iaşi. 

 

 

 

 
 

VIOLENŢA DOMESTICĂ 
 

Costache Adriana, Colegiul Tehnic Nicolae Bălcescu Balș 
Violenţa domestică este abuzul produs asupra unui partener în cadrul intim sau în cadrul 
unei relaţii familiale. Abuzul poate fi fizic, emoţional, psihologic, financiar sau sexual. 
Orice femeie forţată să îşi schimbe comportamentul, deoarece este speriată de reacţia part
enerului, intră în categoria celor abuzate. Statisticile arată că marea majoritate a incidente
lor de violenţă domestică sunt efectuate de către bărbaţi şi experimentate de către femei.Se 
poate începe în orice etapă a relaţiei şi este rareori un incident singular. În general, epi
soadele încep din ce în ce mai frecvent şi din ce în ce mai sever dea lungul timpu
lui.Violenţa domestică este rezultatul dorinţei agresorului de a avea putere şi control şi 
provine de la un dezechilibru de putere între sexe. Nu este cauzată de alcool, droguri, 
şomaj, stres sau boală. O combinaţie de factori îi permite să continue: 
• experienţele individuale atât ale agresorilor, cât şi ale celor agresaţi (gelozie, 
frică de abandon, stimă de sine scăzută) 
• reacţiile inadecvate ale societăţii (ex. neacționarea în justiţie, locuinţe insufi
ciente, lipsa serviciilor de îngrijire a copiilor, tendinţa de blamare a femeilor abuzate) 
• credinţele stereotipe ale societăţii şi atitudinile negative faţă de rolurile femeilor 
şi bărbaţilor (ex. “bărbatul este capul familiei, iar femeia trebuie să i se supună în orice”, 
“Aşa cum îţi aşterni, aşa dormi”) 
Înainte de 1990,violenţa în familie nu a fost tratată că o problema socială iar sensibilizarea 
opiniei publice privind această problema a început să se dezvolte abia la mijlocul anilor 
1990. Problema principală la acel moment era abandonul copiilor. Legea nr.217/2003 
privind prevenirea violenţei în familie a fost prima lege specifică din România, care se 
ocupă cu violența în familie şi a fost modificată permanent.Actuala lege privind violența 
în familie a adus noi schimbări importante în ceea ce priveşte ordinele de protectie îm
potriva: 
• violenţei verbale (limbaj agresiv, insulte, ameninţări, umiliri); 
• violenţei psihologice (posesivitate, provocarea de daune psihologice şi anxietate 
asupra persoanei abuzate, punerea în pericol a animalelor, distrugerea bunurilor, adresarea 
de ameninţări, folosirea armelor, gelozie excesivă); 
• violenţei fizice (lovituri cu palmele, cu pumnii, otrăvire); 
• violenţei sexuale (viol, incluzând constrângerea şi hărţuirea partenerului pentru 
activităţi sexuale); 
• violenţei economice (incluzând refuzul dreptului persoanei abuzate de a munci, 
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deprivarea membrilor familiei de hrană, îmbrăcăminte şi forţarea minorilor să muncea
scă); 
• violenţei sociale (incluzând izolarea persoanei abuzate, interzicerea intrării în 
contact cu familia sau prietenii şi împiedicarea minorilor de a frecvenţa şcoală); 
• violenţei culturale (împiedicarea accesului la activităţi de ordin cultural, etnic sau 
religios; ori forţarea victimelor să urmărească credinţe specifice sau practici spirituale); 
Violenţa domestică este cauzată de dorinţa agresorului de a avea control asupra parteneru
lui. Agresorii folosesc o varietate de tactici – fizice, emoţionale, sexuale şi financiare – 
pentru a deţine controlul; 
Violenţa domestică îmbracă multe forme: 
Abuzul fizicpoate reprezenta o simplă palmă sau un ochi vânăt, o buza spartă  sau un os 
rupt.În cazuri extreme poate avea ca şi consecinţă decesul persoanei. Abuzul fizic nu lasă 
întotdeauna semne vizibile. Nu subestima ceea ce ţi se întâmplă. În timp violența se inten
sifică. 
Abuzul emoţionalmulte femei experimentează violenţa domestică fără a fi fost vreodată 
abuzate fizic.Uneori,ele nu sunt sigure dacă ceea ce li se întâmplă are legătură cu violența 
domestică.Ele se tem de faptul că nimeni nu le va lua în serios dacă vorbesc despre 
asta.Abuzul emoţional este un atac asupra personalităţii tale, mai degrabă decât asupra 
corpului tău.El poate fi la fel de dăunător că şi abuzul fizic. De multe ori conduce la vio
lenţă fizică. 
Abuzul sexualpartenerul nu ar trebui să folosească forţă sau ameninţările pentru a  deter
mina femeia să întreţină relaţii sexual cu acesta.Dacă acest lucru se întâmplă, atunci el 
foloseşte actul sexual pentru aşi exercită autoritatea şi pentru a o controla. 
Abuzul financiarexistă mai multe forme de abuz financiar asupra femeilor, cum ar fi: 
partenerul le gestionează banii, controlează modul lor de cheltuire, verifică telefonul, îm
piedică femeia săşi găsească un loc de muncă. 
În fiecare an, în Europa,1 din 5 femei şi 1,5 milioane de copii sunt victime ale violenţei 
domestice. 
Bibliografie: 
1.Violența domestică, vol.I, Alina Maria Rațiu, Laura Silvia Hizo, Ed.Napoca Star 2016 
2.Violența în familie, între percepție socială și asumare individuală, Valentina Rujoiu, 
Octavian Rujoiu, Ed. ASE București 2012 
 
 

COSTEA AGNES ILDICO  

 Liceul Tehnologic Stănescu Valerian  Tîrnava, Sibiu  
 
CE ESTE FENOMENUL DE „BULLYING”? 

o formă de abuz în detrimentul stării de bine şi a dezvoltării sănătoase şi armonioase a 
elevilor. Poate fi o formă simplă de neglijare sau se poate extinde la forme complexe de 
abuz fizic, emoţional; 
comportamentul sau atitudinea de „intimidare” în mod repetat şi intenţionat, ca moda
litate de a câştiga putere asupra altei persoane; 
 o formă de violenţă concretizată în: apelarea numelui întrun anumit fel; excluderea din 
activităţi; discriminarea; nerespectarea drepturilor; abuzul de orice tip; 
agresivitate verbală sau scrisă 
 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

116 

CAUZELE FENOMENULUI DE „BULLYING”: 
Persoanele care provoacă „bullying” sunt cele care: nu primesc suficientă atenţie; doresc 
să iasă astfel în evidenţă; doresc să braveze şi acţionează în consecinţă; au fost ele însele 
hărţuite fie de colegi, fie de familie; provin din familii care folosesc pedeapsa corporală 
pentru a disciplina.  

 
FACTORI FACILITATORI PENTRU „BULLYING”: lipsa de afecţiune; lipsa de abrobare; lipsa 
de îndrumare; lipsa de feedback pozitiv; neglijarea; încurajarea unor  noi stiluri de viaţă; 
încurajarea unor noi stiluri de impunere; încurajarea unor noi moduri de a câştiga bani 
(droguri, prostituţie, găşti); nevoia de putere şi dominare. 
 
DE FAPT...BRUTELE...sunt nişte...LAŞI! 
Caută să intimideze/agreseze pe ceilalţi doar când profesorii sau alţi adulţii nu sunt 
atenţi. 
Caută să intimideze/agreseze alţi copii numai atunci când au audienţă – sunt priviţi de 
„prietenii” lor; 
„Atacă” numai după ce au găsit slăbiciunile „victimelor” lor. 
 

POSIBILE VICTIME: 
 
elevii mai mici de înălţime; elevii care fac parte din minorităţi; elevii cu situaţii financiare 
precare; elevii cu diferite dizabilităţi; elevii care au un nume sau un prenume neobişnuit; 
elevii supărăcioşi sau care se enervează repede; elevii care stau mai mult singuri şi nu au 
mulţi prieteni; elevii fricoşi; elevii care nu se apără; copii prea alintaţi/protejaţi de părinţii 
lor. 
„Se spune că atunci când eşti nefericit(ă), ai nevoie să vezi pe cineva şi mai nefericit(ă) 
decât tine.” 

CONSECINŢE ALE FENOMENULUI DE „BULLYING”: 
izolare socialăsingurătate; lipsa prietenilor; 
încrederea de sine scăzută; performanţe slabe la şcoală; absenteismfrica de a mai merge 
la şcoală; risc crescut de stres, îmbolnăviri şi chiar sinucidere; probleme emoţionale
depresie; probleme de insomnie; 
probleme de comportament; anxietateatacuri de panică; dificultate în crearea de relaţii 
şi de menţinere a acestora. 
IDEI PENTRU A FACE FAŢĂ FENOMENULUI DE „BULLYING”: 
Ignorăi pe cei care agresează! 
Nici nu te uita la ei! 
Prefăte că nu îi auzi! 
Nu te enerva! 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

117 

Nu le arăta că teai supărat! 
Nu plânge! 
Pleacă! 
Dute undeva unde este prezent un adult! 
Vorbeşte cu acest adult sau cu oricine altcineva despre asta! 
Scrie pe ceva să nu uiţi nici un detaliu când povesteşti cuiva! 
Răspundele ferm celor care agresează! 
 

EŞTI SAU NU DE ACORD CU URMĂTOARELE AFIRMAŢII? 
Discută afirmaţiile următoare: „Bătaia e ruptă din Rai.”proverb românesc/„Unde dau 
mama şi tata creşte”proverb românesc/„Violenţa este arma celor slabi.”Mahatma 
Gandhi/„Ce ţie nu-ţi place altuia nu face.,,/proverb românesc/„Cuvintele dor adesea mai 
mult decât lovitura unui ciocan.”proverb danez/„Violenţa generează de obicei violen-
ţă.”Eschil/„Cred că violenţa este în primul rând o problemă de comunicare.”profesor dr. 
Tiberiu Mircea 

 
 
 

 Despre violența în familie 
 

                                             Prof. Adela Cotul 
Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Maieru, Bistrița - Năsăud 

 
 

În interiorul fiecărui grup, indivizii leagă relaţii. Aceste relaţii formează comporta
mentul intraspecific care are două laturi: latura de distanţare sau de respingere şi latura 
de apropiere sau de grupare. 
 Formele de manifestare, motivaţiile şi mecanismele acestor două mari laturi 
comportamentale diferă de la o specie la alta şi, în cadrul speciei, de la un individ la altul. 
Însă, în toate cazurile, comportamentul de distanţare se manifestă, în principal, dar nu în 
totalitate, prin agresivitate. 
Agresivitatea este considerată, dea lungul timpului instinct (Freud, 1932), comporta
ment dobândit (A. Bandura si R. H. Walthers, 1963) sau efect al frustrării (A. Heymer, 
1977). Agresivitatea este tendinţa potenţială şi reală a oamenilor şi a animalelor de a 
ataca în două situaţii: cea de iniţiere (ofensiva) şi în cea de răspuns (defensiva). 
 De asemenea, agresivitatea este o caracteristică a comportamentului de conser
vare. Din instinct de conservare, oamenii, dar şi animalele se folosesc de comportamente 
agresive pentru a supravieţui întrun mediu ostil, pentru aşi satisface trebuinţele, pentru 
aşi crea un  loc privilegiat în mediul natural, pentru a cuceri şi domina sau pentru a se 
apăra. 
În doze şi în intensităţi diferite, agresivitatea se afla în noi, în toţi, în formă latentă sau 
manifestă, exprimată direct sau mascat (refuz sau necooperare). 
 Violenţa este o formă particulară a agresivităţii. Pentru a constrânge voinţa altu
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ia, pentru a distruge bunuri materiale sau pentru a se apăra, individul foloseşte adeseori 
forţa. Actul violent (verbal, fizic, emoţional sau sexual) se poate declanşa, desfăşura şi 
finaliza în mod instinctiv sau conştient, spontan sau premeditat, voluntar sau involuntar 
şi, de asemenea, poate fi provocat de persoane sănătoase sau bolnave, cu sau fără dis
cernământ. 
In unele situaţii de apărare şi în anumite limite, actele agresive şi violente sunt legitime şi 
au justificări juridice, morale şi psihologice. În cele mai multe cazuri însă, actele agresive 
şi violente au conotaţii negative, tulbură ordinea socială, întreţin psihoze de frică şi inse
curitate fapt pentru care sunt sancţionate de către societate. Agresivitatea şi violenţa se 
manifesta în forme specifice fiecărui individ. 
 După mijlocul folosit, agresivitatea şi violenţa pot fi: 

 fizice (lovituri, incendieri, spargeri, tâlhării, sechestrări, crime, ş.a.) 
 psihomorale (amenințări, intimidări, jigniri, şantajări, incitări, tăinuiri, ş.a.) 
 verbale (ironii, calomnie, discreditări, ş.a.) 
 imagistice (imagini în cărţi, reviste, la televizor, ş.a.) 
sexuale (viol, pedofilie, incest, prostituţie, proxenetism, pornografie, hărţuire sexuală, 
atentat la pudoare, ş.a.). 
 După relaţia dintre agresor şi victimă, există 

 heteroagresivitate, respectiv heteroviolenţă (acte agresive şi violente îndreptate 
către obiecte, oameni, comunităţi) şi 
autoagresivitate, respectiv autoviolenţa (acte agresive şi violente îndreptate către pro
pria persoană de genul autopedepsiri, autoînvinuiri, autodesconsiderări, automutilări, 
tentative de suicid). 
 Organizaţia Mondială a Sănătăţii a propus următoarea tipologie a faptelor agre
sive şi violente: 

violenţa privată         

2. violenţa criminală     
mortală (omorîre, asasinare, execuţie) 
corporală (vătămări) 
sexuală (sadomasochism, viol, hărţuire, perversiuni) 

1. violenţa noncriminală 
suicidul şi tentativa de suicid 
accidentele de circulaţie 
accidentele rutiere 
 violenţa colectivă 

violenţa cetăţenilor asupra puterii         
terorism 
revoluție 
greve 

violenţa puterii asupra cetăţenilor         
violenţa de stat 
violenţa industrială (economică) 
violenţa paroxistă      
războiul 

 O definiţie larg răspândită a violenţei domestice este formulată de E. Stark şi A. 
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Flitcraft. Conform acestora, violenţa domestică „este o ameninţare sau provocare petre
cută în prezent sau în trecut, a unei răniri fizice în cadrul relaţiei dintre partenerii sociali, 
indiferent de statutul lor legal sau de domiciliu. Atacul fizic sau sexual poate fi acompani
at de intimidări sau abuzuri verbale, distrugerea unor bunuri personale ale victimei; izo
larea ei forţată de prieteni, sau de restul familiei sau alte persoane care ar putea consti
tui un potenţial ajutor pentru victimă, incluzând copiii; răspândirea unor ameninţări şi a 
terorii în jurul victimei; controlul accesului la bani, sau la lucruri personale, hrană, mijloa
ce de transport, telefon şi alte surse de protecţie şi îngrijire de care ar putea beneficia 
femeiavictimă.” (Stark E, Flitcraft A (1996) – Women at risk, New Delhi, London, Sage 
Publication) 
 În familie, cât şi în apropierea ei, se manifestă toate formele de violenţa: fizică, 
emoţională, psihomorală, verbală, sexuală, prin neglijare activă sau pasivă, ş.a.. Sub pre
siunea valului de violenţă familială şi extrafamilială sau luat măsuri juridice de înăsprire a 
pedepselor ce îi sancționează pe agresori, măsuri administrative de înfiinţare (cel puţin în 
unele localităţi) a centrelor de primire în regim de urgenţă a persoanelor abuzate, a cen
trelor de consiliere familială şi a centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei. 
La iniţiativa Patriarhiei Române sa înfiinţat un comitet pentru prevenirea violenţei. 
 Maltratarea copiilor reprezintă o problemă deosebit de gravă şi, din păcate, 
deosebit de amplă ce nu mai poate fi trecută sub tăcere. În prezent, maltratarea copiilor 
constituie obiectul de studiu al unui număr mare de cercetări ce se interesează mai ales 
de dimensiunile psihopatologice, instituţionale şi etice ale fenomenului. Numărul copiilor 
ce suferă abuzuri şi maltratări din partea părinţilor sau a rudelor apropiate nu este şi nu 
va fi cunoscut cu exactitate probabil niciodată. Aceasta se datorează, în primul rând, per
cepţiei diferite a conceptului de maltratare în cadrul populaţiei. Există încă persoane care 
refuză să creadă în existenţa unor astfel de comportamente inumane. Pe de altă parte, 
legea nu impune clar semnalarea abuzurilor asupra copiilor, caz în care, cei care au luat 
cunoştinţă de aceste acte sunt fie indiferenţi, fie refractari faţă de posibilitatea denunță
rii faptelor către instanţele superioare. Foarte puţini sunt cei care acţionează în consecin
ţă.  De asemenea, refuzul de a depune mărturie se însoţeşte de reticențe în aborda
rea verbală a situaţiei. Se instituie astfel legea tăcerii. Conduitele violente ale părinţilor 
sunt adesea minimalizate sau negate. Iluzia conform căreia mama este întotdeauna bună 
şi iubitoare este păstrată, de multe ori, cu orice preţ. Pentru mulţi din educatori, părinţii 
ce îşi maltratează copii sunt totuşi părinţi buni. Apare chiar şi o anumită compasiune faţă 
de părintele violent: copilul este murdar, obraznic, decepţionant, neatrăgător, ş.a.. Mar
torii unor astfel de acte de agresiune şi violenţa se refugiază în clişee de genul: mai bine 
o mama rea, decât deloc sau decât să crească fără tată, mai bine o mai încasează din 
când în când. Repulsia legitimă pentru delațiune nu trebuie să ducă la ascunderea sufe
rinţelor, după cum respectul pentru viaţa privată nu trebuie să servească drept pretext 
inacţiunii. Trecerea cu vederea a actelor de agresiune asupra copiilor le întăreşte copiilor 
ideea că agresivitatea este ceva normal, ceea ce va avea efecte pe termen lung existând 
şansa reală ca acei copii, ajunşi la vârsta adolescenţei sau la maturitate, să repete mode
lul comportamental violent învăţat în familie. 
 O altă problemă în calea depistării cazurilor de maltratare a copiilor o constituie 
definiţiile acestui concept şi graniţele cel delimitează de alte concepte. Astfel există per
soane care consideră că maltratarea este reprezentată exclusiv de brutalitatea fizică, alţii 
consideră că ar trebui incluse şi maltratările prin omisiune (lipsa îngrijirilor, neglijenţele, 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

120 

înfometarea prin nepăsare, ş.a.) sau violenţa psihologică (persecuţiile, sadismul, exigen
ţele, ş.a.) sau cele sexuale (violul, incestul, pedofilia, ş.a.), după cum există şi persoane, 
cu pregătire peste medie, care de pe poziţii ce pot influenţa gândirea altor persoane (ex: 
profesori), fac afirmaţii de genul violenţa este un aspect patologic, dar funcţionează. 
 Violenţa în familie este probabil cea mai gravă formă de violenţă şi totuşi este 
încă foarte des tolerată. Actele de violenţa, în general, şi cele de violenţă în familie, în 
special, sunt generatoare de noi acte de violenţă astfel încât fenomenul va continua să se 
dezvolte şi va înregistra dimensiuni alarmante. 
 ”Casa este locul cel mai periculos din societatea modernă. În termeni statistici, o 
persoană de orice vârstă sau sex poate fi mult mai uşor supusă unei agresiuni fizice în 
propria casă decât noaptea pe stradă. Una din patru crime în Marea Britanie este comisă 
de un membru de familie asupra altui membru.” (Anthony Giddens, Sociologie, Ed. Bic 
All, Bucureşti, 2001, pg. 178) 
 

COMBATEREA VIOLENŢEI PRIN NEGOCIERE ŞI COMUNICARE 
                                                                      
 

                                                                                  Crăciun Liliiana 
                                                                        Şcoala Gimnazială Nr.1 Dorohoi 

 
 
Oriunde există oameni, există şi conflicte.Conflictul este omniprezent.El ţine de ce

tăţean şi autorităţi, de salariaţi şi angajatori, de viaţa cuplurilor, de relaţiile dintre părinţi 
şi copii, dintre profesori şi elevi, etc. 

Cine are nevoie de cunoştinţe şi abilităţi de rezolvare a conflictului?Evident, fiecare 
dintre noi.Priceperea de a rezolva conflicte este de folos oricui.Cunoştinţe în acest sens  
sunt indispensabile în unele domenii printre care şi învăţământul. 

Complexitatea perioadei pe care o străbate societatea noastră, numeroasele schim
bări din sistemul de învăţământ, modificările apărute în comportamentul elevilor impun 
cadrelor didactice să cunoască mecanismele rezolvării conflictelor, ca elemente de bază 
ale pregătirii profesionale. 

Fiind capabil să rezolve conflictele etic şi nonviolent, învăţătorul capătă nu doar senti
mentul securităţii profesionale, psihologice şi fizice, dar şi puterea personală, ca rezultat 
al dezvoltării capacităţilor de consultare, opţiune şi participare.Asertivitatea adecvată, 
capacitatea de a asculta necazurile copiilor sau ale părinţilor acestora , forţa colaborării şi 
voinţa de a rezolva sunt caracteristici cheie ale unui învăţător care se vrea a fi un bun 
mediator, conciliator.El va şti să genereze variante opţionale, să lărgească perspective, să 
avanseze soluţii creative.Va şti că soluţia nu o reprezintă violenţa, nici ignorarea sau  
negarea conflictului.Va şti că nu serveşte nimănui învăţător, elev sau părinte – să pret
indă că nu există niciun conflict.Va şti să accepte conflictul şi săl transforme întro opor
tunitate pozitivă, de cunoaştere, echilibru şi progres. 

La vârsta şcolară mică , violenţa este folosită frecvent, în diversele ei forme şi devine 
un argument nedorit în comunicarea cu ceilalţi.Cel mai des recurg la violenţă copiii cu 
dificultăţi de integrare, cei greu adaptabili, respinşi motivat sau nemotivat de colegi sau 
cei care nu au beneficiat de o educaţie în sensul decantării valorilor morale, sociale şi 
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umane. 
Climatul familial necorespunzător este în multe cazuri responsabil de carenţa com

portamentală a copiilor.Fie că este vorba de părinţi plecaţi la muncă în străinătate , fa
milii dezorganizate,destrămate sau de părinţi  exagerat de ocrotitori şi permisivi, ambi
anţa familială în asemenea cazuri afectează copiii mici prin tulburări afective şi de com
portament. În ziua de azi se observă că părinţii zâmbesc din ce în ce mai rar,sunt din ce în 
ce mai grăbiţi, stresaţi şi nervoşi.Uneori răbufnesc în preajma copiilor, au accese de furie 
şi unii chiar devin violenţi.Nu putem neglija nici rolul massmedia în promovarea vio
lenţei, modul în care pot influenţa comportamentul violent al copilului emisiunile TV, 
desenele animate, filmele. La o vârstă când copilul este puternic ancorat în concret, ficţi
unea de pe micul ecran sau duritatea jocurilor de pe calculator sunt lesne confundate cu 
realitatea.De aceea, firescul violenţei de divertisment se extinde în gândirea celor mici 
până la banalizarea violenţei cotidiene. De cele mai multe ori, copiii folosesc violenţa 
verbală, vorbesc urât, înjură colegii sau chiar pe învăţător.La clasele mici, copiii apelează 
la mici răutăţi: porecle, etichetări ironice cu trimitere la diverse particularităţi fizice, dar 
care pot declanşa adevărate drame.Uneori, însă, copiii apelează la violenţa fizică: distrug 
obiectele colegilor, îi lovesc, îi scuipă, îi îmbrâncesc. 

Toate aceste comportamente negative duc la conflicte. Conflictele fac parte din viaţa 
colectivităţii  căci ele rezultă din diferenţele dintre elevi, cu punctele lor  de vedere 
diferite, cu nevoile lor diferite.Rezolvarea lor este în egală măsură necesară şi difi
cilă.Înlăturarea comportamentului violent este un aspect major al demersului educa
tiv.Abilităţile de rezolvare a conflictelor pot fi utile în prevenirea violenţei şi în resta
bilirea relaţiilor după consumarea conflictului.Pe termen scurt şi mediu se obţine o ambi
anţă mult mai confortabilă în clasă şi în afara ei, iar pe termen lung se câştigă enorm în 
ordinea spiritului civic şi a conduitei morale.Soluţiile nu sunt simple.Învăţătorul  trebuie 
săşi particularizeze activitatea de mediere în funcţie de aspectele concrete pe care le are 
de rezolvat, să găsească modalităţile adecvate de intervenţie pentru fiecare copil şi chiar 
să le schimbe în funcţie de evoluţia acestuia. 

Putem folosi chiar şi cea mai grea situaţie ca pe o ocazie de a învăţa, putem lua în 
considerare tot ceea ce ne poate duce la un rezultat pozitiv . 

Violenţa micului şcolar poate fi prevenită şi contracarată prin: 
Realizarea unor activităţi plăcute; 
Canalizarea surplusului de energie spre activităţi organizate cu scop în acest sens; 
Lichidarea conflictelor interioare ale copilului prin ambianţă şcolară calmă, caracterizată 
printrun sistem de cerinţe constant, impuse ferm, dar binevoitor; 
Valorificarea conţinutului lecţiilor în vederea educării unei conduite civilizate; 
Analiza comportamentului din timpul lecţiilor, recreaţiilor şi activităţilor extraşcolare în 
scopul promovării unei atitudini decente, pozitive,civilizate şi contracarării celor nega
tive,vulgare,indecente; 
Implicarea efectivă şi activă a părinţilor în activitatea de educaţie prin selectarea progra
melor media şi aprobarea vizionării lor,cunoaşterea prietenilor şi scoaterea dintrun 
eventual anturaj nociv, prin sancţionarea abaterilor. 

Astfel, copiii vor accepta să–şi recunoască greşeala, vor face mai uşor deosebirea 
între bine şi rău,îşi vor dimensiona atitudinea după norme morale şi sociale. 

Legăturile cu familia au importanţa lor în planul reducerii sau înlăturării violen
ţei.Discuţiile cu părinţii, vizitele la domiciliu ne ajută săi cunoaştem mai bine pe copii, să 
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remarcăm elemente care pot explica în bună măsură comportamentul violent. 
Experienţa de până acum ne arată că violenţa în rândul celor mici este o realitate 

care poate fi ţinută sub control şi, întro măsură semnificativă, redusă la manifestări pe 
care le putem numi acceptabile.Energia copiilor poate fi canalizată pe teritoriul unor acti
vităţi cu încărcătură educativă şi afectivă.Combaterea violenţei fără violenţă şi inocularea 
spiritului de toleranţă în comportamentul celor mici rămân obiective permanente în edu
caţie şi putem oferi ca alternativă comunicarea.Comunicarea este cu atât mai profundă şi 
mai eficientă cu cât există empatie.De  fiecare dată, comunicarea ne va ajuta şi vom fi 
surprinşi de multitudinea şi diversitatea mijloacelor, atitudinilor şi raporturilor pentru 
educarea copiilor fie ei mai mari sau mai mici, mai lenţi sau mai iuţi, mai ordonaţi sau 
mai dezordonaţi, mai cuminţi sau mai obraznici, mai ascultători sau mai neascultători, 
mai docili sau mai rebeli. 

Să nu uităm săi învăţăm pe copii că educaţia mai conţine ceva minunat în esenţa ei: 
iertarea.Săi învăţăm pe copii că iertarea înseamnă să acţionăm împotriva tendinţei de a 
blama, de a elimina, de a strivi, de a ne răzbuna.Ea este o atitudine de respect, în care 
trecem peste gestul necugetat, necontrolat, nepoliticos, controversat al unui seamăn.În 
acelaşi timp, iertarea este atitudinea şi starea interioară prin care trecem peste spaimele 
noastre, peste orgoliul nostru, trecem zâmbind peste un moment în care neam simţit 
afectaţi, sfidaţi, insultaţi de cineva.Iertarea ne face să gândim că poate un comportament 
neadecvat al unui coleg poate a fost o întâmplare, o conjunctură , o nefericită şi nedorită 
scăpare de sub control.A ierta este atitudinea care decurge din faptul că am înţeles că 
nimeni şi nimic nu este şi nu poate fi perfect.Iertând, ştim că iertarea este dovada unui 
suflet generos şi copiii ştiu să fie generoşi. 

Învăţătorul, împreună cu familia, trebuie să ajute copilul să conştietizeze consecin
ţele actelor sale şi faptul că are obligaţia să îşi asume responsabilitatea pentru ele, căci  „ 
Imaginea de sine a omului se îmbunătăţeşte atunci când acesta îşi asumă responsabilita
tea pentru sine însuşi.” (William C. Shutz) 
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        COORDONATORII  PROIECTULUI: 
      Prof. înv. primar Cureleac Mirela Mariana    
     Argument:  
      Familia este un factor important și de răspundere al educației. Părinții o conduc și 
răspund de ea în fața societății,   
     a fericirii lor și a vieții copiilor. – A. S. MAKARENKO 
      Discipline/arii curriculare: Comunicare în limba română/ Matematică şi explorarea 
mediului /Arte vizuale şi abilităţi practice  /  Muzică şi mişcare / Dezvoltare personală                                                                
        Scop: 
     • implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile de la şcoală; 
     • stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii 
copiilor, precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale; 
     • familiarizarea părinţilor cu metode, tehnici şi procedee necesare menţinerii unui 
climat afectiv pozitiv în familie;    
     • eficientizarea relaţiei familie – şcoală. 
      Obiective: 
     • conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evolu
ţia lui, nevoile, încrederea în forţele proprii; 
     • îmbunăţătirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia, îndeosebi cu familii 
în situaţii de criză; 
     • promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională în raport cu pozitia copilului 
în familie; 
     • promovarea principiilor democratice în relaţia părinte–copil; 
     • implicarea unui număr mai mare de părinţi, bunici sau alţi membrii ai comunităţii în 
educaţia copiilor; 
     • dezvoltarea la părinţi/bunici a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a influ
enţa pozitiv comportamentul copiilor; 
     • cunoaşterea unor metode şi procedee pentru a preveni agresivitatea copiilor; 
     • descoperirea de către părinţi a tipului de părinte pe care îl reprezintă, autocuno
aşterea părinţilor; 
     • dialogul deschis între părinţi despre subiecte tabu privind climatul familial; 
     • realizarea schimbului de opinii în ceea ce privește necesitatea unui mediu educativ 
sănătos. 
   Abilități: capacitatea de a învăța prin cooperare; capacitatea de analiză, sinteză, 
comparație; comunicare eficientă;    
           abilități de gândire de ordin superior (critică, creativă, orientată către celălalt);         

Atitudini și valori: respect reciproc; empatie; cooperare.                                       
   Resurse:  
materiale: 
       • texte în versuri/proză; planşe tematice; culegeri de ghicitori, jucării, fişe de lucru, 
prezentări ppt.; CDuri; 
       • aparate audio – video (casetofon, laptop, videoproiector), aparat foto; 
       • hârtie creponată/glasată, foarfece, lipici, polistiren, pensoane, acuarele, culori; coli 
albe şi colorate. 
procedurale: 
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      • activparticipative, inductivdeductive, practic – aplicative, metode interactive cen
trate pe elev (brainstorming, ştiuvreau să ştiuam învăţat, proiectul, ciorchinele, investi
gaţia, cubul, turul galeriei, spargerea gheţii); 
          • conversaţia, explicaţia, demonstraţia, comparaţia, problematizarea, joc de rol, 
dramatizarea, învăţarea prin   
     descoperire, dezbaterea, expunerea, studiul de caz, dialogul; 
          • pictura, munca pe grupe, munca în echipă, videoproiecţia, fotografia, filmul; 
umane: 
          • elevii clasei ( a IIIa,, A”, LTH Repedea); 
          • cadre didactice, părinţii şi bunicii copiilor, membrii comunităţii locale; consilierul 
şcolar. 
informaţionale: Internet, culegere de cântece , texte literare cu tematică adecvată; 
temporale: perioada ..................................... 
financiare: sponsorizări din partea părinţilor şi a partenerului.............................; 
    Modalitati de realizare: şedinţe cu părinţii; mese rotunde, dezbateri; vizite la domiciliul 
copiilor; activităţi comune.                                                        
    Rezultate așteptate: implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate, susţinerea şi în
curajarea copiilor; creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţi;  
autocunoașterea.         
    Evaluarea: aprecieri verbale; chestionare; proceseverbale; expoziţie cu lucrările 
copiilor şi ale părinţilor; album de fotografii; premierea şi acordarea  de diplome  în cad
rul  concursurilor organizate sau  pentru lucrările, desenele, proiectele, eseurile rezultate 
din activităţile desfăşurate; întocmirea unui portofoliu electronic cu acţiunile comune 
desfăşurate în cadrul parteneriatului. 

Bibliografie:  www.didactic.ro;          clipart 
  Activitatea / Modalităţi de realizare     
,, Familia”  
 prezentarea proiectului şedinţă cu părinţii;                                                           
 informarea părinţilor asupra necesităţii derulării proiectului;                                                     
 stabilirea acţiunilor şi a modului de desfăşurare a acestuia 
 popularizarea prin afişarea în sălile de clasă şi pe holurile şcolii; 
„Să ne cunoaştem!”  
 concurs interactiv părinţi copii; 
 jocuri dinamice legate de familie părinte/copil;  
 comportamentul copiilor în familie – discuţii cu părinţii; 
 joc didactic ,,Pomul familiei fericite”. 
„O zi în familie” 
 vizită la domiciliul copiilor observarea mediului în care trăiesc copiii; 
 discuţii cu părinţii despre comportamentul copiilor în familie şi în alte contexte sociale. 
,,Violența în familie” – lectorat cu părinții 
  chestionarcompletare; 
 ,,Hârtia mototolită”  ( www.didactic); 
 Casa celor 1 000 de oglinzi (folclor japonez) www.didacticprezentare PPT; 
,, Copilărie fără violență’’ 
  ,, Eu și familia mea’’  istoria familiei, tradiții ale familiei, membrii familiei, arborele 
genealogic al familiei; 
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 „De unde vin, unde doresc să locuiesc”  eseu; 
 fotografii cu persoanele pe care copilul le consideră ca făcând parte din familie;  
 desen care să reprezinte blazonul familiei în reprezentarea copilului; 
 versuri ale cântecelor, poezii, proverbe pe care elevul lea învățat de la familia sa; 
 povestea  numelui membrilor familiei  dicționarul familiei; 
,,Avem mâini harnice....dar şi dibace!” 
confecţionarea de lucrări practice în comuntată,mamă/copil; preluarea unor modele de 
comportament: îndemânare, siguranţă, atitudine prietenoasă „Album de familie” 
 jocuri muzicale şi distractive  petrecere pentru copii şi părinţi; 
 expoziţia lucrărilor. 
„Noi și copilul nostru” 
 întâlnire cu consilierul şcolar „Timpul petrecut cu copilul” 
 masă rotundă / dezbatere vizând modul de organizare a timpului petrecut de către co
pil în cadrul familiei; 
 familiarizarea părinţilor cu tipuri de activităţi educative extraşcolare desfăşurate împre
ună cu copilul. 
,,Mai bine ne jucăm, decât să ne certăm…” 
- concursuri sportive şi jocuri dinamice cu şi fără minge  minifotbal, minihandbal, tenis 
de masă, tenis de câmp; 
 „Sportul nare vârstă” maraton copii, părinţi , bunici; 
 exerciţii de autocunoaştere: „Oglinda sufletului”, „Copacul personal, „Maşina de 
spălat”; 
,,Clinchet pentru bucuria muncii împlinite” 
 prezentare ppt cu imagini surprinse dea lungul derulării proiectului;  
 expoziţie cu lucrări realizate de copii sau de copii şi părinţi, în colaborare; 
 schimburi de impresii legate de activităţile desfăşurate în această perioadă, în acest 
proiect; 
  acordarea de diplome și cărți elevilor participanţi la acest proiect.   
                                                                                                                                                                               

VIOLENŢA – PROBLEMĂ  A  SOCIETĂŢII  NOASTRE 

 

Prof. Elisabeta Custara 
Şcoala Gimnazială Nr. 11 “Dr. C-tin Angelescu”, 

Constanţa 
 
 

A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a 
comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional. 

Dardel Jaouadi 
  

Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa, scrisă 
sau audiovizuală, informează ȋn permanenţă cu privire la manifesări diverse ale acestui 
fenomen, de la formele cele mai agresive, precum războaie ori crime terifiante, bătăi, vio
luri, furturi, distrugeri de bunuri şi pȃnă la cele mai puţin şocante, cum ar fi violenţele 
verbale. Ȋn acest context, apariţia diferitelor forme de violenţă ȋn mediul şcolar pare 
aproape o fatalitate şi devine, adesea, un lucru obişnuit, cu care semenii coexistă fără 
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măcar a se mai sesiza asupra pericolului. Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, luarea 
ȋn stăpȃnire a fenomenului violenţei nu se poate face decȃt dacă ȋi sunt cunoscute 
cauzele,originile,formele de manifestare şi posibilităţile de prevenire. Problema violenţei 
ȋn şcoală poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicaţi ȋn actul 
educaţional. Cu atȃt mai mult cu cȃt şcoala dispune, credem, de importante resurse pentru 
a concepe programe de prevenire a violenţei si pentru a rupe cercul vicios al violenţei ȋn 
mediul şcolar. 

Violenţa şcolară este asociată, ȋn general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, 
acolo unde sărăcia este la ea acasă. De aceea, atunci cȃnd se vorbeşte despre violenţă ȋn 
şcoală, se consideră drept surse favorizante factorii exteriori ai şcolii: mediul familial, 
mediul social, ca factori ce ţin de individ, de personalitatea lui. 

Mediul familial  reprezintă cea mai importantă sursă a gresivitatii elevilor. Mulţi 
dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa 
divorţului părinţilor şi trăiesc ȋn familii monoparentale. Echilibrul familial este perturbat şi 
de criza locurilor de muncă, de somajul ce atinge foarte mulţi părinţi. Părinţii sunt con
fruntaţi cu numeroase dificultăţi materiale, dar şi psihologice, pentru că au sentimentul 
devalorizării, al eşecului. Ȋn aceste conditii, ei nu mai sunt sau sunt puţin disponibili pen
tru copiii lor. Pe acest fundal, apar apoi probleme familiale foarte grave carei afectează 
profund pe copii: violenţa intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copilului, negli
jenţa, la care se adaugă şi importante carenţe educaţionale – lipsa de dialog, de afecţiune, 
inconstanţa in cerintele formulate faţă de copil (treceri de la o extrema la alta, de la o per
misivitate exagerată la restricţii foarte dure), utilizarea mijloacelor violente de sancţionare 
a copilului pe motiv că “bătaiai ruptă din rai”. Sunt şi părinţi care privilegiază ȋn mod 
exagerat relaţia afectivă ȋn detrimentul rolului educativ pe care ar trebui săl aiba ȋn rapor
turile cu copiii lor: nu le impun nici un fel de interdicţii, de reguli, emit puţine exigenţe şi 
caută să evite conflictele. Această absenţă cvasitotală a constrȃngerilor (ȋn afara şcolii) ȋl 
va determina pe elev să adopte ȋn şcoală comportamente de refuz a exigenţelor pro
fesorilor. 

La rȃndul său, mediul social conţine numeroase surse de natură să inducă, să 
stimuleze şi să ȋntreţină violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de 
control social, inegalităţile sociale, criza valorilor morale, massmedia, disfunctionalităţi 
la nivelul factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor im
plicate ȋn educaţie. Pentru fostele tari comuniste, conjunctura economica si sociala pro
voaca anumite confuzii in randul tinerilor, care incep sa se indoiasca de eficacitatea scolii, 
de utilitatea stiintei. Un mediu social ȋn criză (criza locurilor de muncă, criza familiei, 
criza valorilor) afectează profund dezvoltarea personalităţii copilului. 

Şcoala ȋnsaşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă şcolare şi acest 
lucru trebuie luat ȋn considerare ȋn conceperea diferitelor programe de prevenire şi 
stăpȃnire a violenţei. 

Şcoala este un loc unde elevii se instruiesc, ȋnvaţă, dar este şi un loc unde se sta
bilesc relaţii, se promovează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cogni
tivă, afectivă şi morală a copilului. Clasa şcolară constituie un grup ai cărui membrii de
pind unii de alţii, fiind supuşi unei mişcări de influenţare reciprocă ce determină echilibrul 
funcţional al cȃmpului educaţional. Fiecare grup cere de la membrii săi diferite forme de 
comportament. Ȋnsuşi actul predăriiȋnvăţării este un proces relaţional, iar gestiunea aces
tor relaţii se inscrie ȋn ceea ce unii autori numesc managementul clasei şcolare şi anume 
“setul de activităţi prin intermediul cărora profesorul promovează comportamentul 
adecvat al elevului şi elimină comportamentul inadecvat, dezvoltă relaţii personale bune şi 
un climat socioemoţional pozitiv ȋn clasa, stabileşte şi menţine o organizare eficientă şi 
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productivă a clasei”(Weber). 
Pentru ca şcoala să ȋşi asume acest rol de prevenire şi de stăpȃnire a fenomenului 

violenţei, prima investiţie trebuie făcută ȋn domeniul formării profesorilor. Trebuie să re
cunoaştem că, atȃt ȋn cadrul formării iniţiale, cȃt şi al formării continue, atenţia este con
centrată asupra lucrului cu clasele de elevi “fără probleme”. Se discută mult prea puţin 
despre modalităţile de abordare a claselor dificile. Este nevoie de o formare specifică, ȋn 
măsura să permită satisfacerea cerinţelor elevilor “cu probleme”. Nu putem aştepta pasivi 
ca problemele să se rezolve de la sine.  
 Dardel Jaouadi spune: Lupta împotriva violenţei şcolare are ca rezultat amelio
rarea relaţiilor şi a comunicării între persoanele implicate în activitatea educaţională. 
Acest lucru este esenţial pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale, care au ca scop 
formarea de personalităţi armonioase, active şi creatoare, în concordanţă cu cerinţele indi
viduale şi sociale.    
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI 
 ( BUNE PRACTICI) 

 

PROF: DAMEAN NICOLETA 
ȘCOALA GIM. NR. 116, BUCUREȘTI, SECTOR 3 

 

Startegia de prevenire a evenimentelor violenţei presupune activităţi pe ter
men lung şi mediu şi acţiuni de urgenţă pe termen scurt, în perspective obţinerii unor 
reacţii responsabile din partea celor implicaţi şi a opiniei publice şi a construirii unui 
mediu stabil în care copilul săşi poată dezvolta armonios personalitatea. Pentru 
şcoala contemporană, iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi educative centrate pe 
problematica violenţei şi agresivităţii trebuie să reprezinte o prioritate. Prin specificul 
lor, orele de consiliere şi dirigenţie favorizează procesul de dezvoltare personal şi de 
influenţare interpersonal, care poate începe de la vârsta şcolară mică şi poate însoţi 
copilul dea lungul etapelor maturizării sale, pe toată durata şcolarităţii.  



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

128 

 În continuare vă prezint o experienţă personală de creare a climatului 
educaţional favorabil în cadrul lecţiilor în calitate de  diriginte: 

        Am preluat clasa aVa B în calitate de diriginte fără a cunoaşte 
foarte bine profilul psihosocial al grupului de elevi. Întro lună de zile, printro 
comunicare eficientă, am reuşit să obţin informaţii importante privind structura şi 
caracteristicile grupului, să pot formula câteva aprecieri privind orientarea generală 
pozitivă a grupului şi elementele pozitive pe care se pot intemeia intervenţiile edu
cative. De asemenea, printrun tact pedagogic şi un echilibru emoţional deosebit, 
am reuşit să stârnesc interesul profesional al elevilor, să le înţeleg dorinţele şi 
neînţelegerile, fiind sociabilă cu aceştia, am încercat să le înţeleg durerile şi nevoile, real
izând o relaţie democratică, prietenească prin care ei săşi manifeste în voie sponta
neitatea şi curiozitatea, în special faţă de disciplinele umane. Era un colectiv de elevi 
unit, în care echilibrul intern se manifesta prin coeziune internă, cu relaţii afective puter
nice, un grup dinamic cu preocupări curiculare şi extracurriculare pozitive.  

Unii elevi, din cauza acumulării unui număr mare de absenţe, au rămas repetenţi 
şi au promovat clasa 21  elevi din 24. Aceştia au dorit să continue şcoala prin ruta progre
sivă, însă au venit 3 repetenţi de la clasa a VIa cu o influenţă negativă puternică asu
pra clasei. 

Personalitatea clasei se caracteriza acum prin:  
 •atitudine de nepăsare faţă de sarcinile şcolare;    
 •lipsa de coeziune la nivelul grupului;  

•o stratificare subgrupală; 
• existenţa unui subgrup informal închis cu tendinţe deviante;  

• absenţa unor obiective comune în afara celor impuse de mine, în calitate de 
diriginte;  

• preocupări extraşcolare pozitive.  
Au început să se plângă profesorii : "acum este o clasă problemă", "este gălă

gie la ore", "se deranjează ora", "sunt obraznici", "sunt mulţi elevi care lipsesc de la 
oră", "pleacă de la ora mea toată clasa".  

Se plâng şi elevii : "ne predă prea mult", "nu explică ceea ce ne predă", "nu mia 
dat nota pe care o meritam", "profesorul de… nu ne înţelege ". Sunt surprinsă de ceea ce 
aud, pentru că la orele mele totul este în regulă. Reclamaţiile trebuie luate în seamă, cu 
atât mai mult cu cât ele se înmulţesc pe zi ce trece. Mă informez în amănunt, ascult şi 
profesorii şi elevii şi ajung la concluzia că întradevăr, lucrurile nu stau prea bine, mai ales 
la anumite ore şi în recreaţii.  

Clasa are un potenţial intelectual ridicat. Rezultatele şcolare anterioare erau pe 
măsura potenţialului lor. Acum nu se mai întamplă acelaşi lucru. O cauză este evident: 
indiscipline la ore şi absenteismul. Aceasta stânjeneşte desfăşurarea activităţilor 
educative, pune la încercare răbdarea profesorilor şi, uneori, afectează însăşi obiec
tivitatea lor în evaluarea elevilor. Iau legătura cu părinţii celor în cauză, fie tele
phonic, fie printro informare scrisă, rugânduI pe aceştia să vină la şcoală. 

Alte cauze sunt deduse din discuţiile cu elevii şi părinţii acestora şi se con
stată că elevii învaţă acasă foarte puţin sau nu învaţă deloc. Recunoaştem dificultă
ţile de adaptare la noul nivel de şcolarizare şi cele legate de particularităţile de vâr
stă, dar aici apare ceva în plus. Unii elevi, caută şi găsesc, un alt mod decât în
văţătura pentru a se afirma în grup, şi anume, bravarea, comportamentul strident şi 
libertin. 

În clasă domină acel grup informal nou creat care a atras şi pe marea ma
joritate a celorlalţi elevi, dispreţuitori faţă de unii dintre ei, ci mai important este să 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

129 

ştii “să te descurci”, şi a învăţa ca să “te ai bine cu profii”, este mai degrabă o slăbi
ciune decât un merit. În timpul orelor de curs discută între ei, îşi caută privirile şi îşi 
provoacă unul altuia râsul, fac comentarii deplasate, sunt necuviincioşi cu profesorii. 
Prin dezordinea pe care o provoacă îi împiedică pe cei care ar dori să fie atenţi să 
urmărească lecţia, profesorul este silit săI întrerupă activitatea pentru a restabili 
ordinea. 

Întro asemenea situaţie, am acţionat în două direcţii clar conturate: pe de o 
parte, sustragerea de sub influenţa subgrupului a celor mai “vulnerabili” membri şi a 
celor a căror statut are câtde cât o deschidere simpatetică spre exterior, şi pe de altă 
parte, încurajarea şi susţinerea preocupărilor extraşcolare ale elevilor prin acţiuni 
colective.   

Prin discuţii deschise cu toată clasa şi mai ales, în particular cu 
elevii vizaţi, treptat câştig încrederea clasei, dar nu în totalitate:  

• cu rabdare, cu afectivitate, cu flexibilitate şi adaptabilitate am 
comunicat individual şi pe grupe de elevi şi am încercat săi aproprii, săi 
înţeleg, fără a le impune ceva din dorinţa de a afla cât mai multe;  

• am folosit un ton prietenos, am vorbit simplu, direct, în termeni nor
mali fară a lăsa impresia că sunt superioară lor din punct de vedere al culturii 
sau pregătirii tehnice;  

• am stabilit un set de reguli împreună cu elevii, referitoare atât la 
activităţle didactice, cât şi la disciplină şi pedepse pentru cazul în care aceste 
reguli sunt încalcate:  

Din fenomenele de grup dominante, două sunt mai pregnante: soli
daritatea şi pasivitatea.  

La intrebarea cine (a dat replica ?, a trântit uşa?, a comentat astfel?, a 
luat inițiativa de a pleca de la oră?, etc.) este imposibil de aflat un răspuns 
Nimeni nu ştie nimic, de regulă, cei care ar trebui numiţi în asemenea 
situaţii sunt "vedetele" clasei şi colegii se tem săi numească, iar ei nau, 
deocamdată, niciun motiv să se autodenunţe. Chiar şi după ce relaţiile mele cu clasa sau 
îmbunătăţit simţitor, tăcerea rămâne cuvântul de ordine. Pe măsura ce colectivul 
clasei se încheagă, solidaritatea dobândeşte un conţinut pozitiv şi se va mani
festa prin participarea unanimă la acţiunile organizate de clasă.  

Cât piveşte pasivitatea clasei, aceasta rămâne caracteristică pe tot 
parcursul anului şcolar, dacă apelez la clasă cu intrebarearugaminte: "cine 
vrea să…?", nimeni şi nimic. Fie întradevăr nu doresc să îndeplinească ru
gămintea, fie nu vor să se afirme printrun anumit comportament. Faptul 
este că nimeni nu vrea să se angajeze de buna voie să rezolve ceva. Dar sarcina este înde
plinită dacă dispun spre rezolvare unui elev sau unor elevi.  

Am continuat discuţiile pentru a aplana acea stare conflictuală ce 
se crease aparent prin întrebări ajutătoare de forma: " sar fi putut proceda 
şi altfel?", "cum anume?", " întro astfel de situaţie voi cum aţi fi proce
dat?". " Performanţele unui elev presupun şi eforturi şi renunţări."  

Discutarea cazului am vrut să ducă la trezirea şi întărirea dorinţei 
elevilor de a deveni mai buni, mai silitori şi a disponibilităţilor lor de a 
depune efortul necesar şi, respectiv, de a se comporta civilizat:  

• am ascultat cu atentie, conştientă ca faptele relatate de interlocu
tor (elev, clasa de elevi, profesor) trebuie să rămână între mine şi el;  

• am fost deschisă la oice, am rămas calmă indiferent ce mi s



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

130 

apovestit; 

• nu  am  făcut  reproşuri,  nu  am  oferit  soluţii,  miam spus  doar  
părerea  şi  am lăsat interlocutorul să aleagă; 

• am încercat să stabilesc relaţii personale de preocupare şi grija faţă 
de toţi elevii;  

• am dat dovadă de autodisciplină ş1 punctualitate;  

• am adaptat sarcinile de predare la capacităţile de învăţare ale ele
vilor;  

• am integrat "viaţa", concretul în activităţile de predare la disciplina 
religie, dar şi la orele de consiliere şi orientare, implicânduI mai mult pe 
elevii care făceau parte din acel subgrup; 

om oferit alternative şi “ocazii” de învăţare elevilor pentru a putea 
exploata capacităţile lor de dicizie şi de opţiune; 

am tratat comportamentul nedorit în mod individual, nu am generali
zat la tot grupul şi am încercat să mă concentrez asupra liderului; 

am colaborat cu familiile elevilor, transmiţândule acestora atât infor
maţii pozitive, cât şi negative chiar şi în afara orelor de curs, printro convor
bire telefonică, o carte poştală; 

am recunoscut şi indicat chiar cele mai mici îmbunătăţiri în compotr
tamentul elevilor şi iam încurajat; 

am lăudat şi felicitat comportamentul regulamentar al unor elevi; 

am încercat să comunic cu elevul indisciplinat, întrebândul dacă şi 
cum pot săl ajut, dândumi astfel ocazia de a mă apropia de el; 

am organizat scurte întâlniri cu directorul şcolii, cu părinţii elevilor; 

iam implicat în multe activităţi extraşcolare, deoarece era atuul lor pe 
care mă puteam baza: organizare, participare efectivă în derularea activităţii 
prin prezentarea unor material informative, eseuri, poezii, grafică, dansuri. 

          Toate acestea au dus la o nouă orientare a elevilor, la îmbună
tăţirea rezultatelor şcolare şi la schimbarea comportamentului faţă de şcoală şi 
faţă de unii profesori. Acum profesorii “duri” sunt ascultaţi şi fireşte aceştia 
nu au a se mai plânge de nimic. De asemenea, pentru a schimba ambientul 
clasei împreună cu elevii am prestat muncă voluntară (am dat cu var şi cu vop
sea), am adus flori şi am realizat planşe cu imagini diverse. 

           Satisfacţia a fost de toate părţile: elevi, profesori, şcoală, 
părinţi.  
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 116, BUCUREȘTI, SECT.3 

 
 

Termenul conflict provine din latinescul conflictus  și definește  ,,lovirea împre
ună cu forță”.  

Violenţa este, adesea, o expresie a conflictului, un mod de desfăşurare a conflic
telor. Violenţa există în conflicte:  

• ca un instrument de represiune din partea părţii mai puternice care doreşte să îşi 
impună interesele asupra celorlalţi,  

• ca un instrument de articulare a intereselor de către partea mai slabă, mai ales 
dacă acea parte nu cunoaşte alte căi,  

• atunci când părţile implicate în conflict nu reuşesc să găsească alte modalităţi 
de desfăşurare a conflictului,  

• în legătură cu escaladarea dinamicii conflictului,  
• ca un reproş adus celeilalte părţi pentru legitimarea propriei poziţii. 
  Pornind de la aceste aspecte, trebuie spus ca școala este locul in care se 

dezvolta numeroase conflicte, date fiind numarul mare de indivizi, varietatea mediilor 
sociale si culturale din care aceștia provin,  necesitatea de a interacționa în diferite con
texte. 

   În cele ce urmează, vom expune  un conflict între elevii dintro  clasa a VIa. 
Convențional, ii vom numi Marian, Luca, Mircea si Andrei. Toți patru sunt colegi la 
aceeași școală din clasa  I. Activitatea lor in clasele IIV sa desfașurat fară  conflicte, mai 
mult, cei patru au fost destul de apropiași pană in clasa a Va, așa cum afirmă fosta 
învățătoare, dar si ceilalți colegi. Mircea este bolnav de diabet , este dependent de insu
lină. Boala a fost descoperită la începutul primilor ani de școală. Colegii cunosc de mult 
afecțiunea lui. Mircea a invațat săși verifice singur glicemia, poartă  cu el glucometru la 
școală. Amiciția celor patru sa deteriorat la sfarșitul clasei a Va când, între Mircea și 
ceilalți trei colegi a izbucnit un conflict. Șiau adresat cuvinte jignitoare , sau imbrâncit și 
chiar sau pălmuit. 

În urma discuțiilor avute cu elevii și părinții acestora , copiii au fost mustrati si 
atenționati că trebuie sa aibă un comportament adecvat unul cu celălalt. 

 În clasa a VIa, neînțelegerile celor patru nu sau stins, ci, mai mult, ele 
sau acutizat. Școala a ințeles că trebuie să găsească o soluție acestui conflict.  

 Primul pas  la constituit identificarea sursei conflictului, știut fiind fap
tul că orice conflict presupune existența unui faze latente de preconflict  în care, în fapt, 
neînțelegerile se cristalizează, iar comunicarea între indivizi se ,,închide”. Dialogul pe 
care lam purtat cu elevii în cauză, cu profesorii care predau la clasă , cu parinții copiilor, 
cu colegii de clasa ai acestora și coroborarea tuturor elementelor neau permis să identifi
căm sursele situației conflictuale dintre cei patru copii.  

 Mircea este un copil inteligent, creativ, care are, uneori, stări de 
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nemulțumire pe care și le reprimă, față de faptul că boala îl obligă să desfăsoare cu 
prudență activități fizice si să se supună unui regim alimentar riguros. Marian, Luca și 
Andrei joacă fotbal, chiar merg la antrenamente la un club sportiv. Au, astfel, preocupari 
comune. În schimb, nu sunt elevi foarte silitori, dar sunt apreciați în clasă de unii colegi 
pentru calitățile fizice, pentru verva cu care reușesc să ajungă în central atenției de fiecare 
dată. Ei îl evită pe Mircea care dorește să fie apropiat de ei, dar preocuparile diferite au 
ajuns să îi despartă. Mai mult, copiii sunt intoleranți, își reproșează unii altora defecte mai 
mult sau mai puțin reale, iar între ei starea de tensiune este evidentă. Deseori conflictul 
escaladează  în situatii în care, de exemplu, cei trei  îi spun lui Mircea că el nu știe să 
joace fotbal, iar acesta îi numeste ,,proști” și ,,inculți”. 

  Școala a înțeles, analizând situația creată, că  trebuie să caute soluții 
pentru a stinge acest conflict și pentru a restabili un dialog constructiv între toți membrii 
comunității școlare. Deviza pe care am aleso a fost , Școala un mediu prietenos, deschis 
și sigur”. Pornind de la aceasta, elevii clasei au fost invitați sa raspundă ce înțeles dau ei 
acestor noțiuni prietenos, deschis și sigur. La dialog au luat parte și profesori. Toți au fost 
invitați să răspundă ce cred despre colectivul clasei, ce apreciază în relația cu ceilalți. Cei 
patru elevi au fost invitați să relateze o întamplare emoționantă la care a luat parte unul 
sau mai mulți dintre ei. Am obținut de la fosta invațatoare a clasei câteva fotografii cu 
elevii din clasele mai mici, fotografii în care cei patru elevi apăreau împreună întro piesă 
de teatru și apoi confecționand o machetă.  Discuția am purtato întrun cadru prietenos, 
mobilierul clasei a fost așezat  în mod neconvențional și fiecare a fost liber sa aibă pro
puneri și opinii despre ce vom face pentru a transforma colectivul întrunul solid. Am ho
tarât împreuna cu elevii să facem o întalnire lunară pe care să o numim ,,La prăjituri și …
taifas” în care să ne spunem deschis ce nea placut din ceea ce am făcut unii altora și ce 
am vrea să nu se mai intâmple.  Mai mult, cei patru colegi, Mircea, Marian, Luca și An
drei au fost de acord să lucreze în echipă pentru proiectul la biologie, știut fiind că Mircea 
este unul dintre cei mai buni elevi la biologie. La întalnirea lunară de taifas, fiecare elev 
poate face o propunere despre cum arată școala ideală. 

 Pe de alta parte, școala a realizat întalniri periodice cu parinții celor 
patru elevi între care se manifestă relații conflictuale. Părinții au fost încurajați să pro
moveze in relația cu propriii copii dialogul deschis, comunicarea să fie una reală țn care 
adulții sunt receptivi la nevoile, sugestiile, asteptările copiilor. 

 Masurile intreprinse  au constat in: 
Deschiderea dialogului si restabilirea comunicării între membrii colectivului de 

elevi 
Întalniri periodice în care  elevii vizionează filme, mănâncă împreună, discută 

despre subiectele preferate, fac observații despre activitatea școlii și a lor  
Desfasurarea de activități fizice moderate la care pot participa toți elevii ( inclu

siv Mircea care nu se va simți astfel exclus) 
În cadrul proiectului ,,Stil de viata sănătos” , Mircea, Luca și Andrei vor prezenta 

un referat despre sport si alimentație. 
Copiii au in clasă un panou în care vor atașa sșptămânal un text/texte cu una din

tre urmatoarele formule : ,, Îl apreciez mult pe colegul meu …pentru că ….”  Si ,,Sunt 
mândru că….”,  ,,Aș aprecia mult dacă…..”  

La întâlnirea de taifas vor fi  citite toate aceste texte . 
       Școala a propus o monitorizare  vreme de șase luni a modului în care 

măsurile întreprinse conduc la o rezolvare a unor raporturi conflictuale. Până acum se 
constată  o ameliorare a raporturilor dintre cei patru elevi menționati. 

 Concluzia care se desprinde este aceea că dialogul și comunicarea 
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rămân cele mai eficiente căi pentru a restabili relații normale în colectivitățile școlare. A 
recurge imediat și inflexibil la prevederi din regulamentul scolar, aplicarea imediată a 
sancțiunilor ( este adevarat că sunt situații în care această abordare  ajunge să fie, din 
păcate , singura eficientă si constructivă în plan imediat) înainte de a epuiza toate căile 
dialogului, poate pe termen lung să aibă efect invers în rezolvarea reală a conflictelor. 
Dimpotrivă, flexibilitatea, școala ,,deschisă” dialogului, capacitatea de a cauta și a găsi 
soluții impreună cu cei care au generat conflictele și nu în afara lor , pot fi modalități efi
ciente de rezolvare/ gestionare eficientă a conflictelor.   

  
Bibliografie: 
1.Mitrofan, N., Agresivitatea, în Neculau A. (coord.), Psihologie socială, Ed. 
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VIOLENȚA ÎN SOCIETATEA  CONTEMPORANĂ  

 

 Gheorghe Roxana, Școala Gimnazială Nr. 190, București 
 Danciu Alina Petruța, Școala Gimnazială NR. 190, București  

 

O temă majoră a  vieții contemporane sunt  violența și intervenția societății prin 
strategii reale pentru diminuarea, prevenirea și/ sau controlul acestui fenomen.   Organi
zația Mondială a Sănătății spunea că  violența înseamnă ”amenințarea sau folosirea in
tenționată a forței fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra altuia sau contra 
unui grup , comunități care antrenează sau riscă puternic să antreneze un traumatism , 
un deces sau daune psihice, o dezvoltare improprie sau privațiuni”. 

Din păcate , violența este atât de prezentă în viața socială încât amploarea feno
menului devine îngrijorătoare, indiferent ca vorbim despre violența în familie sau cea 
comunitară, de violența fizică sau verbală, de violența psihică sau emoțională.  

Mediul școlar a fost creat ca un mediu sigur , sau cel puțin așa sa dorit a fi, un 
mediu în care copiii să se simtă în siguranță. Acest lucru nu înseamnă că elevii trăiesc și 
învață tot timpul în armonie deplină. Stimularea relațiilor pozitiveși nu a concurenței 
între elevi , profesori și familie , reprezintă o strategie importantă în promovarea com
portamentelor adecvate , având ca scop principal prevenirea violenței școlare. Se pune 
din ce în ce mai mult accent pe introducerea unor programe eficiente în ameliorarea și 
chiar reducerea acestui fenomen.  

Cu siguranță violența școlară a existat  din totdeauna. Numai ca massmedia nu 
acorda spații atât de mari și atenție atât de sporita în cadrul emisiunilor televizate sau în 
presa scrisă. De cele mai multe ori atenția este îndreptată spre efectele fenomenului  și 
mai puțin spre cauzele ce au determinat apariția lui. Cu  regularitate de vină este găsit 
sistemul educațional, fară a se cerceta în profunzime mediul social și familial din care 
provin cei implicați sau aspectele psihice și/sau psihologice  ale acestora. 

Acest fenomen este amplu și deloc ușor de înțeles, deoarece în multe situații nu 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

134 

se poate stabili cu exactitate un motiv sigur pentru care elevii devin violenți. Unele com
portamente violente sau agresive se spune că apar ca urmare a jocurilor promovate în 
mediul virtual, altele au rădăcini în mediul familial sau social, altele se pot manifesta ca o 
nevoie de impunere în fața celorlalți , mai exact se manifestă ca o luptă pentru a deține 
supremația , de a fi recunoscut ca lider în cadrul grupului școlar. La fel de importante și 
tratate de specialiști sunt si comportamentele violente apărute în urma unor probleme 
de personalitate sau tulburări psihologice. 

De multe ori , vinovați pentru comportamentele violente suntem chiar noi pă
rinții. Din dorința de a oferi copiilor o viață lipsită de griji materiale ne dedicam o mare 
parte din timp locului de muncă , și neglijăm faptul  că cei mici au nevoie de atenție și 
afecțiune. Ca urmare , copiii își petrec o mare parte din timp singuri , fiind nevoiți să își 
rezolve singuri problemele , iar deciziile pe care le iau de cele mai multe ori nu sunt unele 
fericite  . 

Mediul social al școlilor pot influența sau cel puțin încearcă să influențeze riscul 
de apariție a actelor violente. Pentru prevenirea unor astfel de comportamente, instituți
ile de învățământ încearcă să promoveze tehnicile de învățare prin cooperare , să stimu
leze implicarea activă a părinților în viața elevilor.  

 
 
 

ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

Autor: prof. înv. primar David Ovidia Silvia 
Școala Gimnazială ”Ioan Vlăduțiu” Luduș, jud. Mureș 

 
 

Familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului. De educaţia 
omului se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele educative 
exercitate de acestea nu au impactul puternic asupra dezvoltării ca cele care provin din 
familie, şcoală şi grupurile de prieteni.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte 
dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de com
portament elevul le datorează educaţiei primite în familie.  

Familia constituie un factor esenţial în procesul formării conştiinţei morale a 
omului şi a conduitei sale. În dezvoltarea moral – intelectuală a fiinţei umane, din primul 
an şi până la însuşirea graiului, acest proces de iniţiere are limite şi poate duce în anu
mite situaţii, la rezultate negative. Se poate naşte condiţia în care "gradul de percepere 
al celuilalt " să rămână limitat la relaţiile din sânul familiei. Optica "puiului de om ", în 
acest caz , se cantonează la cunoaşterea "celuilalt" numai ca persoană din propria fami
lie.   "Sfera morală " a relaţiilor dintre membrii familiei devine o limită, un cerc închis şi o 
problemă de rezolvat, destul de dificilă în procesele educative de integrare a copilului în 
viaţa şcolară. Copilul se dezvoltă în limita " parametrilor familiale " asemeni unei flori de 
seră sau a unui animal neîmblânzit, incapabil de a ieşi din cercul ecolgic restrâns, singurul 
în care se simte în largul său . 
        În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, oridinea, cumpătarea, grija 
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faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai 
mult. Părintele este un exemplu pentru copil. Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e 
rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportament. Aceste  noţiuni 
îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot 
în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten.  
        Primul obiectiv de conţinut al acţiunii cu părinţii este cel al cunoaşterii sferei morale 
familiale. Nucleul moral familial are valenţe formative nepreţuite. Dar dacă viaţa de fami
lie este cultivată ca un bun în sine, ea duce la negarea propriei substanţe pozitive şi se 
transformă în contrariul ei  şi anume în spirit de castă familială prin izolarea faţă de tot ce 
nu aparţine familiei, în atitudine de neîncredere şi suspiciunile faţă de "ceilalţi" din afara 
familiei .  
Educaţia familială reprezintă o modalitate esenţială de realizare a educaţiei informale şi 
manifestă principalele caracteristici ale acesteia: se realizează în mod nesistematic, prin 
experienţe de viaţă trăite în mod concret, direct; se manifestă difuz în conduita indivizilor 
şi a grupurilor, impregnează personalitatea cu specificul sau prin influenţarea implicită, 
integrală şi continuă.  

În abordarile contemporane ale fenomenului educaţiei se discută despre erozi
unea funcţtiilor familiei şi mai ales a funcţiei de socializare şi, implicit, despre limitele 
educaţiei familiale, educaţia fiind atribuită în principal şcolii. Totodată se discută despre 
deşcolarizarea educaţiei, despre necesitatea întoarcerii prioritatilor educatiei la familie, 
scoala având ca sarcina doar instruirea.  

Tendinţe contradictorii se manifestă şi în spaţiul educaţiei, reflectate şi în 
cercetarea acesteia şi mai ales în promovarea unor politici educaţionale. Sunt pe deo 
parte tendinţe de concentrare a educaţiei întrun singur focar, şcoala sau familia, pe de 
alta parte sunt tendinţe de difuziune a acesteia în comunitate, datorită globalizării, infor
matizării, massmedia. Infuzia în conţinuturile educaţiei a virtualului, a informaţiilor 
punctuale despre realitate, viteza schimbărilor în toate planurile vieţii şi reformarea edu
caţiei pentru a fi adecvată acestora, relativizarea valorilor, au produs efecte care deseori 
conduc spre interogaţia: “educaţia încotro?”  

În acelaşi timp, familia din România ca instituţie socială se află în faţă unor pro
vocări de ordin socioeconomic care au condus la apariţia unor fenomene sociale cu im
pact direct asupra educaţiei copilului în familie: rata crescută a divorţturilor, creşterea 
numărului familiilor monoparentale, creşterea numărului cuplurilor consensuale, 
creşterea fenomenului violenţei domestice, creşterea numărului de familii dezavantajate 
socioeconomic, creşterea numărului de părinţi care pleacă în străinătate pentru a munci 
etc.  

Tinând seama de aceste realităţi de ordin social, cunoaşterea tendinţelor educa
ţiei în ansamblu şi realizarea unei reforme autentice în acest domeniu, cu consecinţe 
benefice pentru ansamblul societăţii,  nu se pot realiza  fără abordarea educaţiei famili
ale pentru a răspunde acestor noi provocări şi fără corelarea schimbărilor care se produc 
în interiorul acesteia şi a efectelor pe care le provoacă, cu ansamblul proceselor din so
cietate, cu schimbările din  educaţie. Reforma educaţiei presupune nu numai reforma 
învatamântului. Şcoala, în consonanţa cu familia, poate să realizeze propria ei contribuţie 
coerentă la educarea tinerei generaţii.   
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VIOLENȚA – ARMA CELOR SLABI! 
 
 

Prof. Deta Liana Monia, de la Școala Gimnazială ”Aurel Sebeșan” Felnac, jud. Arad 
 
 

Violenţa este considerată violarea generală a drepturilor fiinţei umane: dreptul la 
viaţă, la demnitate, la securitate şi la integritate fizică şi mentală, înseamnă a realiza un act 
de forțare de constrângere, de silire. 

Violența în şcoli a devenit în ultima perioadă o problemă majoră, iar părerea 
unanimă a elevilor este că aceasta e un fenomen care riscă să ia amploare în câmpul edu
caţiei formale. Această situaţie ar putea dezvolta sentimentul de frică, suferinţă psihică, 
frustrare, toate acestea influenţând dezvoltarea armonioasă a elevilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. Din nefericire, violența se învaţă, provoacă suferinţă şi este distrugătoare! 

După gradul de gravitate există diferite forme de violență: 
1. Forme ușoare de violenă: ton ridicat,tachinare, ironie, insultă, înjurătură, refuzul de a 
îndeplini sarcinile, indisciplina la ore; 
2. Forme grave de violență: hărţuire, ameninţare, trântire, lovire/bătaie, încăierare, deterio
rare, distrugere de obiecte , tăinuire, furt; 

În mediul școlar întâlnim mai multe tipuri de violență: 
• Violenţa fizică, concretizată prin lovirea persoanelor, vătămarea fizică a acestora, de
posedarea prin forţă de bunuri, etc; 
• Violenţa economică (materială) ce se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra mobil
ierului şcolar, şi a bunurilor altor persoane; 
• Violenţa psihică ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana agre
sată, şi se manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare;  

 Încă de la vârsta şcolară unii elevi sunt martori ai violenţei domestice (fizice, 
psihice). Fiind la vârsta la care îşi aleg şi imită modelul de comportament, copilul îşi va 
însuşi inconştient actele de violenţa ale adulţilor, le va reproduce în interacţiunea cu gru
pul de prieteni cu şcoala, fiind convins că aceste atitudini sunt corecte şi  astfel se in
stalează fenomenul de violență. 

Deseori, din dorinţa de a fi populari, de a avea ceea ce familia nu le oferă sau pur 
şi simplu de a se răzbuna pe colegii cu performanţe în diverse domenii, elevii apelează la 
teroare, deoarece nu cunosc pedepsele legale la care pot fi supuşi. Această dorință de a se 
evidenţia, nereuşind performanţe la învaţătură, îl determină pe elev să încerce să devină 
lider prin orice alte metode, apelând sau instigând la violenţa. 

Un alt factor de risc în devierea comportamentului copilului spre violenţa îl con
stiutuie massmedia, prin prezentarea realităţii ca pe un fapt banal, indiferent de gravitatea 
faptelor expuse şi mai ales fără a accentua consecinţele acestor violenţe asupra celor ce le
au provocat. Massmedia expune acte de violenţa (atât în programele pentru copii cât şi în 
filme sau ştiri) în mare parte fără să stigmatizeze aceste acte, fără a sublinia caracterul 
imoral al agresiunilor. 

Uneori în apariţia fenomenului violenţei şcolare se manifestă și managementul 
defectuos al clasei, deficienţele de comunicare între cadrele didactice şi elevi, neadaptarea 
practicilor educaţionale la o populaţie şcolară în continua schimbare. 

Cadrele didactice trebuie să observe comportamentul elevilor pentru a putea pre
veni manifestările violente ale acestora prin discuţii atât cu elevii în cauză cât şi cu fa
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miliile lor. O bună colaborare a familiei cu personalul didactic va reuşi prevenirea/
stoparea/îndreptare unor deviaţii comportamentale. De aceea rolul cadrului didactic este 
acela de a omogeniza colectivul, de ai determina săşi respecte colegii şi cadrele didac
tice. Acest lucru se poate realiza prin dezbateri colective, prin intermediul activităților cu 
caracter de autocunoaștere, prin acordarea de sarcini pe echipe.  

În vederea combaterii și prevenirii actelor de violență, la nivelul şcolii se pot 
înfiinţa grupuri de dezbateri în care să se pună în discuţie comportamentului prosocial al 
elevilor. Situaţiile problemă expuse, de unul sau mai mulţi profesori să fie dezbătute în 
cadrul grupului. Sunt foarte importante și organizarea unor întâlniri cu părinții, vizite în 
familii, o colaborare permanentă cu familia. De asemenea un rol important în prevenirea 
actelor de violență îl au și realizarea unor parteneriate cu instituții publice, organizații non
guvernamentale, cu reprezentanți ai comunității și ai autorităților locale. Un mijloc efi
cient de combatere a violenței este și elaborarea la nivelul instituției școlare a unei strate
gii antiviolență, strategie care să vizeze câteva direcții: obiective clare și precise, 
activități diversificate, resurse umane, materiale, documentare, de timp, evaluare prin me
tode și mijloace alternative și activități de diseminare. 

Dar chiar și un zâmbet prietenos, o strângere de mână, o mângâiere, oferirea unei 
flori, lectura, muzica, pictura, sportul, prietenia pot fi forme prin care elevii sunt  învățați 
să nu devină violenți. 
 
 
Bibliografie: 
Sălăvăstru Dorina, Violenţa în mediul şcolar, Iași, Editura Polirom, 2004 
Adrian, Neculau, Violenţa. Aspecte psihosociale, Iaşi, Editura Polirom, 2003. 
Jigău, Mioara, Violenţa în şcoală, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2006. 
www.nou2.ise.ro/wpcontent/uploads/2012/08/Prevenireasicombatereaviolentei.pdf 
 

 

 

Referat- Violența în școală 
                                                                      Înv.itinerant Popa Adina 

                                                                           Școala Gimnazială ,,Aurel Sebeșan”Felnac 

Violenţa în şcoală este o realitate pe care no putem nega şi nici neglija. Lucrul 

cel mai  important este să găsim metode eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar 

fi ea, pentru că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în contextul 

societăţii actuale. 

Cuvinte cheie: violenţă şcolară, prevenire 

 
        Violenţa în şcoală este generată de multiple cauze şi factori de influenţă, ale căror 
efecte se cumulează şi potenţează reciproc, conducând la apariţia unor astfel de 
fenomene sub variate forme de manifestare – de la cele mai simple la cele mai grave 
forme de comportament deviant. 
În vederea identificării acestor cauze, se au în vedere factorii de risc în apariţia violenţei 
cât şi cauzele violenţei în şcoală. 
        Alte abordări  consideră că principalele cauze ale violenţei sunt cele generate de: 
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    violenţa în familie (copiii care aparţin unor familii în care se manifestă relaţii de 
violenţă preiau aceste ”modele de relaţionare”); 
    condiţiile economice (sărăcia extremă în care trăiesc unele familii, inclusiv copiii, îi 
împinge pe unii dintre ei la comiterea unor acte de violenţă); 
    mediul instabil (anumite evenimente intervenite în familie, de genul divorţului sau 
decesului unui părinte, precum şi climatul psihoafectiv instabil şi insecurizant în care se 
dezvoltă copiii 
   – în familie sau în afara acesteia – pot conduce la manifestări de violenţă ale acestora); 
    stima de sine scăzută (indivizii cu o imagine de sine defavorabilă se implică în acte 
de violenţă pentru a compensa sentimentele negative cu privire la propria persoană şi 
pentru ca astfel obţin acceptarea grupului cu care comit actele de violenţă); 
        Şcoala nu este un mediu izolat ci din contră o parte integrantă a comunitatii largi, 
iar problemele cu care se confrunta ca institutie şi mediu de formare a tinerilor privesc 
întreaga societate. Deşi în scoala ar trebui sa existe un climat pozitiv şi orice formă de 
violenţă ar trebui ţinută sub control pot exista forme de violenţă atât între elevi cât şi 
între profesori sau din nefericire între profesori şi elevi. Violenţa şcolară este doar una 
dintre manifestările violenţei cotidiene. Massmedia acordă din ce în ce mai multă 
atenţie violenţei tinerilor, violenţei şcolare încercând în acest mod să sensibilizeze 
societatea. 
         Notiunea de violenta este discutata in relatie cu cea de agresivitate. Radacina latina 
a termenului violenta este vis , care inseamna “forta” si care trimite la ideea de putere, 
de dominatie, de utilizare a superioritatii fizice, deci a fortei, asupra altuia 

         Scoala este un loc unde elevii se instruiesc, invata, dar este si un loc unde se sta
bilesc relatii, se promoveaza modele, valori, se creeaza conditii pentru dezvoltarea cog

nitiva, afectiva si morala a copilului. Clasa scolara constituie un grup ai carui membrii 
depind unii de altii, fiind supusi unei miscari de influentare reciproca ce determina 
echilibrul functional al campului educational. Fiecare grup cere de la membrii sai 

diferite forme de comportament. Insusi actul predariiinvatarii este un proces rela
tional, iar gestiunea acestor relatii se inscrie in ceea ce unii autori numesc managemen-

tul clasei scolare, si anume “setul de de activitati prin intermediul carora profesorul 
promoveaza comportamentul adecvat al elevului si elimina comportamentul inadecvat, 
dezvolta relatii personale bune si un climat socioemotional pozitiv in clasa, stabileste si 

mentine o organizare eficienta si productiva a clasei”(Weber). 

        Comportamentele violente ale elevului isi pot avea originea si intrun management 
defectuos al clasei scolare, mai exact intro lipsa de adaptare a practicilor educationale la 
o populatie scolara considerabil schimbata. Se afirma ca prima dorinta a formatorului 
este aceea de a exercita o putere. 
        Violenta scolara este asociata, in general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, 
acolo unde saracia este la ea acasa. De aceea, atunci cand se vorbeste despre violenta in 
scoala, se considera drept surse favorizante factorii exteriori ai scolii: mediul familial, 
mediul social, ca si factori ce tin de individ, de personalitatea lui 
        Multe dintre comportamentele violente ale elevilor se manifesta ca o transgresiune 
a regulilor scolare. Clasa este o microsocietate a carei functionare necesita stabilirea 
unor reguli clare ce se cer respectate de toti membrii grupului scolar. Ansamblul 
regulilor dominante dintro clasa caracterizeaza comportamentele dezirabile ale elevului 
si corelativul sau negative. 
 
Neculau Adrian, Gilles Ferreol, „Violenţa. Aspecte psihosociale”, Ed.Polirom, 2008, 
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Iaşi; 
Neculau Adrian „Manual de psihologie socială”, Ed. Polirom, 2003, Iaşi; 
Neamtu Cristina “Devianţa şcolară”, Ed. Polirom, 2003, Iaşi. 
 

 
 

SPUNEM NU VIOLENTEI IN FAMILIE! 
 

                                                                                            Prof. Mihaela  Dinculescu 
                                        Gradinita cu Program Prelungit”Sfanta Maria”Cumpna 

 
Funcţia centrală a educaţiei este aceea de formare şi dezvoltare permanentă a 

personalităţii individului cu scopul integrării sociale optime. Omul este în permanentă 
interacţiune cu factorii sociali ai existenţei sale.  

În această interacţiune, el asimilează normele şi valorile societăţii, modelele 
sociale de comportament, mijloacele sociale de comunicare umană. Prin aceasta, el este 
pregătit pentru viaţa socială, pentru asumarea unor roluri şi responsabilităţi. Acest pro
ces se realizează dea lungul diferitelor etape de viaţă, în cadrul unor forme specifice de 
activitate socială şi în cadrul specific al unor instituţii sociale: familia, grădiniţa, şcoala, 
instituţiile culturale, dar şi împreună cu întregul sistem al mijloacelor moderne de infor
mare şi influenţare. 

Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, 
când intervin primele contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau 
socializare de bază), şi continuă dea lungul vieţii omului, odată cu dobândirea unor sta
tusuri şi roluri succesive (socializare continuă sau secundară). 

Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie 
(deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării 
ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi. 

Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, 
corectitudinea exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia 
interacţionează şi îi solicită pe copii. 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: res
pectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sar
cini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii oferind copilului exemple de comporta
mente în diferite contexte. De la părinţi, cei mici vor învăţa să aprecieze ce e bine şi ce e 
rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. 

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe 
educative ce se exercită asupra copilului şi mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie 
să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi fa
miliei. 

La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de 
copil: stare de sănătate, obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de compor
tare, probleme în dezvoltare etc.  

În acelaşi timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi 
metode ştiinţifice, deţine mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi psi
hic al fiecărui copil. Îmbinarea în parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu cele 
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ale grădiniţei trebuie să fie în beneficiul copilului. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni 

educative pe care copilul le primeşte  sunt cele din familie. In familie se conturează ca

ractere. Atât părinţii cât si educatorii in timpul procesului de invatământ trebuie să inter

vină in numeroase situaţii pentru a corecta  comportamentul copilului. Îmbinarea efortu

rilor educative din familie şi din şcoala este nu numai recomandabilă ci şi obligatorie, 

pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, părinţii au de infruntat alte şi alte 

probleme care  se ivesc la o altă categorie de vârstă  şi care se repetă la generaţiile urmă

toare. 

          Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, 

ele asigură întro mare măsură bună integrare a copilului în activitatea  şcolară şi pe plan 

general în viaţa socială. 

 Datorită faptului că societatea în care trăim este întro permanentă schimbare, 

atât părinţii cât şi educatoarele trebuie să aibă în vedere o adevărată luptă cu mediul, să 

fie foarte atente la mijloacele pe care le folosesc pentru ai putea creşte corect pe copii, 

ei fiind foarte vulnerabili la această vârstă, iar influenţele negative sunt la tot pasul. Pen

tru a avea o relaţie activă şi pozitivă cu preşcolarii, trebuie să ştim să le descoperim tre

buinţele şi nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi să se baze

ze atât pe încredere, dar mai ales pe respectul reciproc. 

 Dupa cum bine se ştie, familia este factorul primordial în educarea unui copil şi 

educaţia începe în familie de aceea legătura dintre gradiniţă şi mediul familial va trebui 

să se întrepătrundă, iar educatorul să cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului 

pentru a putea colabora. 

 Parteneriatul dinte grădiniţă şi familie organizat corect duce la o educaţie solidă, 

fără pericolul de eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a 

personalităţii în formare a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul 

între copil şi mediul necunoscut iniţial.  
Pentru copii, experienţa violenţei în familie este foarte apropiată de conflictul 

loialităţii. Copiii se simt deseori la mijloc în conflictul dintre părinţi şi simt că fiecare pă
rinte îi vrea de partea lui. Iubirea pentru ambii părinţi face ca această situaţie să fie impo
sibil de rezolvat pentru ei. Unii copii pot lua partea unui părinte în timp ce alţii simt că nu 
pot fi alături de  niciunul dintre părinţi. 

Să nu uităm că părinţii sunt modele pentru copii, iar copiii care trec prin experi
enţe de violenţă în cadrul familiei învaţă de la părinţii lor. Copiii învaţă astfel că violenţa 
este acceptată şi este în regulă sa fii iubit şi rănit în acelaşi timp. Mai mult de atât, copiii 
cred ceea ce văd: femeile sunt slabe şi victime iar bărbaţii sunt puternici şi agresori. 
  Parintii reprezinta niste modele de urmat pentru orice copil; violenta in familiei 
ii transmite insa ca acesta este un comportament normal; astfel, copilul creste acceptand 
violenta ca pe o normalitate, crezand in ceea ce vede: partenerul mai puternic se impune 
prin forta.  
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 Intro familie violentă, copiii cresc întro atmosferă în care nevoile lor de bază 
(nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate.Astfel, orice 
formă de violenţă asupra copilului poate duce la retard în dezvoltarea intelectuală, la 
tulburări de echilibru emoţional şi la consecinţe fizice pe plan psiho social. 
 Structurarea personalităţii copilului va suporta efectele abuzului şi va fi marcată 
de o atitudine reticentă în relaţionarea socială, de sentimentul de stigmatizare şi de ima
gine de sine negativă. 
 Întro familie normală, în interacţiunea copii părinţi, aceştia din urmă se adap
tează firesc trebuinţelor psiho afective şi fizice, necesare unei dezvoltări echilibrate, 
armonioase a minorilor. Perturbarea funcţiilor familiei se petrece (în general) ca o stare 
de boală cronică ce se acutizează în momentele evenimentelor de violenţă. 
 La vârsta preşcolară, copiii cred că tot se învârte în jurul lor şi este provocat de 
ei. Dacă sunt martori ai violenţelor sau abuzului, pot crede că ei leau provocat. Unele 
studii au arătat că băieţii preşcolari au cele mai mari rate ale agresivităţii şi cele mai mul
te probleme somatice, faţă de alte grupe de vârstă. 
 
 
 
 

VIOLENTA IN SCOALA 
 

                                                                                                Prof. Nicolae DINCULESCU 
                                             Liceul Tehnologic”Nicolae Dumitrescu”Cumpana, Constanta 

 
 Violenţa a devenit un adevărat fenomen în şcoli. Şcolile sau transformat în locul 
în care copiii îşi manifestă frustrările şi tulburările de comportament, dezlănţuinduşi 
furia pe colegii care devin victime sigure. Violenţa are multe forme de manifestare de la 
cea verbală prin cuvinte umilitoare şi pînă la agresiune fizică.                              
 Violenţa exprimă un comportament intenţionat care dezorganizează spaţiul 
personal, afectează integritatea fizică, psihică şi materială. Acest comportament violent 
are un substrat, poate fi o reacţie la frustrare sau poate fi o agresiune învăţată în diverse 
medii. Cauzele violenţei sunt multiple pornind de la factori neurologici, predispoziţii 
psihogenetice, afecţiuni ale sistemului nervos central, pot fi cauze legate de personalita
te ca de exemplu, un nivel crescut al reactivităţii, al dominaţiei, un autocontrol scăzut. O 
altă cauză este legată de situaţiile iritante, stresante. Şi factorii de mediu, familia, şcoala, 
societatea pot duce la apariţia violenţei. Atunci cînd un copil e lovit de părinţi, el crede că 
aşa se rezolvă o problemă. De asemenea, copiii proveniţi din familii dezorganizate, cu un 
grad mare al sărăciei pot dezvolta frustrări şi se poate ajunge la acte de violenţă. Şi mo
delele violente pe care le văd în massmedia cum ar fi de exemplu personajele din dese
nele animate sau din diverse jocuri din mediul virtual pot duce la violenţă. Copiii nu mai 
ştiu să se joace asa cum făceau cei din vechile generaţii. Ei simt nevoia de joacă, dar pre
feră joaca în mediul virtual unde sunt de fapt singuri în faţa unui calculator sau cu telefo
nul mobil. Singurătatea pe care o resimt duce la frustrare, iar copiii vor să iasă în eviden
ţă şi se afirmă prin acte de violenţă în faţa celorlalţi.  La adolescenţă poate să apară teri
bilismul, dorinţa de afirmare ca fiind o persoană autonomă care îşi cîştigă independenţa 
prin violenţă. Consider că trebuie făcut apel la valorile morale ale familiei tradiţionale: 
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iubire, respect, credinţă etc. Sunt tot mai mulţi părinţi divorţaţi, iar în asemenea situaţii, 
de multe ori părinţii nuşi găsesc calea, se alimentează starea conflictuală, iar copiii sufe
ră. Trebuie să existe o legătură stransă între familie, şcoală şi copil. Părinţii  trebuie să 
comunice cu copiii si să fie atenţi la nevoile lor. Violenţa sub diversele ei forme are efecte 
pe termen lung şi este necesar suport din partea familiei şi de specialitate, din partea 
psihologului. 
 Deoarece şcoala nu poate constitui singurul factor care trebuie să intervină în 
educaţia unui copil, e necesar să stabilească în permanenţă o legatură strânsă cu familia 
elevului, ca impreună cu aceasta să realizeze integrarea armonioasă a copilului în socie
tate, formarea trăsăturilor de caracter pozitive 
 Pentru a combate actele de violenţă de la nivelul şcolii, este necesară o opinie 
unitară a cadrelor didactice, o colaborare strânsă a cadrelor didactice cu psihologul şcolii, 
pentru ai solicita acestuia sprijinul când este necesar, un deosebit tact pedagogic al tu
turor cadrelor didactice, care trebuie să constituie modele de conduită pentru elevi şi 
care să ia întotdeauna măsurile cele mai adecvate şi aplicate la fel şi cu consecvenţă în 
toate cazurile. 
 Trebuie să conştientizăm elevii că fiecare om este bun la ceva, şi că nu numai cel 
care are rezultate bune la învăţătură este valoros, iar restul lumii nu mai contează. 
 În cadrul orelor de dirigenţie este necesar să se dezbată teme despre respectul 
pentru cei din jur, despre prietenie, despre ce înseamnă colegialitate şi să se combată de 
către diriginte ideea că fiecare poate să facă ce vrea ; elevilor trebuie să li se explice că ei 
trăiesc întrun colectiv şi că nu pot face orice în numele democraţiei, că democraţie în
seamnă să te simţi tu bine, dar şi cei din jur şi că  
fericirea fiecăruia nu trebuie să se construiască pe nefericirea celor din jur. Ca diriginţi nu 
trebuie să uităm că educatie se face cu orice prilej şi nu numai la ora de dirigenţie ( şi 
numai la clasa la care este diriginte). Spiritul de echipă, respectul pentru cei din jur, ma
nifestări opuse violenţei, pot fi cultivate prin activităţi extraşcolare, de exemplu: vizite la 
copii fără familie, la bătrâni neputincioşi(azil), colectarea de alimente, haine, jucării pen
tru cei nevoiaşi şi distribuirea lor. 
 Foarte important  în combaterea violenţei este dialogul; între elevi şi profesori, 
elevi şi părinţi, profesori şi părinţi; numai o bună comunicare între părţile enumerate pot 
depista anumite probleme din viaţa acestora. 
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 Citind acest titlu gândul ne duce imediat la violența fizică, dar în aceeași mo
ment  se conturează și alte  comportamente  de natură violentă, din păcate tot mai 
frecvente în zilele noastre. Violența verbală este tot mai uzuală în rândul tinerilor, la fel și 
violența psihică, iar odată cu tehnologizarea rapidă,  violența din mediul virtual.   
 În calitate de diriginte,  deseori avem sarcina de a vorbi despre actele violente, 
recunoașterea, prevenirea și evitarea lor în rândul elevilor. Tema nenumăratelor ore de 
diriginție se concentrează pe rezolvarea problemelor pe cale amiabilă, rolul comunicării 
în medierea problemei. Jocuri didactice pentru creșterea coezității grupului, dialoguri, 
argumentări și contraargumentări pe o temă sau un subiect dat, toate cu scopul, de a 
prezenta cât mai mult posibile capcane ale situațiilor care pot avea efecte violente. 
 Tot mai des, datorită evoluției tehnologice, conflictele sau situaţiile tensionante 
cu efecte negative își au ca suport sfera virtuală. Zilnic copii și tinerii  sunt expuși unor 
situații greu de monitorizat datorită sferei online în care se desfășoara. Furtul identității, 
hăţuirea cibernetică, sau chiar racolarea minorilor pentru diferite activități  de natură 
penală, sunt doar câteva din efectele cele mai vizibile ale isebergului cu numele de inter
net. Cadrele didactice, personalul didactic si nedidactic dintro instituție, părinții nu pot fi 
suficenți de vigilenți și precauți pentru a preveni toate efectele nocive ale acestor agresi
uni. Copii trebuie învățați cum săși protejeze  identitatea, cum să evite capcanele unor 
persoane cu scop răuvoitor. 
 Mulți părinți și cadre didactice au fost șocați de modul în care suportul online a 
fost folosit pentru a manipula niște copii cu mintea naivă, de un tânăr,  fără mustrări de 
conștiință în jocul “Balena albastră”. În mod obligatoriu orele de dirigenție și nu numai, 
au avut ca temă acest joc. În contiunuare vom prezenta sub forma unor studii de caz, 
reacțiile elevilor. Elevii care sunt prezentaţi în studiile de caz sunt elevi in clasa a VIa, 
respectiv în clasa a VIIIa, la aceeaşi şcoală. 
  
Sz. M. elev în cls. a  VIIIa, provine dintro familie hiperprotectivă, cu părinți foarte grijulii, 
fiind cel mai mic dintre cei șase copii al familiei. Părinții au grijă deosebită  să ofere 
copiilor activităţi cu caracter constructiv. Nu au televizor, dar au calculator folosit doar în 
scopul de a obține  informații, și a juca jocuri educative.  Elevul în acest an școlar sa fa
miliarizat cu telefoanele tip smartfon, pe care le folosește pentru a se juca. Nu are cont 
pe Facebook, sau alte rețele de socializare. Sfera internetului este o necunoscută pentru 
el, aspect pe care chiar el îl evidențiază. Colegii lui care au avut informații despre jocul 
“Balena albastră” au cerut să aprofundăm subiectul. Am prezentat reportaje filmate și 
srise având această temă, dar am discutat  și despre protejarea identității în mediul vir
tual. După discuții îndelungate pe această temă la sfârșitul orei elevii au primit răspuns la 
toate întrebările lor. Atunci când au fost întrebați dacă acest dialog a fost unul construc
tiv, toți au răspuns afirmativ, exprimânduși dorința de a mai vorbi despre asemenea 
lucruri. La sfârșitul orei elevul Sz. M. a avut aceiași reacții ca și colegii lui, ca după aproxi
mativ două ore de curs să fie foarte îngândurat. La întrebările profesorului a recunoscut 
că este de fapt panicat de pericolul în care se află el, și familia lui datorită acestui joc, 
pentru că el presupunea că oricine poate săl urmărească prin intermediul internetului. 
Am discutat cu el în mod particular, am cerut și participarea parințiilor în această 
discuție, iam arătat modul în care funcționează rețeaua de socializare, și până la urmă 
am reușit săl facem să înțeleagă că decizia îi aparține în totalitate. El este cel care 
hotărește, ce informații apar despre el, cine poate accesa aceste informații, și fără acor
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dul  lui nimeni nu poate avea acces la informațiile sale. Am recomandat părinților să dis
cute despre aceste lucruri și acasă, și să ofere cât mai multe informații despre cum func
ţionează aceste rețele online. 
 
Cazul lui N.R. este unul reprezentativ în ceea ce priveşte utilizarea internetului doar pen
tru anumite activităţi. Elevul este în clasa a VIa,  provine dintro familie cu doi copii, el 
fiind mezinul familiei. Dispune de smartfon, are acces nelimitat la internet şi deseori di
mineaţa la şcoală este foarte somnoros, pentru că pâna noaptea târziu rămâne treaz 
pentru a se juca. De aici se poate deduce că părinţii nu se interesează la ce oră se culcă 
copii, şi nici nu monitorizează ce accesează pe internet. Cu toate că, dă impresia unui 
copil foarte versat, şi are informaţii despre multe lucruri, el a fost printre puţinii elevi 
care a rămas foarte surprins de modul în care se derulează jocul Balena albastră. Nici nu 
auzise, şi nici informaţii despre efectele regretabile ale acestui joc nu au ajuns încă la 
cunoştinţa lui. Când împreună cu ceilalţi elevi ai clasei am început să aprofundâm subiec
tul el a fost unul dintre cei mai şocaţi elevi de sumedenia de informaţii cu care sau con
fruntat. A fost vizibil deranjat de faptul că nu a auzit despre acest joc, şi era foarte sceptic 
cu privire la accesul terţelor persoane la datele şi informaţiile personale.  
Pe parcursul activităţii el a fost cel  care a pus cele mai multe întrebări, şi cu toate 
acestea a rămas cu multe lacune informaţionale. A doua zi el a fost cel care a deschis din 
nou subiectul jocului, sa putut observa că are informaţii care nu au fost discutate cu o zi 
înainte, de unde am dedus că a obţinut informaţii de la anturajul său şi de pe internet. 
Subiectul care a fost cel mai larg dezbătut a fost cel al protejării identităţii, care sunt mo
dalităţile, cum putem evita ca oricine să poată accesa datele noastre, căror persoane le 
dâm acordul pentru a putea accesa datele noastre cu caracter personal. A recunoscut că 
el accesează doar anumite pagini pe internet şi este interesat exclusiv de diferite jocuri, 
are cont pe retelele de socializare, dar nu sa gândit niciodată cât de expus şi vulnerabil 
poate fi.  
 Un alt caz interesant este cel al surorilor, Sz.M.  elevă în clasa a VIa, şi Sz. A. 
elevă în clasa a VIIIa, care trăiesc, întrun Centru de Ocrotire al Copiilor tip Familial. 
Amândouă sunt eleve la aceeaşi şcoală, locuiesc în aceeaşi camera, amândouă au smart
fonuri, şi sunt active pe reţelele de socializare,  cu toate acestea una dintre ele a auzit, iar 
cealaltă nu  despre joc. Cea care avea informaţii despre joc a recunoscut, că una dintre 
fetele de la Centru sa gândit să participe la joc, dar au reuşit să o convingă că nu merită. 
Cea care nu a auzit despre joc sa mirat că aşa ceva se poate întâmpla, dar nu a fost in
teresată să afle mai multe detalii, decăt cele discutate, a înţeles că decizia îi aparţine.  

Aceste prezentări ale reacţiilor elevilor evidenţiază, că vulnerabilitatea lor în 
mediul online se datorează în primul rând lipsei de informaţii cu privire la protejarea 
datelor cu carater personal, dar şi a orientării interesului lor în sfera internetului. Nu în 
ultimul rând monitorizarea din partea părinţilor a  activităţilor, şi paginilor accesate  pe 
internet, pot preveni şi evita expunerea copiilor la acte cu tentă violentă de natură ciber
netică. Este esenţial ca un copil să ştie că există o persoană adultă care este dispus săl 
asculte şi îi înţelege nevoile. această persoană poate fi nu numai părintele, cadrul didac
tic sau o cunoştinţă. Important este  ca un cadru didactic, pe lângă programa încărcată şi 
stufoasă să aibă disponibilitate pentru a purta discuţii cu elevii care caută răspunsuri din 
alte domenii decât materia şcolară. 
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FAMILIA 
 

Dobre-Milcu Cristiana, Şcoala Gimnazială Grojdibodu, judeţul Olt 
 

 Ştiţi ? … de multe ori mam întrebat ce este familia, ce reprezintă ea pentru 
mine; şi întrun final am aflat. Dacă vorbim despre familie din perspectiva mea, pot 
spune că familia este locul în care un copil se dezvoltă cel mai bine. 
Da, cu toţii cunoaştem acele teorii legate de familie: cum că un copil nu poate trăi şi 
nu se poate  dezvolta fără o familie în jurul lui. Da, este adevărat! Cel mai important 
este să ai familia alături.. 
 Familia are doi piloni foarte importanţi , la baza ei, şii ştim cu toţii care sunt: 
mama şi tata. Ei se află la limita dintre bine şi rău; dacă ai trecut de ei , frâiele vieţii 
tale îţi aparţin. 
 De la o vârstă fragedă ne dorim să fim independenţi, să facem lucruri pe pro
pria răspundere , dar nu realizăm câte alte lucruri pierdem dorind să facem acest lucru. 
Numi spune că niciodată nu ai vrut să faci ceva fără să fii controlat…nu teaş putea 
crede.Cel mai curios lucru este că odată ce înaintăm în vârstă realizăm că familia este 
lucrul cel mai important. 
  De ce are omul nevoie în lumea asta cel mai mult? De bani, de avere?.. Nu , 
nici pe departe! De iubire, şi cea mai profundă iubire este cea pe care o primim de la 
părinţi. Am auzit de atâtea ori,, Nimeni nu te poate iubi ca familia ta” , dar sinceră să 
fiu nu am crezut acest lucru până de curând. Am realizat că bunătatea unei persoane 
atrage multe alte persoane în jurul ei , dar până la urmă şi ele te iartă. Gândeştete că 
de multe ori când uiţi ce este bunătatea şi iei de mînă ura, nimeni în afară de familie , 
nuţi mai rămâne în preajmă.Nu sunt părinţii cei care îţi sunt mereu alături de tine şi 
atunci când eşti fericit, dar şi atunci când eşti trist; nu sunt ei aceia care încearcă să te 
facă un om mai bun; nu sunt ei aceia care investesc în tine sentimente? Ba da ! Nimeni 
nu se bucură pentru toate reuşitele tale aşa cum o fac părinţii tăi. 
 Familia este un lucru foarte important pentru orice copil. Păcat! Copiii nu real
izează acest lucru! Nuşi dau seama că viaţa întro fracţiune de secundă ne poate lăsa 
fără cei pe care îi iubim. Şi?... ce să mai faci atunci când moartea îţi ia persoana cea 
mai iubită? Nimic! De aceea trebuie să ne apreciem familia, părinţii pentru că ei sunt 
lucrul cel mai de preţ pe care îl avem pe lumea asta . Ai grijă de familia ta, pentru că 
aşa vei avea grijă şi de sufletul tău. 
 Dacă este să vorbim puţin despre mine şi despre felul în care văd eu familia 
mea , aş spune următoarele lucruri: 
 Copilul poate fi asemănat cu o casă ;să zicem o casă pe care o clădeşte un con
structor de la zero: constructor fiind familia. Crămidă cu cărămidă casa prinde contur, 
baza ei devenind din ce în ce solidă. Ei bine , credeţi că această casă poate fi ridicată 
imediat?  Nu , dimpotrivă. Răbdare şi voinţă , alături de iubire duc la construirea casei, 
astfel, copilul ajunge un adult cu un caracter de invidiat. Să presupunem că din această 
casă încep să cadă bucăţi mici, ce se va întâmpla? Constructorul va veni şi va reface 
casa. Ei bine, familia va fi acolo , gata să te ajute mereu, întotdeauna aducândute pe 
drumul cel bun. 
 Vaţi uitat vreodată la cer? Cu siguranţă! Şi …ce aţi observat? Eu am văzut 
cerul plin de nori albi, în jurul cărora era un mare soare, ce ne dădea şi nouă din 
lumina lui. Dintro dată am observant cum norii albi devin negri şi soarele dispare. 
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Aşa este şi cu copiii; pe zi ce trece , ei cresc devenind adulţi , având şi ei problemele 
lor. Uneori sunt liniştiţi, alteori problemele le sfâşie sufletul , parcă toată lumea se 
sfârşeşte pentru ei , dispărând şi familia.. acest gând se va spulbera , deoarece familia 
se va întoarce săI ajute, soarele răsare din nou, cerul devine senin, norii pufoşi in
vadând cerul. 
 Cine nu a admirat măcar o dată cum creşte o floare? Cred că nu există persoană 
care să nu fi făcut acest lucru. M am gândit la acea floare ca la un copil, iar la soare ca 
la o familie . Soarele străluceşte , iar pe zi ce trece floarea creşte , îi creşte tulpiniţa, 
apoi frunzişoarele şi apoi floarea cu tot cu petale. Dacă soarele nu străluceşte , floarea 
moare ; petale se duc încetul cu încetul. Aşa este şi cu copilul cu familia. Copilul 
începe să se dezvolte în prezenţa iubirii familiei. Începe să meargă, având mereu în 
spatele lui familia cel ţine să nu cadă, apoi apar primele idei şi primele convingeri, 
apar experienţele , adică faptele noastre: petalele florii. Să zicem că acel copil nar 
avea familia în jurul lui mereu. Ce sar întâmpla? Petalele florii ar cădea, experienţele 
copilului ar fi din ce în ce mai puţine şi poate şi acelea negative. Aşa că este foarte 
important ca soarele să strălucească mereu , o floare nu poate creşte altfel. 
 De curând am văzut un fluture. Doamne, era atât de frumos! Părea pictat cu 
pensula de un mare pictor; se vedea atenţia şi răbdarea cu care a fost iluminat. După 
ceva timp, una dintre aripioarele fluturaşului se rup. Ce am văzut? Un roi de fluturaşi 
levitau în jurul lui, nelăsândul singur nici măcar o clipă. Zilele au trecut şi aripioarele 
fluturaşului sau refăcut. Iam văzut dansând atât de frumos, încât am crezut că era un 
dans de mulţumire adus cerului .O altă asemănare între copil şi fluturaş…. Familia. 
 Am vrut să arăt că nu numai omul are familie şi are nevoie de ea, toate fiinţele 
de pe acest pământ au nevoie de acest liant care sudează viaţa: familia. Aşa că omule:  
Iubeşteţi familia, ai grijă de ea , pentru că ea reprezintă sufletul tău! 
 

 

 

 
SPUNE NU VIOLENŢEI 

 
Prof.înv.primar: DOCAN ANCA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TG. TROTUŞ 
 

MOTTO: „Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă.”  (La Fontaine) 
 
  Violenţa există peste tot în lume: pe stradă, în şcoală, în massmedia şi 
cel mai grav, sub diferite forme, în multe familii. În funcţie de temperamentul şi de educa
ţia fiecăruia, violenţa atrage, creează dependenţă sau îndepărtează. Este mult mai mediati
zată decât în trecut şi totuşi din ce în ce mai des întâlnită. Persoanele care au crescut într
un mediu violent, ajung să creadă că violenţa face parte din existenţa lor şi că aceasta este 
de fapt o stare normală, care trebuie tolerată, nereuşind să mai discearnă corect şi coerent. 

Pornind de la etimolgia cuvântului se constată că verbul "violare " înseamna "a 
profana", "a transgresa", adică a depăşi limitele impuse de lege. În dicţionare, cuvântul 
violenţă trimite la ceea ce se efectuează cu o "forţă intensă", brutală şi adesea distructivă, 
la abuzul de forţă pentru a constrânge pe cineva la ceva. Etimologia  latină şi greacă a 
cuvântului violenţă arată că violenţa este o dată substanţială vieţii şi naturii biologice 
umane, în sensul aproape instinctiv de dorinţă de putere şi dorinţă de a trăi.  



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

147 

Potrivit tezelor lui Freud asupra frustrării sa constatat că violenţa este totdeauna 
urmarea unei frustrări şi că o frustrare antrenează întotdeauna un comportament violent. 

În spatele oricărei acţiuni există o motivaţie, astfel că în ceea ce priveşte violenţa 
se găsesc motivaţii şi cauze din cele mai diverse: 

la nivel individual – lipsa educaţiei, carenţe în comunicare, un eu scăzut, agresivitate şi    
                                   violenţă in familie, etc.;  

la nivel global – cauze religioase, economice şi teritoriale. 
 
„Multe lucruri sunt violente, dar nimic mai violent ca omul.”  (Sofocle) 

Din punct de vedere psihologic, atunci când vorbim de agresivitate/violenţă, ne 
referim şi la nevoia de putere şi control, nevoie care, dintrun motiv sau altul, nu poate fi 
îndeplinită pe căi sănătoase, normale. Atunci când un individ nu îşi poate exercita puterea 
şi controlul asupra lui însuşi, tinde să extindă această nevoie şi să o satisfacă, în exterior, 
prin încercarea de ai controla pe ceilalţi. Violenţa poate fi exprimată atât verbal, cât şi 
fizic şi vinovăţia creării situaţiei agresive este împărţită:  

un procent mare îi revine celui ce nuşi poate exprima în mod adecvat nevoile şi cerin
ţele şi recurge la violenţă; 

un alt procent îi revine celui ce tolerează un astfel de comportament şi nu ia nicio măsu
ră în a se proteja pe sine, pe ceilalţi şi chiar pe agresor. Este vorba de responsabilitate. 

„Violenţa este arma celor slabi.” (Mahatma Gandhi) 
 Violenţa afectează un număr mare de copii fără apărare, prin diferite forme de 

privare, începând cu părinţii şi persoanele care îngrijesc copilul întrun asemenea mod, 
încât produc acestuia vătămări fizice sau emoţionale care afectează grav starea sănătăţii 
sale fizice şi/sau emoţionale, precum şi dezvoltarea sa. Unor părinţi le lipseste abilitatea 
de a se angaja pozitiv în relaţia lor cu copilul şi de a da prioritate nevoilor de bază ale 
acestuia înaintea propriilor nevoi.  

Copiii expuşi  violenţei, formează un grup foarte eterogen. În literatura de specia
litate există o diferenţiere uzuală între patru tipuri de violenţă: 

Violenţă fizică; 
Violenţă emoţională; 
Violenţă sexuală; 
Neglijare. 

Un alt tip de violenţă apărută este violenţa virtuală, propulsată de massmedia, de 
jocurile pe calculator cu acţiune violentă, care pot afecta în mod negativ dezvoltarea psiho
socială a copiilor, nemaifăcând distincţia între lumea virtuală şi cea reală. Din păcate, 
această formă de violenţă este tolerată atât de societate, cât mai ales de familie, copiii pe
trecând mult timp în faţa televizorului şi pe calculator, devin din ce în ce mai expuşi, ris
când astfel să interpreteze anumite acţiuni drept normale, teribile şi care ar putea săi 
avantajeze în anumite situaţii sau săi scoată din anonimat. Astfel că experienţa acumulată 
din aceste medii o transpun în viaţa reală. 

Peste jumătate dintre elevii români se uită mai mult de trei ore pe zi la emisiunile 
tv, cu toate că sunt constienţi că ştirile conţin prea multa violenţă. Acest lucru e dovedit 
printrun studiu realizat de Centrul de Sociologie Urbana şi Regionala (CURS), comandat 
de Consiliul National al Audiovizualului.  În weekend, timpul pe care elevii şil petrec în 
faţa televizorului se măreşte la peste patru ore. "În medie, pe toată săptămâna, circa 60% 
dintre copii urmăresc emisiunile mai mult de trei ore zilnic, intrând în categoria telespec
tatorilor înrăiţi, „dependenti", se spune în studiul realizat de CURS, care a fost prezentat la 
Simpozionul National "Media, violenţa şi educaţia".  

Specialiştii din întreaga lume încearcă să avertizeze asupra nocivităţii  violenţei 
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virtuale şi spun că întrun viitor nu foarte îndepărtat aceasta va deveni un fenomen în 
adevaratul înţeles al cuvântului. Prof. dr. Manfred Spitzer, citat de cotidianul german Bild, 
explorator al creierului uman şi psihiatru, spune cât se poate de clar: “Legătura statică 
între jocurile cu împuşcături şi violenţă este la fel de clară precum cea între fumat şi can
cerul la plămâni.” Studiile realizate de numeroşi psihologi relevă faptul că jocurile pe cal
culator cu acţiune violentă pot afecta în mod negativ dezvoltarea psihosocială a copiilor.  
„Nonviolenţa înseamnă nu numai evitarea violenţei fizice externe, ci şi a violenţei in 
terne asupra spiritului. NU doar refuzi să împuşti un om, ci refuzi şi să-l urăşti.” 

 (Martin Luther King) 
 

 

MOTIVELE VIOLENŢEI ȊN ŞCOLI: PRIMUL PAS ȊN SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR 
ŞCOLARE 

 
Dohangie Ariana Alexandra  

Şcoala Gimnazială ,,Iosif Moldovan”Arad 
 

                Pentru a ȋnţelege actele de violenţă ȋn şcoli este mai mult decȃt important să 
cunoaştem motivele care duc la declanşarea acestora. De multe ori copilăreşti pentru un 
adult, motivele violenţei fizice sau verbale ȋn mintea unor adolescenţi sunt grave, ceea ce 
ii face să reacţioneze ȋn funcţie de felul ȋn care concep o anumită situaţie sau ȋn funcţie de 
nivelul de educaţie primit. Ȋn urma unor studii realizate de specialiştii ȋn domeniu şi ȋn 
urma declaraţiilor elevilor din diferite şcoli, eleviiproblemă sunt aceia care au dificultăţi 
ȋn comunicarea cu părinţii sau aceia care provin din familiile ȋn care predomină climatul 
conflictual. Anturajul este, de asemenea, unul dintre motivele conflictelor şcolare.  
               Marea majoritate a elevilor se afliliază unor „găşti” şi copiază comportamentul şi 
felul de a acţiona al „partenerilor”. Chiar dacă există anumite acţiuni pe care nu le 
consideră adecvate, elevii acţionează ȋn funcţie de comportamentul ȋntregului grup de 
teama de a nu fi daţi la o parte. Dorinţa de a ieşi ȋn evidenţă, teribilismul vȃrstei, nevoia de 
a se face cunoscuti sunt alţi factori de violenţă ȋn rȃndul elevilor. Toate aceste acte 
agresive influenţează negativ sistemul educaţional, dar şi siguranţa celor care ȋnvaţă ȋn 
şcolile ȋn care incidentele violente „fac parte” din programa şcolară. Sistemul educaţional 
şi modul ȋn care acesta poate rezolva conflictele şcolare. 
              Violenţa fizică este o problemă de actualitate, atȃt ȋn rȃndul cadrelor didactice, 
cȃt şi ȋn rȃndul elevilor care ȋnvaţă ȋn şcolile romȃneşti. Pentru soluţionarea problemelor 
conflictuale există numeroase metode, mai mult sau mai puţin folositoare ȋn funcţie de 
gravitatea situaţiei: 
 medierea conflictelor şcolare este un procedeu care constă ȋn soluţionarea disputelor prin 
intervenţia unei persoane neimplicată ȋn conflict. Ȋn cadrul şcoliilor, această procedură 
trebuie urmată de un psiholog sau de un consilier pedagogic.  
echilibrarea intereselor poate diminua riscul apariţiei conflictelor şcolare prin acordarea 
aceluiaşi statut ambelor persoane participante la conflict. Ȋn acest sens, soluţionarea 
problemei este mult mai simplă, iar conflictul poate fi „stins” mai uşor.  
corectarea climatului conflictual ȋn familie reduce numărul elevilorproblemă, principalii 
„suspecţi” ȋn declanşarea actelor violente.  
realizarea unui echilibru al statutului elevilor ȋn şcoală; prin această procederă fiecare 
elev ȋnvaţă că este egal ȋn drepturi indiferent de situaţia financiară sau de statutul social al 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

149 

părinţilor.  
               Termenul ,,mediere" provine din latinescul ,,mediare". El a fost introdus ȋn SUA 
ca termen de specialitate ȋn 1970 şi a fost preluat ca atare din limba engleză în cea 
germană. Medierea este necesară întrun conflict şi se face de către persoane terţe, 
nepărtinitoare şi neutre, cu scopul de a găsi o soluţie acceptată de toate părţile implicate. 
Experienţa a arătat că, de la un anumit punct din dinamica escaladării, un conflict nu mai 
poate fi soluţionat de către părţi. Acesta este momentul în care trebuie să intervină o parte 
terţă, acceptată de toţi cei implicaţi. 
             Procedurile de mediere se bazează de regulă pe principiul echilibrării intereselor. 
Conform acestui principiu, conflictele vor putea fi soluţionate întrun mod mai eficient şi 
mai ,,ieftin" atunci când dreptatea sau puterea se află întrun plan secund. Această metodă 
a fost dezvoltată la Universitatea Harvard, fiind cunoscută şi sub numele de ,,Modelul 
Harvard”. 
            Soluţionarea conflictelor prin mediere este o procedură larg răspândită  mai larg 
decât   sar crede. Ea este folosită în cazul disputelor de familie sau maritale ca mediere la 
divorţuri sau moşteniri, în domeniul justiţiei penale ca mediere între autori şi victime, în 
domeniul mediului ambiant, în politica comunală sub forma unor ,,mese rotunde" sau în 
şcoli, sub forma unor programe de soluţionare a conflictelor între elevi. 
              Modelul de mediere a conflictelor dintre elevi, procedură răspândită între timp în 
multe şcoli, este o metodă eficientă de soluţionare a conflictelor sociale ce apar zilnic între 
copii şi tineri. Acest model urmează aceleaşi principii ca şi celelalte proceduri de mediere: 
se bazează 
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VIOLENȚA DOMESTICĂ AFECTEAZĂ VIAȚA COPILULUI 
 

prof. Adriana Drai  
prof. Aura- Zlatița Șeitan  

Liceul Teoretic W. Shakespeare –Timișoara  
 
 Ziua Internațională de Prevenire a Abuzului asupra Copilului este marcată.în 
fiecare an pe data de 19 noiembrie, Acest prilej aduce în atenția societății faptul că sute și 
mii de copii sunt zilnic supuși diverselor forme de abuz și neglijare, iar politicile statului, 
elaborate în domeniul protecției copilului, nu reușesc să elimine acest fenomen în așa fel 
încât să avem copii fericiți și în siguranță.      

 pe voluntariat; sunt prezente atȃt cele două părţi implicate ȋn conflict, cȃt şi o per
soană terţă 

 
 nepărtinitoare; soluţia trebuie negociată cu multă răspundere şi ȋnregistrată ȋn scris. 
              Ȋn acest caz este ȋnsă deosebit de important faptul că nu profesorii sunt cei 
care mediază, ci elevii; aceşti elevimediatori vor ȋncerca să se ocupe de acest con
flict imediat după izbucnirea lui, ȋn pause sau ȋn orele de după debutul acestuia. Ini
ţiatorii procesului de mediere vor ȋncerca ,,să ofere părţilor conflictuale posibilitatea 
de a se ȋmpăca şi de a ȋncepe de la zero”. 
              Ȋn ceea ce priveşte calitatea acestui model de educaţie ȋntru asumarea 
răspunderii, el este un lucru deosebit de benefic. Elevii se desprind cu regulile con
flictului şi ȋnvaţă că trebuie săşi assume răspunderea. Ȋn acest sens, conflictele nu 
mai sunt soluţionate ,,de sus”, printrun ordin, sau chiar reprimate, ci detectate şi 
ȋncadrate unui process de soluţionare. Acest program este aşadar o procedură cu o 
structură transparent, uşor de ȋnvăţat, ale cărei beneficii sau dovedit ȋn practică. Pre
ocuparea cu conflictele trebuie ȋnsă să depăşească graniţele programelor de mediere. 
Aceste proceduri, mai degrabă limitate ȋn ceea ce priveşte timpul, personalul şi loca
ţia, de soluţionare constructivă a conflictelor sunt pe deplin justificate, ele trebuie 
ȋnsă completate de alte metode, pe termen mediu, ce vizează societatea şi sfera re
gională, şi lung, ce vizează sfera ecologică şi globală. 
             Aceste programe trebuie integrate ȋn context ce implică ȋntreaga societate, şi 
mai ales ȋn organizaţii şi instituţii. Astfel, ȋn şcoli, trebuie să existe de exemplu, pe 
lȃngă programele de mediere a conflictelor ce au ca obiect indivizii, şi concept de 
dezvoltare la nivelul organizării şcolilor şi de reformă şcolară, pentru a crea aici con
diţiile proprii pentru schimbările dorite. 
  
Bibliografie: 
1. Zlate Mielu, 2007, „Introducere în psihologie”, Editura Polirom, Bucureşti 
2. Holban I., Cunoaşterea elevului – o sinteză a metodelor, EDP, Bucureşti, 1978 
3. Chelcea,S. 1998Metodologia cercetării sociologice: metode cantitative şi 
calitative, Editura Economică Bucureşti 
4. Vlăsceanu M., 1993 Psihologia organizaţiilor şi conducerii, Editura 
Paideea,Bucureşti 
5. Mucchielli A., Arta de a comunica , Editura Polirom, Iaşi 
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            Funcția principală a familiei, creșterea copiilor, este distorsionată cu largi și dra
matice consecințe în viitor. Perturbarea acestei funcții se petrece în general, ca o stare de 
boală cronică ce se acutizează în momentele evenimentelor de violență. Cercetările arată 
că trauma copiilor care cresc într-o atmosferă de violență, chiar dacă nu ei sunt victi-
mele directe, este mai intensă și cu consecințe mai profunde și mai de durată decât în 
cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor și neglijării din partea părinți-
lor (Catheline, Marcelli, 1999). 
              Întro familie în care violența este un lucru normal, copiii cresc intro atmosferă 
în care nevoile lor de bază (nevoia de siguranță, de viață ordonată, de dragoste) sunt pro
fund neglijate. Functiile parentale nu mai pot fi implinite. O mama victimă a violenței 
soțului este mai putin capabă să asigure îngrijirile de bază necesare copilului (hrana, casa, 
igiena, haine, sanatate fizica) sau săl protejeze pe acesta de răniri, accidente, pericole 
fizice sau sociale.  
            Întro atmosferă de violență, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tuturor 
relelor.Această situatie este probabil si explicatia numărului mare de accidente domestice 
ale căror victime sunt copiii, care dezvoltă comportamente cei fac ușor de sesizat.Dintre 
aceste probleme, pot aminti:  

·    fizice, boli inexplicabile, dezvoltare fizica mai lenta; 
·    emotionale si mentale: anxietate mărită, stimă de sine scăzută, izolare, mânie; 
·    psihologice: neincredere in sine, depresie, comparare cu viața mai fericită a 

colegilor; 
·   comportamentale: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalți, probleme 

cu somnul, bătăi, fuga de acasă, consum de droguri și alcool, comportament 
defensiv cu minciuna;sinucidere, tentative de suicid; 

 școlare :neincredere, eliminare, fluctuații în performanțele școlare, lipsa de con
centrare, lipsa manierelor sociale; 

Există mai multe modele prin care părinții, sau adulții din jurul acestor copii 
abuzați,  pot  diminua violența domestică :  

oferindu-le un exemplu bun. Copiii învață cum să se comporte urmărindui 
pe profesori, pe adulții cu care intră în legătură. Părinții trebuie să facă un efort pentru a
și păstra un nivel al valorilor morale și civice. 

folosind metode de disciplinare non-violente. Daca iti lovesti si bati copilul 
drept pedeapsa, el va învăța că violența este permisa în orice situație  

limitând  expunerea la violență. Părinții trebuie sa ăi supravegheze permanent 
pe copii, să urmărească ce programe vizionează, ce jocuri aleg de pe internet și să le lim
iteze expunerea  la temele violente. 

Impunând reguli clare si limite potrivite vârstei. Copiii trebuie să cunoască 
exact 

ce au de făcut,ce reguli trebuie să resoecte și  care sunt consecințele în cazul 
încălcării acestora.  

oferind copilului multă afecțiune și atentie. Copiii care se simt iubiți, in sigu
ranta si care au format un sentiment de încredere cu adultul carei ingrijeste sunt mai puțin 
violenți si agresivi decât ceilalți. Între părinte și elev trebuie să se construiască un senti
ment de siguranță, încredere și să i se ofere dragoste, înțelegere,să fie lăudați și încurajați. 

Nu există o școală obligatorie unde săi învățăm pe părinți cum să fie părinți, de 
aceea, fiecare părinte este și trebuie să fie autodidact în privința educației copilului său. 
Maniera însă în care tratează copilul depinde întro oarecare măsură și de cum au fost ei 
înșiși crescuți.  

Bibilografie:  
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The Future of Children  Joy Osofsky;  
Understanding children, the guidebook for children 0 to 3  R.S. Wurman 
 
 

 
Spune Nu violenței! 

 
 

Profesor pentru învățământ preșcolar Drugan Vasilica 
Școala Gimnazială  ,,Dimitrie Luchian” Piscu, Galați        

 
 

Încă din anii 1930, Sigmund Freud vehicula ideea că umanitatea se îndreaptă 
spre violenţă, iar J. J. Rousseau vedea oamenii fericiţi de la natură, dar tulburaţi de socie
tate. Cu certitudine, atât unul cât şi celălalt au avut dreptate. În ziua de azi, zâmbim din ce 
în ce mai rar, suntem din ce în ce mai nervoşi, grăbiţi, stresaţi. Când nu ne convine ceva, 
răbufnim şi acuzam. Ne transformăm încetul cu încetul în altcineva. 

Este vorba oare de furie? Dacă durează puţin, mai treacămeargă. Cu toţii trecem 
prin aşa ceva, dar problema este că, în asemenea situaţii, sunt părinţi care îşi pălmuiesc 
copilul, îl alungă din preajma lor, îi vorbesc urât… Cel mare va găsi o formă sau alta de 
apărare, dar cel mic ce va face oare? Nu după multe stări de furie ale părinţilor, “micile 
fiinţe” vor începe săşi distrugă jucăriile, săi lovească pe alţi copii, săi înjure pe bunici, 
să mâzgălească pereţii, să omoare animale mici sau alte fapte de violenţă. La micuţul şco
lar, starea sa de violență nu va întârzia să apară chiar din primele zile de scoala – deși va fi 
supus la unele reguli ale colectivului. “Micuţul agresat” va începe să vorbească urât, să 
bată , să scuipe etc. … 

Eficiente sau dovedit a fi programele bazate pe rezolvarea de probleme sociale 
în care tinerii erau învăţaţi să urmeze paşi specifici de rezolvare a problemelor interperso
nale. Alte programe au încercat centrarea pe îmbunătăţirea competenţei prosociale şi redu
cerea comportamentului de risc. Un asemenea program propus de Schinke, Botvin şi 
Orlandi (1991) includea următoarele componente pentru un program eficient: deprinderi 
generale de rezolvare de probleme şi luare de decizii; abilităţi cognitive generale pentru 
rezistenţa la influenţele media şi interpersonale; abilităţi de creştere a autocontrolului şi 
stimei de sine; strategii de adaptare la situaţii stresante şi anxietate prin utilizarea deprin
derilor cognitive de coping şi tehnicilor de relaxare comportamentală, deprinderi generale 
interpersonale şi asertive. 

Cu siguranţă, învăţătorul observă destul de repede instabilitatea ”psihomotorie şi 
emoţională” a elevilor care se reflectă în: 

lipsa concentrării atenţiei; 
agitaţie continua, excesivă, comunicare(exprimare) incoerentă; 
abundenţa de mişcări; 
labilitatea emoţiilor şi sentimentelor, a gândirii; 
comportamente dependente de circumstanţe de moment ale mediului. 

Se pot elabora planuri de măsuri care pot fi extinse chiar la nivelul şcolii, planuri care să 
semnaleze cazurile de violenţă şi să le amelioreze în acelaşi timp. 

Dincolo de măsurile de combatere a fenomenului de violenţă în familie şi maltrata
re a copiilor, se impun şi măsuri de prevenire a acestor fenomene: identificarea factori
lor de risc. Pentru aceasta OMS a lansat un program de prevenire care urmăreşte patru 
niveluri de risc: individual (prin dezvoltarea respectului de sine a partenerilor, conşti
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entizarea capacităţii şi a puterii de control), interpersonal (prin creşterea coeziunii fa
miliei, cultivarea relaţiilor armonioase dintre părinţi şi copii, încurajarea femeii de a lua 
parte la controlul veniturilor casei), instituţional (prin programe educative, dezvoltarea 
sistemului de servicii de sănătate, recreere etc.), structural (prin stabilitate politică, con
trolul pieţei muncii, egalitate de gen şi nonviolenţă în societate). 
În concluzie, date fiind cele prezentate, consider că se impun că necesare următoarele 

măsuri: 
sensibilizarea autorităţilor cu privire la promovarea măsurilor legislative care să regle

menteze clar măsurile de combatere a violenţei în familie (mai ales asupra copii
lor); 

educarea populaţiei în direcţia prevenirii şi combaterii violenţei familiale 
(autoeducaţie, cunoaşterea şi apelul la servicii specializate); 

punerea în practiă a măsurilor sociale de înlăturare a factorilor de risc. 
B i b l i o g r a f i e : 

Cucoş, C.(coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 
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***      Conflictele şi comunicarea. Editura Arc, Bucureşti, 1988. 
 
 

 

ROLUL FACTORILOR EDUCATIVI IN  PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIO-
LENŢEI ÎN ŞCOALĂ ŞI FAMILIE 

 

Duca Elena Monica,Şcoala Gimnazială ,,Ioan Opriş” Turda,jud.Cluj 
 

Pentru a putea preintâmpina şi dezarma un comportament violent, trebuie mai 

intâi să aflăm cauzele şi apoi să fie concepute măsurile de combatere şi prevenire. Vio

lenţa este acţiunea în sine, dezorganizarea brutală a personalităţii sau colectivităţii şi afec

tează atât individul cât şi mediul în care acesta se manifestă.  

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 vio

lente învăţate în mediul familia (de multe ori pe fondul neglijării copilului) se răsfrâng 

asupra membrilor familiei. 

Rezolvarea problemei violenţei nu se poate realiza decât prin efortul comun al 

tuturor factorilor implicaţi în educaţie, dintre care cei mai importanţi sunt familia şi 

şcoala. 

Comunicarea şi colaborarea eficientă dintre educatori şi părinţi se bazează pe trei 

elemente definitorii respectul reciproc, atitudinea imparţială, empatia şi îmbracă diferite 

forme constând în oferirea şi împărtăşirea informaţiilor, pregătirea şi sensibilizarea recip

rocă în vederea scopului asumat, de educare a copilului. 
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      Elevul petrece cea mai mare parte a timpului în familie ,de aceea părinţii sunt 

primii si cei mai importanţi educatori.Activitatea lor de educaţie trebuie continuată si 

completată de şcoală întro strânsă relaţie de comunicare dinspre familie şi scoala ,şi in

vers. De aceea,în relaţie cu şcoala, rolul  familiei trebuie să fie bine definit Dacă nu este 

asa, se constată disfuncţii în activitatea de educaţie . 

Parteneriatul şcoalăfamilie are în acest context un rol foarte important.În cadrul 

parteneriatelor educaţionale cu părinţii  am avut  în vedere următoarele : 

 în prima zi de şcoală am prezentat părinţilor specificul activităţii şcolii, 

a obiectelor de studiu, orarul clasei, tipul de manuale,rechizite şi alte materiale necesare 

copilului dea lungul anului şcolar; 

informarea curentă a progresului sau a eşecului şcolar al elevilor; 

comunicarea familiei,ori de câte ori a fost cazul, a schimbărilor survenite în evo

luţia copilului; 

crearea condiţiilor pentru ca ei săşi exprime nemulţumirile, părerile, îngrijo

rările, opiniile, propunerile; 

crearea condiţiilor pentru a mă cunoaşte şi pentru ai cunoaşte mai bine; 

desfăşurarea unor activităţi în care părinţii să se cunoască între ei, să acţioneze 

în echipă pentru ducerea la bun sfârşit a unei sarcini; 

implicarea părinţilor în derularea proiectelor educaţionale de la nivelul clasei, al 

şcolii. 

 La şedinţele cu părinţii am prezentat referatele:,, Barierele unei comunicări efi

ciente cu părinţii”, „Familiaîn contextul factorilor educativi” , „Modalităţi de colaborare 

a şcolii cu familia în vederea creşterii randamentului şcolar”,Importanţa familiei în educa

ţie ’’ prin care am încercat să scot în evidenţă importanţa deosebită şi rolul important pe 

carel are buna colaborare a şcolii cu familia pe toate planurile. 

     Fiecare cadru didactic,cunoscând formele de colaborare a familiei cu şcoala, are 

libertatea de a stabili acele modalităţi care se dovedesc a fi eficiente.Părinţilor leam date 

chestionare. Acestea au avut drept scop  cunoaşterea propriului copil.În timpul vizitelor la 

domiciliu leam discutat cu fiecare părinte în parte şi am stabilit împreună unde şi cum 

trebuie să intervină .  

 Este foarte bine ca părinţii să fie înştiinţaţi şi când copilul are  o performanţă 

notabilă.Astfel, familia are oportunitatea de a privi mai încrezătoare informaţiile despre 

şcolar şi, în urma unei astfel de abordări, este mai receptivă la sugestiile învăţătorului. 

Bonnie McReynolds spunea că „părinţii trebuie să se implice ca profesori, elevi, susţină

tori şi avocaţi ai copiilor lor.” 

 Comunicarea cu părinţii reprezintă una din componentele extrem de importante 

ale managementului şcolar,domeniu în care, cadrul didactic îşi exprimă cel mai elocvent 

competenţele sale sociale, psihopedagogice şi manageriale .   

 Orice cadru didactic este bine să cunoască şi să conştientizeze principalele bari

ere ale comunicării cu părinţii, în scopul evitării lor,  pentru eficientizarea relaţionării cu 

aceştia .   

 Cooperarea părinţilor cu şcoala presupune însă o ierarhizare a atribuţiilor, care 

impune recunoaşterea de către părinţi a autorităţii şcolii, respectiv a învăţătorului.Părinţii 
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trebuie să fie conştienţi de faptul că centrul de dirijare şi coordonare a tuturor tipurilor de 

activităţi şi măsuri ameliorative ale sistemului educaţional este şcoala. Ei trebuie atraşi 

alături de şcoală prin forme variate de activitate, determinândui să adere la ideea de co

laborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

  Scopul final al parteneriatului scoalafamilie este  pe de o parte adaptarea copilului/

viitorului adult la orice situaţie nou creată,iar pe de altă parte profesorul are şansa de a se 

informa parmanent teoretic si practic. Astfel funcţia educativă a familiei se împleteşte 

concret cu funcţia si îndatoririle şcolii,ambele instituţii completânduse reciproc în edu

carea si creşterea armonioasa a elevului. 

În 30 ianuarie de ,,Ziua Internațională a Nonviolenței”am desfăşurat mai multe ac

tivităţi de Prevenire și Combatere a Violenței . Elevii au promovat toleranța și responsa

bilitatea, diversitatea, solidaritatea și respectul față de ceilalți în cadrul unei activități în 

care au exersat comportamente nonagresive în mediul școlar și în afara acestuia. Aceștia  

au utilizat un dicționar al vorbelor frumoase, al formulelor magice: ,,Te rog frumos!” 

și ,,Iartămă!”, adresate între copii, în scopul concilierii și al ,,reparării” trecutului, au 

identificat forme și cazuri de violență verbală și fizică, au conștientizat efectele negative 

ale propriilor comportamente atunci când nu își stăpânesc emoțiile, au exemplificat com

portamente antiviolență, pentru a transmite întregii școli un mesaj de pace și de toleranță.  

Baloanele roșii, galbene și verzi primite la final au ilustrat trăiri precum iubire, toleranță, 

acceptare, calm, veselie și înțelegere. 

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. 
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 “Violenta  distruge vieti si familii” 
 
 
                                                 DUMITRACHE TICA,SC.GIMNAZIALA,SAT MARGINENII DE JOS 

 
 

Violenţa afectează viaţa tuturor celor care sunt victime sau martori. Pentru copii, 

violenţa are urmări psihologice, emoţionale şi de dezvoltare. Violenţa conduce la deterio
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rarea climatului şcolar, afectează raporturile elevelev, elevpărinte, elevprofesor şi pro

fesorpărinte, generând sentimente de insecuritate, de teamă, de incertitudine care influ

enţează negativ dezvoltarea normală a copilului/tânărului. 

Persoanele abuzate, atât femeile cât şi copiii, trăiesc adevărate drame ca urmare a consu

mării acestui fenomen în familiile lor. Acest comportament abuziv îndreptat asupra lor le 

afectează atât sănătatea cât şi integritatea mentală, ducând la grave forme de depresie, de 

tulburări ale personalităţii, grave răni corporale şi chiar la decesul persoanelor abuzate. 

Cu toate că în rândurile populaţiei sa înrădăcinat ideea că acest fenomen nu apare decât 

în mediul rural, se înşeală deoarece violenţa domestică este prezentă în toate paturile so

ciale indiferent de mediul de provenienţă. 

Violenţa are loc atunci cînd cineva,în mod intenţionat,spune,face,ameninţă că va face lu

cruri care rănesc fizic sau emoţional,sperie,provoacă durere şi suferinţă altor persoane. 

Violenta exista peste tot în lume: pe strada în scoala, în massmedia, în inimile noastre 

este din ce în ce mai mediatizata; atrage si îndeparteaza deopotriva. 

Violenţa manifestată împotriva unor persoane este, din păcate, zilnică, iar tendinţa ei este 

în creştere. Nu este vorba doar de indivizi care atacă persoane pe stradă cu scopul de a le 

deposeda de anumite obiecte sau valori. Violenţa se manifestă în ambele ei forme: verbală 

şi fizică. Acte de violenţă au loc pe stradă, la şcoală, loc de muncă sau în familie. 

Violenţa care se manifestă în interiorul familiei, rămâne adesea necunoscută, datorită unui 

grad mare de intimitate, motiv pentru care, agresorii scapă de multe ori nepedepsiţi, iar 

ajutorul de care au nevoie victimele soseşte de multe ori, tardiv. 

La baza comportamentului violent stau emoţii precum mânia, furia, stresul sau stările con

flictuale, dar există şi comportamente alternative la violenţă, cum ar fi: o traumă suferită 

în copilărie, un model parental necorespunzător, tulburări de natură psihologică sau a in

fluenţei mediului (colegi, prieteni, familia de origine). Cunoaşte diferite manifestări, in

cluzând abuzul fizic, sexual, sau emoţional, izolarea respectivelor persoane sau dis

trugerea proprietăţii. 

Dacă nu se intervine la timp şi eficient, comportamentul violent poate creşte în intensitate 

şi frecvenţă. 

Violenţa asupra unei persoane se poate manifesta şi verbal şi constă în atingerea adusă 

onoarei ori reputaţiei unei persoane prin folosirea de cuvinte, gesturi sau expresii jigni

toare. Deşi am fi tentaţi să credem că aceasta este mai puţin importantă sau dureroasă, 

Codul Penal incriminează această formă de violenţă, sub denumirea de insultă. 

 

UNDE POATE FI ÎNTÂLNITĂ VIOLENŢA? 

în familie (violenţa domestică); 

la şcoală (violenţa între elevi şi profesorielevi); 

în grupul de prieteni; 
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în societate ( violenţa în locuri publice; violenţa ca şi comportament infracţional – tîl

hăria, tulburarea ordinii şi liniştii publice, loviri şi alte violenţe, vătămare corporală, 

omor). 

CINE POATE FI VICTIMĂ A VIOLENŢEI? 

Orice persoană poate fi victimă a violenţei. 

CÂND TREBUIE SĂ VĂ ÎMPOTRIVIŢI VIOLENŢEI 

dacă demnitatea voastră este „ călcată în picioare”, luaţi atitudine de la primele mani

festări de violenţă. 

la violenţa verbală sau fizică nu răspundeţi cu aceeaşi monedă, implicânduvă în conflicte 

verbale sau fizice. 

încercaţi o rezolvare pe cale amiabilă sau apelaţi la prevederile legale. 

FORME DE MANIFESTARE A VIOLENŢEI: 

abuz fizic (bătăi, loviri, tăieturi, arsuri, asfixiere, etc.); 

abuz emoţional (jigniri, respingere, terorizare, etc.); 

abuz sexual (viol, întreţinere de raporturi sexuale prin constrângerea victimei sau 

profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra sau aşi exprima voinţa). 

Exista mai multe tipuri de violenta , ele sunt urmatorele: 

violenţa psihologică presupune: a ignora, a umili, al manipula pe celălalt, al obliga pe 

celălalt săţi rupă relaţiile din cadrul grupului de prieteni, al controla unde iese, cum se 

îmbracă, etc. 

 violenta economică care presupune: al determina pe celalalt să devină dependent finan

ciar, ai controla toate cheltuielile, a acumula datorii şi al obliga pe celalalt să le plătea

scă. 

 violenta verbala care presupune: a ţipa, a ridica vocea pentru intimidare, a se precipita, a 

utiliza un ton brusc şi autoritar, a folosi cuvinte grosolane, umilitoare. 

 violența economică presupune că agresorul forţeaza dependenţa economică, controleaza 

banii / finanţele, contestă capacitatea victimei de a lucra, face in asa fel incat victima sa isi 

piarda locul de munca. 

 
 

VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ - MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

  

 

                              Prof. Dumitru Adriana 

Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru 

  

  

Violenţa este o problemă actuală a societăţii noastre, având impact asupra actului 

educaţional desfăşurat întrun cadru instituţionalizat. Violenţa umană este, fără îndoială, 
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una dintre temele recurente ale societăţilor contemporane. Fiind un fenomen complex, 

violenţa are determinări psihologice, sociale, culturale, economice, lucru evident atunci 

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

presupune.  

Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. În Europa, 

dezbaterile privind relaţia între conceptul de „drept la siguranţă” şi mediul şcolar au căpă

tat o dezvoltare continuă, cu diferenţe de la ţară la ţară, devenind oficial o problemă politi

că, în urma unei întâlniri a experţilor, organizată de Comisia Europeană în 1997. 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. 

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 du

ce la un comportament violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor 

de violenţă şi indisciplină pot influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi 

să imite acţiunile văzute la televizor. Violenţa este din păcate pentru mijloacele de infor

mare în masă o afacere rentabilă, iar formele dramatizării şi exagerării atrage publicitatea 

dorită, ratingul. În massmedia se pune accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă 

şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că succesul se măsoară în primul rând prin bani. 

Aceste modele sunt perpetuate şi în familie, şi pe stradă, iar şcoala are puţine şanse de a 

schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate celelalte surse de informare spun 

contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt acasă, pe stradă, se 

uită la televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte – este con

trazis de ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient. Tema „violenţa” invită din păcate 

şi la respingerea vinovăţiei şi a răspunderii. 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. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă săşi rezolve singuri conflictele 

ce apar între ei, fără implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să dis

cute 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 nece

sitatea educării părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escaladate tocmai prin impli

carea acestora, ajungânduse la ameninţări cu moartea şi bătăi în plină stradă. Situaţia de

vine problematică atunci când aceste incidente se repetă foarte des, fie când violenţa este 

foarte puternică sau se manifestă asupra profesorilor. Sunt necesare măsuri pentru întări

rea 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 
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adulţi deopotrivă. O importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa 

copiii şi adulţii săşi 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, toleran

ţă, promovarea creativităţii şi sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul şcolar poate 

ajuta la clădirea aprecierii personale. Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală, trebuie săl 

convingem că el este valoros pentru societate şi pentru noi. Astfel îi vom întări personali

tatea. Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să înţeleagă relaţiile sociale şi săi pregă

tească să fie responsabili, să se poată descurca întro 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 profesorelev şi climatul social până la metodele de 

predare, evaluare, eşec, izolare. Atitudinea violentă a unor elevi are cauze atât externe cât 

şi interne. Cauzele externe ocupă un loc uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din 

familie, alăturarea la grupuri agresive şi consumul regulat de filme cu violenţă. Elevii care 

trăiesc în astfel de mediu se comportă agresiv la şcoală. 

Se mai poate preveni violenţa şi prin întărirea curajului civil. În şcoală şi în afara 

şcolii este vorba de două obiective: clarificarea noţiunii de curaj civil şi antrenarea, exer

sarea  acestui curaj. Curajul civil se bazează pe hotărârile personale şi nu pot fi prescrise. 

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 eventua

le dezavantaje legate de intervenţie; să nu se lase intimidaţi; să ajute la nevoie; săşi expri

me părerea, chiar dacă aproape toţi din grup au alte opinii; să ceară ajutor, să dea anunţuri, 

să descrie făptaşul.  

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 recu

noaşterea regulilor, respectarea adversarului. 

           Şi religia joacă un rol important în acest sens. 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 potri

vită 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. 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii dă o definiție a violenţei: „ameninţarea sau fo
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losirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra altuia sau 
contra unui grup, unei comunităţi care antrenează sau riscă puternic să antreneze un trau
matism, un deces sau daune psihologice, o dezvoltare improprie sau privaţiuni.” 
Bibliografie: 
Ferreol, Gilles, Adrian, Neculau, Violenţa. Aspecte psihosociale, Iaşi, Editura Polirom, 
2003 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF, Violenţa în şcoală, Bucureşti, 2005  

 

 

     NECESITATEA UNUI PARTENERIAT  
ÎNTRE ŞCOALĂ SI FAMILIE 

 DIN PRISMA NOILOR EDUCAŢII 
 
 

Prof. pt inv.primar DUMITRU MĂRIOARA 
Scoala Gimnaziala Nr. 49, Bucuresti 

 
 
            Realitatea cotidiană şi cercetările din ultima vreme creionează un tablou nu toc
mai fericit al societăţii actuale. Familia, şcoala, massmedia, anturajul – cele patru medii 
de existenţă ale elevului, înregistrează un declin în planul valorilor pedagogice. 
            Complexitatea şi intensitatea acestor factori de influenţare şi presiune asupra ele
vului au crescut atât de mult încât personalitatea acestuia nu mai este doar un rezultat al 
eredităţii, mediului şi educaţieieducabilitatea, ci el însuşi este ’’constrâns să devină un 
actor al propriei educaţii ’’. ( Profesor universitar Elisabeta Stănciulescu ) 
            Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci şi prin com
plexitatea ei, prin noutăţile pe care le realizează şi le prognozează, pune în faţa oameni
lor de toate vârstele noi si noi probleme de ordin economic, cultural, ştiinţific etc. Acestei 
societăţi trebuie săi facă faţă copilul de astăzi şi familia sa. Educaţia, sub toate formele 
ei, este chemată să găsească soluţii prin care omul să se adapteze rapid şi eficient la soci
etatea viitorului. Cunoaşterea particularităţilor dezvoltării personalităţii, a factorilor care 
contribuie la desăvârşirea acesteia, a problemelor pe care le ridică ea, contribuie în mare 
măsură la găsirea unor soluţii adecvate. 
           Adevărata problemă o reprezintă necesitatea de a asigura coerenţa si compatibili
tatea acestor influenţe educative, de a le integra întrun program parteneriat viabil în 
perspectiva idealului educaţional al societăţii care tinde către integrarea europeană. 
           Profesorul universitar Emil Păun evidenţia faptul că ’’valorile şcolii eficiente trebuie 
să se constituie întro cultură a dezvoltării, menită să susţină perfecţionarea activităţii 
şcolare iar una din valorile dominante ale şcolii eficiente este tocmai valorizarea părinţi
lor ’’. 
           Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie 
direct, prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită 
oferite de către membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. 
Modelele de conduită oferite de părinţi  pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare 
– precum si climatul socioafectiv în care se exercită influenţele educaţionale ( ’’cei şapte 
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ani de acasă ’’ ) constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor 
privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în 
raport cu diferite norme şi valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că strategiile 
educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determi
nă în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, 
comportamentul lor sociomoral. 
           
 
           Cele anterior afirmate au deschis ’’calea ’’ unei cercetări, constituind repere impor
tante în studiul cu tema : ’’ Educaţiaparteneriat elevprofesorpărinte ’’. 
           Premiza cercetării a fost centrată pe această triadă ’’miraculoasă ’’, pornind de la o 
realitate ce nu poate fi contestată : o şcoală eficientă / optimă nu poate fi înţeleasă în 
afara unei reevaluări a relaţiei şcoalăfamilie. 
           Eşantionul reprezentativ supus studiului a fost alcătuit din părinţii elevilor din cla
sele I şi a IVa  
( început şi sfârşit de ciclu primar ), precum şi părinţii elevilor din clasele a Va şi a VIIIa 
( început  şi sfârşit de ciclu gimnazial ) . Scopul acestei alegeri a fost acela de a observa 
diferenţele de opinie ale părinţilor, scorurile semnificative, relevante statistic, dar care 
pot fi interpretate calitativ. 
          Metoda de investigare utilizată a fost chestionarul alcătuit din întrebări închise ( cu 
variante de răspuns ), dar şi cu întrebări deschise ( răspunsuri libere ) . Acesta a fost reali
zat din două părţi care au constituit cele două etape ale cercetării. Ele nu sunt distincte ci 
dimpotrivă se completează reciproc. Astfel, prima etapă a fost o ’’luare de puls’’ a situaţi
ei cercetate, pe când cea dea doua etapă se concetrează pe acel ’’ DE CE ? ’’ , argumen
te, posibile soluţii, etc. 
           Cele trei secţiuni analizate au fost următoarele :  
                       I   Părinţii şi societatea 
                      II   Părinţii şi copiii 
                     III   Părinţii şi şcoala 
 
           În continuare vom prezenta câteva concluzii extrase din interpretarea cantitativă şi 
calitativă a datelor cuprinse în chestionare. 
           În ceea ce priveşte prima secţiune, interesul primordial al părinţilor se orientează 
vizibil către familie, ceea ce nu poate decât să ne bucure, fiind un semnal pozitiv. 
           Totodată, consideră că responsabil pentru atingerea intereselor este individul în
suşi ; în viaţa de familie părinţii elevilor din clasele IIV au ales ca prioritar ( peste 50% ), 
varianta ’’ săţi dedici viaţa copiilor ’’ urmată de varianta ’’ să respecţi independenţa fie
cărui membru al familiei ’’ ( 4244 % ). 
           La clasele VVIII se schimbă raportul ; se observă o primă schimbare relevantă şi 
explicabilă din punct de vedere psihologic si relaţional. Copiii lor au crescut, învaţă să 
devină independenţi şcolar, dar şi familial. 
           A doua secţiune se axează în principal pe relaţia dintre părinte şi copii. În calitate 
de părinţi, se remarcă cei ai claselor I, care acţionează pe toate planurile :  
                           să încurajeze copilul săşi asume responsabilitatea ; 
                           să dezvolţi personalitatea copilului prin activităţi diverse ; 
                           să fii un exemplu pentru copilul tău, etc. 
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           Totuşi, dacă analizăm atent reprezentarea grafică şi la celelalte clase, observăm că 
nu există diferenţe prea mari în ceea ce priveşte alegerile diferitelor variante de răspuns. 
           În ceea ce priveşte soluţiile propuse de părinţi pentru aşi petrece mai mult timp cu 
copiii lor, aceştia au ales cu mult peste 50%, reducerea sau reorganizarea timpului de 
muncă al părinţilor. Ei sunt conştienţi că există un mare obstacol în relaţia lor cu copiii, 
tocmai datorită lipsei de timp petrecut împreună. 
           Dacă în clasele mici ( IIV ), părinţii doresc săşi petreacă timpul liber împreună cu 
copiii participând la activităţile extraşcolare organizate de şcoală, începând cu clasa aVa 
şi aproape insignifiant la clasa a VIIIa, acest lucru nu se mai află în atenţia părinţilor. 
           În ceea ce priveşte varianta c) – Reducerea orelor de şcoală, părinţii elevilor din 
clasele I şi a IVa au zero alegeri, pe când începând cu clasa a Va, procentul urcă la 8%, 
iar în clasa a VIIIa aproape se dublează – 15%. Cum se explică acest fapt ? Apariţia stre
sului, aşteptări mari din partea profesorilor, ore mai multe, testele naţionale, cunoştin
ţe / informaţii foarte multe, etc. 
          Cel mai important pentru toţi părinţii privind supravegherea propriilor copii este 
stimularea lor urmată de respectarea ritmului personal, dar şi de ajutorul la lecţii. Ceea 
ce merită o atenţie deosebită este varianta – ’’Controlul îndeaproape al timpului petre
cut în faţa televizorului, computerului, etc.’’, deoarece ea creşte ca procentaj începând 
cu clasa a Va. Poate fi un semnal de alarmă ! Apoi, dacă în clasele I, a IVa şi a Va, pregă
tirea în particular ( meditaţii ) prezintă un procent foarte mic ( 2% ), în clasa a VIIIa, el 
creşte de trei ori. Se apropie testele naţionale, iar lacunele se văd şi se simt ..... 
             Ultima secţiune, ’’ Părinţii şi şcoala ’’ cuprinde şase întrebări. La întrebarea ’’ Care 
este părerea dumneavoastră despre sistemul de învăţământ actual ’’, am putea realiza o 
ierarhie a variantelor de răspuns exprimate prin procentaje. Pentru a se vizualiza mai 
bine. 
 
                    CLASA I                                                                  CLASA a IVa  
 

Foarte bună ( 53% )                                                   a)  Suficient de bună ( 41% ) 
Suficient de bună ( 29% )                                          b)  Destul de proastă ( 27% ) 
Destul de proastă ( 18% )                                          c)  Foarte proastă ( 23% ) 
 

 
 
                  CLASA a Va                                                            CLASA a VIIIa 
 

Suficient de bună ( 62% )                                           a)  Suficient de bună ( 63% ) 
Destul de proastă ( 25% )                                           b)  Destul de proastă ( 29% ) 
Foarte bună ( 13% )                                                    c)  Foarte proastă ( 8% ) 

 
              Dacă în clasa I părerea părinţilor este de peste 50% ’’ Foarte bună ’’, în clasele a 
IVa, a Va şi a VIIIa această variantă se regăseşte foarte rar sau chiar deloc. Oare trebuie 
să ne mulţumească varianta ’’ suficient de bună ’’ ? Poate  fi o întrebare retorică, dar 
totodată near putea stimula rapid şi constructiv pentru a redresa situaţia constatată. 
Trebuie să depistăm starea de ’’ diagnoză ’’ şi să trecem la ’’ vindecare ’’ 1 
              Rolul şcolii, susţin părinţii tuturor claselor, este să instruiască şi apoi să continue 
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educaţia dată de familie. 
             Cel mai important lucru în relaţia părinteşcoală este să fii informat de ceea ce se 
petrece în şcoală, alegere absolut firească pentru un părinte al cărui copil îşi petrece în 
şcoală aproximativ jumătate din timpul său. 
             Părinţii chestionaţi consideră că rolul şcolii, trebuie să fie axat în principal pe dez
voltarea personalităţii şi apoi pregătirea pentru o profesie. Interesant este că părinţii 
claselor a Va au ales ca prima variantă ( 57%), ’’ pregătirea pentru o profesie ’’ ! Oare să 
se fi gândit aceştia că este foarte important să fii competent profesional întrun anumit 
domeniu, să fii foarte bine pregătit pentru a face carieră ? Poate fi o schimbare de atitu
dine care, fără îndoială este bine venită. 
            În ceea ce priveşte sursa de informare a părinţilor în relaţia cu şcoala, cele mai 
potrivite modalităţi sunt şedinţele cu părinţii în ciclul gimnazial, iar în ciclul primar sunt 
discuţiile cu învăţătorii. 
            În fine, la ultima întrebare cuprinsă în chestionar, toţi părinţii aşteaptă de la cadre
le didactice 
 ’’ o mai bună comunicare ’’ urmată de varianta b) de răspuns : ’’ un rol de releu între 
şcoală şi exterior ’’ . Cert este că aceştia resimt un deficit de comunicare, aceştia fiind 
prima formă de interacţiune absolut necesară în procesul instructiveducativ. 
            
            Ce mai aşteaptă părinţii de la cadrele didactice ? ’’ Să încerce să fie modele pen-
tru a cataliza exprimarea aptitudinilor ’’, ’’ să-şi facă datoria ’’, să formeze copiii pentru 
această perioadă deosebit de instabilă a ţării ’’, ’’ ideal ar fi ca fiecare să dea dovadă de 
profesionalism şi dăruire în muncă ’’, ’’ să fie buni profesori, buni psihologi, buni părinţi 
pentru copii ’’. 
            În condiţiile socialeconomice actuale se manifestă două tendinţe contradictorii : 
Părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor lor, dar în acelaşi timp ’’ nu mai au timp şi răb
dare să acorde atenţie problemelor acestora ’’. Relaţia lor cu şcoala este ignorată sau 
evitată, acţiunile educative ale celor două instituţii exercitânduse oarecum paralel. 
             Este sarcina şcolii, a personalului didactic, să identifice situaţiile problematice din 
familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora în favoarea 
elevului şi mai ales să conştientizeze faptul că relaţia de colaborare şcoalăfamilie este 
determinată în obţinerea performanţelor şcolare. 
 
             În încheiere, putem spune că o relaţie pozitivă între părinţi şi şcoală ne face mun
ca mult mai uşoară şi câştigă atât copiii, cât şi familiile lor. 
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formele de manifestare ale violenţei 

 

Prof. Dunca Claudia 

 Lic. Tehn. ,,Liviu Rebreanu” Maieru 

 

Toate ştiinţele sociale au fost atrase de studiul cauzalităţii violentei umane. Unele 

şiau focalizat atenţia asupra cauzelor comune pe scară largă ale luptei (de exemplu, is

toria şi ştiinţele politice); altele, dimpotrivă, şiau îndreptat atenţia asupra agresiunii indi

viduale (de exemplu, psihologia socială). 

Pornind de  la aceste idei, demersul nostru şia propus să parcurgă mai multe 

etape în vederea identificării unor posibili factori de risc şi a cauzelor determinante ale 

manifestărilor violente: 

identificarea bazei biologice a agresiunii umane; 

cercetarea diverselor variabile (sociale, psihologice etc.) care influenţează patternurile 

agresiunii şi mediază tranziţia de la agresiune la violenţă; 

în final, conturarea unor posibile căi de prevenire şi limitare a violentei umane. 

Este important să înţelegem că acceptarea unei baze biologice şi a predispoziţiei 

către violenta nu reprezintă echivalentul ideii conform căreia unele fiinţe umane sunt pro

gramate să fie violente; violenţa este rezultatul unor inputuri biologice puternice, dar în 

acelaşi timp şi a influenţelor situaţionale şi de mediu. 

În ultimii ani, studiile au pus în evidenţă o mare varietate de factori; ele ne ori

entează în privinţa preocupărilor cercetătorilor cu privire la factorii ce exercită influenţe 

asupra dezvoltării comportamentului agresiv. Aşa cum vom exemplifica în continuare, 

preocupările sunt diverse, iar variabilele cauzale ale agresivităţii identificate de către 

cercetători sunt extrem de variate: 

experienţele frustrante anterioare, supărarea; boala mentală – încă de la Platon; 

procesul învăţării prin expunerea la agresivitatea covârstnicilor, apărinţilor, a mijloace

lor media; violenţa TV,  jocurile video cu elemente agresive, expunerea repetată la vio

lenţa reală şi cea de divertisment; disciplina parentală severă, expunerea la violenţa me

dia şi predispoziţia temperamentală, severitatea părinţilor; coeficientul de inteligenţă; 

afectele negative; impulsurile necontrolate, controlul emoţional scăzut; perturbările men

tale ca factor de risc semnificativ, perturbările accentuate ale comportamentului sau dez

voltarea tulburării de personalitate antisocială; un selfsystem pozitiv exagerat; perturbă
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rile raţionamentului social; abuzul sexual în copilărie etc. (www.sciencedirect.com). 

Deşi se poate observa o diversitate a variabilelor cauzale aflate în atenţia 

cercetărilor în ultimii ani, nu putem trece cu vederea orientarea precumpănitoare mai ales 

către influenţele exercitate de către factorii de mediu asupra comportamentului agresiv: 

şcoala, familia, comunitatea, massmedia. Această observaţie ne permite să ne plasăm pe 

poziţia optimismului pedagogic: putem depune efort conştient pentru a preveni şi limita 

manifestările agresive prin intermediul procesului de educaţie şi autoeducaţie. Fără a uita 

de argumentul prezentat anterior, acela al complexităţii cauzale al fenomenului agresivită

ţii, pentru claritatea discursului nostru vom face o clasificare a variabilelor cauzale în două 

mari categorii distincte, având la bază criteriul plasării în interiorul sau în afara individu

lui (factori de natură psihoindividuală şi factori de mediu extern). 

În ceea ce priveşte violenta elevilor, R. Epstein aduce o viziune contrară opiniei 

exprimate în mod curent, considerând că agitaţia specifică elevilor de azi se datorează 

fenomenului de „extensie artificială a copilăriei”. Mai mult, studii asupra inteligenţei, 

percepţiei şi memoriei relevă faptul că elevii de azi sunt superiori în multe privinţe adulţi

lor. Cu alte cuvinte, continua  agitaţie a copiilor de azi este o creaţie a epocii actuale (şi de 

aici derivă şi modificările de neurofiziologie a creierului lor).  

Muzica de azi, televiziunea şi jocurile video includ adesea teme agresive şi vio

lente. Din păcate, mare parte din timpul liber al elevilor este destinat acestor activităţi. 

Adăugăm aici relaţia cu familia (climat socio – afectiv, atitudinea părinţilor faţă de copii, 

nivelul de educaţie al părinţilor etc.), frustrările din mediul şcolar, influenţa grupului 

(uneori departe de a fi benefică) şi a mediului social mai larg (comunitatea) ca factori de

terminanţi ai manifestărilor agresive. 

Ne alăturăm, aşadar ideii de reconsiderare a atitudinii faţă de problema agresivi

tăţii în mediul școlar, în ideea spulberării mitului „crizei scolare”; ea pare mai degrabă o 

problemă indusă de influenţele societăţii actuale, postmodernă, în care relaţiile interper

sonale par să se degradeze, în care familia şi comunitatea îşi abandonează rolul educativ 

în sarcina şcolii, în care şcoala nu mai face faţă provocărilor, iar care televizorul a devenit 

„educatorul modern”. Cu referire la profilulelevului de azi şi S. Rădulescu ajunge la con

cluzia lipsei caracterului universal, contrar părerii exprimate multă vreme în literatură de 

către specialişti. Fără a neglija aspectele date de natura biologică, considerăm că particu

larităţile şi valorile mediului social şi familial, modelele culturale valorice oferite con

duitei elevilor joacă un rol esenţial în apariţia manifestărilor agresive. 
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„ADOLESCENȚII  FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU DIVORȚUL PĂRINȚILOR” 
 
                                                                             PROF. CONS. FAZAKAS ILDIKÓ,  
                                                                ȘC. GIM. GODRI FERENC, SF.GHEORGHE, 
 
      Familia reprezintă,  pentru adolescent, structura socioafectivă securizantă, climatul 
familial este cel care oferă siguranță, afecțiune, susținere. Acesta constituie o  atmosferă 
prielnică pentru o dezvoltare normală și echilbrată .  
     Divorţul are un impact negativ, de cele mai multe ori deosebit de grav, pentru adoles
cenții cuplului. Aceştia sunt “martori tăcuţi” la toată disputa dintre părintii lor, pre şi post 
divorţ. La un moment dat ei devin obiect de negociere între părinţi şi sunt “ademeniţi” 
pentru a trece întro tabără sau alta. În viitor, fără unul dintre părinţi, ei vor avea mijloace
le de existenţă diminuate, vor avea cu un educator mai puţin. Devin mai liberi, mai nesu
pravegheaţi, mai atraşi de alte medii exterioare familiei, dar şi mai expusi la vicisitudinile 
vieţii de zi cu zi. 
Angrenarea părintelui care îl are în încredintare întro altă relaţie poate genera alte traume 
psihice sau chiar fizice, generate de relaţiile cu mama, tata, sora sau fratele vitreg. 
Relaţiile cu părintele cu care nu mai locuieşte sunt rare, sporadice, de cele mai multe ori 
după programul impus de instanţa de judecată. Sunt şi situaţii mai grave în care dispare 
orice contact cu acesta. Din statistici rezultă că în 50% din cazuri unul dintre părinţi se va 
distanţa tot mai mult de propriul copil. 
      Adolescenţii pot fi, categoric, dezechilibraţi mai puternic de un divorţ, dar nu divorţul 
în sine este cauza, ci întâlnirea între schimbările biopsihosociale specifice vârstei şi con
textul separării părinţilor. 
    Dincolo de scenariul în care părinții sunt suficient de responsabili și de maturi în așa fel 
încât divortul să prezinte cât mai puțin potential de ruptură cu familia, și mai ales cu ado
lescentul, există  în mod evident multiplele scenarii în care divorțul este o adevarată 
dramă. Drama la care participă, eventual punând paie pe foc, întreaga familie: bunicii, 
unchii, mătușile, verii primari sau chiar mai indepărtați. De multe ori, apar în scenă 
divorțului și prietenii de familie, vecinii, profesorii de la școală, complicațiile pot fi ex
trem de laborioase. Tocmai de aceea, nu numai părinții, dar si ceilalti adulți din viata unui 
adolescent trebuie să țină seama și de ce anume vede și simte acesta, în așa fel încât 
trauma în sine să fie cât mai mică. 
Chiar dacă adolescenții mai mari care trăiesc divorțul părinților au o mai mare putere 
de înțelegere a ceea ce se întâmplă între părinți, sunt de asemenea predispuși la frustra
re și pot resimți o lipsă de putere pentru restabilirea situației și adesea se implică în 
consum de alcool, droguri, activitatea sexuală prematură, comportamente agresive și 
delicvente ca formă de exprimare a supărării (Kirby, 2002). Granițele dintre vârste se 
estompează și deseori adolescentul devine confidentul părintelui rezident și adesea este 
nevoit să asculte criticile și blamările părintelui plecat, dar și o parte din responsabili
tățile casei pot fi preluate de  adolescent ceea ce face ca viața acestuia să sufere un 
dezechilibru semnificativ. Dezvăluirile materne sunt adesea asociate cu relația mamă
fiică, dar Koerner și echipa sa (2004) au descoperit corelații semnificative între auto
dezvăluirea maternă și distresul psihologic atât la băieți cât și la fete. Alte studii clinice 
au arătat o descreștere la nivelul stimei de sine a adolescenților, lipsa de încredere și 
conflicte mai frecvente la nivelul relațiilor romantice și o mai mare probabilitatea a 
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divorțului la vârsta adultă (Ross & Mirowsky, 1999). 
    Adolescenții pot manifesta sentimentul de autoînvinovățire. Se vor simți abandonați de  
părintele care se mută din casă, se vor retrage din activitățile pe care le desfășurau cu 
prietenii sau de la acelea preferate, se vor comporta în moduri necaracteristice lor, se vor 
simți nervoși și nesiguri cu privire la concepțiile pe care le au despre dragoste, mariaj sau 
familie, vor dezvolta o maturizare precoce și se vor preocupa de diferite aspecte ce revin 
unui adult, cum sunt responsabilitățile financiare și nu numai. Sentimentul de 
rușine începe să se dezvolte  la adolescenți ceea ce dă naștere unor stări emoționale de 
furie, considerânduse dintro lume aparte, defectă, anormală, care stârnește mila.  

       Rușinea afectează imaginea de sine și respectul de sine. Separarea părinților îl face pe 

adolscent să se simtă abandonat. Cu siguranță, mama sau tata va fi alaturi mereu, însă 

adolescentul are nevoie de atenția și dragostea zilnică din ambelele părți, așa cum sa 

obișnuit.    Cu toate ca acestia nu renunță la statutul de părinte, ei se vor vedea mai rar, vor 

locui separat, iar adolescentul va avea nevoie de timp pentru a le înțelege și a le accepta. 

Sentimentul de abandon nerezolvat la timp, se va transforma în teamă de a nu fi abandonat 

din nou si de alte persoane importante pentru el, se va transforma intrun coșmar care va fi 

prezent la nivel emoțional permanent și care are efecte asupra lui ca adult: ar putea să trăi

ască izolat, sau sa dezvolte o obsesie pentru o viață de familie „perfecta”, ori o posesivi

tate bolnavicioasă asupra membrilor noii lui familii.  Ura este una din căile prin care ado

lescentul își manifestă suferinta. Acesta va adopta un sentiment puternic de ostilitate față 

de noua familie care “ia furat” unul dintre părinți sau față de persoanele care iau înlocuit. 

Va deveni agresiv și indiferent față de ce se întâmplă în jurul lui și sunt puține șanse ca 

acesta să accepte pe cineva strâin în viața lui. Una dintre cele mai mari provocări post

divorț este ca adolescentul să  accepte pe următorii parteneri de viață ai părinților lor. 

Aceasta se poate realiza doar dacă noul partener sau noua parteneră a părintelui va avea 

deschiderea, dragostea și răbdare săl abordeze pe adolescent  sincer, cu diplomație și săi 

vorbească acestuia pe limba lui, dar mai ales săi arate prin fapte că îl iubește, că îl apreci

ază, că îl sprijină exact ca un părinte, că nu încearcă să fure locul părintelui natural și că 

nu reprezintă o amenințare la adresa lui. 
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 DISCIPLINAREA POZITIVĂ 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. FELICAN LEONTINA, G.P.P. CĂSUŢA CU POVEŞTI 
BISTRIŢA 

 
 Educarea copiilor reprezintă unul dintre cele mai importante roluri pe care le 
are adultul, fie 
că este specialist sau părinte. Educarea eficientă este forma prin care copiii învaţă compor
tamente pozitive pentru tot restul vieţii, îi ajuză să crească şi să se dezvolte întrun mod 
echilibrat şi sănătos din punct de vedere emoţional şi social. Educarea copilului presupune 
învăţarea comportamentelor pozitive şi nu este o metodă de „supunere” a copilului la re
gulile impuse de adult.   

Cuvântul „disciplină” are conotaţii negative diferite forme de pedepse fizice, cum 
ar fi plesnitul. Defapt, cuvântul „disciplină”, vine de la cuvântul latinesc „disciple”, care 
înseamnă „a învăţa (pe cineva)”. Disciplina pozitivă nu are legătură cu asprimea, se referă 
la modalităţile de stabilire a limitelor întrun mod ferm, dar plin de dragoste. 

Disciplina pozitivă încurajează respectul pentru copil, pentru individualitatea fiecă
rui copil. Presupune înţelegerea nevoilor, a temperamentului şi a obiceiurilor copilului, 
fără a încerca săl schimbi excesiv. 

Disciplinarea copiilor este rezultatul muncii şi eforturilor părinţilor dea lungul 
copilăriei. Ei îşi focalizează atenţia în educaţia copilului pe ceea ce "NU" trebuie să facă 
acesta, pentru al menţine în siguranţă şi pentru al face să se comporte civilizat. Special
iştii susţin că dacă te concentrezi mai mult pe lucrurile pe care copilul "poate" şi "trebuie" 
să le facă, decât în ai interzice altele, este cea mai bună metoda de disciplinare a lor. 

Disciplina pozitivă recunoaşte faptul că cele mai multe comportamente din viaţa de 
zi cu zi sunt învăţate prin preluarea lor de la alte persoane, modelarea lor şi răspunsul pe 
care îl dăăm la ele. Copiii vor cu toată fiinţa lor atenţie şi fac tot posibilul să o obţină, şi de 
multe ori şi reuşesc, indiferent de mesajul pe care părinţii îl transmit în disciplinarea lor. 

      Disciplina pozitivă:  
 reprezintă o serie de măsuri folosite de adulţi pentru a contura comportamentul 
unui copil şi a impune anumite norme, pentru a stabili limite şi a educa. Ea nu 
presupune folosirea violenţei, poate include impunerea unor penalităţi dar non 
violente.  
 înseamnă focalizarea pe comportament şi nu pe persoană. 
 înseamnă învăţarea unor comportamente oferind copilului cât mai multe oportu
nităţi de învăţare, a unor abilităţi esenţiale pentru a deveni un copil responsabil şi 
autonom, independent.  
 înseamnă focalizarea pe aspectele pozitive ale unui comportament. 

Copiii au nevoie pentru a învăţa comportamente să ştie ce anume au făcut bine, au  nevo
ie de întărire/recompensare constantă, frecventă.  

 se bazează pe autoritatea pozitivă 
 presupune participarea copilului la luare unor decizii 

             Orice comportament al copilului are o anumită funcţie, adică un anumit motiv 
pentru care se manifestă la un moment dat. Acest lucru se întâmplă deoarece învăţăm să 
facem lucruri:  

dacă ele ne aduc un beneficiu sau  
dacă prin acele comportamente putem evita anumite consecinţele neplăcute.  

               Modul în care se exprimă comportamentul depinde de abilităţile pe care le are 
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copilul în repertoriul său comportamental. De exemplu, toţi copiii sunt furioşi din când în 
când, dar îşi descarcă furia prin mai multe moduri: plâns, trântit, ridicat tonul, în funcţie 
de cum au fost învăţaţi să exprime furia.  

Consecinţele pedepsei asupra părintelui:       
de multe ori acesta se simte vinovat după ce pedepseşte copilul, mai ales dacă la pe

depsit prea aspru, „la mânie”; 
 va regreta ulterior că a folosit o metodă care a avut efecte negative asupra copilului şi 

nu a fost eficientă în schimbarea comportamentului.  
De asemenea, relaţia dintre părinte şi copil va avea de suferit:  

copilul va fi mai puţin comunicativ cu părintele;  
va căuta afecţiune în altă parte; 
 îşi va pierde încrederea în părinte, va ascunde unele lucruri faţă de el etc.  

Consecinţele pedepsei asupra părintelui:        
Învaţă un model agresiv de disciplină 
Învaţă un model agresiv de gândire şi relaţionare  
Dezvoltă probleme emoţionale şi comportamentale 

Disciplina pozitivă recompensează comportamentul corect şi pedepseşte (oferă 
consecinţe negative) pentru comportamentul greşit. Nu poţi întotdeauna disciplina perfect, 
dar schimbările deveni curând evidente aplicând câteva dintre aceste principii simple. 

Educatoarea trebuie să traseze foarte clar, nu numai limitele a ceea ce îi este permis 
copilului în grădiniţă dar, mai ales, să fie consecventă faţă de ele, altfel îşi compromite 
definitiv autoritatea. 
 

 
 

Utilizarea  lucrărilor artistico-plastice în combaterea  
violenței în mediul școlar  

 
 

Prof. înv. primar Florea Elena- Loredana 
Școala Gimnazială Oniceni 

 
 
 Arta este o formă de cunoaștere prin intermediul imaginilor artistice și contribuie 
la lărgirea orizontului de cunoștințe, la perceperea cât mai completă și cuprinzătoare a 
realității. Imaginea artistică face apel la sentimentele copilului și antreneză latura afectivă 
a psihicului acestuia. 

Desenul nu este  doar o modalitate de autocunoaștere ci și un mijloc de comu
nicare și de intrare în relație cu altă persoană. Desenul copilui oglindește însuși procesul 
de evoluție și dezvoltare intelectuală.   

Deoarece, desenul este cel mai usor mijloc de exprimare liberă, pe care copilul il 
are, care îi permite să proiecteze în exterior sentimentele veritabile pe care le nutrește pen
tru persoanele din jurul  lui, acesta poate fi utilizat cu succes în combaterea comportamen
telor violente, permițând identificarea cauzelor care le au generat.  

 Prin intermediul desenului copilul iși exprimă deschis sentimentele, experiențele 
prin care a trecut, dorințele și fricile născute din neîmplinirea lor. Prin limbajul liniilor, 
semnelor, culorilor, copilul reușește să dea sens lumii lui interioare, lasând la îndemâna 
profesorului aceste informații prețioase. În special, în cazul copiilor aflați la o vârstă mică. 
Desenul este unul dintre puținele instrumente care oferă informații legate de personali
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tatea, comportamentul, conflictele, traumele și bucuriile lor. Copiii desenează ceea ce știu 
despre lume și nu încearcă să redea fotografic sau să capteze realitatea. 

Plecând de la modul de realizare a desenului, gradul de perfecțiune, echilibrul 
general, bogația detaliilor, desenul este  un instrument util pentru a măsura nivelul de 
inteligență al copilului, gradul său de maturitate psihomotorie în raport de vârsta pe care o 
are. Desenul conține nu doar elemente formale ci și elemente de conținut, iar prin acest 
conținut transmis, copilul exprimă ceva din întreaga sa personalitate, viața afectivă inte
rioară. 

Desenul și pictura sunt un joc, un dialog între copil și professor, sunt un mijloc 
de comunicare. 

Desenul rămâne întotdeauna un  mod de a spune povestea ce nu poate fi spusă în 
cuvinte. Un desen minuscul este semn de inhibiție, sprijinirea desenului pe josul foii de
notă lipsă de încredere în sine, dacă desenul conține linii bizare, fără nicio justificare, 
aceasta poate evoca tulburări psihotice, linie puțin apăsată, reprezintă un semn de 
anxietate. 

Din punct de vedere psihologic, desenul poate fi utilizat fie ca test de inteligență, 
fie ca test de personalitate. 

De exemplu, testul omului,  ca test de inteligență calculează vârsta mentală a 
copilului, ca  

test de personalitate acesta este luat drept oglinda de reflexive a personalității. Se  iau 
în considerare atât modul cum sunt executate diferitele detalii corporale, cât și aspectele 
suplimentare care participă la expresivitatea siluetei umane și pot trăda anumite tendințe 
ale copilului. Urechile, când sunt accentuate,  pot sugera o stare hipervigilentă, de sus
piciune față de ceilalți sau sensibilitate la critici. Omiterea mâinilor din desen indică senti
mente de neadaptare, senzația de a fi neîndemânatic. Degetele desenate ca niște gheare 
sau ascuțite sugerează agresivitate. 

 Testul  copacului oferă informații despre  nevoile copilului de dragoste, protecție 
și securitate în familie. Copacii uscați sunt, adeseori, asociați cu tulburări psihice 
(depresie, sentimente de inutilitate sau vinovăție, apatie, nevroze, tendinte schizoid), co
pacii foarte mari arată  tendințe agresive, hipersensibilitate, tendințe de dominare, inca
pacitate de apărare (fete), tendințe exhibiționiste, un arbore format dintro linie continuă: 
impulsuri ostile, motivație și cooperare minimă, arbori foarte mici sugerează  anxietate, 
complex de inferioritate, inadaptare, introversiune 

Testul familiei, reflectă structura reală a familiai copilului, poziția pe care o 
ocupă copilul în propria familie și poziția pe care unul dintre membri o ocupă în cadrul 
familiei. Plasamentul desenului în pagină are o importanță deosebită deoarece sim
bolizează locul în care copilul se plasează în mediul familial și exprimă, de asemenea, 
nivelul de siguranță al copilului.Dacă se desenează pe el pe întreaga foaie, asta semnifică 
o deschidere deosebită spre mediul înconjurator, spre tot ceea ce îi oferă exteriorul. Dacă 
personajele sunt desenate în mișcare, putem vorbi de un copil cu o fire dinamică, activă. 
Siluetele desenate cu picioarele depărtate și cu mâinile ridicate sugerează asertivitate și 
dorința de afirmare socială. Cele înclinate indică un dezechilibru emoțional sau un senti
ment de fragilitate. Uneori, persoana este desenată din profil sau din spate. Acest lucru 
poate exprima o dorință de evaziune sau de disimulare a subiectului. 

 Un element important al desenului îl reprezintă culoarea. Observarea copiilor în 
constanța preferințelor coloristice, corelate cu comportamnetul acestora, ne dau dreptul să 
tragem câteva concluzii avizate. De regulă, copilul provenit dintr un mediu ostil, va re
aliza o lucrare monocromă, cenuție sau redată prin culori închise. Lucrarea ne 
atenționează că ne aflăm în fața unui copil trist, plin de teamă, traumatizat. Furia și 
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violența sunt descoperite după aspectul hârtiei în urma tratamnetului aplicat de copilul 
brutalizat de familie sau colegi. Foaia devine mototolită, scămoșată prin frecare excesivă a 
acesteia cu pensula.  

Preferințele pentru anumite culori, ne ajută să cunoaștem anumite caracteristici 
individuale: roșu energic, activ, dar cu comportament agresiv, galben optimist, vesel, dar 
dependent, violet trist, melancolic, neliniștit, dificultăți de adaptare,  alb liniștit, albastru 
calm, sensibil, ușor adaptabil, negru rebel, dorință de confruntare.  

Cunoscând toate aceste elemente, cadrul didactic poate folosi activitățile artistico
 plastice pentru crearea unui mediu favorabil dezvoltării armonioase a copiilor și pentru 
combaterea sau diminuarea eventualelor probleme comportamentale.  

 
BIBLIOBRAFIE: 

Langevin, Brigitte, Copiii și desenele lor. Interpretări psihologice, Editura Philobia, 
2012;  

Șușală, Ion,  Culoarea cea de toate zilele, Editura Albatros, 1982. 

 

 

SĂ ELIMINĂM VIOLENŢA DIN VIAŢA NOASTRĂ! 
 

 
                                                         Prof.Florescu Ioana 
                                                Şcoala Gimnazială Moieciu de Jos , Braşov 
 
 
          Violenţa, una din marile probleme ale lumii contemporane, capătă 

tot mai multă consistenţă în zilele noastre, iar massmedia oferă permanent informa
ţii cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen. Rădăcina latină a termenului 
violenţă este „vis”, care înseamnă “forţă”, trimiţând la ideea de putere, de dominaţie, 
de utilizare a superioritatii fizice împotriva altuia. Violenţa ţine de cultura unei per
soane,  de educaţie sau de context.  

Cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor o reprezintă mediul familial şi cele 
mai grave forme de manifestare a violenţei în cadrul familiei sunt bătaia şi incestul 
văzute ca un abuz, un delict cu consecinte nefaste asupra procesului de dezvoltare a 
personalităţii copilului. Copiii care sunt martori la violenţa din propriul cămin devin  
victime secundare, indirecte, deoarece se consideră că bătaia are o valoare  retroacti
vă ce constă în durerea fizică şi morală resimţită pentru o conduită greşită şi 
proactivă ce constă în  inhibarea pentru viitor a unor comportamente greşite. Violen
ţa domestică este o situaţie socială gravă şi ascunsă întro anumită măsură. Proble
mele de ordin fizic sau psihic din familie sunt  negate de unele persoane, sau mai 
grav, devin o obişnuinţă, nu o problemă gravă, iar când părinţii nu oferă un model 
pozitiv de relaţionare, copiii nu învăţă săşi rezolve paşnic problemele şi trăind întrun 
mediu volent, vor deveni la rândul lor violenţi şişi vor exterioriza sentimentele în 
mod necorespunzător. Profesorii pot cunoaşte copiii care trăiesc întrun mediu vio
lent după performanţe şcolare scăzute, stimă scăzută de sine, sentimente de frică sau 
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furie, neîncredere în forţele proprii. De asemenea, ei au o dezvoltare întârziată, se 
adaptează greu în diferite situaţii  sau învaţă comportamente agresive, crezând că 
prin acte violente pot controla o problemă sau pot deveni stăpâni pe situaţie.  

            Violenţa  este un fenomen care, din păcate, capătă o amploare din ce în ce 
mai mare şi în mediul şcolar, iar violenţa fizică şi cea verbală sunt două  dintre cele 
mai des întâlnite tipuri de violenţă existente în şcoli. În general, violenţa şcolară este 
asociată cu zonele urbane dificile, dominate de  sărăcie. Printre factorii care favori
zează acest tip de violenţă se pot aminti cei externi şcolii şi anume mediul familial şi 
mediul social, dar şi un factor intern şcolii – mediul şcolar ca sursă de violenţă. Feno
men complex, violenţa şcolară se prezintă ca un ansamblu specific de forme de vio
lenţă care se condiţionează reciproc şi au o dinamică specifică: violenţa importată din 
afara şcolii, dar şi violenţa generată de mediul şcolar; violenţa adulţilor împotriva 
elevilor, dar şi violenţa elevilor împotriva profesorilor. Violenţa dintre elevi este şi ea 
determinată de diferiţi factori precum: statutul de elev, relaţia elevprofesor, climatul 
şcolar şi cultura şcolară.  

          O formă de violenţă răspândită în mediul şcolar este cea  verbală, ce include 
atacurile verbale, intimidările exercitate prin ameninţări, injurii  sau  umilinţe cu refe
rire la trăsăturile fizice sau psihice ale colegilor, comportament determinat deseori de 
specificul vârstei adolescenţei, când elevii devin mai atenţi şi mai critici cu privire la 
diferite caracteristici fizice sau psihice, proprii sau ale celorlalţi. Violenţa profesor 
elev este şi ea des întâlnită sub forma agresiunii verbale: de la forme mai simple  pre
cum atitudini ironice, ţipete la  forme mai grave injurii, jigniri, insulte, agresiunea 
nonverbală: gesturi, priviri ameninţătoare, însoţite de atitudini discriminatorii  şi 
marginalizarea unor elevi mai slabi sau cu mai multă îndrăzneală, neacordarea corec
tă a notelor. Comportamentele violente ale elevului îşi pot avea originea  şi întrun 
management defectuos al clasei, întro lipsă de adaptare a practicilor educaţionale la 
o populaţie şcolară schimbată. 

           În ceea ce priveşte violenţa elevprofesor şi ea poate fi exemplificată prin 
comportamente violente ce includ lipsa de implicare şi participare a elevilor la diferi
tele  activităţi şcolare precum: absenteismul şcolar, lipsa nemotivată de la orele de 
curs, actele de indisciplină în timpul programului şcolar, ignorarea voită a sarcinilor 
cadrelor didactice. Există şi elevi care au atitudini ironice faţă de profesori, mulţi das
căli sunt criticaţi şi luaţi în râs, fie pentru felul în care se îmbracă, fie pentru unele 
probleme de ordin personal. Sunt şcoli, şi massmedia nu ezită să arate,  unde dascălii 
sunt agresaţi verbal sau şi mai grav fizic, iar printre comportamentele violente evi
dente se pot aminti: gesturi sau priviri ameninţătoare, injurii, jigniri, ameninţări ver
bale, lovire şi agresiune fizică, agresiune indirectă (asupra maşinii sau a altor bunuri 
ale profesorilor).  

           Violenţa în şcoală este o expresie a violenţei din societate, iar când actele de 
violenţă se produc în şcoală  au alte consecinte şi alături de prejudicii, victimizare, 
uneori moarte, violenţa şcolară reduce sansele elevilor  de aşi dezvolta armonios 
personalitatea şi de a dobândi o educaţie de calitate. Pentru eliminarea sau reduce
rea acestui fenomen, în şcoli sunt înfiinţate diferite de comisii de disciplină sau de 
combatere a violenţei ce prevăd stabilirea unor reguli strict şi pentru fiecare regulă 
încălcată trebuie să existe şi  sancţiuni, mai aspre sau mai blânde,  în funcţie de con
text. Elevii trebuie să cunoască bine aceste reguli şi sancţiunile corespunzătoare lor şi 
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de aceea noi le avem afişate în clasă. Multe din reguli leam stabilit împreună şi de 
aceea când greşim, suportăm consecinţele ştiind că la elaborarea setului de reguli am 
fost şi noi părtaşi. Organizarea unor activităţi de tipul concursurilor, întrecerilor spor
tive sau excursiilor, drumeţiilor au rolul de a închega colectivele de  elevi, ajutândui 
pe aceştia să se apropie mai mult unii de alţii, să se integreze social, săşi demonstre
ze aptitudinile şi chiar săşi mai tempereze agitaţia. Orele de consiliere şi orientare 
pot avea teme despre conflict, urmările conflictului, modalităţi de rezolvare a conflic
tului, violenţa, tipuri de violenţă, comunicarea eficientă, dezvoltarea empatiei, relaţii
le din interiorul unui grup, toate cu rol în diminuarea atitudinii violente a elevilor. 
Multe din activităţile despre violenţă desfăşurate la orele de dirigenţie se concreti
zează prin desene, panouri, postere, realizare de mesaje antiviolenţă pe care le afi
şăm apoi în clasă. 

          Comunicarea eficientă cu elevii şi părinţii colectivului de elevi contribuie la 
reducerea situaţiilor conflictuale, dar şi a actelor de violenţă. Elevii trebuie să conşti
entizeze faptul că fiecare este unic în felul lui, să înveţe săşi controleze acţiunile vio
lente, săşi dea seama că trebuie să plătească când greşeşte şi de asemenea săşi dea 
seama că oricui i se poate întâpla să devina victimă în cadrul unor acte de violenţă. 
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„AMPRENTA” VIOLENŢEI ASUPRA EVOLUŢIEI COPILULUI 
 
 
     PROF. ÎNV. PRIMAR FLORESCU LAURA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA 
  
 
 Violenţa, sub toate formele sale, reprezintă una dintre problemele majore exis
tente în zilele noastre, în marea majoritate a societăţilor umane. Aceasta a existat dintot
deauna, însă prezentul este marcat de o exacerbare a manifestărilor ei. Fie că vorbim de 
violenţa fizică, fie de cea psihică, ea îşi pune amprenta pe evoluţia fiecărui individ, influ
enţând puternic în mod negativ psihicul acestuia şi integrarea lui socială. 
 Profesia noastră, de educatori de minţi şi de suflete, ne oferă posibilitatea, în 
fiecare zi de şcoală, de a încerca să schimbăm, la nivel mental, percepţia copiilor asupra 
actelor de violenţă manifestate în grupul familial sau în celelalte grupuri din care aceştia 
fac parte (şcolar, de prieteni, de joacă). Ca urmare a acestui fapt, am desfăşurat, supli
mentar, în fiecare an, cu fiecare generaţie de elevi, diferite activităţi din sfera acestei 
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tematici, avândui de multe ori ca parteneri de dialog şi pe părinţii copiilor. 
 Cunoaşterea aspectelor teoretice despre violenţă şi despre implicaţiile psiholo
gice pe care aceasta le provoacă, constituie întotdeauna prima parte a fiecărei activităţi. 
Astfel, am reamintit elevilor mei, în repetate rânduri, definiţia violenţei, aşa cum se regă
seşte ea în dicţionarul limbii române: „Însușirea, caracterul a ceea ce este violent (1); 
putere mare, intensitate, tărie. 2. Lipsă de stăpânire în vorbe sau în fapte; impulsivitate, 
brutalitate, vehemență. 3. Faptul de a întrebuința forța brutală; constrângere, violentare; 
siluire; încălcare a ordinii legale. ♦ Faptă violentă, impulsivă.”. 
 Am purtat, de asemenea, discuţii referitoare la „subiecţii” asupra cărora se exer
cită actele de violenţă, aceştia putând fi: noi înşine, o persoană din jur, un grup de indi
vizi, animale, dar şi obiecte sau lucruri. Sau dat apoi nenumărate exemple de aplicare a 
forţei fizice în scop coercitiv, de pedeapsă ori, pur şi simplu, de plăcere, situaţiile povesti
te având la bază observarea ori implicarea directă în actele de violenţă evocate, fie ca 
agresor, fie ca victimă. 
 Continuând seria de activităţi pe tema violenţei, am avut posibilitatea să detali
ez cu elevii mei şi părinţii acestora aspecte de o importanţă covârşitoare referitoare la 
violenţa psihică, precizând încă de la început că aceasta se materializează sub forma unor 
comportamente menite să supere, să facă rău şi să aibă un efect negativ asupra stimei de 
sine a persoanei lezate. Am vorbit apoi despre faptul că, după un timp, acea persoană 
începe să dezvolte probleme de identitate, îi scade stima de sine şi ajunge să depindă 
emoţional de cel care îi aplică acest tratament. În majoritatea cazurilor, persoana asupra 
căreia se exercită un astfel de tip de violenţă nu este conştientă de acest aspect, iar când 
ajunge să asimileze această informaţie este deja foarte târziu, simţinduse depăşită de 
situaţie şi în imposibilitate de a lua atitudine. Cu toţii am fost de acord că în astfel de 
momente este esenţial ca „victima” să beneficieze de sprijinul familiei şi al celor apropi
aţi. Persoanele asupra cărora se exercită violenţa psihică au un comportament retras, 
apărut după o anumită perioadă, menţin privirea în pământ, dezvoltă o teamă generală 
sau un sentiment de vină, sunt timide şi demotivate. La acestea pot să apară, însă, şi 
simptome fizice: dureri musculare, oboseală, dureri de cap ori probleme digestive. Acest 
tip de violenţă se manifestă atât în cadrul unui cuplu, cât şi la serviciu, la şcoală sau în 
relaţiile dintre părinţi şi copii. 
 Despre violenţa în familie sau purtat întotdeauna cele mai multe discuţii, fieca
re dintre cei prezenţi la activităţi subliniind, prin exemplele date, faptul că este cel mai 
des întâlnit caz de violenţă. Din păcate, însă, foarte puţine dintre persoanele agresate 
fizic sau/şi psihic în mediul familial vorbesc despre ceea ce li se întâmplă, fie din teama 
provenită din ameninţări, fie din ruşine sau ca urmare a dezvoltării unui „ataşament” din 
sfera patologicului faţă de agresor. 
 Prin activităţile de dezvoltare personală desfăşurate cu elevii dea lungul timpu
lui, iam putut determina să vorbească relativ deschis despre ceea cei deranjează în pro
pria familie sau chiar  despre ceea ce le generează anxietate în raport cu părinţii, copiii 
prezentând fie fapte, fie redând discuţii, oricare dintre acestea fiind din sfera violenţei. 
Am putut constata, cu plăcere, că în mare majoritate, elevii mei cresc şi se dezvoltă în 
medii familiale sănătoase, cazurile de violenţă fizică sau/şi psihică fiind foarte rare şi nea
vând constanţă. 
 În cadrul activităţilor pe această temă am subliniat părinţilor, cu diplomaţie şi 
delicateţe şi prin toate modalităţile pe care mi le oferă profesia, faptul că în dezvoltarea 
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comportamentului copiilor şi al tinerilor, factorii esenţiali sunt: mediul în care se formea
ză, satisfacerea nevoilor de bază, de securitate şi echilibru emoţional, comportamentul 
părinţilor şi comunicarea cu familia sau metodele disciplinare folosite. 
 Neam reamintit împreună, la ultima activitate desfăşurată în cadrul proiectului 
„Familia mea”, un articol prezentat şi discutat cu luni în urmă, ce prezenta rezultatul 
unor cercetări care arătau că, la nivelul societăţii, unul dintre efectele distrugătoare ale 
actelor de violenţă este că acestea transmit mesajul distorsionat, potrivit căruia abuzul 
este acceptabil şi tolerat, ceea ce duce la perpetuarea unor astfel de abuzuri mai depar
te, împotriva altora. 
 Am speranţa că niciunul dintre părinţii prezenţi la activitate nu va uita faptul că 
atunci când un copil este martor la acte de violenţă sau este el însuşi abuzat, poate ajun
ge la concluzia că violenţa este o modalitate normală de exprimare sau de rezolvare a 
unei situaţii. Din păcate, violenţa nu poate conduce decât la violenţă, la instabilitate 
emoţională şi scăderea respectului de sine, acestea putând genera apariţia unor proble
me legate de ataşament, apartenenţă sau de relaţionare. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI 

 

 

 Prof. înv. primar Gavrilă Alexandrina Lilian 
Liceul Tehnologic Izvoarele 

  

 Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul 
necesar pentru munca intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa 
prea mare sau “dădăceala” au efecte dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune 
nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau spre sfârşitul semestrelor, când 
starea de oboseală începe să se instaleze. 
 Datoria părinţilor este de ai ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să
şi pregătească lecţiile, cum săşi organizeze munca, timpul, viaţa. 
 Ca părinţi iubitori putem face  şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindule 
binele,să le facem rău. Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând săi protejeze şi săi răsfeţe 
mereu. Trăind întro astfel de atmosferă devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul 
“agăţaţi de fusta mamei”; în acelaşi timp însă, devin mici tirani, devin pretenţioşi, 
neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, între colegi.Dacă 
părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt 
continuu lipsiţi de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care 
duce la apariţia unor tulburări de dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. 
Aceşti copii vor deveni la rândul lor plini de asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor 
sociale vor fi întotdeauna lipsite de afecţiune. 
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 Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: 
când sunt prea severi, când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi 
sunt în acelaşi timp fie prea aspri, fie prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini 
diferite faţă de copil: unul prea sever, altul protector, gata de al răsfăţa şi apăra faţă de 
excesele impuse de celălalt părinte. 
 Foarte frecvent, o astfel de situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între 
părinţi şi bunici, aceştia din urmă protejând copilul faţă de cerinţele disciplinare ale 
părinţilor. În aceste cazuri copiii sunt nelămuriţi, nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce 
este rău, având o comportare neechilibrată şi oscilantă, neputând înţelege ce atitudine să ia 
în diferite ocazii, în familie sau în relaţiile cu străinii. 
 Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul 
este o altă mare greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta 
devenind un copilproblemă din punct de vedere social. 
 În familiile dezorganizate copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, 
de poftă de mâncare, sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii 
se ceartă frecvent, nu se înţeleg, dar mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, 
divorţ, lipsa îndelungată a unuia dintre părinţi). Psihicul copilului este sensibil faţă de 
situaţiile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai mici schimbări de afecţiune 
faţă de el şi între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri. 
 Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi 
armonioase, căldura căminului părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt 
esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea acestuia este nevoie de mult tact, de o 
îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească, astfel încât să lucreze 
disciplinat, dar cu plăcere, respectânduşi şi iubinduşi părinţii. Dacă sunt neascultători 
sau greşesc uneori, săi “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au 
greşit, vorbindule ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe carei iubim. Să nu insultăm, să 
nu lovim copilul care a greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va 
obişnui cu bătaia, se va îndepărta sufleteşte de noi. 
 Atunci când copilul aduce note mari, săl răsplătim cu multă afecţiune, 
bucurândul cu laude, dar să nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de 
rezultatele la învăţătură şi nici să nu exagerăm răsplata, acordândule prea multă 
independenţă de la o vârstă mică.Vom obţine în acest fel modificarea în rău a comportării 
copiilor, care devin neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi. 
 “Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de 
afecţiune, pentru ca grija şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele 
rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic şi afectiv. Adevărata căldură familială se 
întâlneşte în familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se preocupă suficient, cu 
dragoste, dar şi cu autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să rămână 
modele vii, exemple demne de urmat. 
 O mare importanţă are şi nivelul de instruire, bagajul de cunoştinţe al părinţilor, 
pentru buna educare şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă. 
 Să avem grijă să nu rezolvăm noi, părinţii, temele copilului, ci doar săl ajutăm, 
săl îndrumăm prin explicaţii cât mai corecte şi clare. Părinţii care rezolvă singuri 
problemele, desenează sau scriu, care practic îl înlocuiesc în muncă fac o mare greşeală: 
copilul rămâne dependent, nu se obişnuieşte să judece şi să lucreze singur, devine comod, 
răsfăţat şi, cu vârsta, va deveni leneş. 
 Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, ca şi 
prin urmărirea cu atenţie discretă a prieteniilor pe care le leagă în timpul liber, intervenind 
la timp, ferm, dar blând, pentru al feri de exemple şi comportări rele, părinţii pot avea 
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mai multă siguranţă în educarea copilului lor, în conturarea, formarea, dezvoltarea 
personalităţii acestuia. 
  
 

VIOLENŢA  ÎN  ŞCOALĂ  ŞI  ÎN  FAMILIE 
 

                                                                                         Gheorghilaş Cristina 
                                                                                            Palatul Copiilor Târgovişte 

 
 

Violenţa umană este o temă a prezentului în multe ţări, violenţa socială, ca şi 

cea interpersonală reprezintă argumente solide pentru dezvoltarea unor programe educa

ţionale pentru a promova conştientizarea acestui fenomen şi a pleda pentru mijloace non

violente de interacţiune şi de reglare a vieţii sociale.  

Situaţia generală îngrijorează, pentru că violenţa a devenit o temă cu care se 

confruntă toate societaţile, necesitând o luare de poziţie la nivelul întregului corp social şi 

dezvoltarea unor strategii de investigaţie, prevenire şi control.  

Familia este mult discutată, cercetătorii din ştiinţele sociale acceptând ideea 

schimbării structurii şi valorilor ei, ca şi a degradării climatului de securitate şi refugiu cu 

care este familia asociată în mod tradiţional. Modernitatea şi condiţia urbană au generat 

noi forme de violenţa şi au provocat schimbări la nivelul valorilor şi aspiraţiilor in

divizilor. Conflictele datorate sărăciei, dar şi lipsei de educaţie şi de informaţie generează 

contexte de viaţa privată în care violenţa este un comportament tolerat, chiar acceptat, el 

fiind învăţat de copii şi reprodus ca modalitate esenţială, frecvenţa şi “firească” de com

portament interpersonal.  

              Violența este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa scrisă 

sau audiovizuală, informează în permanență cu privire la manifestări diverse ale acestui 

fenomen, de la formele cele mai agresive, precum războaie ori crime terifiante, bătăi, 

violuri, furturi, distrugeri de bunuri, și până la cele mai puțin șocante (dar nu mai puțin 

vinovate), cum ar fi violențele verbale. In acest context, apariția diferitelor forme de 

violență în mediul școlar pare aproape o fatalitate și devine, adesea, un lucru obișnuit, cu 

care semenii coexistă fără măcar a se mai sesiza asupra pericolului. Chiar dacă reprezintă 

o problemă delicată, luarea în stăpânire a fenomenului violenței nu se poate face decât 

dacă îi sunt cunoscute cauzele,originile,formele de manifestare și posibilitățile de preve

nire. Problema violenței în școală poate și trebuie să devină o temă de reflecție pentru 

toți cei implicați în actul educațional. Cu atât mai mult cu cât școala dispune, credem, de 

importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenței și pentru a rupe 

cercul vicios al violenței în mediul școlar.  

Termenul de agresivitate vine din latinescul adgradior, care înseamnă “a merge 

către…”, și a evoluat apoi în agredire , ce semnifică “ a merge către … cu un spirit beli-
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cos, cu tendința de a ataca”. In sens etimologic, noțiunea de agrasivitate trimite la o 

potențialitate individuală, la capacitatea de a înfrunta un obstacol, de a se confrunta cu 

altul și a nu da înapoi în caz de dificultate.  

Ca multe alte comportamente sociale complexe, agresivitatea este dobândită prin 

învățarea socială. Procesul de socializare înseamnă și achiziția de răspunsuri agresive, fie 

prin învățare directă – acordarea de recompense sau pedepse unor comportamente, fie 

mai ales prin observarea conduitelor și a consecințelor lor la alții. Experimentele psi

hologului american Albert Bandura și ale colaboratorilor săi (1963) au demonstrat rolul 

adultului ca model în însușirea comportamentului agrasiv la copii. După ce au văzut cum 

un adult agresează o păpușă sau se joacă liniștit cu ea, copiii au fost puși în situația de a 

avea ei înșiși dea face cu o serie de jucării, printre care și păpușa respectivă. Cei ce au 

asistat la un comportament agresiv din partea adultului sau comportat și ei agresiv. Mai 

mult, sa observat că agresivitatea  a crescut atunci când: modelul a fost recompensat; 

modelul a fost de același sex cu respectivul copil; modelul a avut înainte legături intense 

cu copilul (prieten de familie, învățător etc.). Astfel încât, chiar dacă nu sunt educați ex

pres în a fi agresivi – in multe culturi acest lucru se întâmplă, copiii învață din experiența 

proprie prin reîntărire sau imită persoanele semnificative și/sau autoritare.  

Psihologii sociali insistă că agresivitatea dobândită social nu înseamnă doar 

tendința de a răspunde ostil la interacțiunile neplăcute. Mediul familial, grupul de similari

tate din cartier sau din școală, massmedia constituie cadre psihosociale de achiziționare a 

unor scenarii de agresivitate, care sunt susținute de structuri de cunoaștere și evaluare 

(percepții, atitudini, credințe normative) ce trimit la comportamente agresive. Ființele 

umane învață de mici cum să perceapă, să interpreteze, să judece și să răspundă  la stimuli 

ce vin din mediul fizic și social. Incet incet se cristalizează scenarii mental

comportamentale, care, învățate și folosite frecvent, pot căpăta în timp caracter automati

zat, ca deprinderi (habitusuri). Studiile longitudinale arată că asemenea structuri cognitiv

comportamentale de agresivitate încep să se întărească în jurul vârstei de 89 ani și se con

solidează continuu până la maturitate.  

Dintro altă perspectivă, partizanii caracterului dobândit al agresivității susțin că 

aceasta survine în funcție de context și este un răspuns al individului la condițiile de me

diu. In acest sens, cea mai cunoscută teorie este cea formulată de cercetatorul american de 

la universitatea Yale, John Dollard, și de colaboratorii săi, care explică natura comporta

mentelor agresive prin ipoteza frustrareagresiune. Pentru ei, agresivitatea este întot

deauna o consecință a frustrării și orice frustrare antrenează o formă de agresivitate. Inten

sitatea răspunsului agresiv este proporțională cu cea a frustrării. Dacă răspunsul direct nu 

este posibil, reacția poate îmbrăca trei forme: inhibiția, redirecționarea (deplasarea) către o 

altă țintă, catharsisul. Chiar dacă teoria lui Dollard a fost supusă unor critici serioase 

insistânduse pe faptul că exagerează legătura frustrareagresivitate, frustrarea rămâne una 
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dintre cele mai importante surse ale agresivității.  

Există numeroase definiții ale violenței. Eric Debarbieux (1996: 4546), special

ist în problematica violenței in mediul școlar, oferă o definiție prin care se surprinde 

ansamblul fenomenului violenței: “Violența este dezorganizarea brutală sau continuă a 

unui sistem personal, colectiv sau social și care se traduce printro pierdere a integrității, 

ce poate fi fizică, psihică sau materială. Această dezorganizare poate să se opereze prin 

agresiune, prin utilizarea forței, conștient sau inconștient, însă poate exista și violența 

doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenția de a face rău”.  

 
               Majoritatea analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ține mai mult de in
stinct, în timp ce violența ține mai mult de cultură, de educație, de context.  

   In 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. Misiunea școlii nu este 

doar de a pregăti forța de muncă. Școala trebuie să profileze caractere, săi educe tânărului 

placerea de a învăța, dorința de a reuși și de a face față schimbărilor de pe piața muncii.  

Violența școlară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu 

periferiile, acolo unde sărăcia este la ea acasă. De aceea, atunci când se vorbește despre 

violența în școală, se consideră drept surse favorizante factorii exteriori ai școlii: mediul 

familial, mediul social, ca și factori ce țin de individ, de personalitatea lui. Mediul familial 

reprezintă, credem, cea mai importantă sursă a agresivității elevilor.  

Mulți dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorgani

zate, au experiența divorțului părinților și trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul fa

milial este perturbat și de criza locurilor de muncă, de șomajul cei atinge pe foarte mulți 

părinți. Părinții sunt confruntați cu numeroase dificultăti materiale, dar și psihologice, 

pentru că au sentimentul devalorizării, al eșecului. In aceste condiții, ei nu mai sunt sau 

sunt puțin disponibili pentru copiii lor. Pe acest fundal apar apoi probleme familiale foarte 

grave carei afectează profund pe copii: violența intrafamilială, consumul de alcool, 

abuzarea copilului, neglijența, la care se adaugă și importante carențe educaționale – lipsa 

de dialog, de afecțiune, inconstanța în cerințele formulate față de copil (treceri de la o ex

tremă la alta, de la o permisivitate exagerată la restricții foarte dure), utilizarea mijloacelor 

violente de sancționare a copilului pe motiv că “bătaiai ruptă din rai”. Sunt și părinți care 

privilegiază în mod exagerat relația afectivă în detrimentul rolului educativ pe care ar tre

bui săl aibă în raporturile cu copiii lor: nu le impun nici un fel de interdicții, de reguli, 

emit puține exigențe și caută să evite conflictele. Această absență cvasitotală a con

strângerilor (în afara școlii) îl va determina pe elev să adopte în școală comportamente de 

refuz a exigențelor profesorilor.  
           La rândul său, mediul social conține numeroase surse de natură să inducă, să 
stimuleze și să întrețină violența școlară: situația economică, slăbiciunea mecanismelor de 
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control social, inegalitățile sociale, criza valorilor morale, massmedia, disfuncționalități 
la nivelul factorilor responsabili cu educația tinerilor, lipsa de cooperare a instituțiilor im
plicate în educație. Pentru fostele țări comuniste, conjunctura economică și socială pro
voacă anumite confuzii în rândul tinerilor, care încep să se îndoiască de eficacitatea școlii, 
de utilitatea științei. Și aceasta cu atât mai mult cu cât constată că școala nu îi asigură 
inserția profesională. Valorile tradiționale vehiculate în școală – munca, meritul, efortul – 
cunosc o eroziune vizibilă. Un mediu social în criză (criza locurilor de muncă, criza fami
liei, criza valorilor) afectează profund dezvoltarea personalității copilului.  
          Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt și ele întro strânsă corelație cu com
portamentele violente, la acestea adăugânduse problemele specifice vârstei adolescenței.  

          Adolescența este o perioada de transformări profunde pe plan fizic, psihic și social. 

Acum adolescentul este fericit, se simte bine bine în pielea sa și doua ore mai târziu este 

trist, deprimat, descurajat. 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.  

        In această perioadă atât de dificilă, dialogul părințicopii și profesorelev este absolut 

necesar. Adolescentul dorește să fie înțeles, are nevoie de dragoste, de securitate afectivă 

dar, de cele mai multe ori, el nu recunoaște și nu exprimă acest lucru. Nu întâmplător se 

afirmă că violența școlară pleacă, în primul rând, de la un deficit de comunicare. A lupta 

contra violențelor școlare înseamnă a ameliora calitatea relațiilor și a comunicării între 

toate persoanele angrenate în actul educațional.  

Școala însăși poate reprezenta o sursă a unor forme de violență școlare și acest 

lucru trebuie luat în considerare 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 cog

nitivă, afectivă și morală a copilului. Clasa școlară constituie un grup ai cărui membrii 

depind unii de alții, fiind supuși unei mișcări de influențare reciprocă ce determină echili

brul funcțional al câmpului educațional. Fiecare grup cere de la membrii săi diferite forme 

de comportament. Insuși actul predăriiînvățării este un proces relațional, iar gestiunea 

acestor relații se înscrie în ceea ce unii autori numesc  
managementul clasei școlare, și anume “setul de de activități prin intermediul cărora  

profesorul promovează comportamentul adecvat al elevului și elimină comportamentul 

inadecvat, dezvoltă relații personale bune și un climat socioemoțional pozitiv în clasă, 

stabilește și menține o organizare eficientă și productivă a clasei”(Weber).  
Comportamentele violente ale elevului își pot avea originea și întrun management defec
tuos al clasei școlare, mai exact întro lipsă de adaptare a practicilor educaționale la o 
populație școlară considerabil schimbată. Se afirmă că prima dorință a formatorului este 
aceea de a exercita o putere. Dând curs acestei dorințe inconștiente, profesorul poate 
influența negativ relația cu elevul, deoarece va căuta săl mențină într o situație de 
dependență, de subordonare necondiționată. Pentru aceasta, profesorul poate recurge la 
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diferite modalități de coerciție, descurajând astfel formarea unor personalități autonome, 
independente, ca urmare, în grupurile conduse autoritar, se acumulează tensiuni, frustrări, 
ce determină comportamente agresive, ostilități între membrii grupului, în timp ce față de 
lider se manifestă o atitudine de supunere.  

Relația de autoritate influențează și tipul de comunicare. De cele mai multe ori, 

comunicarea este lateralizată, adică profesorul e cel care emite și care monopolizează 

comunicarea, iar elevul rămâne doar un receptor pasiv. Comunicarea între elevi în cadrul 

unor grupuri de lucru este destul de restrânsă, iar opiniile elevilor cu privire la viața clasei 

sunt prea puțin luate în considerare. Nevoia de expresie și de comunicare e o nevoie fun

damentală a oricărui individ, iar grupul școlar este un loc privilegiat de satisfacere a aces

tor nevoi. Nesatisfacerea lor antrenează inevitabil o frustrare ce se va traduce prin com

portamente agresive.  

Și alte componente ale atitudinii profesorului față de elevi pot genera situații 

conflictuale ori comportamente violente ale elevilor. Unii profesori adoptă o atitudine de 

ignorare disprețuitoare a elevilor, corelată cu tendința de evaluare a lor în termeni constant 

negativi și depreciativi. Indiferența profesorilor este cea mai importantă manifestare a 

disprețului față de elevi. Sunt numeroși elevii care suferă ca urmare a acestor judecăți 

negative ale profesorului, pentru că ele vin să întărească propriul lor sentiment de în

doială, de descurajare, de lipsă de încredere în forțele proprii. Acest dispreț, o dată interi

orizat, poate antrena un ansamblu de consecințe în plan comportamental: lipsa de comu

nicare, pasivitatea la lecție, indiferența sau, dimpotrivă, perturbarea lecțiilor, dezvoltarea 

unor atitudini ostile, provocatoare.  

De multe ori, în mod inconștient, profesorul introduce diferențieri între elevi în 

funcție de performanța atinsă. Astfel de diferențieri se traduc în atitudini ale profesorului 

care îi defavorizează pe elevii cu realizări mai modeste. 

Această atitudine a profesorului poate determina din partea elevilor sus

tragerea de la activități, indiferența față de ceea ce se întâmplă în clasă, absenteismul, 

refuzul de ași face temele, violențele verbale față de colegi și chiar față de profesori, 

comportamente agresive. Elevul aflat în situația de eșec și care este pus de nenumărate 

ori în fața unor sarcini de învățare pe care nu le poate rezolva trăiește o angoasă pro

fundă. Elevul suferă pentru că șia decepționat părinții și profesorii, pentru că este 

disprețuit de colegi, își pierde stima de sine, încrederea în capacitatea de a reuși chiar și 

în domeniile în care nu se afla în situația de eșec. Acesta este momentul în care pot să 

apară conduitele violente ce se traduc prin: depresie, spirit de revanșă și revalorizare, 

manifestări de provocare, dispreț reorientat către alții, lipsa de interes față de viață în 

general. In contextul actual, eșecul școlar devine repede sinonim cu eșecul în viață. 

Această situație îl rănește pe individ, îi afectează imaginea pe care o are despre propria 

valoare și, de aceea, el încearcă săși ia revanșa întrun fel.  
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Nu în ultimul rând, modul în care profesorul distribuie sancțiunile, abuzul de 

măsuri disciplinare, de pedepse, influențează climatul și calitatea vieții școlare. Orice 

profesor știe că pedeapsa, ca remediu, nu are efecte pozitive decât în mod circumstanțial 

și pe termen scurt. De cele mai multe ori, ea produce reacții emoționale negative, 

creează tensiuni, anxietate, frustrări, conflicte și deteriorarea relațiilor profesorelev. 

Pentru ca o sancțiune să fie eficace, ea trebuie să aibă un sens, să fie integrată întrun 

sistem coerent care leagă respectarea regulilor, a normelor școlare de natura actului 

comis și de tipul de sancțiune. Sancțiunea trebuie să se afle întrun raport logic cu actul 

sancționat.  

 

Fenomenul violenței școlare trebuie analizat în contextul apariției lui. Școala 

poate juca un rol important în prevenirea violenței școlare. Și asta nu numai în condițiile 

în care sursele violențelor sunt în mediul școlar, ci și in situația în care sursele se află în 

exteriorul școlii.  

Pentru ca școala să își asume acest rol de prevenire și de stăpânire a fenomenului 

violenței, prima investiție trebuie făcută în domeniul formării profesorilor. Trebuie să 

recunoaștem că, atât în cadrul formării inițiale, cât și al formării continue, atenția este con

centrată asupra lucrului cu clasele de elevi “fără probleme”. Se discută mult prea puțin 

despre modalitățile de abordare a claselor dificile. Este nevoie de o formare specifică, în 

măsură să permită satisfacerea cerințelor elevilor “cu probleme”. Nu putem aștepta pasivi 

ca problemele să se rezolve de la sine. De exemplu, în condițiile unui mediu familial in

stabil, tensionat, conflictual, școala poate reprezenta pentru elev o a doua șansă.  
Pentru a face față lucrului cu clase sau elevi dificili trebuie să se țină seama de urma
toarele obiective:  
• observarea cu atenție a comportamentului elevilor pentru o mai bună  
întelegere a cauzelor actelor de violență;  
 
• dezvoltarea mijloacelor de comunicare cu elevii și stabilirea unor relații de  
încredere;  
 
• dezvoltarea parteneriatului școalăfamilie;  
 
• colaborarea cu specialiștii din cadrul școlii (psihologul școlar, asistentul  
social).  

Multe dintre comportamentele violente ale elevilor se manifestă ca o transgresiune a 

regulilor școlare. Clasa este o microsocietate a cărei funcționare necesită stabilirea unor 

reguli clare ce se cer respectate de toți membrii grupului școlar. Ansamblul regulilor 

dominante dintro clasă caracterizează comportamentele dezirabile ale elevului și corelati

vul său negativ, comportamentul indezirabil. Respectarea regulilor este o condiție a so

cializării, care înseamnă a învăța să trăiască împreună în relații de respect reciproc, ex

cluzând violența. Regulile școlare vizează ținuta, efectuarea temelor, prezența la cursuri, 
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dar sunt și reguli de civilitate ce au în vedere limbajul folosit, modalitățile de adresare, 

respectul față de celălalt, păstrarea bunurilor școlare, toleranța, solidaritatea, întrun cu

vânt maniera de a te comporta astfel încât viața în colectivitate să fie cât mai agreabilă.  

Regulile pot fi impuse de către profesor sau sunt negociate cu elevii. Aceștia acceptă 

mai ușor regulile al căror sens este transparent, iar dacă școala este un loc de învățare a 

democrației, atunci aceasta presupune ca și elevii să participe la eleborarea regulilor 

civilității școlare: “întro democrație, cetățeanul nu este numai cel care se supune legii, ci 

și cel care o elaborează, alături de alții”.  
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VALORI  ŞI ....VALORI 

 

                                                             Profesor Grecu Iulia Magdalena, Liceul de Arte, 
Slobozia 

                                                                  
        Profesorul de literatură, Elevul de liceu şi Lectura. O triadă care stă la baza dezvol
tării societăţii. Este poate fi definită în termeni de “interdependenţă”, de “armonie” sau, 
din contră, în termeni de “incompatibilitate”, de “hiatus”. Dacă această  relaţie  ar fi rămas 
undeva, colaterală dezvoltării societăţii, poate această stare de lucruri nu ar fi avut rele
vanţă. Dar când educaţia înseamnă Conştiinţa de sine a unui popor,  înseamnă Viitorul 
naţiei şi înseamnă Profilul unei ţări ce se vrea integrată valorilor universale (sau măcar 
europene) lucrurile trebuie tratate cu responsabilitate. Printre Valorile promovate de textul 
literar, un loc fundamental îl ocupă non-violența, dorința de echilibru, armonizarea cu 
celălalt și cu sinele. 
                                                 Aspecte teoretice şi metodologice 
        Programa clasei a IXa dovedeşte deschiderea către nonviolență de care au nevoie 
tinerii.  Ce studiază copiii de clasa a IXa? Texte expresive prin care se transmit direct 
stările, gândurile emoţiile: povestirea unor evenimente reale, corespondenţa. Texte po-
etice care se adresează imaginaţiei cititorului. Parcursul didactic prevede, dea lungul unui 
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an şcolar, studiul integral şi fragmentar al unor scriitori români şi străini, operele acestora 
fiind circumscrise următoarelor teme: Iubirea / Scene din viaţa de ieri şi de azi, Adoles
cenţa / Joc şi joacă/ Familia / Şcoala/ Confruntări etice şi civice / Personalităţi, exem-
ple, modele. Fiecare temă este ilustrată prin texte literare şi nonliterare (memorialistice, 
epistolare, jurnalistice, juridicadministrative, argumentative), un film (sau scenariu cine
matografic). Aici se vădeşte noutatea. Pentru prima dată în cadrul orei de literatura 
română sunt observate temele şi subtemele acestora ce validează grile de lectură în acord 
cu modernizarea societăţii, cu promovarea acceptării celuilalt prin toleranță. Legarea 
disciplinei de interesele reale ale grupuluiţintă se realizează plenar, astfel încât ei să 
înţeleagă că tot ceea ce învaţă la şcoală îi ajută în dezvoltarea personală şi socială. 
                                                Studiu de caz. Aplicaţii pe text 
        O analiză mai detaliată a textelor propuse în programa clasei a IXa este revelatoare. 
poate identifica o constantă a selecţiei operate de programă. Textele impun valorile esenţi
ale, necesare dezvoltării sănătoase a adolescentului: relaţia cu familia („Hronicul şi cân
tecul vârstelor” de Lucian Blaga), conştiinţa europeană („BaltaAlbă” de Vasile Alec
sandri). Tema “Confruntări etice şi civice” şi „Personalităţi, exemple, modele”  pune 
bazele unei responsabilizări a tânărului care trebuie să perceapă rolul său de verigă într-
un lanţ al generaţiilor, să conştientizeze că toleranța este esenţială în înţelegerea 
prezentului. De exemplu: relaţia cu societatea totalitară violentă, ipostaza omului 
sacrificat de istoria nedreaptă apare în nuvela „Proştii” de Liviu Rebreanu sau în altă 
nuvelă a aceluiaşi scriitor, „Iţic Ştrul, dezertor”. Textul semnificativ la această unitate de 
învăţare este “Jurnalul fericirii” scris de Nicolae Steinhardt, capodoperă a literaturii post
belice. Jurnalul fericirii este în egală măsură o operă de bilanţ existenţial 
(asemenea Luntrei lui Caron a lui Lucian Blaga), dar şi una conturând devenirea şi 
cristalizarea unei conştiinţe – în toate componentele ei: teologică şi morală, civică şi 
politică, estetică. Este imposibil ca un tânăr în formare să nu fie impresionat de pilda 
de generozitate, de altruismul, de tragismul condiţiei unui om ce suferă umilinţe şi 
carceră pentru că a avut curajul de a spune NU unui regim totalitar. Este imposibil 
ca un adolescent să nu înveţe a nu mai fi laş, indiferent, mediocru, umil.  Cuvintele lui 
Nicolae Steinhardt devin ele însele un “inventar” axiologic: “Am intrat în închisoare orb 
şi ies cu ochii deschişi; am intrat răsfăţat, răzgâiat, ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose; 
am intrat nemulţumit, ies cunoscând fericirea; soarele şi viaţa îmi spuneau puţin, acum 
ştiu să gust felioara de pâine cât de mică; ies admirând mai presus de orice curajul, dem
nitatea, onoarea, eroismul; ies împăcat: cu cei cărora leam greşit, cu prietenii şi duş
manii mei, ba şi cu mine însumi. (N. Steinhardt) 
                                                       În loc de concluzie 
        Întro societate în care problemele individului postmodern sunt mai complexe decât 
în trecut, acesta resimte acut lipsa unui punct de sprijin. Concretizat în particularităţi ale 
conştiintei şi conduitei morale, întro scală personală de categorii axiologice, întrun 
“referenţial axiologic” acest punct de sprijin încolţeşte şi germinează în mediul familial şi 
în cel şcolar.Deziderat al educaţiei formale, referenţialul axiologic reclamă cu necesitate o 
revalorizare a actului lecturii, cu atât mai mult cu cât mesajele transmise de massmedia şi 
utilizarea internetului  exercită asupra preadolescenţilor şi adolescenţilor o puternică fasci
naţie, creează relaxare şi distracţie în detrimentul petrecerii timpului în aer liber, practică
rii unui sport şi mai ales... lecturii. Dacă la începutul secolului al XXlea, textul literar şi, 
implicit lectura, fiinţa sub zodia ”viziunii tradiţionale”, primând receptarea modelelor de 
limbă, ulterior, după anii ’70 a apărut modelul comunicativ cea facilitat orientarea din
spre literar spre nonliterar acordânduse o atenţie deosebită structurii cognitive a lectoru
lui, actul lecturii fiind investit cu noi valenţe. Definită metaforic drept o întâlnire cu spiri
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tele culturii naţionale, o “cale regală” a educaţiei morale, civice şi a formării gustului este
tic (Pamfil, A., 2003), lectura devine în actualitate un mijloc eficient de ai educa pe elevi 
în dublul sens pe care N.Manolescu îl atribuie acestui concept:a te instrui şi a înţelege. 
    Prin frumuseţea lor artistică, prin eroii şi întâmplările prezentate, operele oferă modele 

de conduită, literatura devenind şiun instrument educativ ce ajută elevii la vârsta preado

lescenţei săşi descopere propria identitate, întro lume în care valorile sunt în derivă. Tex

tul literar devine asfel o sursă de exemple /contraexemple care pot fi valorificate în scopul 

educaţiei morale a elevilor, efectele educative generate de ora de literatură devenind astfel 

complementare acţiunilor educative desfăşurate în acest sens. Faptul că "totul e soci

al"( Pierre Bourdieu) dovedeşte tânărului care citeşte sau învaţă să citească (să recepteze) 

textul că abordarea ştiinţifică, respectiv sociologică a literaturii, este o cale de cunoaştere 

a sinelui şi a celorlalţi. 

 

Violenţa şcolară-cauze şi remedii 
 

                                                                       Grigore Ecaterina Diana, Şcoala 
Gimnazială Mărginenii de Jos, comuna Filipeştii de Târg 

 
Societatea actuală este caracterizată de o puternică accelerare a tuturor elemente

lor ce o întregesc. Astfel, pornind de la accesul nemijlocit la mediul online ce favorizează 
apariţia şi dezvoltarea precoce a unor atitudini şi comportamente indezirabile, până la 
rolul familiei în educaţia copilului, ce acum este de multe ori doar la nivel teoretic, putem 
să afirmăm, fără riscul de a greşi, că fenomenul violenţei este categoric, determinat de 
acest tumult al vieţii cotidiene în care suntem toţi prinşi ca întro pânză de păianjen inse
sisabilă. Acest lucru îl surprinde extrem de plastic Peter Sloterdijk, pentru care 
“modernitatea nu mai face, în sentimentul său vital, diferenţa între criză şi stabilitate. De 
aceea, nu mai apar evenimente pozitive, nici sentimentul că existenţa se poate integra într
un orizont imens şi fix, fără a se epuiza.” Aşadar, nu putem să nu ne întrebăm, retoric evi
dent, dacă acest fenomen al violenţei, al agresivităţii reprezintă întradevăr o “criză” pe 
care nu mai avem timp fizic dar nici energie să o rezolvăm sau dimpotrivă face parte din 
viaţa noastră de zi cu zi în aşa manieră încât neam obişnuit şi nu mai vedem nimic nelalo
cul lui. Cu toate acestea, ne vom opri asupra violenţei manifestată în mediul şcolar şi vom 
încerca să stabilim care ar putea fi mijloacele ce pot fi folosite pentru a putea să schimbăm 
anumite mentalităţi, atitudini şi să minimizăm, dacă nu putem stopa, numărul cazurilor de 
violenţă ce tot reapar în mediul şcolar românesc, mai ales acum când sistemul nostru edu
caţional se confruntă, conform anumitor opinii, cu o acută lipsă de eficienţă şi autoritate.  

Monitorizarea şi susţinerea copilului dincolo de orizontul familial, în mediul şco
lar, ar trebui să îl determine pe acesta să se mişte liber, firesc, cu încredere, în spaţiul său 
extins de activităţi. Pe de altă parte, este imperios necesar ca mediul familial să fie favora
bil dezvoltării fireşti, fizice cît şi psihice, a copilului, căci primele deprinderi comporta
mentale sunt însuşite mimetic, părinţii devenindui un exemplu personal. Mai apoi, insti
tuţionalizat întro formă de învăţământ, copilul şcolar se dezvoltă psihic, mental, etic com
portamental şi social. Cu toate acestea nu puţine sunt cazurile în care ne confruntăm, în 
mediul şcolar, cu acte de violenţă, fie ele verbale, psihice sau fizice, cu profunde repercur
siuni în rândul dezvoltării psihice a copiilor. De altfel, şi definiţia violenţei  şi ne referim 
aici la cea acceptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, menţionează că violenţa în
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seamnă „ameninţarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei 
persoane, contra altuia sau contra unui grup, unei comunităţi care antrenează sau riscă 
puternic să antreneze un traumatism, un deces sau daune psihologice, o dezvoltare impro
prie sau privaţiuni.” 

Cele mai frecvente cazuri sunt acelea între elevi. Cauzele izbucnirii unor astfel 
de fapte  sunt multiple, pornind de la discriminare, resentimente până la tranformarea unor 
simple jocuri în motiv de neînţelegere şi agresivitate. În continuare, vom încerca bazându
ne pe experienţa noastră la catedră, să găsim câteva modalităţi de eliminare a acestui 
fenomen, fără pretenţia de a considera că am găsit o regulă general valabila sau că aceste 
metode reprezintă o regulă definitorie în stoparea violenţei în şcoală, sau în afara acesteia. 
În primul rând, din punctul nostru de vedere, o bună relaţie a familiei cu şcoala, o multi
plicare a întâlnirilor, interacţiunilor dintre membrii familiei şi reprezentanţii insituţiilor 
şcolare duce implicit la reuşita şcolară a copiilor, dar şi a rarelor cazuri de violenţă în ca
zul acestor copii, ai căror părinţi se implică în activitatea şcolară. De altfel, deşi majori
tatea părinţilor aderă la această colaborare, întâlnim şi poziţii negative: părinţi indiferenţi 
faţă de şcoală şi de problemele ei, nepăsători la influenţa negativă exercitată  de anturaj 
asupra copiilor lor, părinţi indiferenţi faţă de absenţele acumulate de elevi, faţă de proble
mele de indisciplină, comportament, ţinută.  Evident că, având dea face cu astfel de 
părinţi, colaborarea devină una destul de anevoioasă, pavoazată cu numeroase neînţelegeri 
şi cere din partea şcolii multă răbdare, înţelegere şi tact. Mulţi părinţi abandonează însă 
lupta şi refuză colaborarea cu şcoala pentru a găsi soluţii la problemele copilului, com
plăcânduse în sintagma nu am ce săi fac. Cu asemenea părinţi este extrem de greu de 
colaborat, în primul rând, pentru că nu reuşesc să înţeleagă importanţa şcolii în dezvol
tarea viitorului adult. O altă modalitate este reprezentată de dialogul, de comunicarea per
manent între elevi, între elevi şi cadre didactice, între elevi şi părinţi, etc. Aceste interacţi
uni pot îmbrăca forma unor întâlniri collective sau dimpotrivă individuale în care să se 
discute despre nevoile şi aspiraţiile elevilor. Oată metodă este aceea a cultivării responsa
bilităţii, dar şi a dezvoltării gustului pentru frumos.  Spre exemplu, se pot desfăşura multe 
acţiuni în şcoală şi chiar împreună cu părinţii elevilor: se pot planta pomi, flori, amenajări 
de spaţii verzi. Copilul dobândeşte astfel o educaţie estetică şi respect pentru mediul în
conjurător. Natura este pentru copil un miracol ce deţine frumuseţe, perfecţiune, varietate 
cromatică şi de forme. Astfel, copilul înţelege că există şi o altă lume în afară de ceea pe 
care o vede zi de zi. În cadrul orelor de dirigenţie se pot propune participarea la o multitu
dine de activităţi: activităţi culturale: teatru, circ, spectacole de dans, vizite la biblioteca 
judeţeană; expoziţii de lucrări individuale sau realizate în colaborare cu părinţii în cadrul 
diferitelor activităţi; plimbări în natură, concursuri, excursii, drumeţii, jocuri distractive; 
implicare în campanii de voluntariat; implicare în acţiuni de ecologizare locale sau naţion
ale; ateliere de creaţie; concursuri pe echipe: mamacopil, concursuri în afara şcolii; reci
tare de poezii, lucrări artisticoplastice; discuţii libere despre hrană sănătoasă, vizionarea 
unor cduri cu imagini ale unor copii cu probleme de sănătate din cauza hranei nesănă
toase; prezentrea de referate pe diverse teme; confecţionarea de jucării şi materiale didac
tice din materiale reciclabile; albume ce conţin fotografii din activităţile desfăşurate îm
preună cu părinţii etc. Se pot desfăşura activităţi comune părintecopilcadrudidactic: 
zilele de naştere ale copiilor, serbări şcolare, activităţi de infrumuseţare a şcolii, vizitarea 
unor locuri publice de interes pentru copii, drumeţii, excursii etc. Astfel, copilul renunţă la 
mediul online în favoarea acestor activităţi şi, cel mai important,  înţelege că există şi o 
altă lume în afară de ceea pe care o vede zi de zi, o lume plină de agresivitate, indolenţă şi 
neputinţă,  

Totuşi, vom încheia întro notă optimistă, precizând că pentru noi, copilul, 
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reprezintă chintesenţa existenţei umane, darul de preţ al naturii şi speranţa viitorului mo
tivează prezentul. Acesta este viitorul societăţii româneşti. Spre el, noi adulţii trebuie să ne 
întindem braţele ocrotitoare, să ne deschidem inimile ca iubirea săl împresoare, săl îm
bărbătăm cu vorba, săl dojenim cu privirea, săl învăţăm săşi caute drumul. 

  
 

 

VIOLENŢA ÎN FICŢIUNE  

Prof. Gyorgy Maria  
Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu 
Loc. Maieru Jud. BistriţaNăsăud  

 

       Bună, mă numesc Maria Gyorgy și sunt prof. de limba și literatura română la 

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu din Maieru. Trebuie să vă mărturisesc că inițial m

am gândit la o altă abordare a temei noastre, dar am avut inspirația de a solicita un mic 

ajutor de la elevii mei dragi (cls. a XIa A). 

          În urma discuțiilor, am observat că răspunsurile lor erau asemănătoare, în mare par

te:  

" violența se învață în familie, suntem supuși unei presiuni sociale și culturale care ne de

termină să urmărim scene violente, să auzim constant despre fapte violente, să citim des

pre violență." Ei, acest ultim răspuns al elevei mele, să citim despre violență, ma determi

nat să mă gândesc și la textele literare care, indiferent dacă ne place sau nu, se află printre 

cei vinovați de "promovarea" involuntară a violenței. Astfel, neam propus să luăm în 

discuție opere literare variate (lit. clasică sau contemporană, română sau străină): Alexan

dru Lăpușneanul de Costache Negruzzi, Ion de Liviu Rebreanu, Moara cu noroc de Ioan 

Slavici, Moromeții de Marin Preda, Fight Club de Chuck Palahniuk, American Psycho  

Bret Easton Ellis, A Clockwork Orange  Anthony Burgess. 

          Cert este faptul că elevii sunt foarte încântați de acest tip de activitate, fiind șocați 

de abundența imaginilor care descriu agresivitatea( Moromeții  primele pagini). Vom 

continua această activitate cu diversele ei interpretări. 

          Ţin să amintesc faptul că acest tip de activitate se poate aplica și la clasele de gim

naziu pe baza operelor studiate la clasă ( exemplu cls a VIa opera litarară DL Goe de 

I.L.Caragiale, la cls. a VIIa – Două loturi de I.L.Caragiale, la cls. a VIIIa Baltagul de 

Mihail Sadoveanu etc)  

         Consider că am gasit metoda potrivita de a aborda VIOLENTA in cadrul orelor de 
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limba si literatura romana. Iata ca se poate sa facem educatie si formare întrun cadru in

formal. E un exemplu de buna practica pentru toate cadrele didactice, indiferent de disci

plina pe care o predau.  

          În cadrul activității de care vă vorbesc, elevii șiau ales o anumită operă literară din 

literatura română sau străină. Ei au fost rugați să enumere personajele care manifestă 

acte de violență, să identifice motivele care au dus la apariția actelor de violență ale 

unui anumit personaj, să observe dacă personajele care au manifestat violență își 

schimbă atitudinea pe parcursul operei, să redea citate conținând scene de violență, să 

interpreteze semnificațiile citatelor respective, să explice cum ar fi procedat dacă s-ar fi 

aflat în locul unui anumit personaj într-un moment dificil etc.  

          De asemenea, au fost discutate cauzele, efectele şi formele violenţei în textele 

menţionate, iar elevii au găsit puncte comune ale textelor literare cu realitatea imediată şi 

contemporană. 

          Elevii au fost surprinși de toată gama sentimentului de ură, de la priviri mânioase şi 

până la violenţa fizică, totul fiind prezent în mod evident în cărți.  Au sesizat că, de 

exemplu în romanul Moromeții, este agresiv până şi cel mai blajin personaj, Niculaie, cel 

care e prezentat ca un simbol şi o speranţă "Niculaie prinse altă oaie care nu mai era 

blândă. El o apucă de bot cu ură şii strânse nasul scrâşnind"(p.28);   "Niculaie, care tot 

timpul se uitase fascinat la cei doi, (care se băteau, nota mea) deodată se trezi înfiorat 

plăcut de ceva care nu mai simţise niciodată, se repezi şi apucă o măciucă de jos. O 

ridică drept în sus şii dădu drumul cu sete, cu toată puterea, în tidva pândarului" (p.107) 

De altfel, micul Niculaie creşte în mediul violenţei, este educat prin violenţă (chiar fratele 

în ajutorul căruia sare îi oferă o scenă de bătaie soră cu moartea cu alt copil) şi simte astfel 

voluptatea păcătoasă a gestului care omoară. 

 

Happy  ( pentru realizarea planșei și pentru că am scăpat de teză!!!!) 
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Profilul celor care agresează este adesea reprezentat de tineri ce caută sa atragă atenția, 
care doresc cu orice preț să devină cunoscuți și populari. Atunci când se leagă de cineva 
mai mic decât ei, acest lucru ii face să se simtă importanți și puternici. Unii pot să provină 
din familii dezorganizate in care a țipa, a arunca cu obiecte in celalalt sau a te comporta 
urât este o modalitate de răspuns la situația stresantă sau problematică. 

Deoarece şcoala nu poate constitui singurul factor care trebuie să intervină în 
educaţia unui copil, e necesar să stabilească în permanenţă o legătură strânsă cu familia 
elevului, ca împreună cu aceasta să se realizeze integrarea armonioasă a copilului în soci
etate. 

VIOLENȚA ÎN MEDIUL ȘCOLAR 
 
 

HAJA IOANA ANA, ȘC. GIMN. JOSENII BÎRG., BN 
 
 

Violenţa este considerată violarea generală a drepturilor fiinţei umane: 
dreptul la viaţă, la demnitate, la securitate şi la integritate fizică şi mentală.                                                                                         

Nu putem vorbi despre violență fără să amintim despre violența în mediul 
școlar. În şcoli a existat întotdeauna violenţă. Violenţa în şcoli nu este un fenomen 
social cu totul nou. Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil, în cea mai mare par
te datorită mediei. Între elevii care frecventează diferite niveluri de învăţământ apar 
forme specifice de violenţă: bătaie, agresivitate verbală, furturi etc. Aceste forme de 
violenţă sunt menţionate cu pondere mai ridicată la nivelul şcolilor cu clase IVIII 
(unde diferenţa de vârstă dintre copiii din clasele mici faţă de cei din clasele finale 
este de până la 8 ani), comparativ cu unităţile de învăţământ postobligatoriu.  

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, înva
ță, dar este și un loc unde se stabilesc relații, se promovează modele, valori, se creea
ză condiții pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă și morală a copilului.  

O formă a violenței școlare este și așa numitul bullying. Termenul de 
“bullying”, vine de la “bully”(eng.), care înseamnă bătăuş, huligan. Dacă ar fi să asoci
em această denumire, cu o imagine creată de media dea lungul timpului, am putea 
să ne gândim ori la acel tânăr care îşi terorizează colegii zilnic, le fură prânzul şi toţi 
trăiesc cu teama că oricând ar putea fi agresaţi de către acesta, ori la acel grup de 
fete  populare şi  îmbrăcate după ultima modă, care mereu complotează împotriva 
unei persoane nevinovate şi fără apărare. Cuvântul “bullying”, nu are o traducere 
exactă în limba română, însă poate fi asociat cu termenii de intimidare, terorizare, 
brutalizare. 

Bullyingul poate fi înţeles ca un act de violenţă fizică şi/sau psihică. Deşi 
acest subiect nu este mediatizat prea mult în România, există şi la noi foarte multe 
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Pentru a combate actele de violenţă de la nivelul şcolii, este necesară implicarea 
unitară a cadrelor didactice, o colaborare strânsă a cadrelor didactice cu psihologul şcolii, 
pentru ai solicita acestuia sprijinul când este necesar, un deosebit tact pedagogic al tu
turor cadrelor didactice, care trebuie să constituie modele de conduită pentru elevi şi 
care să ia întotdeauna măsurile cele mai adecvate şi aplicate la fel şi cu consecvenţă în 
toate cazurile. 

Foarte important în combaterea violenţei este dialogul; între elevi şi profesori, 
elevi şi părinţi, profesori şi părinţi; numai o bună comunicare între părţile enumerate 
poate depista anumite probleme din viaţa acestora, deoarece, precum spunea Dardel 
Jaouadi “a lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a co
municării între toate persoanele angrenate în actul educaţional”.   

 
 

                                             VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ 
                                                                                      

                                                                                  prof. Hele Rodica               
    Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Popoviciu’’, Beiuş 

 

Şcoala este locul de producere și transmitere a cunoașterii, de formare a competen
țelor cognitive, de înțelegere a sensului vieții și a lumii care ne înconjoară, de înțelegere a 
raporturilor cu ceilalți și cu noi înșine. Misiunea școlii nu este doar de a pregăti teoretic. 
Școală trebuie să formeze caractere, săi inducă  tânărului plăcerea de a învăța, dorința de 
a reuși, de a se adapta şi de a face față acestei lumi mereu în schimbare.  Procesul 
instructiveducativ are ca scop formarea de personalităţi armonioase, active, tolerante şi 
creatoare, în concordanţă cu cerinţele individuale şi sociale. Interacţiunea în mediul şcolar 
are o mare importanţă în demersul educativ, iar mediul şcolar trebuie să ofere toate condi
ţiile necesare bunei desfăşurări ale activităţii didactice, astfel încât ambianţa educaţională 
din cadrul şcolii să fie una propice dezvoltării elevilor.  Unul dintre facto
rii care poate afecta comunicarea şi relaţiile ce se stabilesc în acest mediu este violenţa 
şcolară. Violenţa este prezentă peste tot în societate, astfel şcoala nu poate şi izolată de 
societate şi din păcate nu rămâne neatinsă de violenţă. ,,Şcoala este o parte integrantă a 
comunităţii largi, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu de formare al 
tinerilor privesc întreaga societate. Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, 
este inerentă naturii umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un 
răspun ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii acestui fenomen soci
al’’(Institutul de Ştinţe ale Educaţiei, UNICEF, Violenţa în şcoală, Bucureşti, 2005). 
    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.  În cazul violenţei între elevi, 
constatăm că această manifestare este specifică îndeosebi vârstei adolescentine. Principa
lele cauze ale acestei forme de violenţă sunt reprezentate de mediul familial, unde pot 
avea loc astfel de incidente, societatea în ansamblu agresivă, strada şi grupurile stradale, 
massmedia. Cauzele şi motivaţiile acestor manifestări comportamentale la această vârstă 
sunt afirmarea masculinităţii, pentru status întrun grup, pentru rivalitate la băieţi, concu
renţa pentru note, apărarea unor relaţii de prietenie în cazul fetelor. Cel mai des, această 
formă de violenţă are loc în timpul recreaţiilor şi cel mai frecvent fiind întâlnite violenţa 
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verbală şi jignirile pe baza situaţiei economice, religioase sau etnice. Violenţa elevilor faţă 
de profesori este, din păcate, o realitate în şcolile din România. Se manifestă astfel: com
portamente neadecvate ale elevilor în raport cu statutul lor (absenteism, fugă, acte de in
disciplină la ore, ignorarea cadrelor didactice, agresiune verbală şi nonverbală, refuzul 
îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudini ironice faţă de profesori), comportamente violente 
evidente (injurii, loviri, jigniri). Cele mai frecvente sunt absenteismul şi indisciplina. 
        Principalele mă
suri de prevenţie sunt: regulamentul şcolar; rolul consilierilor şcolari în prevenirea violen
ţei este foarte important; informarea la ore de dirigenţie despre consecinţele violenţei; 
implicare elevilor în prevenirea violenţei propriuzisă: acţiuni de conştientizare de către 
elevi a efectelor negative ale violenţei organizate în şcoli, organizarea de întâlniri cu auto
rităţi din poliţie, întâlniri cu părinţii (consilierea specializată a acestora), programe de for
mare a cadrelor didactice (managementul clasei de elevi), asistenţa familiilor cu probleme, 
elaborarea de materiale informative pe tema violenţei şi prevenirii acesteia, evaluări psi
hologice. Cele mai utilizate măsuri de intervenţie sunt sancţiunile şi asistenţa. Aceste ca
zuri, de obicei sunt sancţionate prin: observaţii individuale; mustrare individuală; mustrare 
scrisă; eliminare de la cursuri pentru o perioada;  amenzi, activităţi extracurriculare. Asis
tenţa celor implicaţi în astfel de situaţii se face prin: discuţii cu persoana în cauză, discuţii 
cu un consilier şcolar.        
Bibliografie:          
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VIOLENŢA – O REALITATE A ZILELOR NOASTRE 
 
 

                                                          Prof. înv. primar IACOB CARMEN - RODICA 
                                                          Şcoala Gimnazială nr.1 Corlăteni, jud. Botoşani 
 
 

Problematica violenţei şcolare reprezintă un interes constant al politicilor 
europene contemporane.O analiză a problematicii violenţei şcolare la nivel internaţio
nal demonstrează că acest fenomen are dimensiuni şi manifestări diferite de la un 
sistem de învăţământ la altul. Dezbateri şi analize privind violenţa şcolară au avut loc 
în ultimul timp în majoritatea sistemelor educaţionale europene. Programele şi acţiu
nile desfăşurate în acest context vizează fie centrarea pe politici generale privind se
curitatea copiilor şi a tinerilor (implicit în spaţiul şcolar), fie pe pachete de măsuri con
crete care urmăresc în mod direct violenţa şcolară (proiecte legislative, programe de 
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formare şi dezvoltare a competenţelor specifice la nivelul diferiţilor actori educaţio
nali, campanii naţionale de informare şi conştientizare, planuri de acţiune la nivel 
local şi comunitar). 

La nivelul politicilor educaţionale din România, problematica violenţei ca 
subiect de cercetare sistematică a apărut relativ recent. Studiul Violenţa în şcoală 
(Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2006) realizează pentru prima dată o fotografie 
fidelă a dimensiunii acestui fenomen la nivelul întregului sistem de învăţământ, indi
când o incidenţă ridicată a cazurilor de violenţă şcolară, în special a violenţei elev
elev, elevprofesor, profesorelev, în spaţiul şcolar propriuzis şi în spaţiul proxim uni
tăţilor de învăţământ deopotrivă. Principalele concluzii sintetizate de studiul menţio
nat evidenţiază faptul că fenomenul violenţei în şcoală este încă un subiect dificil de 
abordat pentru unii dintre actorii şcolii. În puţine cazuri, violenţa în şcoală este  defini
tă ca fiind o  problemă instituţională. În multe situaţii nu există o 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 stra
tegii de prevenţie sau intervenţie, să monitorizeze şi să evalueze impactul acestora.  

Conform teoriei sociale a învăţării pe care o promovează ideea comunităţilor 
de practici, angajarea în practica socială este procesul fundamental prin care oamenii 
învaţă să devină ceea ce sunt. Pentru a respecta deopotrivă principiile generale ale 
comunităţilor de practici se urmaresc următoarele considerente fundamentale: 

Este mai uşor să previi decât să combaţi violenţa în şcoală.  
Agresivitatea este o caracteristică a oricărei fiinţe umane, de aceea este important 

să învăţăm să o gestionăm în mod pozitiv.  
Comunicarea cu alte şcoli reprezintă o sursă importantă pentru a înţelege şi pre

veni un astfel de fenomen.  
O şcoală fără violenţă este o şcoală în care învăţarea se produce în sens pozitiv.  

Forme de violenţă în şcoală 
Violenţa între elevi şi formele de manifestare ale acesteia: violenţă verbala (certuri, 

conflicte, injurii), jignirile cu referire la trăsăturile fizice sau psihice ale colegilor, jigniri 
referitoare la situaţia socioeconomică a copiilor la apartenenţa religioasă sau la cea 
etnică.  

Violenţa elevilor faţă de profesori  
Violenţa profesorilor faţă de elevi   

Agresiunea verbală faţă de elevi 
Evaluarea neobiectivă 
Agresiunea nonverbală 
Excluderea de la ore  
Violenţa fizică  

Cauze ale violenţei elevilor  
Cauze individuale 
Cauze familiale 
Cauze şcolare  

Deficienţele de comunicare şi relaţionare în grup 
Evaluarea rezultatelor elevilor şi climatul de competiţie 
Impunerea cu orice preţ a autorităţii profesorului 
Stilul didactic al profesorului  
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Vârsta şi experienţa didactică 
Programe şcolare încărcate 

Cauze induse de contextul social  
         Cauze ale comportamentului inadecvat al cadrelor didactice  

Provocările din partea elevilor 
Insuficienta dezvoltare a competenţelor cadrelor didactice 

Nivelul scăzut de motivaţie a cadrelor didactice pentru profesie  
Alte cauze: stresul şi oboseala cadrelor didactice, insuficienta experienţă didactică, 

lipsa vocaţiei pentru profesia de cadru didactic, lipsa continuităţii în activitatea unor 
cadre didactice la aceeaşi clasă. 

          Violenţa nu este doar un fenomen izolat. 
Problematica violenţei depăşeşte însă cu mult graniţele şcolii. Violenţa umană este, 

fără îndoială, una dintre temele recurente ale societăţilor contemporane. Preocupa
rea pentru manifestările de violenţă, dilemele privind creşterea criminalităţii şi a cau
zelor ei, strategiile de prevenire şi combatere a acestor fenomene reprezintă subiecte 
de reflecţie pentru lideri de opinie, politicieni, jurnalişti şi, mai ales, pentru cercetători 
din diferite domenii ale ştiinţelor sociale. 

Globalizarea interesului faţă de violenţa socială este consecinţa unei conştientizări 
generalizate privind necesitatea punerii violenţei pe agendele de lucru ale diferiţilor 
actori sociali, responsabili de găsirea unor soluţii, dar şi de mobilizarea corpului social, 
a societăţilor civile pentru luarea de poziţie, implicarea şi participarea la prevenirea şi/
sau combaterea acestui fenomen social. 

Desigur, violenţa umană este un fenomen complex, având determinări psihologice, 
sociale, culturale şi economice. Acest lucru este evident dacă luăm în consideraţie 
amploarea formelor ei de manifestare şi interrelaţiile pe care le presupune. Dincolo 
de diversitatea fenomenului violenţei umane, încercări de a contura, la nivel naţional 
şi global, dimensiunile ei impun, ca prim pas, cunoaşterea acesteia, stabilirea unor 
categorii conceptuale, tematice şi operaţionale,  indispensabile unei abordări integra
te. 
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.                                    Discuții despre violenț 
 
Profesor Ignat Alexandru  
Şcoala Gimnazială,,AVRAM IANCU “Turda 
 
În spatele oricarei acțiuni există  întotdeauna o motivație, astfel că în ceea ce 

priveşte violența  găsim motivații si cauze din cele mai diverse: la nivel individual – lipsa 
educației, carențe în comunicare, o imagine de sine slabă, agresivitate şi violentă în fami
lie; la nivel global – cauze religioase, economice şi teritoriale. Oricum am privi tipurile de 
manifestări ale violenței este nevoie de mai mulți indivizi pentru a sustine o cauză, fie ea 
chiar şi prin violență, ceea ce reduce totul din nou la nivel individual. Dacă individul care 
aderă la o astfel de cauză nu ar tolera exprimarea violentă a credințelor şi nevoilor sale, 
atunci nucleul respectiv sar disipa. Probabil că nu ar mai fi războaie. 

Violența poate fi exprimată atât verbal cât şi fizic şi vinovăția creării situației 
agresive este împărțită: un procent mare îi revine celui ce nuşi poate exprima în mod 
adecvat nevoile şi cerințele şi recurge la violență şi un alt procent îi revine celui ce tol
erează un astfel de comportament şi nu ia nici o măsură  în a se proteja pe sine, pe ceilalți 
şi chiar pe agresor. Este vorba de responsabilitate. 

Dintre categoriile de clasificare a violenței şcolare mă gândesc că"violenţa ver
bală" este mai des  întâlnită la copiii şcolari, aceştia pierzânduşi controlul foarte uşor, iar 
dacă violenţa fizică se manifestă mai ales atunci când nu sunt supravegheaţi, cea verbală 
nu mai ţine cont de prezenţa profesorului sau a părintelui.   
    Violenţa verbală înseamnă ameninţarea sau folosirea intenţionată a unui limbaj verbal 
inadecvat contra altuia sau contra unui grup, sau contra unei comunităţi care antrenează 
sau riscă puternic să antreneze un traumatism sau daune psihologice, o dezvoltare impro
prie sau privaţiuni. Violenţa verbală include ameninţarea, hărţuirea, intimidarea, insulta, 
şantajul. 

Pentru a putea fi rezolvate cazuri de violentă,eu cred că ar trebui să existe un set 
de indicatori generali, aplicabili la fiecare şcoală în parte, şi unul de indicatori specifici 
şcolii, dacă e cazul. În ceea ce priveşte indicatorii separați pentru victime sau agresori, 
mie încă numi sunt clari şi e posibil să genereze confuzie şi altor persoane. Întrun con
flict, întotdeauna sunt cel putin 2 actori implicați, iar comportamentul unuia e influențat 
de comportamentul celuilalt şi invers. Aşa că, un rol în conflict îl are fiecare dintre ei. 
Modul de exprimare al violenței , poate diferii  la unul şi celălat (verbal ori fizic). Există 
desigur şi excepții, unde delimitarea victima agresor este foarte clară, de exemplu,când 
cei mici sunt intimidați de cei mari sau altele.   

Oricum, violența  nu trebuie folosită în nici o situație, comportamentul care tre
buie insuflat copiilor , atât în familie , la şcoală şi mai ales în societate ,trebuie să fie de 
nonviolență.Modelele pe care trebuie să le arătăm elevilor vor trebui să fie cele care 
propagă bunătatea , înțelegerea , blândețea, toleranța.  

Închei , prezentânduva câteva citate pe care leam considerat potrivite temei 
noastre şi vă poftesc la.... contemplare. 
 

 

CITATE 
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   “Violenţa este arma celor slabi.” – Mahatma Gandhi  
  

“Dacă pentru apărare se exercită o violenţă mai mare decât e nevoie, aceasta va fi ilicită. 
Dar daca se respinge violenta cu masura, aceasta va fi licita.” – Sf. Toma D’Aquino  
 

   “Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă.” – La Fontaine  
 

   “Orice reformă impusă prin violenţă nu va îndrepta răul: înţelepciunea nu are nevoie d
e violenţă.” – Lev Tolstoi  

  
“Victoria obţinută prin violenţă este echivalentul unei înfrângeri, pentru că este temporară.
” – Mahatma Gandhi  

  
“Nonviolenţa înseamnă nu numai evitarea violenţei fizice externe, ci şi a violenţei interne 
asupraspiritului. NU doar refuzi sa impusti un om, ci refuzi si sal urasti.” – Martin Lu-
ther King  
 

  “Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de 
aprindere.” – Biblia, Proverbe 20:3  
 

  “Nu va pot invata violenta, pentru ca nu cred in ea.” – Petre Tutea  
 

  “Violenta la fel poate ataca celula genetica prin modificarile in interiorul organismu
lui.” – Arsenie Boca  
,,O persoană cu adevărat non violenta este cea care nu ucide pe nimeni si care nu face rau 
nimanui,  
deoarece este impotriva faptului de a face rau. Ea se va impotrivi insa si in situatia in care 
altcineva  
incearca sa ii faca ei vreun rau. Daca cineva incearca sa o ucida, ea se va impotrivi si in 
acest caz si nu  
va permite ca acest lucru sa se intample. Ea nu va initia nicio violenta, insa daca impotriva 
ei va fi  
indreptat vreun act violent, atunci se va bate din toate puterile. Numai asa oamenii non
violenti pot  
ramane independenti; altfel vor fi sclavi, vor ramane saraci si vor fi intotdeauna exploatati 
de altii.” – Osho”  

Lasați-vă inspirați de aceste citate şi acționați ca atare. 
 

BIBLIOGRAFIE:  PSIHOLOG OANA POPESCU ARGETOIA 
  MANUELA  PLYJOSKAR 
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EDUCAŢIA NE ASEAMĂNĂ, VICIILE NE DEOSEBESC 

 

Iliuţă AnaMaria 
Şcoala Gimnazială Vermeş, BistriţaNăsăud 

 

Violenţa a devenit un fenomen de amploare în mediul ṣcolar românesc. Ceea ce 

este mai grav este faptul că el apare de la vârste fragede, culminând la nivel liceal. Efecte

le asupra elevilor sunt variate ṣi cu puternice accente de negare, atât din partea lor, dar ṣi 

din partea noastră a cadrelor didactice, din păcate. De cele mai multe ori, există tendinṭa 

de găsire a vinovatului în cealaltă parte a “ baricadei’’. Profesorul acuză lipsa de interes 

pentru activităṭile ṣcolare din partea elevilor, iar aceṣtia la rândul lor, invocă lipsa de 

atractivitate a conṭinuturilor didactice, cât ṣi imposibilitatea de a găsi o cale de comunicare 

cu dascalii. Monotonia din mediul ṣcolar are  alternativă puternică: activităṭilor de grup, 

de gaṣcă,  cum o spun ei. Gaṣca este cea care dă tonul, care creează starea de spirit benefi

că pentru ei. Acolo simt că sunt vii, că sunt puternici, că deṭin controlul. Efectul imediat 

următor este apariṭia sentimentului de revoltă. Revolta are o multitudine de faṭete surprin

zătoare ṣi de necontrolat. Una din aceasta este atitudinea de nonconformism care poate fi 

văzută pe stradă, la ṣcoală sau în familie. Aceasta se manifestă prin  răbufniri de violenṭă 

verbală ṣi fizică,  prin fuga de la ore în spatele ṣcolii sau la barul din colṭ pentru a trage un 

fum. Consumul de droguri, tutun ṣi alcool şi implicit violenţa devin un mod de a trăi ṣi de 

a se exprima a tinerei generaṭii.  

Deṣi rândurile de mai sus par a contura o tuṣă groasă de negativism ṣi lipsă de 

alternativă atât în rândul tinerilor, cât ṣi în rândul dascălilor, totuṣi, cred  că există o 

soluṭie. Această soluṭie are ca fundament comunicarea ṣi empatia. Comunicarea deschisă 

cu aceṣti copii ṣi oferirea de alternative de consumarea a energiei creatoare poate construi 

o nouă lume pentru ei. Lumea aceasta trebuie să le ofere posibilitatea de exprimare, de 

punere în valoarea a ineligenṭei, a creativitătii lor. Şcoala este mediul propice în care se 

poate reduce acest fenomen puternic. Educatorii prin conceperea unor activităţi extraşco

lare interesante şi potrivite minţii lor pot atrage aceşti tineri. Ȋn acest mod, copiii îşi pot 

canaliza şi energiile pozitive în activităţi, iar cele negative pot fi diminuate şi chiar elimi

nate. Aliatul cel mai de încredere în acest demers trebuie să fie familia. De cele mai multe 
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ori, membri familiei renunţă, capitulează în faţa manifestărilor violente ale copilului. Re

acţia este justificată, părintele nu a avut de a face cu asemenea comportamente şi de aceea 

nu poate gestiona situaţia. El are nevoie de consiliere, şcoala io poate oferi prin consilierii 

şcolari pe care îi are la dispoziţie. Aceştia au rol de mediere, de deschidere de punţi de 

comunicare între  cei doi actanţi, copil şi familie. Nu cred că toṭi vor fi salvaṭi, că vor de

veni cetăṭeni model, dar un procent ridicat vor accepta să fie valorificaṭi de societate, iar 

stima lor de sine va creṣte. 

 

SPUNE NU VIOLENȚEI 
 

prof. înv. primar Indrieș Olga Cristina 
Școala Gimnazială ,,Iosif Moldovan” Arad 

 
 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. Neam 
obișnuit să consideram 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 mani
festări: au devenit obisnuințe, 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; mo
tivele acestora sunt puerile și nu justifică cu nimic violența. Sau observat școli în care 
violența a devenit un fel de tradiție sau un obicei – poate să fie vina școlii, sau a manage
mentului/ a sistemului de paza, sau a zonei în care se afla școala. De dorit însă ca, indifer
ent de importanța pe care o dau educației, toți săși dorească siguranța copiilor. Acest tip 
de violență produce urmări atât fizice cât și psihice. 
 Un alt gen de violență este bullyingul – agresiune sau intimidare  acte dea lun
gul 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 violența iar schimbarea ține de noi toți. 
  În vederea prevenirii acestor acte de violență una dintre măsuri este sta
bilirea unei zile în care are ca scop promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, 
solidaritate şi respect pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace. ,,Ziua Internaţională a 
Violenţei în Şcoli’’ se celebrează în 30 ianuarie.  
 Violenţa umană este una din marile probleme ale societăţii contemporane. Exem
ple de tipuri de violenţă pot fi întâlnite zilnic, atât în spaţiul public şi privat, cât şi în cel 
public instituţionalizat, de exemplu, în şcoală. Din dorinţa de a se afirma sau impune, 
copiii şi adolescenţii se manifestă violent, iar de cele mai multe ori anturajul dezvoltă între 
elevi spiritul competitiv, ce poate fi dus la extreme, apărând conflicte, unele grave. 
Cadrele didactice pot  transmite elevilor că Ziua internaţională a nonviolenţei în şcoli este 
sărbătorită pe 30 ianuarie, însă mesajul ei trebuie să dureze şi să se manifeste în fiecare zi. 
Totodată, aceştia pot specifica că toate formele agresiunii în şcoli, de la îmbrânceli şi jig
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niri, vulgarităţi, intimidări fizice şi verbale, trebuie să dispară, iar toate relaţiile elevelev, 
elevprofesor, elevpărinte trebuie să se dezvolte pe bază de armonie şi toleranţă continuă.  
 Acest tip de acţiuni poate  include activităţi de expunere a unor noţiuni generale 
despre violenţă şi colaje cu mesaje împotriva violenţei. Obiectivele urmărite în acest tip de 
acțiuni sunt dezvoltarea sensibilităţii elevului, a capacităţii de comunicare şi de integrare 
în colectiv şi combaterea violenţei şi agresivităţii.  
 Comunicarea Nonviolentă este deasemenea o modalitate de a ne înţelege şi a ne 
recunoaşte nevoile, pentru a crea o bază comună pentru  relaţii armonioase  o conectare 
mai profundă cu ceilalţi şi cu noi înşine. Acest tip de comunicare  te ajută să te eliberezi 
de efectele experienţelor din trecut şi ale condiţionării culturale, să renunţi la tiparele de 
gândire care duc la certuri, furie, să rezolvi conflictele pe cale paşnică, indiferent de 
natura lor , să creezi structuri sociale în care nevoile tuturor să poată fi împlinite, să dez
volţi relaţii bazate pe respect reciproc, compasiune şi cooperare. 
 Prin aceaste activități se urmărește promovarea atitudinii prietenoase, a armoniei 
şi a toleranţei continue, dezvoltarea unor abilități de comunicare, de lucru în echipă, for
marea și dezvoltarea unei capacităţii de mediere a conflictelor spontane în şcoală şi în 
societate. 
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Învăţarea convieţuirii – celălalt eşti chiar tu 
 
 

Prof. Ionescu Marius 
Şcoala Gimnazială „M. Kogălniceanu” Dorohoi 

 
 

 Învăţarea  colaborării şi a relaţionării armonioase cu ceilalţi membrii ai  grupului  este 
o provocare astăzi pentru identitatea  oricărei persoane şi poate deveni un mod de a trăi, o 
modalitate de aşi îmbogăţi această identitate în timp; este esenţial să înţelegi cum să trăi
eşti împreună, întro lume diversă şi în expansiune.  Acesta este punctul de plecare pentru 
o convieţuire paşnică, iar şcoala poate să se atingă dezvoltarea maximă a fiecărui elev, 
asigurânduse că abilităţile sociale sunt transmise în spiritul deschiderii către ceilalţi. 

 Prima etapă, în sensul promovării conduitei nonviolente este de a învăţa pe fiecare 
persoană din societate carei sunt drepturile şi libertăţile pentru ca ele să fie respectate şi 
în acelaş timp apare  necesitatea  de a o pregăti să  acţioneze  ca să se  poată proteja  efi
cient de orice încălcări ale acestora. Educaţia în domeniul dezvoltării abilităţilor sociale 
urmează a viza contracararea influenţelor care ar duce la frică şi la excluderea altora şi 
trebuie săi ajute pe elevi săşi dezvolte capacităţile de aşi forma o părere proprie, de a 
avea o reflexie critică, de a judeca în termeni etici şi mai ales de a combate eficient vio
lenţa. 

 Cu toții ne în dorim în școli relații de colaborare, colegialitate și prietenie deoarece 
vorbim despre locul în care copiii obțin deprinderi esențiale și dezvoltă relațiile definitorii 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

199 

pentru viitorul lor. Cu toate astea mulţi copiii ajung să fie agresori sau victime. Violenţa în 
şcoală o întâlnim la tot pasul şi nu neapărat în formele ei extreme, reactive ci în forme 
mascate, cu care elevii şi, uneori, profesorii şi părinţii, ajung să se obişnuiască şi să o ac
cepte ca făcând parte din viaţa de şcoală. 
 Nu există un cuvânt românesc pentru bullying, pentru că „umilire”, „hărţuire”, chiar 
dacă sunt utilizate uneori, nu pot acoperi în întregime sensul acestui cuvânt. Când vorbim 
despre bullying nu vorbim despre orice formă de violenţă între copii. Nu orice conflict 
între copii este considerat o formă de bullying. Vorbim despre o formă specifică de vio
lenţă, caracterizată de intenţia de a face rău, de repetitivitate, care produce suferinţă şi un 
dezechilibru puternic de forţe, o formă de violenţă pe care nu o pot gestiona doar copiii 
fără un sprijin din partea adulţilor. Fenomenul bullying este mult mai des întâlnit decât ne
am dori să credem. Se întâmplă pe coridoarele școlii, în curte, pe străzi și, din păcate, 
uneori și în sălile de clasă şi  este un comportament ostil, de excludere și de  umilire a 
cuieva care se transformă în îmbrânceli, ameninţări sau chiar, în unele cazuri, în violenţă 
fizică, distrugerea bunurilor sau loviri. 

Catalogarea bullyingului drept fenomen care acţionează  şi afectează şi sistemul edu
caţional românesc este de înţeles, de vreme ce datele publicate în studiul Salvaţi Copiii 
arată că 3 din 10 copii sunt excluşi din grupul de prieteni, în timp ce 1 din 4 copii a fost 
umilit în faţa colegilor. De asemenea, 3 din 10 copii sunt ameninţaţi cu bătaia sau lovirea 
de către colegi. Toate aceste comportamente îl afectează pe copilul asupra căruia sunt 
îndreptate, putând duce la consecinţe care pornesc de la scăderea interesului faţă de 
şcoală, dezvoltarea unor comportamente agresive sau pasive şi pot ajunge până la depresie 
sau chiar suicid. 

După părerea psihologului Izzy Kaleman, cel mai eficient mod de a combate și preveni 
fenomenul bullying este să oferim elevilor „înțelepciunea de a ști cum să reacționeze față 
de agresori”, fără ajutorul unui adult, pregătindui pe copii pentru ași dezvolta abilitățile 
sociale. Atunci fenomenul bullying va dispărea repede, copiii vor fi mai echilibraţi și mai 
încrezători în ei înșiși. 

 În cariera mea de cadru didactic, am întâlnit, în majoritatea programelor /campaniilor 
pentru combaterea fenomenului violenţei cel puţin două categorii de principii de lucru:  
  1. Elevii trebuie să informeze/ solicite imediat profesorii atunci când au loc situații de 
violenţă. 
  2.  Accentul pus pe latura disciplinară, cu educarea/pedepsirea agresorilor. 

Deși cele două principii au la bază motivații bune, acestea dau cel mai adesea un efect 
advers. 

Dacă fiecare caz de agresivitate este raportat profesorilor, se va transmite elevilor 
ideea că nu pot face față situațiilor neplăcute. Încrederea și respectul de sine ale elevilor 
vor fi afectate, conturânduse idea că sunt dependenţi de adulţi, că nu pot acţiona. Elevii 
care informează profesorii pot fi văzuți ca trădători şi izolaţi de grup. Astfel, cea mai 
frecventă reacţie a lor este aceea de a rămâne un simplu spectator, nu de a interveni. Agre
siunea este tratată ca un spectacol care poate fi uneori chiar distractiv, după cum o spun 
chiar copiii. În situaţiile în care intervin, de cele mai multe ori, martorii susţin agresorul. 

Studiile au arătat că a pedepsi un copil nu are rezultate pe termen lung în al determina 
să se poarte mai bine. Pedeapsa afectează imaginea de sine a copilului, fără al ajuta să 
adopte o conduită corectă. În multe situații, agresorul se poate răzbuna pe cei care au in
format profesorii și conflictele pot escalada. Întro măsură mult mai mare, copiii care sunt 
abuzaţi acasă fizic sau emoţional, duc acest comportament mai departe ca strategie de 
supravieţuire, fie primesc şi tolerează cu uşurinţă statutul de victimă, pentru că este ceva 
cu care sunt obişnuiţi, ceva ce li se întâmplă deja acasă.  
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Cele mai multe beneficii în ceea ce privește eliminarea bullyingului lear aduce 
schimbarea mentalității şi educarea abilităţilor sociale de la o vârstă cât mai fragedă. Acest 
lucru se poate realiza însă printrun plan pe termen mai lung care să ia în calcul urmă
toarele strategii de combatere a violenţei: 

Metode nonformale de educare antiviolenţă, cum ar fi jocurile de rol, prin care 
copiii să înțeleagă postura în care se expune fiecare parte a acțiunii de bully
ing și să conștientizeze consecințele grave pe care agresivitatea le poate avea 
asupra celuilalt. 

Abordarea pregătirii copiilor pentru a interveni în situaţii, la nivel de profunzime, 
în  cadrul unor activităţi, programe, proiecte, la orele de dirigenție din școli 
ori în cadrul orei de Consiliere. 

Organizarea de seminarii și dezbateri libere, întâlniri cu persoane, specialisţi, 
care cunosc fenomenul bullying și cei care au reușit să depășească situația. 

Intervenţia imediată, de către elevi, şi de cître un adult (profesor, psiholog, direc
tor, părinte) ori de câte ori este constatat un act de bullying asupra unui 
coleg. 

     Putem pune în discuţie şi necesitatea sporirii eficienţei organismelor din inte
riorul şcolilor care sunt menite să combată  comportamentele violente, având în vedere că, 
măsurile disciplinare sunt luate doar în situaţii extrem de grave, cum ar fi violenţa fizică 
repetată extremă sau umilirea severă. Se pare că şcolile nu au o abordare clară în ceea ce 
priveşte cazurile de bullying. Cadrele didactice adoptă o atitudine extrem îngăduitoare în 
ceea ce priveşte formele psihologice şi emoţionale de bullying între copii iar intervenţia 
clasică este făcută prea târziu, atunci când conflictul a ajuns deja la un nivel superior sau 
când a apărut deja şi situaţia de violenţă fizică.  

 

 

DESPRE TOLERANŢĂ 
 

Prof. Ioniţă Doina 
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş’’ Tecuci 

 
 
Trăim şi socializăm întro lume a libertăţilor, a opiniilor publice şi a mentalităţi

lor fără constrăngere. Activăm întrun mediu în care spiritul de toleranţă reprezintă necesi
tatea care ne îmbunătăţeşte şi care ne face să evoluăm. Voltaire definea toleranţa ca fiind 
atributul umanităţii. Pentru fiecare, toleranţa are altă valoare şi altă semnificaţie. Poate fi 
capacitatea de a accepta opinii diferite, viziuni diferite, stiluri diferite de a face acelaşi 
lucru.  

A fi tolerant nu este o calitate intrinsecă, ci una pe care o dobăndeşti prin educa
ţie, cultură şi prin antrenament. O persoană educată va fi întotdeauna mai înţeleaptă în 
alegerea cuvintelor folosite şi în cântărirea situaţiilor în care se află, iar manifestările vio
lente care uneori duc la comiterea de infracţiuni vor rămâne caracteristici ale persoanelor 
mai puţin educate. 

Toleranţa reprezintă o formă superioară de înţelegere, întelepciune, putere şi civi
lizaţie. Este nevoie de educaţie şi cultură, asimilată sau moştenită, de înţelegere a sinelui, 
în primul rând, de cuprinderea efectelor lipsei de toleranţă ca să se  ajungă la profunzimea 
şi capacitatea luxului de a fi tolerant. Pentru că toleranţa nu înseamnă renunţare, slăbiciu
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ne sau indiferenţă, cu toate că de multe ori, în mod greşit, tindem să o asimilam cu ele. 
Este în primul rând, întelegerea şi dovada de respect a faptului că rasa umană este superi
oară: gândim, evoluăm, avem idei, nevoi şi aspiraţii complexe şi diferite. Toleranţa este 
opusul instinctului primar, rudimentar şi animalic de reacţie adversă sau violentă la orice 
nu se încadrează în tiparul cunoscut şi limitat al unui individ sau comunitate: idei, aspira
ţii, rutină, mentalităţi, credinţă.  

 Toleranţa înseamnă să îi respecţi pe ceilalţi şi să înveţi de la ei, înlăturând stereo
tipuri nedrepte, valorificând diferenţele şi crearea de noi legături de comunicare pe baza 
lor. Opusul toleranţei este în multe cazuri prejudecata. 

O persoană tolerantă acceptă diversitatea şi nu are idei preconcepute despre cei
lalţi pe baza diferenţelor de religie, rasă, gen, preferinţe de orice tip. Dacă trăim în armo
nie cu ceilalţi şi căutăm soluţii în loc să iscăm conflicte, putem să ne concentrăm mai mult 
pe elementele comune decât pe diferenţe. Toleranţa înseamnă şi să fii flexibil şi să îi ac
cepţi pe cei din jur şi dreptul lor de a fi aşa cum îşi doresc. 

Principiul toleranţei se bazează pe o sintagmă simpla şi echilibrată: ,,ce ţie nuţi 
place, altuia nu face”. Se transpune şi la nivelul comunicării. ,,Nu spune despre altcineva 
ceea ce nu ţiar plăcea să auzi despre tine”. De cele mai multe ori, comunicarea evaluativă 
răneşte, jigneşte, iar oamenii ies din astfel de conversaţii cu resentimente, care apelează la 
alte judecăţi, evaluări... şi astfel  apare un neverending story.  

Cu toate că este confundată de multe ori cu "iertarea greşelilor", toleranţa este cu 
totul altceva: este capacitatea de a asculta şi de a recunoaşte valori sau idei dincolo de 
sentimente, de simpatii sau antipatii, este forţa de a decoji mesajul de orice conotaţie per
sonală, este lupta activă şi continuă cu orice fel de discriminare, este inteligenţa de a des
coperi şi analiza cauzele şi nu efectele, este răbdarea de a înţelege şi nu impulsul de a pre
supune, este puterea de a fi consecvent şi nu contaminat de dezamăgiri. 

 În fiecare zi ne confruntăm cu ocazii în care tolerăm sau suntem toleraţi (în cele 
mai multe din cazuri). Însă în toleranţă stă  misterul  evoluţiei umane. Poate că dacă ea nu 
exista, omul nu ar fi evoluat din peşterile sale şi ar fi azi  doar un animal. Poate că mo
mentul în care, un individ  la acceptat pe cel de lângă el cu defectele sale a fost unul deci
siv, care la inclus pe el întro familie, o gintă, un trib,  etc. Toleranţa şi respectul lau fă
cut să ajungă astăzi aici.  

Toleranţa îţi dă frumuseţe, seninătate, optimism şi bucurie. Nu este uşor de atins, 
dar ca să vedem dacă merită preţul, să căutăm un exemplu de valoare născuta din intole
ranţă şi nu vom găsi. 

Voltaire, filozoful francez, scria cândva: „A ne ierta reciproc, e prima lege a 
naturii”. Şi totul ar deveni mai simplu. 
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VIOLENŢA  ŞCOLARĂ 

 

Prof. Înv. Primar Iovănescu Simona Monica 
Şcoala Gimnazială ,,George Gârda,, Mănăştiur 

 

 

Problemele cu care se confruntă şcoala, ca instituţie şi mediu de formare a 
tinerilor privesc întreaga societate. Deşi în şcoală ar trebui să existe un climat pozitiv şi 
orice formă de violenţă ar trebui ţinută sub control pot exista forme de violenţă atât între 
elevi cât şi între profesori sau din nefericire între profesori şi elevi. Violenţa şcolară este 
doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Massmedia acordă din ce în ce mai 
multă atenţie violenţei tinerilor, violenţei şcolare încercând în acest mod să sensibilizeze 
societatea. 

Sensibilizarea faţă de fenomenul violenţei şcolare ar trebui, firesc, să ducă la 
creşterea eforturilor depuse pentru ameliorarea situaţiei prezente, prevenirea şi combaterea 
violenţei, în general, şi a celei şcolare, în special. Abordarea violenţei în şcoli ca formă 
particulară de violenţă, trebuie să ia în consideraţie trei conceptecheie: violenţa, şcoala si 
vârsta. Vorbim aşadar despre copiii de vîrstă preşcolară şi de şcoală primară dar şi despre 
adolescenţi. Se exclud copiii necuprinşi în vreo formă de educaţie, deşi ei pot fi la vârsta 
şcolarizării. 

Forme de manifestare a comportamentului agresiv 
Modul în care copiii de şcoală îşi manifestă comportamentul agresiv diferă în 

funcţie de gen. Băieţii preferă agresivitatea fizică, iar fetele formele de agresivitate indi
rectă, această diferenţiere fiind vizibilă încă de la vârsta preşcolară. Nu de puţine ori în 
jocul lor băieţii se împing şi îşi dau coate, iar fetele adresează vorbe alintate dar maliţioase 
referitoare la colegi sau colege de grupă. La vîrsta preşcolară şi şcolară primară doar un 
număr redus de copii manifestă forme severe de violenţă faţă de alţi copii sau faţă de ani
male, lor fiindule caracteristice comportamentele de tip opozant. Mai tîrziu la vîrsta ado
lescenţei datorită dezvoltării forţei fizice comportamentul agresiv devine mai sever, carac
terizat prin ameninţări.  

Formele de manifestare a comportamentului agresiv apar întotdeauna combinate 
şi nu se exclud reciproc, putând fi motivate instrumental sau afectiv. Comportamentul 
agresiv instrumental are ca scop obţinerea unui lucru bine stabilit. În acest caz comporta
mentele agresive sunt planificate. Comportamentul agresiv afectiv este impulsiv, necon
trolat şi neplanificat, în această categorie intră comportamentele agresive reactive, deschi
se, directe, care pot fi verbale şi fizice. Acest tip de comportamente agresive sunt întâlnite 
cu precădere în învăţământul preşcolar. Datorită inocenţei şi naivităţii lor, în majoritatea 
cazurilor preşcolarii, nu îşi planifică acte de violenţă ci totul se întâmplă ca reacţie la cele 
întâmplate. 

În cele ce urmează voi detalia principalele forme de manifestare ale comporta
mentului agresiv. 

a) Activ versus pasiv. În acest caz este vizată perspectiva atacatorvictimă. Ataca
torul realizează în mod activ un gest agresiv cu scopul de a obţine ceva. Victima suferă 
prejudicii datorită comportamentului agresiv. 

b) Iniţiativ versus reactiv versus implicare prin asociere. În cazul acestor forme 
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de agresivitate diferenţa este şi la nivelul implicării individuale. Dacă prin comportamen
tul agresiv se stabileşte un contact, o interacţiune în vederea atingerii unor scopuri egoiste, 
atunci avem o implicare individuală semnificativă. Comportamentul agresiv reactiv este 
de fapt un răspuns la o ameninţare reală sau posibilă, un răspuns la un atac.Implicarea prin 
asociere se referă la faptul că o persoană trece din postura de observator al actului agresiv 
la implicare de partea agresorului. 

c) Direct versus indirect. Un comportament agresiv direct este uşor de perceput 
atât de persoanele care observă cât şi de victimă. El este direcţionat clar spre o anumită 
persoană. Un comportament agresiv indirect este greu de observat şi de demonstrat, deoa
rece este exteriorizat în mod ascuns; scopul este de a lovi victima când aceasta se află într
o situaţie vulnerabilă. Exemple în acest sens sunt: ‘răspândirea de bârfe’ sau ’atacuri’ ca 
minciuni, furt sau distrugeri prin incendieri, acte de vandalism sau graffiti.  

d) Fizic versus verbal. Comportamentul agresiv fizic se manifestă întro confrun
tare directă, deschisă cu victima. Astfel de atacuri au forma boxului, a bătăilor sau lovitu
rilor. Comportamentele agresive verbale se manifestă prin insulte sau prin adresarea pe un 
ton foarte ridicat, prin ţipete.  
 Cauze ale violenţei şcolare 

Violenţa în şcoală este generată de multiple cauze şi factori de influenţă, ale căror 
efecte se cumulează şi potenţează reciproc, conducând la apariţia unor astfel de fenomene 
sub variate forme de manifestare – de la cele mai simple la cele mai grave forme de 
comportament deviant. 
 În vederea identificării acestor cauze, se au în vedere factorii de risc în apariţia 
violenţei cât şi cauzele violenţei în şcoală. 
Alte abordări  consideră că principalele cauze ale violenţei sunt cele generate de: 
 violenţa în familie (copiii care aparţin unor familii în care se manifestă relaţii de violenţă 
preiau aceste ”modele de relaţionare”); 
 condiţiile economice (sărăcia extremă în care trăiesc unele familii, inclusiv copiii, îi 
împinge pe unii dintre ei la comiterea unor acte de violenţă); 
 mediul instabil (anumite evenimente intervenite în familie, de genul divorţului sau 
decesului unui părinte, precum şi climatul psihoafectiv instabil şi insecurizant în care se 
dezvoltă copiii 
– în familie sau în afara acesteia – pot conduce la manifestări de violenţă ale acestora); 
 stima de sine scăzută (indivizii cu o imagine de sine defavorabilă se implică în acte de 
violenţă pentru a compensa sentimentele negative cu privire la propria persoană şi pentru 
ca astfel obţin acceptarea grupului cu care comit actele de violenţă); 
 lipsa comunicării şi a sentimentului de apartenenţă la comunitate a tinerilor, precum şi 
lipsa speranţei de reuşita în viata; violenţa şi aderarea la un grup violent creează acestora 
sentimentul de apartenenţă la o anume comunitate şi de încredere în viitor); 
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Să fim altfel... 
 

Prof. Gabriela JINGAN 
Colegiul Economic Buzău 

 
Înţelegem prin “VIOLÉNȚĂ1, violențe, s. f. 1. Însușirea, caracterul a ceea ce este 

violent (1); putere mare, intensitate, tărie. 2. Lipsă de stăpânire în vorbe sau în fapte; im
pulsivitate, brutalitate, vehemență. 3. Faptul de a întrebuința forța brutală; constrângere, 
violentare; siluire; încălcare a ordinii legale. ♦ Faptă violentă, impulsivă. [Pr.: vio] – 
Din fr. violence, lat. violentia, it. Violenza”1. Așadar orice manifestare brutală atrage o 
formă a violenţei, fie ea fizică, verbală sau psihică. Aceste manifestări au început să se 
regasescă din ce în ce mai mult și în spațiul școlii românești. Conform datelor furnizate de 
către Inspectortul General al Poliției, Institutul pentru Cercetarea și prevenirea Criminali
tății, în 75% din școlile românești au loc acte de violență2. Pentru a combate acest feno
men putem desfășura activități interactive cu elevii în cadrul orelor de consiliere și orien
tare. Un exemplu de o astfel de activitate poate fi următoarea: 

Violenţa3 

 
 să identifice acţiuni violente la care ei sau alte persoane sunt expuse în fiecare zi; 
 să ofere căi de rezolvare nonviolentă a situaţiilor de utilizare a violenţei; 
 să explice care ar fi cauzele apariţiei violenţei și de ce nu este o strategie sănătoasă de 
rezolvare a conflictelor 
Informaţii preliminare 
Violenţa este prezentă în viaţa de zi cu zi. Fie că suntem doar privitori ai unor astfel de 
scene, fie că suportăm noi înșine acte de violenţă, obsevăm că frecvenţa acesteia este din 
ce în ce mai crescută și trebuie diminuată. După cum bine știm orice copil învaţă multe 
din mediul în care trăiește.Cu cât mediul cultivă mai mult violenţa, cu atât acesta se va 
obişnui mai mult cu ea, văzută ca o cale practică şi sănătoasă de rezolvare a conflictelor. 
Pentru a schimba această mentalitate el ar trebui să recunoască violenţa și să facă faţă con
flictelor folosind alte mijloace decât cele violente. 
Materiale 
Tablă, cretă şi 2 fişe de lucru, precum cele de mai jos: 
Fişa Unde ne intâlnim cu violenţa? 
• Ce este violenţa? 
• Dacă cineva împinge sau răneşte pe altcineva, este vorba de violenţă? 
1. Da – de ce? 
2. Nu – de ce? 
• Când îi strigăm pe alţii folosind porecle, este vorba de violenţă? 
a. Da – de ce? 
b. Nu – de ce? 
• Ce se întâmplă când sentimentele altor persoane sunt rănite? 
• Dacă cineva răneşte o persoană în mod accidental, este vorba de violenţă? De 
exemplu, dacă aţi călcat din greşeală pe piciorul cuiva şi iaţi produs o fractură, aţi 
comis un act violent? 
a. Da – de ce? 
b. Nu – de ce? 
• Numiţi cel puţin trei locuri în care violeţa poate fi văzută sau auzită. 
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Fişa Cum să recunoaştem violenţa? 
Violenţa observată ; Persoanele /împrejurările; Cum a fost rezolvată situaţia?; Alte moduri 
de a face faţă situaţiei 
Activitate 
Se scrie pe tablă cuvântul Violenţă. 
Elevii se împart în grupe de câte 4. 
Se explică cum trebuie completate fişele de lucru. 
După ce completează fişele elevilor li se cere să formeze un cerc mare. 
În cerc, fiecare grupă împărtăşeşte celorlaţi cum a definit violenţa. 
Întrebări pentru discuţii 
 Cum ar arăta societatea noastră dacă nu ar exista violenţă? 
 Există multe manifestări violente în societatea noastră? 
 Deoarece în jurul nostru există multe situaţii de manifestare a violenţei, ne putem gândi 
că violenţa este firească. Ce dificultăţi putem întâmpina când vrem să rezolvăm un con
flict fără a folosi violenţa?  
 

 
 
 

Violența, „calitate” dobândită 
 

Prof. JIPA DANIELA, Inst. CHIRIAC FLORICA 
LIC. TEOR. „GH.M.MURGOCI” – GRĂDINIȚA CU P.P. NR.4 MĂCIN 

 

            Doi copii se joacă la grădiniță. Unul dintre ei vrea să se joace cu o mașinuță, cela
lalt nu vrea să io dea. Atunci primul ia un cub de jos și îl loveste pe celălalt în cap. Nu 
suntem fericiți să vedem astfel de incidente la grădiniță. Este un exemplu de violență. 
 Putem, chiar trebuie să admitem că, din când în când, simțim și noi sentimente de 
agresivitate, suntem furioși. Și copiii reacționează în același fel, și este normal; un 
copilfurios este, fără îndoială, stăpânit de violență. 
 Pentru a evita conflicte, răfuieli, diferende mai târziu, în viața de adult, noi, edu
catoarele, trebuie să facem tot ce putem pentru a ajuta copiii săși controleze acțiunile 
violente. Acțiunea noastră nu trebuie să se limiteze numai la înfrângerea aspectului nega
tiv al violenței, ci trebuie săi și învățăm valorile pozitive de dragoste, cooperare, interes 
sincer pentru fericirea altora, compasiune pentru cei care suferă. Dorim să învețe să se 
folosească de rațiune și de negociere în rezolvarea conflictelor umane. Cum acționăm în 
acest sens? Nici un studiu științific nu indică faptul că ființele umane sunt violente din 
naștere. Oamenii "învață" violența. Bineînțeles, cei care îi învață nu sunt conștienți de 
acest lucru. Este trist de constatat că micuții învață această violență de la părinții lor. 
Totuși niciunul dintre părinți nu se apucă săi învețe în mod deliberat. Dar rezultatul este 
același. Deci, copilul învață prin imitare și identificare. 
 O altă modalitate de a învăța un copil să fie violent este de a tolera violența lui, 
nepunând limite suficient de ferme actelor de ostilitate. Deseori, când un copil îl lovește 
pe alștul, mama nu este destul de fermă ; doar strigă la copil : „Opreștete !”, dar nu merge 
până la capăt, oprind efectiv copilul. Acesta devine conștient de faptul că mama nu va 
persevera în această interdicție și în consecință va continua să lovească. 
 Copiii au nevoie să fie inhibați în unele din acțiunile lor : când își lovesc prietenii 
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sau părinții, când sunt cruzi cu animalele sau distructivi. Dacă noi, adulții – părinți și edu
catori, nu impunem limite ferme la manifestările fizice de ostilitate, copilul nu poate inte
rioriza aceste limite și nu poate învăța să controleze aceste impulsuri. Este vital pentru un 
copil să poată interioriza limitele definite împotriva violenței fizice. 
 O altă modalitate de a forma un copil astfel încât să devină violent, este cel edu
cat de părinți care limitează în mod sever acțiunile ostile sau violente ; până aici, nimic 
greșit. Doar că, acești părinți împiedică orice fel de exprimare a sentimentelor violente, 
lucru foarte grav, pentru că cei mici nu se pot împiedica să aibă din când în când astfel de 
sentimente. În acest caz și le reprimă și le refulează în mod subconștient. Deseori mama îl 
învață să devină un copil model și așa și este , la exterior : gentil și politicos. In adâncuri 
însă, fierb sentimente de violență și ostilitate. Aceste sentimente reținute mult timp vor 
duce, în cele din urmă, la o explozie. 
 Copilul are manifestări violente și la grădiniță. Este necesar săi acordăm aces
tuia un mijloc inofensiv pentru ași exprima sentimentele de mânie. Trebuie săi permitem 
să le formuleze, după care să purtăm o discuție ce va semăna cu o călătorie în țara lui „nu 
trebuie”, purtată cu mare grijă și formulată cu atenție.  
 La nivelul grupei este necesară elaborarea unui tabel de reguli, negociate îm
preună cu copiii, cu care se stabilesc și eventualele sancțiuni în cazul abaterilor. Regulile 
stabilite trebuie să fie simple și lesne de înțeles, respectat. In condițiile în care situațiile de 
violență din grupă nu pot fi rezolvate de educatoare, aceasta solicită constituirea unei echi
pe (cadru didactic, psiholog școlar, medic. 
Multe dintre aspectele de violență din grădiniță se rezolvă la nivelul grupei, educatoarea 
reușind acest lucru prin activitățile pe care le desfășoară cu copiii. Exemple de astfel de 
activități : 

povestirea educatoarei dupa un șir de ilustrații: ”Sanda la grădiniță”, ”O zi la 
gradiniță”; 

memorizare: ”Gradinița” de Dan Faur; 
convorbire tematică: ”Cum ne comportăm cu colegii și personalul grădiniței?”; 
lectură după imagini: ”Săi ajutăm pe cei mici (pe cei în vârstă)”; 
vizită la o altă grădiniță: ”Unde, cu cine si cum ne jucam?”;”In parc”, 
joc didactic: ”Sunt ființe dar  nu sunt persoane” (recunoașterea unor caracteristici ale 

personajelor din “Gândacelul”;”Balada unui greier mic”;”Puiul”; 
vizionare diapozitive: ”Noi avem astfel de copii in grupa?”( comportament pozitiv/

negativ). 
 
 
 

Istoria milenară a violenţei 
 

 

                                                                                     Prof. Jurma Anca Teodora,     
                                                                             Şc. Gim. „Patrichie Popescu”, Bata 
 

          Violenţa poate fi definită ca o plagă a societăţii moderne, dar să nu uităm că aceas
ta a existat încă din timpurile străvechi. Dacă astăzi ne ajung incomparabil mai uşor la 
urechi fel şi fel de informaţii despre crime odioase nu este absolut deloc un indicator al 
faptului că trăim vremuri fără precedent din acest punct de vedere. Să ne gândim puţin: 
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dacă astăzi auzim de astfel de lucruri, de toate aceste crime şi nedreptăţi tulburătoare, 
imaginaţivă, doar, ce fapte deo cruzime înfiorătoare şi câtă nedreptate strigătoare la cer 
trebuie să se fi petrecut în nişte vremuri în care ordinea socială era extrem de precară, 
educaţia era un privilegiu al celor de viţă nobilă, jurnaliştii care să aducă la cunoştinţă 
opiniei publice toate nedreptăţile erau inexistenţi, iar justiţia, acolo unde exista, avea şi ea 
cu mult mai puţine în comun cu dreptatea în comparaţie cu cea modernă. 
       Dar mai bine să apelăm la o mică retrospectivă pentru a avea o imagine de ansamblu. 
Paleoliticul superior, cu 35.000 de ani în urmă. Oamenii, încă din cele mai vechi timpuri, 
au manifestat o nevoie acută de apartenenţă (bandă, trib, clan, etc.). Pe atunci toţi mem
brii speciei noastre erau vânătoriculegători, trăiau în grupuri nomade de dimensiuni re
duse (formate din familii, cu un maxim de până la 100 de indivizi). De asemenea, densi
tatea populaţiei era şi ea una foarte redusă (conform unor estimări, acum circa 10.000 de 
ani nu existau mai mult de 1 milion de oameni), motiv pentru care este foarte posibil ca 
grupurile umane timpurii să fi evitat pe cât se poate de mult conflictele sângeroase din 
moment ce aveau la dispoziţie teritorii vaste şi (probabil) suficiente resurse de hrană. Tot 
pe atunci soarta omului de Neanderthal era deja pecetluită (ultimii neanderthalieni au trăit 
acum aproximativ 30.000 de ani). Chiar dacă nu ne sunt atât de clare circumstanţele dis
pariţiei sale (cum este firesc, sunt luate în calcul mai multe ipoteze), nu este de neglijat 
nici ipoteza conform căreia am fi avut şi noi o contribuţie la extincţia sa. Apoi, prin acele 
vremuri probabil că se putea vorbi de o antropofagie aproape generalizată – fie din nece
sitate (unde proteina animală era o raritate), fie ritualică, pentru a prelua din puterile 
liderilor altor triburi, să spunem (gândire magică), cum sa întâmplat până de curând şi în 
unele triburi izolate din Pacificul de Sud (şi nu numai).  
    Întorcândune puţin în prezent, la concluziile ce pot fi trase din studiul societatillor aşa
zise tradiţionale (tribale), privite uneori ca fiind nişte “fosile vii”, mostre veritabile ale 
societăţilor de altădată, reprezentative pentru oamenii altor timpuri (cum sunt cele din 
Papua Noua Guinee, din Amazon sau unele zone foarte izolate ale Africii), observăm că 
acestea se prezintă întro diversitate foarte mare din acest punct de vedere: deo parte a 
spectrului situânduse cele relativ paşnice (cum ar fi boşimanii San din deşertul Kala
hari), iar de cealaltă unele mai degrabă sângeroase (precum sunt cei din tribul 
Yanomamö, al căror teritoriu se află la graniţa dintre Venezuela şi Brazilia).  
       Steven Pinker în cartea sa “Cum funcţionează mintea”, spune ca “conflictele 
sângeroase, în care rudele răzbună moartea printro altă moarte, fie a ucigaşului, fie a 
rudelor acestuia, constitute stimulentul principal de răspândire a violenţei de pretutin
deni”. Se pare că în societăţile tribale, unde toată lumea cunoaşte pe toată lumea şi unde 
orice dispută este rapid rezolvată străinul este aproape întotdeauna perceput ca duşman, 
faţă de care cineva nu are decât două alternative: ori să fugă pentru a se apăra, ori să ape
leze la tactica ‘cea mai eficientă apărare este atacul’. 
     Unele curente filozofice ale secolului al XVIIIlea au cultivat ideea sălbaticului nobil 
care susţine că oamenii în starea lor naturală ar fi buni (posesori ai unei înţelepciuni natu
ral) şi aflaţi întro deplină armonie cu natura (dat fiind faptul că nau fost corupţi de traiul 
modern, decadent). 
    Această ideea este infirmată de concepţia  potrivit căreia societăţile urmează întot
deauna trei stadii distincte, şi anume: sălbatice, barbare şi abia în cele din urmă civilizate. 
Prin urmare, cele tradiţionale erau asemuite celor sălbatice sau barbare, situaţie ce le 
arunca automat în categoria “societăţilor eşuate”, blocate în stiluri de viaţă inferioare şi 
pentru care se impunea, aşadar, ca o datorie morală, intervenţia externă fapt care a justifi
cat colonialismul. Această idea a fost aspru criticată de unii cercetători. 
    Ne îndreptăm apoi aţenţia către nişte vremuri unde prima dată părem a fi îndreptăţiţi să 
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vorbim de război în adevăratul sens al cuvântului. Putem deschide pentru câteva clipe 
Biblia pentru a ne face o idee despre cât de violenţi şi imorali erau oamenii pe la sfârşi
tul epocii bronzului, spre exemplu. În Vechiul Testament avem nenumărate mărturii ale 
teribilelor războaie tribale, unde substratul religios pare să fi fost şi el omniprezent. Şi, 
desigur, ca şi în celelalte războaie tribale, şi aici jafurile, violurile şi răpirile femeilor sunt 
ceva cât se poate de comun. Tot de aici aflăm în cartea Genezei capitolul 4:215 despre 
primul act de violenţă săvârşit de un om asupra altui om, este vorba de Cain fiul lui 
Adam şi al Evei care îl omoară pe fratele său Abel, motivul fiind invidia. 
Alt exemplu de violenţă este uciderea tuturor pruncilor de doi ani şi mai jos din Betleem 
de către regele Irod în încercarea sa de al ucide pe pruncul Isus  pe care îl considera o 
ameninţare la stabilitatea domniei lui. 
     După cele menţionate mai sus putem trage următoarele concluzii: a spune că societă
ţile tradiţionale sunt mai înclinate către violenţă nui acelaşi lucru cu a spune că aceştia 
au o înclinaţie genetică în acest sens (prin care sar deosebi de cei din societăţile mod
erne), ci doar că organizarea lor socială nu poate stăpânii aşa de bine fenomenul sau că 
încurajează anumite tipare de comportament. Oamenii moderni, indiferent de loc sau 
timp, au înclinaţii biologice atât către violenţă, cât şi către reconciliere şi cooperare 
(pentru că, paradoxal, ne numărăm printre cele mai agresive specii, dar în acelaşi timp 
ocupăm chiar primul loc când vine vorba de altruism şi empatie). 
   O soluţie la actele de violenţă ne este furnizată de  Sfânta Scriptură prin cuvintele Mân
tuitorului care ne cere să răspundem la un act de violenţă cu un act de nonviolenţă, Ro
mani 12: 1619 “ Trăiţi în armonie unii cu alţii! Nu întoarceţi nimănui rău pentru 
rău! Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este posibil, atât cât 
depinde de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii!” 
 
 
 

SĂ EXMATRICULĂM VIOLENŢA DIN JURUL NOSTRU! 
Prof. Lazar Mihaiela Maria 

Liceul de Artă “Ioan Sima” Zalău 
“Atâta timp cât oamenii vor folosi violenţa pentru a combate violenţa, aceasta va exista 
întotdeauna printre noi.” Michael Berg  
La baza nоţiunii de viоlenţă ѕe găѕeşte ideea de fоrţă, ideea unei рuteri naturale care ѕe 
exercită aѕuрra unui lucru ѕau aѕuрra altei рerѕоane. Νоţiunea de viоlenţă ѕe referă la 
utilizarea ilegitimă şi ilegală a fоrţei şi роate fi definită ca о cоnduită agreѕivă acută, ca
racterizată îndeоѕebi рrin fоlоѕirea fоrţei fizice. În aceѕt ѕenѕ, viоlenţa eѕte о fоrmă 
рarticulară a fоrţei care ѕe caracterizează рrin recurgerea la mijlоace fizice рentru a face 
rău altuia. Ea роate ѕă ѕe exercite întrо manieră directă ѕau indirectă, cоmроrtă grade 
diferite (оmоr, rănire ѕau dоar ameninţare) şi eѕte îndreрtată aѕuрra unоr nivele diferi
te, cum ѕunt: credinţa, libertatea ѕau integritatea fizică. 
În viaţa de tоate zilele, la şcоală, acaѕă, la ѕerviciu, în mijlоacele de tranѕроrt, în maѕѕ
media, exiѕtă un mare grad de agreѕivitate, cоnflict şi viоlenţă. Viоlenţa рătrunde aѕtăzi 
în tоate aceѕte medii, ѕe îmрleteşte cu cliрele frumоaѕe şi liniştite ale familiei, ale оrelоr 
de curѕ, ale itinerariilоr zilnice către lоcul de muncă. Мijlоacele de cоmunicare în maѕă, 
înѕetate de ѕenzaţiоnal imрregnează cu „veninul“ viоlenţei aceѕte activităţi. 
Ѕenѕibilitatea la viоlenţă şi receрtarea ei afectivă au creѕcut fоarte mult. Ѕe ѕuроrtă şi ѕe 
рrоvоacă viоlenţa. 
Întâlnim, aşadar, fără să vrem şi tot mai des, aspecte violente în lumea în care trăim. 
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Uneori nici nu mai realizăm că suntem agresaţi de ceilalţi (fizic sau psihic). Sunt manifes
tări violente care chiar produc plăcere sau satisfacţie (sporturi ca fotbalul, boxul etc.) 
sau manifestări pe care le considerăm fireşti din punct de vedere social (discuţii agresive 
cu diferite persoane, sancţiunea fizică aplicată copiilor etc.). 
Violenţa este o problemă extrem de serioasă care necesită solicitarea tuturor factorilor 
implicaţi în creşterea şi educarea copilului în vederea conştientizării efectelor pe termen 
lung şi planificării intervenţiilor de prevenire şi reducere a comportamentelor agresive. 
Ca dascăli şi ca părinţi e bine să descurajăm orice formă a violenţei şi să aducem argu
mente pentru dezvoltarea unui comportament prosocial. Copilul trebuie să aibă posibili
tatea să se exprime şi, pentru o dezvoltare armonioasă, e necesar ca dascălii şi părinţii 
să colaboreze şi să monitorizeze comportamenul copiilor pentru a semnala apariţia unor 
manifestări cu potenţial violent. În acest sens, există câteva repere pentru evidenţierea 
unui potenţial violent:  

compuneri cu un conţinut violent;desene ce desemnează situaţii agresive; 
interes şcolar scăzut; 
izolare de familie/colegi; 

sursele de stres din familie; 
sensibilitate la critică; 
antecedente de manifestări agresive şi comportament violent;  
abuz de substanţe; 

ameninţări adresate celor din jur (directe: “Lasă că vezi tu dupăamiază!” sau indi
recte:“Să vezi ce o să păţeşti ...!”). Ameninţările pot fi clasificate după 
gradul de pericol al agresiunii proiectate, măsura în care există un plan 
detaliat, posibilitatea de a îndeplini ameninţarea. 

etc.  
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Cel mai frecvent, modelele de conduită agresivă pot fi întâlnite în: 
familie (părinţii copiilor violenţi şi ai celor abuzaţi şi maltrataţi, adesea, 

provin ei înşişi din familii în care sa folosit ca mijloc de disciplinare a 
conduitei pedeapsa fizică); 

mediul social (în comunităţile în care modelele de conduită agresivă sunt 
acceptate şi admirate, agresivitatea se transmite uşor noilor generaţii; 
de exemplu, subcultura violentă a unor grupuri de adolescenţi oferă 
membrilor lor multe modele de conduită agresivă); 

massmedia (în special, conexiunea la internet şi televiziunea care oferă 
aproape zilnic modele de conduită agresivă fizică sau verbală). 

Comportamentul violent este ca un simptom. Se poate încerca înlăturarea lui 
prin metode banale: “Nu e frumos…!” sau prin metode complexe comportamentale. 
Uneori este în zadar, comportamentul putând să se agraveze sau în locul unui simptom 
să apară altul. Înţelegerea cauzelor unui comportament violent înseamnă un pas înainte 
în soluţionarea situaţiei, iar acest lucru presupune efort şi multă răbdare din partea adul
ţilor implicaţi.    Părinţii trebuie să fie implicaţi în acţiunile de susţinere a efortului de 
reducere şi prevenire a comportamentelor agresive. Un exemplu de susţinere ar putea fi 
“recompensarea acasă a comportamentelor prosociale de la şcoală”. În orice caz, relaţia 
părintecopil nu trebuie lăsată la întâmplare şi există norme precise care stau la baza 
acestor relaţii: nevoia de dragoste care asigură protecţie şi unele raporturi relaţionale, 
juste şi echilibrate, cât şi complementaritatea rolurilor parentale. Părinţii trebuie să con
struiască un raport cu copilul, familia trebuie să fie o unitate inseparabilă care îşi împarte 
rolurile şi sarcinile, iar constelaţia familială influenţează adaptarea copilului în lume prin 
reţeaua de relaţii şi sistemul de valori.  

Fenomenul violenţei este unul deosebit de complex, din păcate din ce în ce mai 
des întâlnit în viaţa de zi cu zi, implicit şi în mediul şcolar, având o multitudine de cauze. 
Sentimentul de dezorientare, lipsa unei comunicări adecvate în familie, anturajul, lipsa 
unor valori reale la care copiii să se raporteze îi fac să devină vulnerabili. Cel mai 
important e ca aceştia să găsească un “sprijin”, cineva care săi asculte, să încerce săi 
înţeleagă, să le ofere sfaturi, să pună suflet şi să nui eticheteze. Dăruind, putem primi 
mai mult ... în timp ... şi cu răbdare.  
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„Fii inteligent! Nu fii violent.” - campanie antiviolență 

 
 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

211 

Prof. Lăzărescu Antoneta, prof. Lăzărescu Luminița, prof. Coajă Gabriela 
Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi”  

Rădăuți 
 
 
 

Motto: „NON-VIOLENŢA ESTE ARMA CELOR PUTERNICI ”  
(Mahatma Gandhi) 

 
 
ARGUMENT 

Violenţa în mediul şcolar este un fenomen complex, cu o diversitate de forme de 
manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate: astfel şcoala este spaţiul de 
manifestare a conflictului între elevi şi între profesorielevi, iar raporturile de forţă sau 
felul în care în care se manifestă conduitele ofensive sunt elemente determinante în 
înţelegerea fenomenului. Aşadar, folosirea noţiunii de „violenţă” se va referi la orice com
portament al cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. 
Pentru crearea unui climat de pace şi bună înţelegere în şcoală este necesară cunoaşterea 
în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, profesorii 
sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă, iar aceasta este o 
condiţie esenţială pentru dezvoltarea unui plan operaţional de prevenire şi intervenţie 
adecvat. 
 Proiectul acesta are rolul de a asigura suportul necesar profesorilor, elevilor şi 
părinţilor acestora în combaterea oricărei forme de violenţă care ar putea pereclita buna 
desfăşurare a activităţilor şcolii. 
 

I.OBIECTIVE PROPUSE 
 

I.1. Obiectivul general  realizarea unui mediu favorabil dezvoltării unor comportamente 
paşnice ale elevilor şcolii, printrun management eficient al conflictelor şi implicarea 
dirigintilor şi a părinţilor în crearea unor contexte de învăţare adecvate comportamentului 
civilizat al elevilor. 
 
I.2. Obiective specifice 
 Cunoaşterea şi identificarea fenomenelor de violenţă din şcoală şi a cauzelor care le 
generează prin aplicarea unor instrumente specifice (chestionare, interviuri, testimonial, 
anchete de familie) 
 Elaborarea unui plan operaţional antiviolenţă care să cuprindă strategii de prevenire şi 
combatere a violenţei la nivelul şcolii 
 Eficientizarea comunicării între profesori, elevi şi părinţi cu scopul  diminuării violenţei 
prin organizarea de dezbateri, evenimente şi activităţi comune. 
 Implicarea consilierului şcolar prin responsabilizare şi acordarea asistenţei specializate la 
organizarea activităţilor din cadrul proiectului. 
 Derularea unor activităţi comune de combatere a violenţei în şcoală şi a delincvenţei 
juvenile în baza parteneriatului încheiat cu poliţia comunitară locală. 
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Echipa comisiei de combatere a violenţei şcolare 
Cadrele didactice din şcoală 
 

Indirecţi: 
Părinţii elevilor 
 

III.ECHIPA DE PROIECT 
 
Coordonatori: prof. ………..   
                         prof. ……….. 
 
Colaboratori: - consilier educativ 

– responsabil comisia diriginților 
prof. ………… 
prof. ………… 
prof. ………… 

  
 IV. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 
 

Activitatea nr.1 
 
Titlul activităţii: Analiza fenomenelor de violenţă din şcoală 
Tipul activităţii: Colectarea de informaţii concrete privind acte de violenţă în şcoală 
Data/perioada de desfăşurare: octombriedecembrie  
Locul desfăşurării: ……. 
Număr de participanţi: …… 
Responsabil: …………… 
Mijloace: suport electronic şi grafic, material informativ, calculatoare. 
Modalităţi de evaluare: 
Chestionar aplicat elevilor  
Interviuri aplicate elevilor pe baza unor liste de întrebări 
Raport investigaţie în format electronic şi tipărit 
Descrierea pe scurt a activităţii 
Vor  fi distribuite elevilor  şi diriginţilor (care vor monitoriza activitatea) chestionarele şi 
listele de întrebări ce vor fi aplicate elevilor la orele de dirigenţie. Chestionarele comple
tate, vor fi date pentru analiză elevilor din clasa …… , care va întocmi un raport al inves
tigaţiei atât în format electronic cât şi tipărit şi il va prezenta în consiliul elevilor, care il 
va analiza. Diseminarea rezultatelor se va realiza în cadrul consiliului profesoral, a consil
iului de administraţie precum şi în cadrul consiliului elevilor şi al părinţilor. 

 
 
Activitatea nr.2 

 
Titlul activităţii: Lansarea campaniei „Fii inteligent! Nu fii violent.”   
Tipul activităţii: vernisaj expoziție 
Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 
Locul desfăşurării: …. 
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Număr de participanţi: …… 
Responsabil: ………………. 
Mijloace: suport grafic, material informativ, calculatoare. 
Descrierea pe scurt a activităţii 
Se va realiza o expoziție de fotografii, colaje, desene, postere având ca temă principală 
violența. Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 30 ianuarie 2015 cu prilejul Zilei 
Internaționale pentru Nonviolență în școli. Cu acest prilej vor fi prezentate materiale 
informaționale(prezentări computerizate, filmuleţe, testimoniale) legate de cauzele vio
lenţei, modalităţi de mediere a conflictelor. Toate aceste materiale informative vor fi reali
zate pe parcursul lunii ianuarie de către elevii clasei …...   
Cu acest prilej toți diriginții vor primi în format electronic raportul investigărilor din 
prima activitate, precum și toate materialele informaționale prezentate cu ocazia lansării 
campaniei.  

 
Activitatea nr.3 
 

Titlul activităţii: Prevenirea violenței în mediul școlar 
Tipul activităţii: dezbatere 
Data/perioada de desfăşurare: februarie  
Locul desfăşurării: ………… 
Număr de participanţi: comitetele de părinţi, diriginţi, colectivele de elevi 
Responsabili: …….. 
Mijloace: suport electronic si grafic, rapoartele investigărilor din prima activitate, prezen
tări computerizate, filme. 
Descrierea pe scurt a activităţii: 
La şedinţele cu părinţii aceştia vor fi informaţi despre fenomenele de violenţă la nivel de 
unitate şcolară. Diriginţii vor prezenta materiale informative şi vor dezbate alături de 
părinţi problematica violenţei şcolare. Li se vor prezenta părinţilor materiale informaţion
ale (prezentări PPT, filmuleţe, testimoniale) legate de cauzele violenţei, modalităţi de 
mediere a conflictelor şi rolul ce le revine lor în asigurarea unei educaţii sănătoase şi a 
unei afectiuni declarate. Părinţii vor fi antrenaţi în oferirea de soluţii pentru combaterea 
violenţei şcolare. 
În paralel, în cadrul orelor de dirigenție vor fi prezentate elevilor din cadrul fiecărui colec
tiv de elevi materiale informative precizate mai sus. Elevii vor fi antrenaţi în oferirea de 
soluţii pentru combaterea violenţei şcolare. 
 

Activitatea nr.4 
 
Titlul activităţii: Cum fac faţă violenţei din şcoala mea? 
Tipul activităţii: dezbatere 
Data/perioada de desfăşurare: martie 
Locul desfăşurării: ……….. 
Număr de participanţi: comitetele de elevi, diriginţi, colectivele de elevi 
Responsabili: …………………. 
Mijloace: suport electronic si grafic, rapoartele investigărilor din prima activitate, prezen
tări computerizate, filme. 
Descrierea pe scurt a activităţii: 
În cadrul orelor de dirigenție vor fi prezentate elevilor din cadrul fiecărui colectiv de elevi 
informaţii despre fenomenele de violenţă la nivel de unitate şcolară. Diriginţii vor 
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prezenta materiale informative şi vor dezbate alături de elevi problematica violenţei şco
lare. Elevii vor fi antrenaţi în oferirea de soluţii pentru combaterea violenţei şcolare. Toate 
aceste soluții vor fi consemnate de către reprezentantul clasei în consiliul elevilor urmînd 
a fi prezentate în cadrul consiliului elevilor.    
Tot în această perioadă se va face distribuirea fluturaşilor informativi de către voluntarii 
SNAC. 

 
Activitatea nr.5 
 

Titlul activităţii: Să exmatriculăm violența din spaţiul comunitar. Reflecţii asupra 
campaniei. 
Tipul activităţii: dezbatere,  
Data/perioada de desfăşurare: 06.04…10.04…. 
Locul desfăşurării: ………. 
Număr de participanţi: comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, elevii 
şcolii, diriginţi 
Responsabili: …… 
Mijloace: calculatoare, videoproiector, materiale informative 
Descrierea pe scurt a activităţii: 
Activitatea va avea ca invitați reprezentanți ai Poliției de Proximitate a municipiului 
Rădăuți care împreună cu elevii prezenți vor încerca să găsească soluții de prevenire a 
violenței în spațiul comunitar. 
La final, elevii clasei …. vor prezenta un jurnal al campaniei care va cuprinde secvenţe de 
la diferite activităţi desfăşurate în cadrul campaniei,  
 

V. PARTENERI IMPLICAŢI ÎN CAMPANIE 
Politia comunitară locală prin desemnarea unui reprezentant care va participa la activită
ţile campaniei 
Părinţii elevilor prin participarea la sesiunile de informare şi formare din cadrul campaniei 
 
 

     
 

CONFLICTUL  ŞI NEGOCIEREA 
 

Prof. Lorinţiu AnaMaria 
Liceul Tehnologic ..Liviu Rebreanu” Maieru, BN. 

 
 ,,A invata ca in viata, mai usor se poate invinge ura cu dragostea, minciuna cu adevarul 
si violenta cu abnegatia, ar trebui sa fie un element fundamental in educatia oricarui co-
pil!” 
                                                                                            Mahatma Gandhi  
            Conflictul este o realitate a vieţii cotidiene pe care fiecare dintre noi a întâlnito de 
una sau mai multe ori şi care ne influenţează în permanenţă. Întrun fel sau altul, cu toţii 
suntem implicaţi în conflicte. Abordarea ordonată şi sistematică a acestora este o necesi
tate cu atât mai importantă cu cât nevoile şi temerile care ne conduc în situaţiile conflic
tuale nu sunt conştientizate de toţi cei implicaţi. Oricine poate să trateze situaţiile con
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flictuale astfel încât comportamentul „atacatorului” să nu se accentueze şi respectul faţă 
de propria persoană să nu fie lezat.  
             Un conflict se poate isca în multe feluri. Conflictele sunt dezacorduri în ceea ce 
priveşte atitudinile, scopurile, ameninţarea valorilor personale, stilul, aspectele morale, 
plasarea responsabilităţilor, proceduri etc.  
             În domeniul explicării şi negocierii conflictului se vehiculează teorii, idei şi principii 
diverse, mai mult sau mai puţin reale şi realiste. Există însă o serie de idei pe care ar tre
bui să le înţeleagă fiecare dintre noi pentru creşterea capacităţii personale de a face faţă 
conflictelor care ne afectează: 

Conflictul este o parte firească a vieţii de zi cu zi, inerentă în relaţiile interumane.  
 Conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative.  
 Abordat printro gândire pozitivă, conflictul poate avea rezultate creative, poate fi o 

forţă pozitivă pentru dezvoltarea personală şi schimbarea socială. Unele conflicte pot fi 
pozitive, ajută la accelerarea procesului de învăţare în echipă. Sunt bune dacă după ace
ea echipa lucrează mai bine, au creat încredere, au întărit prieteniile, au creat satisfacţie. 
Ele pot redefini o problemă, ajută la cunoaşterea de sine, creează schimbări, energii noi, 
cresc implicarea şi participarea, pot fi amuzante dacă nu sunt luate prea în serios, dezvol
tă creativitatea, ajută la defularea „deşeurilor emoţionale”.  

 Abordat printro gândire negativă, conflictul poate avea rezultate distructive atât din 
punct de vedere emoţional, spiritual, cât şi fizic.  

 Conflictul poate deveni o sursă de maturizare şi învăţare, ajută la descoperirea proprii
lor valori şi credinţe, la sănătatea mentală individuală.  

 Capacităţile de management al conflictului pot fi învăţate. Prin practică putem îmbună
tăţi comunicarea, negocierea, facilitarea, medierea conflictelor.  

 Modul în care definim o problemă determină dacă şi cum o vom rezolva (cu cât definim 
mai clar problema, cu atât mai uşor vom găsi o soluţie).  

 Întrun conflict, sentimentele sunt importante. Câteodată nu ajungem la motivele con
flictului şi nul putem rezolva până când nu luăm în considerare sentimentele neconşti
entizate.  

Tehnici mentale de rezolvare a conflictelor  
 Crearea unui cadru nou şi a unei noi atitudini.  

 

 

Cadrul vechi Cadrul nou 

Ori eu ori el Amândoi putem câştiga 

Nu există nici o speranţă Este posibil 

Nu este drept să avem acest con

flict 

Conflictele de acest tip sunt nor

male 

Nu merita să ne gândim la asta Nu trebuie să neglijăm conflictul 

Nu este înţelept să faci concesii Trebuie să căutăm cât mai multe 

soluţii 

Nu eu am început, de ce să iau eu 

iniţiativă 

Aş putea contribui la rezolvarea 

conflictului 
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Situarea în locul celuilalt  
 Folosirea discuţiei cu sine în mod pozitiv  
 Sincronizarea  

Reguli în medierea conflictelor: 
1. Să nu judeci! Mediatorii sunt imparţiali, chiar dacă ei cred că una din părţi are drepta
te şi una greşeşte.  
2. Să nu dai sfaturi! Uneori mediatorii se pot gândi la soluţii ale conflictului, dar ei nu 
trebuie să le sugereze celor implicaţi; e conflictul lor, lăsaţii să şil rezolve singuri, aşa 
cum doresc. Doar atunci se vor simţi cu adevărat responsabili. 
3. Să fii în mod egal empatic! Un mediator empatic încearcă să înţeleagă ce simt cei doi 
implicaţi în conflict, imaginânduse în locul fiecăruia, înţelegând lucrurile din perspectiva 
lui. Evitaţi să treceţi de partea cuiva, dar încercaţi să înţelegeţi cum vede fiecare lucrurile.  
4. Păstrează confidenţialitatea! Oamenii se simt mai bine când vorbesc despre senti
mentele şi problemele lor, dacă ştiu că mediatorii nu vor spune nimănui despre conflictul 
lor.  
5. Arată că îţi pasă! Mediatorii ţin cont de procesul de mediere şi de oameni. Ei fac tot 
posibilul săi ajute pe ceilalţi să se înţeleagă şi săşi rezolve conflictele. Dacă mediatorii 
respectă procesul de mediere, ceilalţi vor avea încredere în proces pentru aşi rezolva 
problema. (DANIEL SAPHIRO, „Conflictul şi comunicarea“) 
"Pacea nu este absenţa conflictului, ci prezenţa alternativelor creative pentru a răspunde 
la conflict - alternative la reacţii pasive sau agresive, alternative la violenţă."  
                                                                      Dorothy Thompson 
 
 
                                                                          

                               VIOLENȚA ÎN MEDIUL ȘCOLAR                                             
                                                        
                                                    Prof. înv. primar, Lupșac Mariana 
                                                           Liceul Tehnologic ”Ion Podaru”Ovidiu, Constanța 
 

Motto: 
 ”Școala este o parte integrantă a comunității largi, iar problemele cu care se con
fruntă ca instituție și mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate. 
 Violența umană, indiferent  în ce context se manifestă, este inerentă naturii uma
ne, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea 
unui rol special prevenirii și combaterii acestui fenomen social.” 
               (Institutul de Științe ale Educației, UNICEF, Violența în școală, București, 2005) 
 

              Violenţa – este considerată violarea generală a drepturilor  fiinţei umane: dreptul 
la viaţă, la demnitate, la securitate şi la integritate fizică şi mentală. 

Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu cea de agresivitate. Majoritatea 
analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp ce violenţa 
ţine mai mult de cultură, educaţie, context.  Rădăcina latină a termenului violenţă este 
„vis”, care înseamnă “forţă” şi trimite la ideea de putere, dominaţie, de utilizare a superi
orităţii fizice asupra altuia 
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Există numeroase definiţii ale violenţei. Eric Debarbieux (1996:4546), specialist 
în problematica violenţei în mediul şcolar, oferă o definire prin care se surprinde ansam
blul fenomenului violenţei: ,,Violenţa este  dezorganizarea brutală sau continuă a unui 
sistem personal, colectiv sau social şi care se produce printr-o pierdere a integrităţii 
fizice, psihice sau materiale. Această dezorganizare poate să se opereze prin agresiu-
ne, prin folosirea forţei, conştient sau inconştient, însă poate exista şi violenţa doar 
din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenţia de a face rău’’. 
Majoritate analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp 
ce violenţa ţine mai mult de cultură, de educaţie. 

Astăzi în şcoală, copiii nu mai sunt confruntaţi cu pedepse crude din partea profe
sorilor – 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 co
piilor, dar ideea că acesta este în 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.  

Violenţa şcolară este asociată,  în general, cu zonele urbane dificile, cu periferii
le, acolo unde sărăcia îşi pune tot mai apăsat amprenta. De aceea, când se vorbeşte de vio
lenţa în şcoală, se consideră drept surse favorizante actelor de violenţă,  factorii exteriori 
ai şcolii: mediul familial, mediul social,  precum şi factorii ce ţin de personalitatea indivi
dului .  

În mod tradiţional, şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, de 
formare a competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne încon
joară, de înţelegere a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. Pe lângă faptul că şcoala tre
buie să pregătească  forţa de muncă, tot ea este cea care trebuie să profileze caractere, săi 
trezească tânărului  plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi să facă faţă schimbărilor de pe 
piaţa muncii. În acest context, a vorbi despre violenţă acolo unde ne aşteptăm să găsim 
cele mai bune condiţii unde se formează personalitatea omului pare un fapt neverosimil. 
 De multe ori, copilăreşti pentru un adult, motivele violenţei fizice sau verbale în 
mintea unor adolescenţi sunt grave. Acest lucru  îi face să reacţioneze în funcţie de felul în 
care concep o anumită situaţie sau în funcţie de nivelul de educaţie primit. Aşadar, mediul 
familial reprezintă cea mai importantă  sursă a agresivităţii elevilor . Mulţi dintre copiii cu 
un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa divorţului părinţilor şi 
trăiesc în familii monoparentale. Preocupaţi de multiplele probleme din societatea actuală, 
părinţii nu mai sunt sau sunt foarte puţin preocupaţi de copiii lor. Pe acest fundal apar apoi 
probleme familiale foarte grave carei afectează profund pe copii: violenţa intafamilială, 
abuzarea copilului, consumul de alcool, neglijenţa, la care se adaugă lipsa de dialog, de 
afecţiune, utilizarea pedepselor dure faţă de copii. 

Şcoala însăşi poate deveni o sursă a unor forme de violenţă şcolară. Comporta
mentele violente ale elevului pot apărea  şi  din cauza unui management defectuos al cla
sei de elevi. În grupurile conduse autoritar, se acumulează tensiuni, frustrări, ce determină 
comportamente agresive, ostilităţi între  membrii grupului . Atitudinea unor profesori faţă 
de elevi poate genera  stări conflictuale ori comportamente violente ale elevilor. Unii pro
fesori au o atitudine de ignorare dispreţuitoare a elevilor, evaluândui mereu în termeni 
negativi şi depreciativi. Indife renţa  profesorilor  este cea mai importantă manifestare a 
dispreţului faţă de elevi. Sunt numeroşi elevii care suferă din această cauză.  

Relatia de autoritate influenteaza și tipul de comunicare. De cele mai multe ori, 
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comunicarea este lateralizată, adică profesorul e cel care emite și care monopolizează co
municarea, iar elevul rămâne  doar  un  receptor  pasiv. Comunicarea între elevi în cadrul 
unor grupuri de lucru este destul de restrânsă, iar opiniile elevilor cu privire la viața clasei 
sunt prea puțin luate în considerare. Nevoia de expresie și de comunicare e o nevoie fun
damentală a oricarui individ, iar grupul școlar este un loc privilegiat de satisfacere a aces
tor nevoi. Nesatisfacerea lor antrenează inevitabil o frustrare ce se va traduce prin com
portamente agresive. 

Fenomenul violenței școlare trebuie analizat  în contextul apariției lui.  Școala 
poate juca un rol important  în prevenirea  violenței școlare. Și asta nu numai în condițiile 
în care sursele violențelor sunt în mediul școlar, ci și în situația în care sursele se află în 
exteriorul școlii. 

Multe dintre comportamentele violente ale elevilor se manifesta ca o transgresiu
ne a regulilor școlare. Clasa este o microsocietate a cărei funcționare necesită stabilirea 
unor reguli clare ce se cer respectate de toți membrii grupului școlar.  
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VIOLENŢA ÎN FAMILIE 
Prof .  Marian Mihaela Marilena 

Colegiul Naţional “Anastasescu” Roșiori de Vede, Teleorman 
 

“Victoria obţinută prin violenţă este echivalentul unei înfrângeri, pentru că este temporar
ă.”  Mahatma Gandhi 

Fiecare dintre noi ştie foarte bine ce este violenţa. Ea ne evocă în minte moarte, 
tortură, masacre, război, oprimare, criminalitate sau terorism, epurare si genocid. Întrun 
registru mai puțin dramatic, ne gândim la « lipsa de civilizație », insulte şi injurii, nepoli
tețe si atitudini nerespectuoase. Cu toate că e un fenomen atât de cunoscut, nu e ușor sa 
ajungem la o definiție satisfăcătoare şi în același timp consensuală. Unii evoca în mod 
spontan folosirea forței şi se focalizează asupra vatamanilor fizice. 

Violenţa  domestică este o amenințare sau provocare, petrecuta in prezent sau in 
trecut, a unei răniri fizice in cadrul relației dintre partenerii sociali, indiferent de statutul 
lor legal sau de domiciliu. Atacul fizic sau sexual poate fi însoțit de intimidări sau abuzuri 
verbale; distrugerea bunurilor care aparțin victimei; izolarea de prieteni, familie sau alte 
potențiale surse de sprijin; amenințări făcute la adresa altor persoane semnificative pentru 
victima, inclusiv a copiilor; furturi; controlul asupra banilor, lucrurilor personale ale victi
mei, alimentelor, deplasărilor, telefonului si a altor surse de îngrijire si protecţie. Fenome
nul este prezent in realitatea noastră astăzi, mai aproape sau mai departe de căminul nos
tru, de valorile noastre, de obiceiurile privind rezolvarea conflictelor si cele privind auto
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controlul asupra impulsurilor. 
  „Violenţă în familie" este orice act vătămător, fizic sau emoţional care are loc 

între membrii unei familii. Aceasta poate include un singur episod sau mai multe acte de 
violență, formând un model de comportament abuziv prin exercitarea controlului. Violen
ța în familie este un comportament intenționat. Scopul violenței în familie este stabilirea și 
exercitarea puterii și controlului asupra altei persoane. 

    Cel mai rău este in mediul rural, unde femeile rămân blocate in gospodarii si se 
rușinează de  „gura lumii”. Nici comunitatea nu le ajuta, arătânduse extrem de îngădui
toare cu bărbații violenți, conform zicalei "daca bărbatul nu te bate, înseamnă ca nu te 
iubește".   De multe ori, frustrările acumulate duc la scandal, iar daca bărbatul nici nu 
muncește şi mai şi bea, ajunge sa işi bată nevasta "pentru a nusi pierde autoritatea", 
spun psihologii. 

Întradevăr, sărăcia si băutura formează un adevărat cocteil Molotov in multe 
căsnicii, iar consecințele sunt dezastruoase. 

Potrivit statisticilor Politiei Romane, în anul 2015, la nivel național, au fost sesi
zate 28.204 infracțiuni de violenţă. Numărul total al victimelor a fost de 28.796, din care 
doar 4.414 erau bărbați, restul fiind femei. 28.362 de persoane au fost reclamate ca ar fi 
comis infracțiuni privind violenta în familie (soț/soție, concubin/ concubina, părinte/
tutore, fiu /fiica, sau alte grade de rudenie), iar dintre aceștia 24.202 erau bărbați, 3.979 
femei si 181 minori  136 de sex masculin, iar 45 de sex feminin care, de regulă, sunt 
acuzați ca îşi bat bunicii. 

  Datele statistice au fost obținute de Asociația Necuvinte, în urma unei solicitări 
speciale adresate IGPR. În plus, 56% din cazuri sau petrecut in mediul urban (asta nu 
înseamnă că în mediul rural nu pot fi mult mai multe, însă ele nu sunt înregistrate la Poli
tie), pe lista infracțiunilor figurând, printre altele:omor, tentativa de omor, lovituri cauza
toare de moarte, loviri, rele tratamente aplicate minorului, lipsire de libertate in mod ile
gal, amenințare, şantaj, viol, întreținere de relații sexuale cu minori, violare de domiciliu, 
incestul, abandonul copiilor sau interzicerea de a merge la școala. 
         Ce putem face? Multe, dar ar trebui să fim motivaţi, hotărâţi şi perseverenţi. În 
primul rând, ar trebui sa ne preocupe serios aceasta boală gravă a societăţii românești: 
violenţa in familie. Copiii sunt deseori agresați, femeile sunt supuse la cele mai brutale 
sau sofisticate forme de violenţă. Ar fi nevoie de o schimbare a mentalităţilor, de EDU
CAŢIE nu numai a celor mici, dar şi a celor mari. 
 

 
 

VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ - MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

  

 

                                                                                            ÎNV.  MIHALCEA IULIA  
                                                                           ȘC. GIMNAZIALĂ IZBICENI, OLT 

 

                Violenţa în şcoală este o realitate pe care no 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. 
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Cuvinte cheie: violenţă şcolară, prevenire 
            Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în 
societate, iar de câţiva ani şi în şcoală. Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca 
rezultat al faptului că elevii sunt la o vârstă la care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar 
această indisciplină poate duce la un comportament violent. Lipsa modelelor sociale, me
diatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi indisciplină pot influenţa comportamentul 
elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor. Societatea româ
nească trece printro criză din punctul de vedere al valorilor sociale. Violenţa este din pă
cate pentru mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar formele dramatizării şi 
exagerării atrage publicitatea dorită, ratingul. În massmedia 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 sur
se de informare spun contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt 
acasă, pe stradă, se uită la televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se 
poarte – este contrazis de ce văd în rest. Părinţii nu se implică suficient. Tema „violenţa” 
invită din păcate şi la respingerea vinovăţiei şi a răspunderii. Părinţii pot înfiera educaţia 
lipsă sau greşită din familie. Şcoala singură nu poate să reziste tendinţei actuale. Este ne
voie de o politică hotărâtă de combatere a violenţei sociale şi de educare a adulţilor. Agre
siunile 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 săşi 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 şcoa
lă a unui psiholog care să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţi
tă şi necesitatea educării părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escaladate tocmai 
prin implicarea acestora, ajungânduse 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 colabora
re cu poliţia, instalarea unor sisteme de supraveghere video în curtea şi holurile şcolii. În 
această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi deopotri
vă. 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 îm
potriva violenţei. Rolul prevenţiei violenţei: întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea 
creativităţii şi sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul şcolar poate ajuta la clădirea 
aprecierii personale. Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală, trebuie săl convingem că el 
este valoros pentru societate şi pentru noi. Astfel îi vom întări personalitatea. Înţelegerea, 
abnegaţie şi model, o relaţie optimă profesorelev cântăresc mai mult decât pedeapsa. 
Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să înţeleagă relaţiile sociale şi săi pregătească 
să fie responsabili, să se poată descurca întro societate a vitezei. Există consens în părerea 
că cea mai mare parte a potenţialului de agresiune și violență care apare în şcoală este 
„importat”. Dar este sigur că există şi factori şcolari care duc la violenţă, începând cu rela
ţia profesorelev şi climatul social până la metodele de predare, evaluare, eşec, izolare. 
Atitudinea violentă a unor elevi are cauze atât externe cât şi interne. Cauzele externe 
ocupă un loc uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din familie, alăturarea la grupuri 
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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 fac
tori 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; săşi exprime părerea, chiar dacă aproape toţi din grup au 
alte opinii; să ceară ajutor, să dea anunţuri, să descrie făptaşul. Lecţie foarte importantă 
pentru curajul civil este exersarea. Jocul de rol, prin care devenim conştienţi de temerile şi 
limitele noastre de acţiune. Deseori subapreciem diversitatea posibilităţilor noastre de 
acţiune. În jocurile de rol şi exersările concrete cu situaţii de violenţă directă putem 
descoperi noi răspunsuri creative la situaţii de conflict. Antrenamentul atitudinii ne oferă 
şansa să încercăm, să exersăm şi să reflectăm la atitudini neprobate. Curajul civil al 
copiilor este cerut des în situaţii de toate zilele. Astfel de situaţii ar putea fi: unui elev i se 
cer bani pentru a fi protejat împotriva altor agresori, sau o gaşcă pretinde un furt din 
magazin ca ritual de intrare. Astfel de situaţii trebuie explicate detaliat. Se va cere elevilor 
să spună cum sar 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, dezbătânduse 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. Cer
inţe 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 învă
ţare 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 ca
naliza 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 religioa
se 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 demnita
tea umană şi pentru o convieţuire paşnică, tolerantă presupune găsirea unui punct de vede
re, a unei hotărâri personale. Acest lucru se poate întâmpla cu ajutorul mijloacelor argu
mentative ale învăţării. Prelucrarea, câştigarea unei poziţii poate fi încurajată şi de repre
zentarea 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 accen
tul cade pe rolul răspunderii personale. Nu trebuie promovată atitudinea de a tolera violen
ţa (în cazul bătăilor din curtea şcolii, sau în clasă), ci de a lua atitudine, după posibilităţi, 
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împotriva violenţei. 
 

 
 
 
 
 

 VIOLENŢĂ VERSUS NONVIOLENŢĂ  
 
 

                                                                                             Prof. Mihăilă Lizetta 
                                                                     Şcoala gimnazială nr.113, Bucureşti 
 
 
            “Un copil este că o sămânţa de floare...cât de frumos va creşte, cât de 

frumos va rodi, depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce
 pământ şi de câtă lumina şi apă are, de cât e de ferită de frig, de
 furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă...Cum ai putea so rupi ori
 să o calci în picioare când e tot ce va mai rămâne în urmă ta?” (Irina Petrea)  

 
Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex şi  care  apare  din

  ce  în  ce  mai  de,  în ultimul  timp.    Şcoala  a devenit,  încet încet  ,,câmpul  de lupta”, 
ori  locul  propice  de manifestare a conflictului între copii şi între adulţicopii, iar raportu
rile de forţă ori violenţă de orice fel, sunt prezente din ce în ce mai des.  
             Fără să ne dorim acest lucru şi fără să fim ,,mesageri” ai violenţei, sun
tem  nevoiţi  să  rezolvăm   conflicte, săi convingem pe cei din jur că  există 
şi alte modalităţi de aţi spune punctul de vedere, de a te face  remarcat şi plăcut şi de 
a fi ascultat.  
             Violenţa este de mai multe feluri :  
 violenţă fizică ( este prezenţa atunci când cineva face uz de forţă fizică pentru a răni pe 
altcineva, pentru diverse scopuri)  
 violenţă psihică (există atunci când cineva dăunează imaginii de sine a altcuiva,  încear
că  şi  uneori  şi reuşeşte să domine pe ceilalţi , de obicei persoane mai slabe,  
mai mici, că vârstă ori care pot fi manipulate , mai mici 
ca  vârstă ori care pot fi manipulate.  
 
           Întrun atac  agresiv se încearcă transformarea unui indi
vid în instrument, în folosirea personală, precum şi apelarea la violenţă pentru înlăturarea/
devalorizarea semenului, perceput că adversar.  
         În cazul elevilor, efectele folosirii violenţei sunt următoarele:  
 
        Violenţă fizică alterează atât sănătatea şi integritatea corporală a victi
mei, cât şi evoluţia să psihologică. Dacă este vorba de elevi, apare tendinţa de aban
don şcolar,  

de refuz, de teamă, de depresie.  
     Violenţă verbală duce la scăderea încrederii copilului în el, retragerea şi izolare.  
 
       Un studiu britanic a ajuns la concluzia că în fiecare an , 10 elevi au tentative de sui
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cid  
 
Cele mai frecvente situaţii prezente în mediul şcolar sunt următoarele :  
• agresiuni fizice directe: lovirea/ împingerea unui coleg;  
• agresiuni fizice indirecte: lovirea unui obiect ce aparţine colegului vizat;  
• agresiuni active verbale directe: înjură, ameninţă; ironizează;  
• agresiune fizice indirecte: refuzul de a realiza o sarcina, de a da curs unei rugăminţi;  
• agresiuni verbale directe: refuzul de a vorbi;  
• agresiuni verbale indirecte: negativism.  
 
       Abundenţa de modele de conduită agresivă din massmedia, din familie, în desenele 
animate, în filme, oferă copilului exemple negative de comportament, pe care acesta le 
adoptă,  

de cele mai multe ori, involuntar. ;  
      Certurile dese şi violente din familie, îl determina pe copil să ,,trateze” şi el diverse
le  neplăceri de la şcoală tot cu ,,pumnul”, ,,palmă ,,  înjurături şi ameninţări.  
 
SFATURI:  
 
 susţineţi copilul şi apreciaţii performanţele prin laude, încurajări  
 nu fiţi excesiv de autoritari şi nu
i supuneţi la reguli care depăşesc posibilităţile lor în raport cu vârsta 
 nu folosiţi calificative precum : „Nu eşti în stare...”; ,,Sigur nu o să reuşeşti’„ 
„Incompetent”;  
 nui oferiţi recompense pentru comportamente negative, pentru a evita răsfăţul  
 înţelegeţi nevoile copilului şi securizail afectiv, chiar şi atunci când greşeşte  
 nu manifestaţi comportamente violente în preajma copilului  
 formaţii copilului o imagine pozitivă despre sine  
 nu faceţi comparaţii între copii  
 

       Nonviolenţă este cea mai bună cale de rezolvare conflictelor,  care  pot  fi
  transformate  în  oportunităţi de autocunoaştere şi relaţionare mai bună cu ceilalţi. 

 
 
 

VIOLENŢA NU ESTE O SOLUŢIE! 
 

Prof.Mihăilescu Pîrvan Florinela 
Colegiul Tehnic “ General David Praporgescu” 

Turnu Măgurele, Teleorman 
 

Conceptul de violenţă suscită, în literatura de specialitate, numeroase definiţii, 
cu multiple suprapuneri şi particularizări. Etimologic, termenul se extrage din rădăcina 
latină „vis”, care înseamnă “forţă”. Astfel, se evidenţiază ideea de putere, de dominaţie, 
de folosire a superiorităţii fizice asupra celuilalt. 

Dicţionarul de psihologie evidenţiază mai multe definiţii ale agresivităţii: 
„comportamente încărcate de reacţii brutale, distructive şi de atacare; atitudine bătăio
asă; însuşire de a trăi şi de a asigura trebuinţele principale vitale (alimentare şi sexuale) 
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prin forţă; este o reacţie înnăscută ca o formă de adaptare; rezultat al frustraţiilor” . 
Evolutia societatii umane a pozitionat violenţa ca un comportament nedorit şi 

descurajat. Dar cazurile de violenţă rămân o constantă în societate, fiind în final o formă 
de exprimare care semnalează anumite disfuncţii. 

Violenţa ca manifestare îmbracă diverse forme, însă dintre toate formele de 
violenta, cea verbala rămâne predominantă, fără ca impactul său să fie de neglijat în 
comparaţie cu violenţa fizică si semnaleaza de obicei un potential de escaladare catre 
alte tipuri de violenta, in special cea fizica. 
Indiferent de mediul din care provine, orice fiinţă poate fi victimă unei forme de violenţă. 
Manifestată fie ca agresivitate, fie ca abuz sau chiar ca intimidare,  persoana asupra 
căreia se manifestă un astfel de comportament va dezvolta diverse afecţiuni psihice. 

Una din formele de manifestare a violenţei, cel mai des răspândită este 
considerată a fi violenţa verbală. 

 Abuzul verbal sau violenţa verbala este o forma de comportament abuziv prin 
limbaj. Violenţa verbală reprezintă un model de comportament care poate afecta serios 
dezvoltarea emoţională sănătoasă a unei persoane. Sa demonstrat că şi o expunere 
singulară la un astfel de comportament poate fi suficientă pentru a afecta încrederea în 
sine şi starea fizică şi emoţională a unei persoane. 

Violenţa verbală este definită ca o formă de manifestare emoţională prin care 
cel ce abuzează doreşte să controleze o persoană. Cu atât mai mult sunt predispuşi la 
abuzuri verbale copiii ai căror părinţi au o inclinaţie spre astfel de comportamente. Şi în 
ciuda consecinţelor pe care le poate avea şi a faptului că este cea mai întâlnită formă de 
abuz, violenţa verbală în general nu este tratată cu aceeaşi seriozitate ca şi celelalte 
forme de abuz, pentru că nu există dovezi fizice. 

Fie că apare în familie, la şcoală sau în grupul de prieteni, violenta verbală se 
poate manifesta prin: ameninţări sau intimidări, critica neconstructivă, porecle jignitoare, 
ţipete, învinuiri şi reproşuri repetate, manipulare emoţională, atitudini descurajatoare, 
farse repetate, diminuarea meritelor persoanei respective sau transmiterea ideii că vic
tima nu valorează nimic fără agresor. 

Un copil care a fost victimă a violenţei verbale poate prelua cu uşurinţă această 
modalitate de exprimare în relaţie cu alţi copii sau cu alte persoane adulte, atunci când 
va creşte. 

Dea lungul timpului numeroşi psihologi au evedenţiat rolul primordial al facto
rilor în dezvoltarea individului. Factorii esenţiali în dezvoltarea personalităţii sunt eredi
tatea, mediul şi educaţia. 

Astfel, Jean J. Rousseau în lucrarea “Emil sau despre educatie”, introduce con
ceptul de “educatie negativa”. Increzator in perfectiunea initiala a omului, Rousseau cre
dea ca acesta sar putea dezvolta fara interventii venite din afara. Omul se naste bun. 
“Nu exista perversitate originara in sufletul omenesc; ne exista un singur viciu despre 
care sa nu poti spune de unde si cum a patruns in el”. Insusirile cu care omul se naste, in 
mod natural, se dezvolta dupa finalitatea lor iminenta, si se dezvolta bine, daca nu in
tervine omul, care cu stangacia si pervesitatea lui strica totul. 

Astfel, dacă la naştere individul este bun de la natură, am putea presupune că 
ceilalţi factori sunt cei care dau naştere fenomenemor negative, indezirabile pentru so
cietate. De aceea, este esenţial să existe o colaborare între şcoală şi familie, deoarece 
numai în acest mod sar putea stabili un plan de intervenţie pentru dezvoltarea armonio
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asă a tânărului. 
Concluzionând, pot spune că violenţa nu este o soluţie, mai mult decât atât 

acest fenomen negativ are şi o serie de consecinţe. 
Principalele consecinţe ale violenţei instituţionale sunt: neactualizarea poten

ţialului propriu, stresul, sentimentul de autoeficacitate scăzut. Atmosfera violentă devine 
un mediu opresiv, în care funcţionarea optimă a psihicului şi dezvoltarea personală devin 
imposibile. Astfel, instituţia nu doar găzduieşte violenţa, ci şi o generează, prin frustrarea 
pe care o determină în personalul implicat. Este evident că trauma, tensiunea psihică, 
stresul, stima de sine scăzută, sunt consecinţe şi ale violenţei verbale, şi ale violenţei so
ciale, emoţionale sau instituţionale. 

O viaţa fără violenţă, în care drepturile fiecărui individ, pe care le are prin 
prisma faptului că sa născut să fie respectate, o lume în care elemente precum toler
anţa, acceptarea, bunătatea să fie primordiale în faţa celor opuse ar fi ideală. O astfel de 
viaţă nu numai că ar reduce posibilele implicaţii psihice ulterioare datorate oricărei 
forme de abuz, dar ar crea o armonie între indivizi. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCO-
LARE 

 
prof. înv. primar Mariana Mircioi 

Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” Brăila  
 
 

Atunci când cele două medii educaţionale  şcoala şi familia  se completează şi 
se susţin, ele pot asigura întro mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea 
şcolară, dar şi în viaţa socială. Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indifer
ent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în 
educaţia copiilor lor, se observă o îmbunătăţire a performanţelor elevilor. Așadar educaţia, 
ca acţiune socială organizată, presupune colaborarea între mai mulţi factori: familia, 
şcoala şi comunitatea. Democratizarea educaţiei face necesară deplasarea centrului de 
interes de pe cunoştinţe impuse  pe obiective, de pe programe abstracte  pe nevoile 
curente ale elevului, astfel încât acesta să fie centrul de interes al tuturor. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în 
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sprijinul copilului la nivelul procesului educativ. El presupune o unitate de cerinţe, opţi
uni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional se 
desfăşoară împreună cu actul educaţional  propriuzis. El se referă la proiectarea, decizia, 
acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi educaţionali. 

În acest sens, am încheiat un parteneriat cu Biblioteca Județeană „Panait Istrati” 
Brăila și am miam propus să desfășor împreună cu elevii mei diferite activități educative.  

Pe parcursul acțiunilor desfășurate în sediul bibliotecii se vor urmări: stimularea 
interesului copiilor pentru lectură, dezvoltarea capacităților de exprimare, a creativității, 
asigurânduse astfel progresul școlar al elevilor. 

Așadar, obiectivele propuse au fost: 
implicarea elevilor în diferite activități educațive și culturale;  
promovarea interesului pentru lectură; 
dezvoltarea gândirii creative, prin metodele și tehnicile specific de interpretare a 

unui text literar; 
valorificarea mesajelor educative care se desprind din diferite opera literare; 
dezvoltarea abilităților de viață și a competențelor de lectură, în vederea consoli

dării unui comportament moral adecvat. 
Prima activitate la care au participat deopotrivă elevi și părinți a fost „Nocturna 

bibliotecilor”. Participanții sau implicat în atelierele creative propuse de organizatori: 
păpuși din sfoară, facepainting, tricotat, croșetat, handmade, pătura povestitoare, story 
tellers, brutărie. 

A doua activitate a avut loc la Mediateca Bibliotecii și a constat în particparea la 
vernisajul expoziției de desen „Vis de copil” al Biancăi Ștefania Althamer, elevă la Liceul 
Pedagogic „D. P. Perpessicius”. Peste 50 de lucrări ale tinerei au fost expuse pe simeze. 
La nouă ani și jumătate micuța este pasionată de desen, muzică, dansuri și gimnastică 
aerobică. Nu puține sunt concursurile la care Bianca a participat, iar talentul ia fost 
răsplătit cu multe premii. Colegii ei și părinții acestora iau admirat lucrările, iau ascultat 
cum a început povestea culorilor în viața ei, au felicitato și iau urat succes la următoarele 
evenimente din viața de artist.  

Pornind de la întrebarea „De ce ar avea nevoie copiii de filosofie?”, am participat 
cu elevii la activitatea „În țara lui bine și rău : filosofie pentru pici“. Pentru că filosofia 
sa născut din curiozitate, iar curiozitatea este vârsta copilăriei, elevii au devenit "mici 
detectivi" ai minții, au pus întrebări și au dat răspunsuri despre adevăr și opinie, 
povestinduși propriile experiențe. Gazdă a fost dna profesor Oana Ghețu, care o 
organizat o activitate interactivă cu elevii, arătândule câteva taine din lumea filosofiei.  

Participând cu plăcere la activitățile prezentate, elevii au aflat lucruri interesante 
despre ceea ce înseamnă cartea și nu numai, au colaborat eficient cu ceilalți colegi, șiau 
petrecut timpul liber întrun mod atractiv și util. Părinții au fost implicați în activitățile 
copiilor, dezvoltânduse astfel dimensiunea relației părintecopil, dar și familieșcoală. 

Se poate concluziona că acest parteneriat a reprezentat o punte de legătură între 
școală și familie, prin intermediul căreia sau valorificat cunoștințele elevilor, sau dezvol
tat relațiile de cooperare și colaborare, sau pus bazele formării competențelor de învățare 
permanentă ale elevior. 
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Spune Nu violenței, oferă un model pozitiv! 
 

Mirea Mihaela-Florentina, Colegiul Economic Buzău 
 
              Emoțiile definesc ființa umană, ca și rațiunea. Combinația celor două componen
te poate genera atitudini, comportamente, care de multe ori conduc la violență, agresivita
te dacă emoțiile nu au fost gestionate corespunzător la vârsta copilăriei, sau nu au fost 
învățați să facă lucrul acesta. 

Societatea contemporană, dominată de modele negative, care promovează nonva
lorile, nu pe cele pozitive, demne de urmat, este una superficială, axată doar pe aparență, 
de aceea nu se ajunge la esența lucrurilor, cum ar fi violența care se regăsește în medii 
diverse, de la cele defavorizate, până la cele din ,,așa zisa înaltă societate ”. 
 Violența este prezentă în viețile noastre, ale adulților sau copiilor, sub diferite 
forme, atât verbală, cât și fizică, motiv pentru care ar trebui să ne implicăm mai mult, în 
calitatea noastră de formatori de opinie, săi îndrumăm pe elevi către activități constructi
ve, pentru ai îndepărta de tentațiile oferite de anturaje nepotrivite sau de emisiunile, jocu
rile, care aduc în prim plan atitudini agresive. Un rol important în dezvoltarea copilului îl 
are familia, care ar trebui să fie implicată activ în viața acestora, să le ofere modele poziti
ve, dar și să controleze accesul acestora la diverse informații menite să promoveze violen
ța.  

Având în vedere că la vârste fragede copiii au un comportament imitativ, nu ar 
trebui să aibă  acces la desene animate sau la diverse jocuri care promovează atitudini sau 
un limbaj violent, aici intervin părinții care ar trebui să realizeze o selecție a informațiilor 
care ajung la cei mici. 

Tot mai multe familii se confruntă cu  violența domestică, situație dăunătoare 
dezvoltării normale a copilului, acesta fiind ținut captiv întro astfel de familie, în cele din 
urmă, devine un adult la fel de agresiv, de aceea pentru a combate violența trebuie să ajun
gem la rădăcinile sale, mediul familial. Părinții trebuie să știe că educația nu se face prin 
violență deoarece aceasta, nu face altceva decât să genereze altă violență, astfel cheia 
reușetei este comunicarea. O situație tensionată poate fi rezolvată printro atitudine calmă, 
dar și prin comunicare, pentru că doar astfel vom înțelege sursa problemelor care ne con
duc spre manifestări agresive. 

Elevii, dar și părinții trebuie să știe că nu este o rușine să apeleze la ajutor specia
lizat dacă nuși pot stăpâni manifestările de furie sau dacă nu pot găsi răspunsuri la între
bările cei frământă și carei determină să devină agresivi față de sine sau față de cei cu 
care interacționează. 

O veche zicală spune să întorci și celălalt obraz dacă ești pălmuit. O astfel de 
atitudine poate să fie o soluție pentru a stinge un conflict, săi ignorăm pe cei care ne pro
voacă, deși nu întotdeauna cei implicați reușesc să înțeleagă în mod corect mesajul pe care 
am vrut săl transmitem. 

În altă ordine de idei o altă formă prin care putem să ne ajutăm copiii săși con
troleze atitudinile agresive ar fi îndrumarea lor către un sport, mai ales către artele marția
le, pentru că această modalitate de ași petrece timpul liber îi învață pe cei mici să fie dis
ciplinați, raționali, dar și să evite conflictele, pentru că sporturile de felul acesta nu promo
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vează agresivitatea, din contră, îi învață să nu răspundă decât pentru ași apăra viața. 
Așadar, pentru a stopa violența ar trebui să ne implicăm activ în viața comunității 

din care facem parte, dar și să oferim un model de conduită în acord cu ideile pe care le 
promovăm. 

 

 
COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 

 
                                                                    Profesor înv. primar Moise Caliopia     

                                                                     Şcoala Gimn. Nr. 3 Lupeni, jud. Hunedoara 
 
 Violenţa este o componentă importantă a deviaţiei comportamentale, înţeleasă 
ca o formă deficitară de raportare a persoanei la realitatea înconjurătoare. Ca fiinţă soci
ală, omului i se pretinde, de la vârsta când dobândeşte discernământ, să ţină cont de cei 
din jurul său, să relizeze, aşa cum spunea Jean Piaget, echilibrul între ,,asimilare şi aco
modare”. Din aceasta înţelegem că interesele individuale trebuie împlinite numai în de
plină rezonanţă cu cele ale comunităţii, pentru ase afla în legalitate. 
 Această cerinţă se învaţă, dar şcolarii mici au de parcurs un drum destul de lung 
de acumulări şi experienţe pentru a ajunge la echilibrul mai sus amintit. La vârsta de 810 
ani, violenţa este folosită frecvent, în diversele ei forme. Copiii violenţi ajung astfel la un 
deficit de integrare în colectivitate, în societate în general, marcaţi fiind de promovarea 
unor valenţe emoţionale, de tentaţiile teribiliste, în locul dorinţei de exprimare autentică 
a personalităţii. 
 Curând, voilenţa devine un argument nedorit în comunicarea cu ceilalţi.Aparent 
sau în realitate, neputinţa de afirmare normală în cadrul unei colectivităţi – grupul formal 
sau informal este suplinită de utilizarea forţei, ajungânduse astfel la un ,,adevărat fali
ment” al relaţiilor în cadrul grupului.La acest comportament recurg copiii cu dificultăţi de 
integrare, cei greu adaptabili, respinşi motivat sau nemotivat de colectivitate sau cei care 
nu au beneficiat deo educaţie corespunzătoare, de o conştientizare a valorilor sociale şi 
umane. 
 Se pot enumera câteva tipuri  de violenţă la care sunt expuşi elevii: 
violenţa emoţională; 
 violenţa fizică; 
 agresiunea părinţilor sau a altor membrii ai familiei; 
stress provocat de părinţi, de cerinţele prea mari faţă de copii referitoare la performan
ţele lor;                                                                                                                     critica şi sancţi
unile exagerate ce vin dinspre profesorii care nuşi cunosc suficient de bine elevii; 
violenţa stradală, escrocherii, şantaj din partea unor tineri fără ocupaţie; 
 Sunt mai multe tipuri de violenţă întâlnită la şcolarii mici. Forma verbală este 
destul de frecventă dacă ne gândim la limbajul argotic, injurios sau dea dreptul trivial. 
Violenţa fizică este şi ea foarte frecventă dar, o formă des întâlnită la copiii din clasele 
primare constă în aşa zisele ,,răutăţi minore” porecle, etichetări ironice, cu trimiteri la 
diverse particularităţi fizice. 
 Rezolvarea acestor chestiuni este în egală măsură necesară şi dificilă. Fiecare 
învăţător care îşi cunoaşte elevii utilizează diferite modalităţi în funcţie de situaţiile con
crete, particulare pe care le întâmpină. Primul pas în corectarea greşelilor de comporta
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ment este recunoaşterea lor, semn că vinovatul doreşte să se îndrepte. Prin discuţii, ex
plicaţii, trimiteri la regulamentele pe care sunt obligaţi să le respecte toţi cei implicaţi în 
actul de educaţie, prin activităţile desfăşurate în timpul orelor de curs şi prin cele 
extracurriculare, se încearcă obţinerea unor rezultate mulţumitoare în acest sens.  
 Utile se dovedesc a fi creaţiile literare sau plastice cu o tematică adecvată, com
punerile, lecţiile de educaţie civică. Observând joaca elevilor în pauze, se distinge clar 
opţiunea acestora pentru ,,lupte” între eroii din desenele animate, lupte violente, com
plicate, cu arme la fel de ,,spectaculoase” ca şi denumirile lor. Acestor elevi li se poate 
explica faptul că armele de orice fel fac victime, că pot opta pentru nişte obiecte mai 
puţin periculoase, mai inofensive. Acelaşi sfat lau primit copiii cu care am fost în excur
sie la diferite obiective istorice, văzândui că au cumpărat jucării contondente. 
 Foarte eficientă pentru orele de educaţie civică sa dovedit metoda numi
tă ,,tribunalul clasei”. Gesturi sau fapte ale unor copii au fost analizate sub forma unui 
proces cu apărători, acuzatori şi un judecător. Argumentele pro şi contra dau la iveală 
idei interesante şi stimulează totodată imaginaţia şi inventivitatea copiilor. Atunci când 
înţeleg că vina este a ambelor părţi, copiii încearcă să fie mai reţinuţi, să aibă măsură în 
toate, pornind de la adevărul că nimeni nu este perfect. 
 Deosebit de eficiente se dovedesc a fi activităţile desfăşurate în cadrul proiecte
lor educative, care au îmbrăcat forme diferite şi au avut drept scop tocmai cultivarea 
relaţiilor de prietenie, colaborare şi întrajutorare, a sentimentului de apartenenţă la un 
grup, de dezvoltare a spiritului de echipă. 

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 recu
noaşterea 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 înţe
legerea interculturală, atât de importantă. În centrul învăţării despre rezistenţa fără vio
lenţă trebuie să se afle iubirea. A plăti ura cu aceeaşi monedă nu înseamnă decât să con
tribui 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. 
 Experienţa la catedră ne arată că violenţa în rândul celor mici este o realitate 
care poate fi ţinută sub control, iar manifestările enumerate la început întâlninduse mai 
rar şi 
 întro măsură acceptabilă. Energia copiilor poate fi canalizată pe teritoriul unor activităţi 
cu încărcătură exclusiv educativă. 

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. 
 Este foarte important însă  ca niciodată să nu considerăm că sa făcut totul în 
acest domeniu. Combaterea violenţei fără violenţă şi inocularea spiritului de toleranţă în 
comportamentul celor mici rămân obiective permanente ca educaţia însăşi, iar mijloace
le folosite se multiplică în concordanţă cu schimbarea continuă a realităţii, a societăţii în 
care trăim. 
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STOP VIOLENŢEI! 
 

Prof. inv. primar Ţigănilă Vasilica 
Sc. Gimnazială nr. 190, Bucureşti 

 
“Violenţa este imorală pentru ca ea prieşte mai degrabă urii decat dragostei. Ea distruge 

comunitatea şi face fraternitatea imosibilă.” 
Martin Luther King  Jr. 

 
Cu toţii recunoaştem că este mai eficient să previi un act de violenţă decat să 

intervii atunci cand acesta sa produs deja. 
Activităţile antiviolenţă desfasurate la nivelul clasei se pot dovedi eficiente în 

rezolvarea problemelor specifice identificate prin angajarea reală a elevului. Pentru ca 
şcoala să devină un spatiu al siguraţei este necesară implementarea unor strategii activ 
participative la nivelul clasei (studiu de caz, joc de rol, analiză critică a mesajelor audiovi
zuale ce au continut violent, problematizarea etc), care să conducă la constientizarea şi 
dezvoltarea unei atitudini critice a elevilor faţă de problematica violenţei şcolare. În ace
laşi timp este necesară şi derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe aceeaşi 
temă  (săptamana Antiviolenţă, jocuri, concursuri si expoziţii tematice, întalniri cu spe
cialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de violenţa şcoalară la care sa parti
ciple elevi, cadre didactice şi părinţi). 

Prin activitatile derulate inclusiv cele extracurriculare elevii vor deprinde abili
tăţi esenţiale pentru a face faţă situatiilor conflictuale sau care implică violenţă: 

control/inteligenţa emoţională 
rezolvare de conflicte 
docializare/legare de prietenii 
capacitate de a rezolva probleme 
capacitate de ascultare activa 
abilităţi de afirmare de sine 
conştietizarea valorilor  
construcţie a unui profil moral 
Astfel fiecare elev are sansa de a se simţi că reprezintă un reper semnificativ în 

viaţa clasei, că este direct responsabil de tot ceea ce se întamplă în clasa prin reuşita per
sonală dar şi a grupului. 
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Aspecte ale fenomenelor de violenţă verbală la şcolarii mici 
 

Prof.înv.primar Moise Monica 
Şcoala Gimnazială Nr. 190, Bucureşti 

 
 „Educaţia este un vaccin împotriva violenţei”( Edward James Olmos) 
 După cum se cunoaşte, curriculumul şcolar vizează formarea la elevi a capacită
ţilor, deprinderilor şi competenţelor pentru viaţă care să le permită acestora să se adap
teze optim unui sistem flexibil şi dinamic. O şcoală prietenoasă cu copiii este interesată 
un numai de parcurgerea conţinuturilor curriculare, ci şi de dezvoltarea elevilor din punct 
de vedere fizic, mental, relaţional, comunicativ etc. 
 Pe parcursul şcolarităţii mici au fost semnalate adeseori ca forme de violenţă 
între elevi agresiunile verbale. În relaţionarea elevilor cu colegii lor apar situaţii conflictu
ale manifestate prin următoarele aspecte: 
 jigniri legate de ritmurile diferite de dezvoltare fizică ( puseul de creştere fizică sau dim
potrivă, rămânerea în urmă, în comparaţie cu majoritatea celorlalţi copii); 
 ironizarea unor trăsături fizice sau psihice, morale specifice anumitor elevi; 
 percepţia şi interpretarea eronată de către copii a unor gesturi şi atitudini ale colegilor 
lor în timpul  derulării diferitelor activităţi şcolare etc. 
 O bună cunoaştere a psihologiei vârstelor de către cadrele didactice poate evi
denţia oportunităţi de prevenire şi rezolvare a situaţiilor conflictuale determinate de 
astfel de comportamente. 
 De asemenea, creează pentru elevi oportunităţi de dezvoltare relaţională orga
nizarea de către cadrele didactice a unor activităţi extracurriculare, cum ar fi: 
 activităţi artistice: încurajarea copiilor să scrie mici povestiri sau schiţe care să prezinte 
momente inspirate din viaţa şcolară, din faptele de violenţă verbală trăite de colegii lor; 
 activităţi sportive – iniţierea unor jocuri de echipă care să faciliteze întărirea relaţiilor şi 
atitudinilor pozitive între copii; 
 organizarea de expoziţii de desene, picturi şi colaje ale copiilor pe tema violenţei (de 
exemplu, o expoziţie cu tema „Stop Violenţei! Săi ajutăm pe colegii noştri!”), a unor con
cursuri artistice, sportive; 
 implicarea elevilor în propunerea de reguli împotriva violenţei cu scopul de a ai respon
sabiliza pe copii în a se conforma acestor reguli; 
 organizarea unor întâlniri cu medicul sau asistentul medical al şcolii, consilierul şcolar 
pentru a realiza interacţiuni mai constructive între elevi; 
 jocuri de rol în care copiii să simuleze un proces (juridic), pornind de la o situaţie conflic
tuală petrecută în timpul liber sau la şcoală; 
 organizarea unui atelier comun părinţi elevi pe tema: „ Cum ne ajută părinţii să rezol
văm o situaţie neplăcută?”. 
 Astfel, în perioada actuală, şcoala trebuie să treacă dincolo de legăturile formale 
cu familiile copiilor şi să stimuleze cu adevărat participarea părinţilor copiilor în vederea 
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soluţionării paşnice a situaţiilor de agresiune verbală şi nu numai, „ să dezvolte adevărate 
parteneriate active, folosind o gamă largă şi variată de modalităţi: programe de educaţie 
a părinţilor şi responsabilizarea părinţilor pentru a susţine activ direcţiile educaţiei mo
derne care vizează libertatea de opţiune, participarea la decizii, exprimarea opiniei, re
zolvarea de probleme, drepturile şi responsabilităţile copilului. 
Bibliografie: 
- Jigău M., Balica M., Fartuşnic C., Liiceanu A., Mărunţescu A., Săucan D., Voinea L.- Pre-
venirea şi combaterea violenţei în şcoală- Ghid practic pentru directori şi cadre didactice, 
Buzău: Alpha MDN, 2006; 
- Rădulescu E., Tîrcă A.- „Şcoala prietenoasă- Experienţe de proiect”- Colecţia Împreună 
pentru o comunitate mai bună, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2004. 
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                                                                    Grǎdinița cu p.p. Junior Dej  jud. Cluj 
 
 
           Conflictul sociocognitiv e considerat ca o condiţie necesară a progresului cognitiv 
deorece este o sursă de schimbare a individului şi a sistemului în care acesta evoluează. 
Conflictul individului cu propria gândire nu este posibil decât în condiţiile de interacţiune 
cu alte discursuri sau acţiuni. Nu o dată la clasă unul dintre elevi a fost pus la punct de 
colegi datorită diferenţelor de opinii asupra programului zilnic. 
             Conlucrarea partenerilor întrun conflict sociocognitiv are loc doar în condiţiile 
în care aceştia se găsesc pe trepte diferite de dezvoltare intelectuală. Spe exemplu la 
clasă, condiţia apariţiei conflictului este organizarea activitţii didactice întro manieră 
care să stimuleze  o situaţie de opoziţie. Conflictul poate de naştere motivaţiei de a 
rezolva problemele care altfel trec neobservate, putând duce la un comportament cre
ator, la creşterea  coeziunii grupului şi a loialitǎţii dintre membrii lui. De aceea  este 
binevenită o focalizare a eforturilor pentru un management eficient al conflictului. Ele
mentele esenţiale pentru controlul conflictului sunt: comunicarea eficientă şi analiza 
conflictului însoţite de o apreciere a dinamicii sociale mai largi. Pentru conflictul socio 
cognitiv se impun următoarele principii pe care un bun manager ar trebui să le cunoas
că şi să le aplice:Menţinerea unei relaţii pozitive pe perioada conflictului prin asculta
rea activă, utilizarea întrebărilor deschise pentru clarificarea mesajelor.Diferenţierea 
dintre evenimente, comportament şi interpretarea lor, evaluarea diferitelor opţiuni. 
Focalizarea pe problemă nu pe persoane, folosirea unor termeni concreţi, specifici, 
comportamentali în descrierea situaţiei şi nu generali, utilizarea unui limbaj adecvat.
Utilizarea comunicării directe fără a reacţiona cu propriile argumente, clarificarea între
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bărilor, solicitarea informaţiilor pentru înţelegerea situaţiei, evitarea învinovăţirii şi 
etichetării interlocutorului, evaluarea impactului conflictului asupra relaţiei sau grupu
lui.Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului. Acestea pot fi: judecarea persoa
nei şi nu evaluarea mesajului, căutarea de contraargumente, reacţia prematură, ascul
tarea interlocutorului pentru a identifica greşelile şi nu pentru a înţelege mesajul, con
vingerea că numai el / ea are dreptate. 
  Procesele implicate  în managementul conflictului sunt: medierea, negocierea 
şi arbitrarea. Condiţia succesului oricăruia  din aceste demersuri este ca paricipanţii să 
dorească clarificarea conflictului.  
            Pentru a înțelege actele de violență în școli este mai mult decât important să 
cunoaștem motivele care duc la declanșarea acestora. De multe ori copilărești pentru un 
adult, motivele violenței fizice sau verbale în mintea unor adolescenți sunt grave, ceea ce 
îi face să reacționeze în funcție de felul în care concep o anumită situație sau în funcție 
de nivelul de educație primit. În urma unor studii realizate de specialiștii în domeniu și în 
urma declarațiilor elevilor din diferite școli, eleviiproblemă sunt aceia care au dificultăți 
în comunicarea cu părinții sau aceia care provin din familiile în care predomina climatul 
conflictual. Anturajul este, de asemenea, unul dintre motivele conflictelor școlare. Marea 
majoritate a elevilor se afliliază unor „găști” și copiază comportamentul și felul de a 
acționa al „partenerilor”. Chiar dacă există anumite acțiuni pe care nu le consideră 
adecvate, elevii acționează în funcție de comportamentul întregului grup de teama de a 
nu fi dați la o parte. Dorința de a ieși în evidență, teribilismul vârstei, nevoia de a se face 
cunoscuți sunt alți factori de violență în rândul elevilor. Toate aceste acte agresive 
influențează negativ sistemul educațional, dar si siguranța celor care învață în școlile în 
care incidentele violente „fac parte” din programa școlară.  
          Violența fizică este o problemă de actualitate atât în rândul cadrelor didactice cât și 
în rândul elevilor care învață în școlile românești. Pentru soluționarea problemelor 
conflictuale există numeroase metode, mai mult sau mai puțin folositoare în funcție de 
gravitatea situației: 
 medierea conflictelor școlare este un procedeu care constă în soluționarea disputelor 
prin intervenția unei persoane neimplicată în conflict.  
echilibrarea intereselor poate diminua riscul apariției conflictelor școlare prin acordarea 
aceluiași statut ambelor persoane participante la conflict.   
corectarea climatului conflictual în familie reduce numărul elevilorproblemă, principalii 
„suspecți” în declanșarea actelor violente.  
realizarea unui echilibru al statutului elevilor in școală; prin această procedură fiecare 
elev învață că este egal în drepturi indiferent de situația financiară sau de statutul social 
al părinților.  
           Majoritatea conflictelor trebuie soluţionate prin echilibrarea intereselor. O parte 
din ele, prin determinarea poziţiilor de drept. Cele mai puţine, prin determinarea 
poziţiilor de putere. Sistemul ideal de soluţionare a conflictelor ar trebui să fie creat 
astfel încât să reducă costurile disputei şi să găsească soluţii satisfăcătoare şi de durată." 
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INFLUENŢE   ASUPRA    DEZVOLTĂRII   COPIILOR 

         
Prof.înv.primar Nan Melania  

Școala Gimnazială Nr.3, Lupeni-Hunedoara 
 

Funcţia principală a familiei, creşterea copiilor, este distorsionată cu largi şi 
dramatice consecinţe în viitor. Perturbarea  acestei funcţii se petrece în general, ca o 
stare de boală cronică ce se acutizează în momentele evenimentelor de violenţă. Cerce
tările arată că  trauma copiilor care cresc întro atmosferă de violenţă, chiar dacă nu ei 
sunt victimele directe, este mai intensă şi cu consecinţe mai profunde şi mai de durată 
decât în cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor şi neglijării din partea pă
rinţilor (Catheline, Marcelli, 1999). 

Întro familie bântuită de violenţă, copiii cresc întro atmosferă în care nevoile 
lor de bază (nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate. 
Funcţiile parentale nu mai pot fi îndeplinite. O mamă victimă a violenţei soţului este mai 
puţin capabilă să asigure îngrijirile de bază necesare copilului (hrană, casă, igienă, haine, 
sănătate fizică) sau săl protejeze pe acesta de răniri, accidente, pericole fizice sau socia
le. Copleşită de ruşine pentru ceea ce i se întâmplă, de sentimentul eşecului în cea mai 
importantă relaţie interpersonală, de teroare, de autoacuzaţii (Polman,1994) femeia nu 
mai este capabilă de a juca nici unul din rolurile impuse de viaţa familiei. 

În atmosfera de violenţă, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tuturor 
relelor, de fapt rămâne întro singurătate umplută doar de ţipetele celor din jur. Această 
situaţie este probabil şi explicaţia numărului mare de accidente domestice  ale căror vic
time sunt copiii. 

Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente şi o condiţie fizică 
cei face uşor de recunoscut. Ei prezintă: 

probleme fizice: boli inexplicabile, expuşi la accidente în casă şi în afara casei, dez
voltare fizică mai lentă; 

probleme emoţionale şi mentale: anxietate mărită, simţământ de culpabilitate, frica 
de abandon, izolare, mânie, frica de răniri şi moarte; 

probleme psihologice: neîncredere în sine, depresie, comparare cu viaţa mai fericită 
a colegilor; 

probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalţi, pro
bleme cu somnul, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, relaţii pentru a scă
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pa de acasă, mutilare, consum de droguri şi alcool, comportament defensiv cu 
minciuna; 

probleme şcolare: neîncredere, eliminare, schimbări bruşte în performanţele şcola
re, lipsa de concentrare, lipsa de maniere sociale; 

identificarea cu eroi negativi; 
Există două tipuri de părinţi abuzivi, iar prin combinare apare şi cel deal trei

lea tip:  
părinţi abuzivi din dorinţa de a disciplina copilul; 
părinţi abuzivi din dorinţa, conştientizată sau nu, de a distruge copilul; 
părinţi abuzivi care afirmă că doresc disciplinarea copilului negând intenţia dis

tructivă; 
De obicei ei sunt cei mai periculoşi pentru că nuşi recunosc tratamentul inac

ceptabil pe care îl aplică copilului. 
În delimitare atitudinii corecte şi normale faţă de copil trebuie să se ţină cont 

şi de contextul socioeconomic în care trăieşte copilul, precum şi de nivelul de acceptare 
al societăţii vizavi de violenţă, pedeapsă fizică, etc.  

Fenomenul de abuz asupra copilului este considerat un fenomen multidimen
sional fiind prezent în toate societăţile şi la toate nivele acestora şi rezultând din interac
ţiunea mai multor elemente: particularităţi ale copiilor şi părinţilor, relaţiile care se stabi
lesc în cadrul intrafamilial, contextul cultural, comunitar şi societal. 

Când este vorba despre propriul copil, orice adult crede căşi poate exercita 
liber dreptul de al pedepsi pe copil. Pedeapsa fizică este folosită pentru a provoca dure
rea. Pedeapsa minoră, cea care nu periclitează fizic copilul, prin repetare sau folosită 
impropriu, în concordanţă cu faptele comise, poate conduce la traume psihice şi variază 
de la o lovitură cu palma până la utilizarea unor obiecte dure, rănirea, legarea, provoca
rea unor arsuri, tragerea de păr şi chiar otrăvirea. 

Vătămarea copilului se poate produce prin modalităţi diferite, având urmări 
grave pentru copil. În funcţie de gravitatea faptei este determinat şi gradul de abuz. For
me grave, periculoase pentru sănătatea copilului apar uneori printre modalităţile 
„educative” aplicate copilului de către un părinte, care îşi exercită dreptul de a pedepsi 
copilul. E foarte greu de determinat când apare abuzul, dar e clar că dacă este pusă în 
pericol sănătate psihică şi fizică a copilului e vorba de un abuz. Părintele îşi atribuie drep
turi depline asupra modului în care îşi creşte şi îşi educă copilul. La noi în ţară, din punct 
de vedere cultural sunt tolerate diferite forme de violenţă. 
          „În cultura tradiţională românească aţi bate copilul semnifică a face om din el şi un 
percept educaţional te învaţă să nu ascunzi bâta de copil. Se ştie că unde dă mama creş
te, iar bătaia e ruptă din rai. Dacă mentalitatea îţi recomandă aceste practici, propria ta 
experienţă de copil ţi le confirmă, şi nu există nici o şcoală pentru cea mai dificilă şi im
portantă meserie, aceea de părinte, părintele va apela la bătaie şi pedepse fizice fără a se 
întreba prea mult asupra consecinţelor şi a căuta alternative.” 

Există numeroase cauze ale aplicării pedepsei fizice la copii:  
Moştenirea acestei forme de disciplină de la părinţi. Cei care nu sunt în stare săşi 

reamintească trecutul, ajung săl repete. 
Imaturitatea afectivă a părinţilor. Bătaia presupune o comoditate a părinţilor. Îi tre

buie mai mult timp şi efort pentru a căuta şi găsi o formă alternativă de educaţie 
decât să lovească copilul. 
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Nevoia excesivă de control apare sporadic la acei părinţi care nu sau realizat pe plan 
educaţional, material, profesional, şi care simt nevoia de a exercita în mod abu
ziv autoritatea asupra singurului aspect pe care îl pot controla: comportamentul 
copilului. 

Frustrarea. Această cauză derivă din cea anterioară şi apare la părinţi care deprimaţi 
de eşecurile lor au nevoie de o” persoană slabă” asupra căreia săşi reverse frus
trarea. Copilul este cea mai probabilă victimă. Adultul este cel care face regulile 
şi care în mod obligatoriu are dreptate. Dacă copilul nu îndeplineşte aşteptările, 
adultul recurge la pedeapsa fizică. 
Distingerea  dintre abuzul şi disciplinarea copilului se face sub mai multe aspec

te: intensitatea reacţiei parentale în raport cu greşeala, raportarea episodului prezent la 
anumite episoade anterioare, consecinţele asupra comportamentului, intenţia părintelui, 
severitatea pedepsei. 

Argumente împotriva folosirii pedepsei fizice: 
limitele între pedeapsa fizică şi abuz pot fi  adesea ambigue  orice părinte care ape

lează la pedeapsa fizică poate în anumite condiţii să evolueze spre abuz; 
pedeapsa fizică face parte din categoria „ întăriri negative”; 
recurgerea frecventă la pedeapsa fizică implică precocitatea capacităţii şi autorităţii 

parentale. În cazul în care copilul răspunde doar la pedeapsa fizică, putem apre
cia că autoritatea părinţilor şia pierdut puterea; 

pedeapsa fizică are ca rezultat formarea la copil a unei mentalităţi de învins şi nu de 
învingător. 

Cel mai puternic mesaj transmis neintenţionat copilului prin folosirea pedep
sei corporale este acela că violenţa este un comportament acceptabil, că este în regulă 
ca o persoană puternică să folosească forţa pentru a corecta pe cel mai slab. Aceasta 
ajută la perpetuarea unui ciclu al violenţei în familie şi societate. 

 
 

 
 

PĂRINȚII - MODELE PENTRU COPIII LOR  
 
 

Claudya Maria Neacșa 
Școala Gimnazială Găneasa, jud. Olt 

 
 

  
 Copiii își caută de la cele mai fragede vărste modelul pe care îl urmează uneori 
chiar și inconștient în viață, prin observare și imitare, de aceea, părinții sunt primele şi 
cele mai importante modele de rol pentru copiii lor, acțiunile lor reprezentând indicii soci
ale ce facilitează bineînțeles, comportamente similare. Relaţiile familiale se răsfrâng asu
pra personalităţii copilului şi determină formarea sa comportamentală.  
 Se afirmă de multe ori despre copii faptul că ei nu sunt răi sau buni din fire, ci de 
fapt, învață doar comportamente indezirabile, comportamente ce pot fi înlocuite cu răs
punsuri acceptabile social. În cele mai multe dintre situații, copiii imită doar acele acțiuni 
pe care le observă, şi de care își amintesc, pe care le pot îndeplini şi doresc să le pună în 
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practică, pe baza faptului că sunt sau nu recompensate. Cu siguranță copiii sunt mai încli
nați să imite comportamente pentru care percep beneficii, sau care îi feresc de sancțiuni 
sau pedepse. 
 Este foarte important ca părinții să învețe să folosească atât recompense verbale, 
cât și recompense nonverbale, care să întărească comportamentele pozitive, să știe săi 
recompenseze pe copii cu zâmbete, îmbrățişări, să le întărească permanent ideea că sunt 
mândri de realizările lor. Ei, părinții, trebuie să ofere prin comportamentul lor, exemple de 
abilități prosociale și să știe să eticheteze comportamentele, astfel încât copiii să poată 
învăța când un comportament este bun sau rău, fiind astfel încurajați să discearnă propriile 
comportamente, gândinduse la consecințele propriilor acțiuni şi să caute recompense ca 
sursă de mulțumire, satisfacție și împlinire. 
 Pentru ai putea înțelege mai bine pe copii, părinții trebuie săși amintească de 
propria lor copilărie, pentru a retrăi acele sentimente ale copilului de atunci, sentimente 
rămase intacte, și să încerce să actualizeze acel copil, săl remodeleze. 

După cum spuneam, modelul oferit în general de adulţi, în special de pă
rinți,  este copiat întocmai de copii, înainte chiar ca aceștia să înţeleagă semnificaţia sa 
educativă. Părinții pot însă greși prin atitudinea lor, fie prin grija excesivă, fie prin severi
tatea dură, dar mai ales prin indiferență. 

Copiii care provin din familii cu părinți hiperprotectori se dezvoltă ca niște indi
vizi fricoși, dependenți, care se integrează și se adapteasză greu printre cei de vârsta lor, în 
special. 
 Pe de altă parte, în cazul părinților inconsecvenți, care dau dovadă de comporta
ment oscilant, trecând fără verticalitate de la asprimea exagerată, la blândețe înțelegătoare, 
de la duritate la exces de protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ, copiii proveniţi din asemenea fa
milii prezintă deficienţe în comportare, resimținduse tulburări de echilibru emoţional, 
afectiv şi chiar manifestări neurotice, comportamente care le îngreunează adaptarea la 
colectivul clasei, la grupul de joacă, la cercul de posibili prieteni. 
  O altă categorie de părinți care adoptă un comportament greșit, este aceea din 
care fac parte cei care ţin neapărat să vadă realizate propriile lor aspiraţii, prin intermediul 
copiilor, dorind chiar să le impună o anumită profesie, depășind de cele mai multe ori po
sibilităţile de efort ale copiilor, aceștia fiind astfel supuși unor suprasolicitări care pot avea 
repercusiuni de natură psihică sau care pot să nască sentimente de culpabilitate, opoziţie, 
lipsă de iniţiativă sau chiar dorinţa de a fugi. 

Indiferența, dezinteresul faţă de educaţia copiilor, de trăirile lor, de dorințele și 
nevoile lor este poate cea mai gravă greșală. Asemenea situaţii se evidenţiază cu uşurinţă, 
în special în familiile cu părinţi recăsătoriţi, dar și în cazul părinților care lucrează foarte 
mult, sau care dimpotrivă, au un nivel de educație redus și nu doar că nu îi sprijină pe co
pii în procesul de învățare, de cele mai multe ori îi împiedică, îi descurajează sau de cele 
mai multe ori critică vehement, fără a avea nici cea mai mică idee despre ceea ce vorbesc.  

Un tată prea exigent şi o mamă prea indulgentă sunt un cuplu care nu poate asi
gura o bună educaţie copilului, pentru că, în subconştientul copilului se naşte ideea unei 
permanente opoziţii tatămamă. Pe de altă parte, când ambii părinţi sunt foarte severi, 
copilul va avea stări de neîncredere, de ripostă impulsivă faţă de ceilalţi, va fi gata mereu 
de apărare sau se va lăsa pedepsit pentru orice. 

Cea mai mare problemă a societății actuale mi se pare a fi exodul părinților pen
tru un loc de muncă. Aici părerile sunt împărțite. Părinții afirmă că pleacă tocmai pentru a 
le fi bine copiilor. Eu, ca dascăl nu reușesc să văd decât durerea copiilor, dorul de părinți 
și faptul că generații întregi sunt lăsate în grija oricui, copii lipsiți de dragoste, de preocu
pare, de interes, de supraveghere. Se creează astfel un cerc vicios: părintele plecat trimite 
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bani ca să acopere lipsa sa, copilul nu știe săi prețuiască, pentru că nu recunoaște valoa
rea muncii, părintele nu are mulțumire pentru că acel copil nu face nimic săi merite, nici 
măcar nu mai învață, iar copilul devine un tânăr care nu știe să facă nimic, doar să consu
me.... Nu putem generaliza, însă mulți dintre elevi se pierd astfel, fiind lăsați pe seama 
școlii ca să fie educați. 

Copilului îi place să i se acorde multă atenţie, astfel putânduse afirma. Un rol 
important îl au anturajele în care, pe lângă joacă, poartă discuţii libere, se destăinuie, îşi 
spune părerile, vorbeşte despre el. Se ştie că îl reconfortează, dar nu trebuie să se desfă
şoare la întâmplare. 

Părinții sunt însă și trebuie să rămână, aceia care îi educă pe copii mult mai mult 
timp decât orice profesor, dacă se implică și dacă se respectă, pentru că un om care se 
respectă pe sine suficient, va putea să ofere un model de încredere în propria persoană, 
copilului său. 
 
 
 
 

Violenţa în şcoli, o problemă socială 
 
 

Nedelcu Nina, Şcoala Gimnazială Sfânta Cuvioasă Parascheva Smârdan 

 

 Violenţa juvenilă în şcoli a devenit în mod evident o problemă socială. Hărţuirea 
în rândul elevilor, stigmatizarea, discriminarea, excluderea, bătăile, ameninţările, insulte
le... Repetarea actelor „microviolente“ pot afecta climatul unei şcoli şi pot duce la crea
rea unor sentimente de nesiguranţă, de teamă şi de frustrare pentru victime. În această 
analiză, dorim să indentificăm câteva dintre cauzele  acestui fenomen şi să găsim even
tuale soluţii. 
 Tema violenţei în şcoli nu este nimic nou, dar această violenţă tinde să ia  forme 
noi întro societate care se schimbă în permanenţă. Societatea noastră nu mai tolerează 
violenţa, nui dă legitimitate, nui mai recunoaşte sensul. Ceea ce a fost o dată considerat 
că fiind normal devine intolerabil : corecţiile fizice aplicate de către profesori sau de către 
părinţi copiilor sau chiar concepţiile despre superioritatea unor categorii sociale faţă de 
celelalte, etc,. 
 Violenţă în şcoală se caracterizează în principal prin acumularea şi repetarea 
faptelor   care prejudiciază climatul clasei sau al şcolii. Aceste acte pot fi „minore“ din 
punct de vedere legal dar au  efecte asupra  rezultatelor şcolare şi creează tensiuni zilni
ce în şcoală.  
În general, sunt trei moduri de a exercita violenţa: 
  violenţa fizică: atacuri, bătăi, şantaj, ameninţări cu arme sau obiecte, etc. ;  
 abuzul verbal: zvonuri, insulte, tachinarea, intimidare, etc. ; 
 violenţă asupra obiectelor : furturi, degradarea voluntară a mobilierului, etc. 
 Violenţa şcolară regrupează multe situaţii contextuale. Printre acestea se num
ără: violenţă instituţională, pe care o poate exercita, uneori, instituţia de învăţământ vis
àvis de elevi şi de profesori, hărţuirea elevilor de către alţi elevi sau de către profesorii, 
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hărţuirea în cadrul echipei de învăţământ, umilirea unor profesori de către elevi, furturi, 
înşelătorie, presiuni psihologice ale infrastructurii şcolare  
Scopul acestei lucrări nu este însă întocmirea unei liste exhaustive, ci doar o încercare de  
a înţelege unele dintre aceste forme de violenţă.  
Violenţa împotriva profesorilor 
 
 Cele mai răspândite acte de violenţă împotriva profesorilor sunt violenţa ver
bală (ameninţări, insulte), grosolănia şi comportamentul elevilor considerat lipsit de res
pect. Nerespectarea regulilor şcolare, a autorităţii, a disciplinei vieţii comunităţii pot fi, 
de asemenea, considerate acte violente. Să nu uităm nici că poate există violenţă chiar şi 
în cadrul echipei de învăţământ de conducere sau de administrare: intimidare, presiune 
sexuală, psihologică, insulte, denigrare. 
 
Violenţa asupra profesorilor şi a celorlalţi elevi.  
 
  Profesori pot, uneori, conştient sau nu,  avea o atitudine  violenţă asupra elevi
lor  prin stigmatizare, arătândule eşecurile, sau chiar umilindui: „cu tine, este o pierdere 
de timp“, „cu  tine sau nu, am acelaşi salariu, la sfârşitul lunii“, „eşti cel mai prost din  
clasă“ „eşti cel mai prost elev pe  lam avut vreodată… “ sigur rămâi repetent! “,  
„degeaba vii la şcoală“, etc. 
  În acest caz, violenţa poate fi exercitată de către o persoană (sau grup) asupre 
altuia (persoană sau grup). Aceste acte pot fi comise şi suferite de elevi, profesori sau de 
alţi membri ai instituţiei. Violenţa în şcoală influenţează clar în mod negativ perfor
manţele şcolareale instituţiei. 
 Elevii pot fi hărţuiţi la şcoală de către alţi elevi. Violeţa înseamnă intimidare, 
hărţuire sau mai nou bullyng expresie englezească folosită în mod curent în ultima 
vreme pentru acest tip de hărţuire. Acesta poate fi verbală, fizică sau psihologică, efec
tuată în mod repetat, asupra unui elev de către unul sau mai mulţi elevi. Un elev este o 
victima a agresiunii, când a suferit acte de violenţă repetate, fie că este vorba despre 
care a fost violenţă verbală, fizică sau psihologică. Această violenţă poate lua formă unor 
ameninţări, zvonuri, bătăi, injurii.  
 Este de fapt un  fenomen de grup care leagă trei tipuri de actanţi: agresorul, 
victima şi martori (care încurajează, acceptaignora actul de violenţă. Hărţuirea elevilor se 
caracterizează prin respingerea şi discriminarea celui „diferit“ (în funcţie de vârstă, sex, 
naţionalitate, atitudine, comportament, etc). Elevii agresaţi vor fi izolaţi treptat de grup. 
 Hărţuirea se caracterizează printro repetare şi o acumulare de acţiuni negative. 
În acest proces, există o relaţie de putere în care o persoană (sau grup) „domină“ sau 
vrea să domine o altă persoană (sau grup). Unii autori subliniază răutatea deliberată din 
partea celui care hărţuieşte; remarci mai nuanţate. „Urmăritorii“ nu sunt sau nu par la 
prima vedere întotdeauna conştienţi de suferinţă careo provoacă. Râsul şi batjocura sunt 
adesea folosite pentru a ascunde hărţuirea, „am făcuto pentru amuzament!“. Dar hăr
ţuirea provoacă suferinţă reală în rândul  victimelor.  
 Cyberbullyingeste cea mai nouă formă de hărţuire: dincolo de zidurile şcolii, 
odată cu creşterea masivă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, hărţuirea 
afectează elevii. Pe reţelele sociale (Facebook, Twitter, etc), prin SMS sau prin email ... 
Nimic nu este mai uşor decât trimiterea sau postarea anonimă de mesaje jignitoarea sau 
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ameninţătoare.  
 Cyberagresiunea este faptul utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comuni
care pentru a deteriora în mod deliberat imaginea socială a unui  individ, în mod repetat, 
în timp. Hărţuirea online se  poate manifestă prin umilire, tachinare, insulte, defăimare, 
discreditare, agresiunea, furtul de identitate, ameninţări fizice. Cyberbullyngul are loc 
cea mai mare parte în afară şcolii, dar are un impact negativ direct asupra atmosferei 
unei şcoli sau a unei clase, afectând atât elevii cât şi imaginea şcolii şi producând un me
diu şcolar ostil.  
Concluzii: 
  Suferinţa creată de violenţă ne forţează să reacţionăm, implicând toţi actanţii 
mediului şcolar: elevii, profesorii, părinţii. Toţi trebuie să înţeleagă şi să audă suferinţa 
victimelor violenţei.  Trebuie să evităm să acţionăm individual. Lucrând împreună, 
prin adoptarea unei poziţii comune, prin promovarea parteneriatului şi a comunicariiin
tre părinţi şi şcoală, putem interveni şi preveni violenţa în şcoli. 
 
Sitografie: 
 

www.fapeo.be/.../10152013Laviolencescolairedequoiparlet0n 
https://www.scienceshumaines.com/laviolence

scolaire_fr_14590.html#achat_article 
www.eduscol.education.fr/cid46846/agircontrelaviolence.html 
www.lexpress.fr/.../luttecontrelaviolencescolaire_1616281.html 
www.lavie.fr/dossiers/violenceecole 
 
 

 
 

EFECTELE EXPUNERII COPIILOR LA VIOLENŢA TELEVIZATĂ 

 

PROF. NEGRILĂ IONELA  

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1, Hunedoara 

 

      Efectele violenţei se manifestă pe mai multe nivele. Primul nivel este cel imediat şi 

induce în psihologia copiilor mici procesul de imitație, iar la copiii mai mari şi adulţi pro

cesul de afectare şi excitare. Al doilea nivel este cel pe termen mai lung şi implică încor

porarea violenţei în scenariul personal de viaţă precum şi credinţele despre ostilitatea 

relativă a lumii şi justificarea unui răspuns violent.  Al treilea efect este la nivelul societă

ţii şi se referă la consolidarea şi transmiterea unei culturi a violenţei, care include pesi

mism, lipsă de încredere, eroziunea devotamentului față de binele comun , ca şi expresii 

publice ale ostilităţii. Deşi efectul social al violenţei televizate este un subiect controver
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sat, studiile şi dovezile stiinţifice din ultimile decenii conturează trei efecte pricipale asu

pra comportamentului indivizilor: 

Creşterea agresivităţii  Multe studii arată că violenţa TV conduce la comportamente 

agresive, violente, de cele mai multe ori prin imitaţie. Cei care privesc violenţa la televi

zor  pot avea schimbări în sistemul propriu de valori, preferând  folosirea agresiunii în 

rezolvarea unor conflicte. 

Desensibilizare şi nepăsare Privitul extensiv al violenţei poate duce la o scădere a 

sensibilitaţii la violenţǎ şi la o acceptare/toleranţǎ a unor nivele crescute de violenţǎ în 

societate. Aceasta include şi o atitudine de nepăsare faţă de persoane care au fost victi

me ale violenţei. 

Frica. Oamenii devin mai temǎtori. Copiii pot  avea falsa impresie că violenţa şi abuzurile 

sunt pretutindeni şi că nu exista binele în această lume. Chiar dacă uneori putem fi  parţi

al de acord cu  enunţul anterior, aceasta este o concepţie falsă şi poate cauza unele difi

cultăţi în diferitele stadii ale dezvoltării umane prin valorizarea negativǎ a lumii în care 

trǎim. 

Copiii si consumul media 

    În Romania, menţionăm analiza secundară asupra unor date privind audienţa şi consu

mul media al copiilor, din 2005( Stefănescu, 2006c ), care a analizat efectele pe termen 

scurt ale violenţei TV. Au fost considerate efecte pe termen scurt  răspunsurile copiilor şi 

adolescenţilor la urmǎtoare întrebare: 

“În ce fel te simţi influentat/ă de scenele de violenţă pe care le vezi la TV?” : 

mă amuză şi mă lasă indiferent, mă fac şi mai curajos şi mai îndrăzneţ, mă ajută / mă fac 

să le imit în relaţiile cu alţii, mă îngrozesc şi îmi dau un sentiment de nesiguranţă, îmi per-

turbă somnul. 

     Ỉn general, efectele vizionării violenţei TV se grupează în două categorii, în funcţie de 

frecvenţă . Efectele care apar cu o fecvenţă redusă (3%15%) sunt: imitația, îndrăzneala/

curajul şi tulburările de somn. La polul opus sunt efectele la care sa constatat o frecven

ţă foarte mare ( 20%45% ): indiferența şi frica (starea de nesiguranţă / groază). 

Dar care sunt predictorii efectelor pe termen scurt ai violenţei televizuale ? Ỉn urma unei 

proceduri de regresie stepwise ( Stefănescu, 2006c ) sau obţinut rezultate care explică 

parţial unele teorii discutate anterior. Sa obţinut urmǎtoarea ierarhie a predictorilor: 
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violenţa din filme, violenţa de la stiri, consumul de filme TV, sexul si varsta copilului, 

statusul socioeconomic al familiei, comunicarea cu parinţii. 

    Pe mǎsurǎ ce copiii cresc, efectele violenţei televizuale sunt combinate şi amplificate 

de factorii sociali, în special în cazul fetelor.  Se pare cǎ bǎieţii sunt influenţaţi atât de 

aspectele calitative ( prezenţa şi intensitatea violenţei TV) dar şi de aspectul cantitativ

( numarul de ore de vizionare a filmelor). Consumul de filme apare ca predictor la bǎieţii 

de 1114 ani,  iar la adolescenţi situaţia se modificǎ din nou. În cazul acestora, remarcǎm  

la ambele sexe prezenţa factorului cantitativ consumul de filme TV. Deşi influenţa este 

slabǎ, acest factor a rǎmas în regresia stepwise ca fiind stabil. Este, probabil, un semnal 

al consumului cumulat de televiziune, la care sunt expuşi copiii începând cu cele mai fra

gede vârste. 

Deşi aceste influenţe sunt slabe, simpla lor prezenţă  înseamnă că ele se se adaugă altor 

factori de risc individuali şi sociali, pe care este mai greu săi controlăm. Asa cum afirma 

Huesman “persoanele care comit acte de agresiune influenţate de violenţa televizuală 

constituie o minoritate, dar în grupul delincvenţilor ei sunt majoritatea” 

 

Bibliografie: 
 
1.Drăgan I. si Velicu A. (2007) Impactul publicitaţii  asupra parinţilor şi copiilor , 
Bucuresşti, Editura Vanemonde. 
2. Drăgan I. si Velicu A. (2009) Reprezentarea violenței televizuale şi protecția copilului, 
Bucureşti, Editura Vanemonde. 
3. Virgiliu,G. Griveanu N. (2007) Efectele micului ecran asupra minții copilului, Bucureşti, 
Editura Prodromos 
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CE E VIOLENŢA? 

 

Prof.înv.primar Nicolae Ruxandra – Ioana 

Şcoala Gimnazială Nr 27, Bucureşti, Sector 2 

 

 

Violenţai ceva rău, 
No lăsa în capul tău! 
No primi în mintea ta, 
Nu acţiona cum vrea ea.  
 

Violenţai atunci când, 
În fapte sau doar în gând, 
Faci un rău unei persoane, 
O superi şi chiar o doare. 
 

Violent eacela care, 
Nu din pură întâmplare. 
Te loveşte, te pocneşte 
Şi urât el îţi vorbeşte.  
 

Înţelept tu săi răspunzi,  
Doar cu calm şi vorbă bună, 
Săi explici de ce tu crezi 
Că violenţa nu e bună. 
 

Să îi spui că nu e bine 
Urât să se poarte cu tine.  
Săi arăţi că şi el poate 
Bun la suflet să searate. 
 

Tot aşa să îl îndrumi 
Dacă violent cun animal îi. 
Că şiacestai o fiinţă 
Şi trebuie să se poarte cu cuviinţă.   
 

Părinţii să şii respecte, 
Toţi băietii şi pe fete, 
Să arate că e bine 
Violenţa să no ai lângă tine! 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

244 

  
 

 
EDUCAŢIE FĂRĂ VOLENŢĂ 

…ABANDONEAZĂ VIOLENŢA, ADOPTĂ TOLERANŢA! 
 
 

                                                                    consilier şcolar prof. Olariu Anca, CJRAE Hunedoara 
                                                                                Liceul    Tehnologic “Ovid Densuşianu”Călan 
 
 
Violenţa poate fi întâlnită practic oriunde. Dacă deschidem ziarele, putem citi despre 
războaie în diferite părţi ale lumii. Dacă deschidem televizoarele, vedem oameni ridicând 
vocea sau trăgând unii în alţii. Dacă observăm copii jucânduse, vedem că ei joacă jocuri 
precum ,, Împuşcăl pe cel rău”. 
Violenţa este acceptată ca o cale de a rezolva conflictele. Acest lucru produce numeroase 
probleme, deoarece copiii învaţă din mediul în care trăiesc. Cu cât mediul cultivă mai 
mult violenţa, cu atât copiii se vor obişnui mai mult cu ea, văzută ca o  cale practică şi 
sănătoasă de rezolvare  a conflictelor.  
Pentru a schimba această mentalitate, copii ar trebui să înveţe:  
a) să recunoască violenţa  
b) să facă faţă conflictelor folosind alte mijloace decât cele violente. 
Foarte interesantă şi extrem de sugestivă este părerea lui D. Sapiro, care asociază conflic
tul cu un arbore, astfel: 
 solul – mediul social în care izbucneşte conflictul (familia, colectivul, societatea); 
rădăcina – cauzele multiple ale conflictului; 
tulpina – (diferite părţi) – părţile implicate în conflict; 
scorbura – problema clar definită a conflictului; 
florile – emoţiile proprii pozitive şi negative ale celor implicaţi în conflict; 
frunzele – acţiunile concrete ale persoanelor implicate; 
fructul – soluţia rezolvării conflictului. 
Cunoaşterea şi înţelegerea motivelor/ cauzelor care stau în spatele comportamentelor 
agresive ale copiilor: 
1. existenţa unor emoţii sau situaţii, cum ar fi: 
•supărarea, frustrarea când copiii nu vor să facă ceva ce nu le place, de exemplu pagini 
întregi cu liniuţe, cu litere, cu exerciţii de acelaşi fel, pe care ştiu să le facă bine; când 
primesc interdicţia de a ieşi la joacă, etc.;  
•furia – când consideră că au fost trataţi nedrept, au fost răniţi sau agresaţi, sau când au 
fost împiedicaţi să obţină ceva la care se aşteptau, sau să facă ceva ce îşi doreau foarte 
mult;  
•sentimentul neputinţei când nu pot face faţă unor cerinţe personale sau ale părinţilor, 
sau ale profesorilor, de exemplu lipsa de îndemânare în bucătărie, în sala de sport etc.;  
•gelozia atunci când simt că nu primesc atenţia cuvenită în raport cu ceilalţi fraţi, co
legi, prieteni etc.;  
•frica de a nu fi admonestaţi, ironizaţi în faţa colegilor, frica de eşec şcolar etc.;  
•reacţie faţă de un atac faţă de remarci umilitoare sau pedepse nemeritate;  
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•abandonul prima zi de şcoală poate fi in mintea copiilor un astfel de moment;  
•lupta pentru putere lupta pentru poziţia de lider în grupul din care fac parte, dorinţa de 
a face numai ceea ce le place etc.;  
•atragerea atenţiei copiii observă faptul că pot atrage atenţia părinţilor doar dacă ţipă 
sau trântesc, muşcă, lovesc  etc.; 
•plictiseala există tendinţa de a face ceva mai puţin obişnuit, ieşit din comun, atunci 
când nu au destule posibilităţi de petrecere a timpului liber;  
•nevoia de exprimare a trăirilor negative. Mulţi se comportã violent pentru a descãtuşa 
frustrãri şi tensiuni interioare. 
•nevoia de control, intenţia de a influenţa persoanele din jur 
•presiunea din partea grupului 
•nevoia de stimã 
•nevoia de atenţie sau respect din partea altor persoane 
2.  existenţa unor modele de comportament violent  în familie, în grupul de prieteni, 
apropiaţi sau în massmedia; 
3. existenţa unor condiţii care facilitează descărcarea agresivităţii: consumul de alcool, 
consumul de droguri, sau factori potrivnici de mediu sau abuzuri fizice şi/sau psihice în 
familie, în anumite perioade de vârstã. 
Modalităţi de acţiune a profesorilor: 
responsabilizarea elevilor cu comportament violent, evitarea centrării exclusiv pe sancţi
une şi eliminarea din practica educaţională a unor sancţiuni care contravin principiilor 
pedagogice (măsuri de corecţie fizică etc.) ; 
valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au comis acte de violen
ţă prin implicarea acestora în activităţi şcolare şi extraşcolare ; 
tratare individualizată în activitatea instructiveducativă; 
manifestarea ataşamentului faţă de aceşti elevi; 
folosirea recompenselor şi întăririlor; 
cultivarea unui climat optim, securizant în rândul colectivului de elevi; 
fructificarea orelor de dirigenţie prin implementarea unor strategii de dezvoltare perso
nală, unde se poate menţiona antrenamentul asertiv. 

 
Posibilităţi de reacţionare: 
emiterea semnalelor (recunoaşterea acţiunilor agresive în faze incipiente) 
efectul liniştitor (un comportament liniştit, respectiv liniştitor va dezamorsa situaţia în 
împrejurări tensionate, va înlătura sau va demonta agresiunea). 
apelul personal (apelurile personale au efect mai ales atunci când există o legătură prie
tenoasă şi pozitivă între copil şi cadrul didactic). 
             Câteva strategii de prevenire şi reducere a agresivităţii în contextul şcolar: 
* Introducerea părinţilor în programe de prevenţie şi intervenţie – părinţii trebuie să fie 
parteneri sociali ai cadrelor didactice pentru susţinerea efortului de reducere şi prevenţie 
a comportamentelor violente (“recompensarea acasă a comportamentelor prosociale”). 
* Schimbarea contextelor şcolare care utilizează pedeapsa – aspectele negative din con
textul şcolar care au legătură cu întărirea comportamentelor agresive pot fi: utilizarea 
excesivă a dezaprobării sau lipsa remarcilor de aprobare din partea profesorului sau a 
colegilor, experienţe de eşec şcolar, greşeli excesive, schimbări în rutina clasei, tehnici 
agresive de gestionare a comportamentelor violente ale copiilor. 
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Obiectivele acestui gen de intervenţie vizează învăţarea şi utilizarea de către cadrele di
dactice a tehnicilor de gestionare a comportamentelor elevilor, încurajarea comporta
mentelor acceptate social. 
* Învăţarea de către copii a abilităţilor sociale – cei mai mulţi copii devin agresivi 
deoarece au un deficit de abilităţi sociale adecvate. 
Obiectivele acestei strategii de intervenţie vizează învăţarea de către elevi a unor 
comportamente care săi ajute să gestioneze situaţiile în care se confruntă cu 
comportamente agresive le celorlalţi. 

Conflictul: 
Cadrul vechi                                                                              Cadrul nou  
-Ori eu ori el                                                                     Amândoi putem câştiga 
Nu existã nici o speranţã                                                 Este posibil 
Nu este drept sã avem acest conflict                               Conflictele de acest tip sunt 
normale 
Nu merita sã ne gândim la asta                                       Nu trebuie sã neglijãm conflictul 
Nu este înţelept sã faci concesii                                      Trebuie sã cãutãm cât mai multe 
soluţii 
Nu eu am început, de ce sã iau eu iniţiativã                    Aş putea contribui la rezolvarea 
conflictului 

                 
 Bibliografie: 
1. curs „Tinerii împotriva violenţei”, ISE, 2011; 
2. www.consiliereindoi.blogspot.ro. 
 

 

 
VIOLENŢA ŞCOLARĂ-UN FENOMEN ÎNGRIJORĂTOR 

 
 

                                                                                              Prof.înv.primar Pârliţeanu Alexandru 
                                                                                     Liceul Tehnologic”Ovid Densuşianu”Călan 

 
 

Violenţa şcolară este doar dintre manifestările violenţei cotidiene. Şcoala este o parte 
integrantă a comunităţii, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu 
de formare a tinerilor privesc întreaga societate. 

Eric Debarbieux(1996) oferă o definiţie a violenţei: „violenţa este dezorganizarea brutală 
sau continuăa unui sistem personal, colectiv şi social şi care se traduce printro pier
dere a integrităţii, ce poate fi fizică, psihică sau materială; această dezorganizare 
poate să opereze prin agresiune, prin folosirea forţei, conştient sau inconştient, însă 
poate exista şi violenţă doar din punct de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă 
intenţia de a face rău”. 

Violenta şcolară se impune din ce în ce mai mult in atenţia societăţii contemporane şi a 
unor organizaţii guvernamentale.Violenţa şcolară nu este un fenomen nou, dar, în 
trecut, ea sa manifestat mai degrabă în spaţiul relativ autonom al şcolii. Interesul şi 
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preocuparea faţă de violenţa şcolară se află astăzi pe agenda multor instituţii si orga
nisme naţionale şi internaţionale dar şi în centrul atenţiei unor structuri ale societăţii 
civile.Violenţa reclamă din partea fiecărui stat politic un răspuns exprimat prin: 

 conceperea şi realizarea unei politici globale cotidiene în general şi împotriva celei şco
lare, in special. 
 desemnarea organismelor însărcinate cu coordonarea măsurilor şi a comunicării lor la 
diferite niveluri. 
 descrierea materialelor care urmează a fi aplicate. 
În şcoli a existat intodeauna violenţă.Violenţa în şcoli nu este un fenomen social cu totul 
nou, fiind astăzi mai vizibil. Celor care consideră că violenţa şcolară este un fenomen 
recent trebuie sa li se amintească faptul că, în perspectiva istorică, şcoala a fost înto
deauna asociată cu violenţa. Brutalitatea era o temă necurentă a cliamatului şcolar deve
nind tema de reflecţie şi dezbatere odată cu dezvoltarea standardelor civilizaţiei. Discipli
na şcolară se realiza prin brutalitatea profesorilor, căreia îi corespundea agresivitatea 
elevilor de multe ori al fel de puternică. O noua viziune asupra copilăriei a mers mână în 
mână cu o noua viziune asupra metodelor de educaţie a copiilor, indiferent de spaţiul în 
care avea loc proiectul educaţional. Autoritatea adultului indiferent daca el este părinte 
sau educator, exclude orice tip de traumă a copilului. Legile şi protecţia socială stabilesc 
astăzi drepturile familie, altădată exclusive, iar raportul adult  copil nu mai aparţine vieţii 
private. 
Violenţa în şcoală este orice formă de manifestare a unor comportamente precum: 
• exprimare inadecvată sau jignitoare: tachinări, porecle, ironizări, ameninţări, jigniri, 
hărţuiri; 
• agresiune fizică: loviri, răniri, bruscări; 
• comportamente care intră sub incidenţa legii: vandalism, furt, consum de droguri, viol, 
utilizare de arme; 
• ofensă adusă statutului / autorităţii cadrului didactic: limbaj sau conduită neadecvată 
faţă de cadrul didactic; 
• comportament şcolar neadecvat: fugă de le ore, indisciplină, etc. 
Printre factorii de risc în apariţia violenţei şcolare menţionăm: 
1. factori individuali:  factori biologici 
                                    factori psihologici 
2. factori de mediu sociofamiliali: climatul socioafectiv din familie (relaţiile dintre părinţi, 
atitudinea părinţilor faţă de copil, atitudinea copilului faţă de părinţi); 
                                                              tipul familiei (organizată sau dezorganizată); 
                                                              condiţiile economice ale familiei (statutul ocupaţional 
al părinţilor, venitul familiei, etc.); 
                                                              dimensiunea familiei (numărul de copii din familie); 
                                                              nivelul de educaţie al părinţilor. 
3. sursele de violenţă asociate şcolii provenind din: neadaptarea practicilor pedagogice 
la nevoile şi specificul noilor generaţii; 
                                                                                      preponderenţa comunicării pe axa pro
fesorelev; 
şi subordonare a elevilor faţă de profesori; 
                                                                                     atitudinea de ignorare sau de dispreţ ale 
profesorilor faţă de elevi; 
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                                                                                     abuzul de măsuri disciplinare, sancţiuni 
inegale sau pedepse. 
Cauzele violenţei şcolare pot fi: 
• Cauze individuale: probleme de comunicare, toleranţă scăzută la frustrare, dificultăţi 
de adaptare la disciplinele şcolare, imagine de sine negativă, instabilitate emoţională, 
instabiliatea motrică, dificultăţi de concentrare, tulburări psihice grave. 
• Cauze familiale: preluarea unor modele de relaţionare din familie, condiţii economice 
precare ale familiei, nivelul redus al de educaţie al familiei, indiferenţa şi grija insuficientă 
acordată copiilor şi educaţiei acestora, reacţii ale copilului la aşteptări prea înalte ale 
părinţilor, lipsa de supraveghere a copiilor în cazul familiilor în care unul sau ambii părinţi 
sunt plecaţi în străinătate. 
• Cauze şcolare: deficienţe de comunicare şi relaţionare în grup, programe şcolare prea 
încărcate şi programul supraaglomerat, climatul competiţional din şcoală, management 
defectuos al clasei şcolare, decalajul între aspiraţiile/ valorile elevilor şi oferta/practica 
şcolară, nedreptatea profesorilor, prejudecăţi ale profesorilor vizavi de  apartenenţa et
nică a elevilor, etc. 
  Sunt redate mai jos câteva măsuri de prevenire a violenţei şcolare: 
♦ respectarea prevederilor regulamentului şcolar; 
♦ asistenţă acordată de consilierii şcolari elevilor şi părinţilor acestora; 
♦ implicarea şi responsabilizarea părinţilor; 
♦ participarea şi implicarea elevilor în acţiuni sau proiecte care vizează reducerea cazuri
lor de violenţă; 
♦ realizarea periodică a unor evaluări psihologice ale elevilor; 
♦ iniţierea şi derularea unor programe de formare a cadrelor didactice privind manage
mentul clasei, rezolvarea de conflicte, dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
♦ prezentarea unor studii de caz referitoare la violenţa şcolară şi la modalităţile de soluţi
onare; 
♦ organizarea unor întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii comunităţii locale; 
♦ elaborarea unor materiale informative; 
♦ introducerea în curriculumul la nivelul şcolii a unor teme privind strategiile de rezolvare 
a conflictelor. 
Ca şi măsuri de intervenţie la nivel individual şi relaţional: 
 sancţionarea comportamentului violent şi a indisciplinei elevilor prin observaţie indivi
duală, mustrare în faţa clasei sau mustre scrisă, exmatriculare sau eliminare pe o perioa
dă determinată (35 zile); 
 identificarea şi consilierea elevior cu manifestări de violenţă; 
 discuţii cu elevul violent, cu părinţii acestuia, colegii, prietenii, dirigintele; 
 acţiune de mediere a conflictelor între elevi sau între elevi şi cadrele didactice de la 
cursuri ; 
 iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de violenţă 
şcolară; 
 dezvoltarea de parteneriate ale şcoli cu alte instituţii la nivel local; 
 implementarea unui sistem de monitorizare a fenomenului de violenţă în şcoli; 
 diversificarea programelor de asistenţă socială adresate familiilor dezavantajate din 
punct de vedere socioeconomic. 
Violenţa şcolară în ţara nostră este o tema încă puţin prezentată atât la nivelul celor im
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plicaţi în procesul educaţional, cât şi la nivelul societăţii în general. 
 
 
         Bibliografie: 
 
Albu, Emilia, Manifestări tipice ale devierilor de comportament la elevii preaadolescenţi, 
Editura Aramis, Bucureşti, 2002. 

 

 

Comunicarea nonviolentă 

 

 

Prof. Nistor Oltea 
Școala Gimnazială ”George Voevidca” 
Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava 

 
 

Violența a fost definită de către Organizația Mondială a Sănătății ca fiind 
”utilizarea voită a forței fizice asupra propriei persoane, asupra altcuiva sau asupra unui 
grup sau comunități,  rezultând  traume fizice și psihologice.”   

Isaac Asimov definește fenomenul ca un ”refugiu al incompetenței”, iar Mahatma 
Gandhi vede în violență ”arma celor slabi”. Personal, consider această manifestare o ex
presie a frustrărilor accumulate în timp și a neputinței de a exprima frământările inte
rioare, toate ca o consecință a lipsei de educație. 

Violența umană este, fără nicio îndoială, una dintre problemele cu care societatea 
contemporană se confruntă.  Sunt tot mai frecvente întâlnirile organizate de diferite 
instituții în cadrul cărora se caută soluții de prevenire și combatere a acestui fenomen so
cial complex, cu implicații  psihologice, sociale, culturale și economice. Acest lucru de
vine evident atunci când luăm în considerare amploarea formelor ei de manifestare şi 
relaționările pe care le presupune.  

 Şcoala nu este o instituție izolată, un spaţiu social autonom, necorelat cu dinami
ca socială, neafectat de conflictele şi dificultăţile cu care se confruntă societatea. Ea este o 
parte integrantă a comunităţii largi, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi me
diu de formare a tinerilor privesc întreaga societate.  

 Astfel, violenţa şcolară este o formă a violenţei cotidiene şi o problemă globală, 
de interes general. Cauzele violenței școlare sunt multiple, de la mediul familial conflictu
al și dezorganizat până la anturaj, consum de alcool, libertate prost înțeleasă, situația eco
nomică precară sau inegalitățile sociale. La toate acestea se adaugă și un fond individual 
vulnerabil, cum ar fi: trăsăturile de personalitate, impulsivitatea, teribilismul,  căutarea de 
senzaţii, imaginea de sine scăzută, atitudine recalcitrantă, instabilitatea emoţională, pro
blemele specifice adolescenţei. Tipologia conduitelor de violență în școală este, de aseme
nea, diversificată, incluzând agresiuni verbale și fizice directe și indirecte, materializate 
prin refuzul de a realiza o sarcină, limbaj neadecvat, calomnii, amenințări sau lovirea unui 
coleg sau a altei persoane. 

 Reducerea cazurilor de violență în școli implică un efort comun al tuturor factori
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lor implicați (familia, profesoruldiriginte sau învățătorul, corpul profesoral, conducerea 
unității școlare și autoritățile locale) în identificarea și consilierea elevilor cu potențial 
violent. Elaborarea și derularea unor programe de asistență individualizată pentru elevii 
vulnerabili, valorificarea intereselor și a aptitudinilor acestor elevi prin implicarea în acti
vități extrașcolare menite să le consume pozitiv energia, colaborarea cu părinții și consili
erea acestora – toate reprezintă modalități de a interveni în diminuarea cazurilor de violen
ță școlară.  

Situaţia conflictuală pe care o aduc în discuție spre exemplificare a apărut la nive
lul clasei a VIa, după ce în colectiv a fost transferat  un  elev dintro altă unitate școlară. 
Dacă la început noul coleg a fost ajutat să se integreze, pe parcursul a patru săptămâni 
lucrurile au început să degenereze. Aproape zilnic existau conflicte verbale între el şi 
ceilalţi colegi de clasă, conflicte ce degenereau  adesea în violenţă fizică. Mai mult, com
portamnetul său violent a fost însușit și de alți băieți din clasă și astfel situația risca să 
scape de sub control, fără o intervenție clară și imediată din partea persoanelor responsa
bile. 

La chestionarea elevilor cu privire la cauzele care au dus la situația constatată, am
bele părţi  au exprimat câte un punct de vedere ferm: o parte dintre elevi susţineau că in
trusul nu acceptă sub nicio formă sfaturile şi regulile impuse de clasă, în timp ce alți elevi 
erau de acord cu comportamentul şi  modul de manifestare nonconformist al noului lor 
coleg. 

În calitate de profesordiriginte, mam implicat în mod direct în rezolvarea conflic
tului apărut (având sprijinul psihologului şcolar). 

În urma dialogului individual repetat cu elevul, au reieşit o serie de aspecte negati
ve ce au dus la situaţia conflictuală: lipsa de adaptare la cerinţele calităţii de elev, nivelul 
scăzut al atenției, tendința de a eluda regulile, lipsa de încredere în ceilalți, stima de sine 
redusă. 

Din discuţiile avute cu persoane aflate în proximitatea copilului, am aflat că acesta 
a fost părăsit de mama naturală la vârsta de 5 ani şi a fost crescut de bunicii paterni întrun 
mediu nu tocmai potrivit creşterii şi dezvoltăriii armonioase. Datorită comportamentului 
său agresiv (consider că acesta a apărut ca o reacţie la evenimentele din viaţa sa) era dese
ori agresat fizic şi verbal atât de bunici, cât şi de alte persoane cu care a intrat în contact. 

Astfel, am ajuns la concluzia că elevul are mare nevoie de afecţiune, că are o per
sonalitate puternică și nu doreşte să respecte regulile impuse (din spiritul de frondă), iar 
violenţa reprezintă o soluţie pentru situaţiile de criză. 

Odată identificate aceste cauze, am început să acţionez asupra lor, din dorinţa ca 
acest elev să fie acceptat de către cei din jur. Am avut nevoie de sprijinul şi înţelegerea 
bunicilor (nu a fost deloc uşor), de ajutorul conducerii şcolii şi nu în ultimul rând de coo
perarea cu colegii de clasă. 

Integrarea în colectiv şi interacţiunea cu ceilalţi sa realizat progresiv, prin induce
rea dependenţei de colegi. Prin utilizarea sistemului de recompense şi sancţiuni pentru 
comportamente deziderabile şi indezirabile, prin aprecieri făcute ori de câte ori era nece
sar, elevul şia redus manifestările violente verbale şi fizice. 

 Implicarea în activităţi ce solicită munca în echipă a avut un singur scop: de al 
învăţa pe elev săşi stăpânească agresivitatea (lecţia cea mai dificilă din viaţa acestui co
pil). 

La sfârşitul anului şcolar, după un lung proces de voinţă, comportamentul elevului 
sa schimbat în mare măsură, iar colegii lau acceptat în colectivul clasei. Ceea ce la mo
tivat a fost, potrivit afirmațiilor sale, faptul că a găsit în profesori și în colegii de clasă o 
familie capabilă săl înțeleagă și săl motiveze în ași schimba atitudinea. Bunicii au bene



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

251 

ficiat, la rândul lor, de consiliere de specialitate și au dezvoltate o relație mai prietenească 
cu nepotul. 

Ceea ce am învăţat personal din această experienţă a fost faptul că o gândire poziti
vă menţine deschisă căile de comunicare. Perseverenţa şi flexibilitatea (este drept, foarte 
multă flexibilitate), evitarea umilirilor, canalizarea resurselor elevului spre activităţi spor
tive, de relaxare, discuţiile cu persoane mature – toate au avut menirea de a duce la rezol
varea unuei situaţii conflictuale, şi, fapt mult mai important, au redat unui copil  COPI
LĂRIA. 

 
 

 

AGESIVITATEA- O PROBLEMĂ UNIVERSALĂ 
 

PROF.ÎNV.PREȘ. PANAIT PETRONELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 

VALU LUI TRAIAN, CONSTANȚA 
 

               Agresivitatea este un comportament pe care il intilnim frecvent, fie in anturajul 
nostru, fie la televizor, in filme sau in alte parți. Daca neam obișnuit, oarecum, cu 
violența adulților, ne miram atunci cind vedem agresivitate la cei mici. Parinții unor astfel 
de copii pot fi adusi la disperare de comportamentul acestora. 
               De ce lovesc, țipa, mușca, distrug lucruri sau vorbesc urît copiii? O explicatie ar 
fi ca ei imita gesturi pe care le vad in jurul lor. Specialiștii spun ca aceste manifestari pot 
fi cauzate de diverse frustrari, dezamagiri sau supărari ale micutilor, pe care ei le exprimă 
emoțional. De cele mai multe ori, agresivitatea copiilor ascunde insa o frica, mai nouă sau 
mai veche, intiparită undeva intro zona a creierului. In fata fricii, nu numai copiii, ci toți 
oamenii si mamiferele au reacția de a fugi sau de a lupta. Fuga la copii poate insemna 
inchiderea in ei insiși. Lupta poate insemna agresivitate imbracată in diverse forme.Copiii 
agresivi trebuie tratați cu multa atenție, iubire si grija. Ei simt permanent nevoia de astfel 
de lucruri. Specialiștii care au studiat comportamentul copiiilor au denumit această necesi
tate a micuților, care este proprie chiar si adulților, drept conectare. 
               O agresivitate din copilarie, ignorată și netratata corespunzator, poate crea prob
leme si mai târziu in viata unei persoane.Părintii sunt sfatuiți să nu trateze agresivitatea 
copiiilor cu aceeați moneda. Nu trebuie batuți, nu e bine să se țipe la ei, nu trebuie 
ignorați, nu trebuie să para ca fratele sau surioara unui copil primeste mai multa atentie si 
iubire. E bine sa se gasească metode de disciplinare altele decât pedeapsa și/sau recom
pensa.În această sferă de problem se circumscriu și armonia dintre frați, cultivarea unor 
interrelații socioafective optime, ca parte integrantă a climatului familial necesar dezvol
tării plenare a personalității copiilor. 
               În analiză și , mai ales, în direcționarea acestui complex interrelațional se relevă 
importanța nu doar al aspectului exterior, a calmului aparent, ci, în principal, a acelor as
pect ce țin de esenta, de autenticitatea trăirilor afective. Pot și trebuie cultivate în acest 
sens, încă din perioada preșcolarității, acei germeni ai unor sentimente ce se vor statornici 
mai târziu precum:duioșia și înțelegerea, întrajutorarea, respectful și grija față de ceilelți 
etc. În orice caz, se impune ca părinții să adopte acele metode și procedee care să contra
careze și să anihileze tendințele negative, oricum mai,, contagioase”, mai usor însușite de 
către copiii mici: egoismul,egocentrismul, încăpățânarea, îngânfarea ș.a. 
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               O greșeală des întâlnită în comportamentul unor părinți, bine intenționați de alt
fel, constă în exagerarea tocmai a acelor diferențieri pe linia preocupărilor și intereselor 
băieților ori fetelor. Fetițele, de exemplu, mai ales când sunt mai mici decât băieții, sunt 
înconjurate de un exces de grijă și alintări, ceea ce poate genera și întereține răsfățul și 
egocentrismul. Prin contrast, băiatul, simte aceste discriminări, nu le înțelege semnificația, 
suferă, accentuânduși astfel orgoliul rănit. În plan comportamental, starea de fapt se con
cretizează fie în vorbe și acțiuni jignitoare la adresa fetiței, în mici acte de nesupunere față 
de cerințele impuse de părinți, fie în tendința de ași căuta ostentativ tovarăși de joacă 
excusiv în afara grupului familial. 
               Depășind diferențele de vârstă, temperament, formație profesională, grupul fa
milial poate să constituie așadar, prima,, școală” a interrelațiilor veritabile pe care copiii, 
încă din primi lor ani de viață, trebuie să le deprindă și să le dezvolte continuu. Pe aceste 
fundamente solide, familia și apoi grădinița, școala urmează a clădi eficient opera fragilă 
de socializare adecvată a tinerei generații, de realizare a adevăratelor caractere. 
BIBLIOGRAFIE: 
Culegere metodică editată de Revista de Pedagogie, București 1976 
Revista Învățământului Preșcolar nr.34/1996 

 

 

 
 

Rolul celor șapte ani de acasă în evoluția copiilor 
 

Prof. Pană Florența – Gabriela 
Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Constanța 

Motto: „Cei care îi educă pe copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care 

le dau viață; de aceea, pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educândui. ” 

Aristotel 

 
La intrarea în mediul școlar, copilul vine cu o serie de deprinderi și cu un sistem 

de valori pe care și lea însușit în familie și în grădiniță. El este rezultatul influențelor sis

tematice pe care mediul familial lea exercitat asupra lui, formândui caracterul și perso

nalitatea, fapt ce se reflectă în felul de a fi și de a se comporta al copilului. La acestea se 

adaugă acțiunile modelatoare ale educatoarei și ale celorlalți colegi de grădiniță, deci cei 

șapte ani de acasă nu mai sunt de multă vreme singurii responsabili de formarea copiilor, 

căci vârsta integrării acestora în colectivitate a scăzut considerabil în ultimele decenii. 

Totuși nu putem neglija rolul primordial al familiei în educația copiilor, dat fiind faptul că 

orice copil petrece acasă cea mai mare parte a timpului, bucurânduse de un climat afectiv 

capabil săi stimuleze evoluția. Copilul este în centrul atenției părinților și bunicilor care 
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se străduiesc săi asigure condiții optime de trai fără al priva de bunurile și plăcerile spe

cifice vârstei. De asemenea, în măsura în care ei înșiși posedă principii morale și deprin

deri de comportare civilizată în societate, părinții insuflă urmașilor dorința de a nu se aba

te de la valorile care le vor permite, în viitor,  integrarea socială. Credința, cinstea, corecti

tudinea, respectul, bunulsimț sunt doar câteva dintre cele principiile elementare care gu

vernează conduita noastră socială și care vor asigura acomodarea cu succes a viitorului 

elev la exigențele școlii și ale societății, în general. Puterea exemplului este cea care de

clanșează în sufletul micuților dorința de a acționa după modelul mamei sau al tatălui, iar 

mai târziu, după cel al învățătoarei sau al profesorului, deoarece comportamentul imitativ 

constituie prima treaptă în dezvoltarea copiilor. Orice cadru didactic are clase mai mult 

sau mai puțin omogene, remarcând diferențele de atitudine, de comportament care apar 

între elevii provenind din medii diferite.  

Măiestria cadrului didactic se dovedește în modul în care reușește să armonizeze 

influențele venite din medii educaționale diferite și să contracareze efectele negative ale 

unora dintre acestea. Se vorbește tot mai frecvent despre efectele negative pe care factorii 

socialeconomici le au asupra evoluției familiilor din societatea românească. Adulții sunt 

nevoiți să consacre muncii cea mai mare parte a timpului, nemaiavând disponibilitate și 

pentru copiii lăsați adesea în grija bunicilor sau a altor rude. Dornici de a se recompensa 

față de copii, părinții vor considera că bunurile materiale vor înlocui afecțiunea parentală. 

Toleranța excesivă va lua locul exigenței, iar rezultatul este vizibil în comportamentul de 

tip Goe pe care mulți copii din ziua de astăzi îl au. Cei mici profită, șantajânduși emoțio

nal membrii maturi ai familiei, care ajung să ridice neputincioși din umeri și să afirme că 

nu au ce face în situații critice. La celălalt pol, există și cazuri în care severitatea exagerată 

a unuia sau a ambilor părinți își va lăsa amprenta asupra personalității în formare, prin 

impunerea unui regim de viață și de învățătură peste limita toleranței psihologice specifice 

vârstei. Părinții impun un volum prea mare de sarcini, le interzic activitățile recreative, îi 

izolează printre adulți și fac uz de pedepse care lezează demnitatea copiilor.  

De asemenea, existența unor familii care trăiesc la limita subzistenței, în care 

copiii sunt cel mai adesea neglijați sau abuzați, nu poate fi ignorată. Cei șapte ani de aca

să, căci, de cele mai multe ori copiii nu frecventează grădinița, venind direct la școală, 

sunt ani de chinuri și privațiuni care vor marca profund evoluția copiilor. Dezinteresul 

unor părinți, consumul de alcool, violența fizică și verbală, munca timpurie, favorizarea 

unuia dintre frați sau neînțelegerile dintre părinți în ceea ce privește educația propriilor 
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descendenți vor mutila sufletul acestor ființe fragile supuse prematur nedreptăților. Cei 

mai mulți dintre aceștia vor îngroșa rândurile abandonului școlar, având toate șansele să 

devină din victime ale familiei și ale sistemului viitori agresori. În aceste cazuri, rolul ce

lor șapte ani de acasă este decisiv, orice intervenție ulterioară având șanse minime de iz

bândă, dacă nu este făcută la timp. În aceste situații, se poate vorbi despre incapacitatea 

adulților de a fi cu adevărat părinți, de a forma oameni, nu doar de a le da viață. Vorbind 

despre astfel de familii, putem concluziona că societatea românească se află în impas, 

autoritățile fiind incapabile să gestioneze asemenea cazuri, din ce în ce mai frecvent pre

zentate în media. Se încalcă grav dreptul copiilor de a avea o familie responsabilă, de a fi 

protejat, de a avea acces la educație. Criza morală a afectat atât de grav societatea, încât 

putem concluziona că este de datoria cadrelor didactice să facă tot ce se poate ca să resta

bilească echilibrul, insuflândule elevilor pe care îi îndrumă  sistemul de valori perene 

specifice neamului nostru. 
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D-L GOE – UN POTENȚIAL GENERATOR DE VIOLENȚĂ 

 

Pancu Mihaela 
Liceul Pedagogic ,,N. Iorga” Botoşani 

 
 

   Un mare creator de tipuri umane,I. L. Caragiale zugrăveşte, în schiţele sale, 
aspecte referitoare la educaţia copiilor în familie şi şcoală. Schiţele ,,Vizită...” şi ,,Dl Goe
...” evidenţiază, cu mijloacele ironiei, contrastul dintre esenţă şi aparenţă, snobismul şi 
spoiala de civilizaţie. Ionel Popescu şi Goe din schiţele amintite reprezintă tipul copilului 
prost educat, un pseudomodel pentru elevi . Protagoniştii din schiţele lui Caragiale sunt 
tipuri umane, variante ale celor din operele dramatice, sugerând, prin diverse tipuri de 
comic, defecte umane, care trebuie criticate, ridiculizate, dezaprobate.  

Goe este răsfăţat şi obraznic, needucat şi leneş şi de aceea este repetent. Fără a 
avea vreun merit deosebit, el este obişnuit de familie să fie recompensat şi atunci când 
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nu este cazul, să primească totul necondiţionat. De aceea i se pare normal ca şi trenul să 
sosească atunci când doreşte el: ,, Mammare! de ce  nu vine?... Eu vreau să vie!” Obrăz
nicătura crede că este foarte deştept, aşa cum crede, de fapt, întreaga familie: ,,E lucru 
mare, cât e de deştept! zice mammare”,  şi de aceea se adresează jignitor mamei şi bu
nicii atunci când e în discuţie forma corectă a substantivului ,,marinar”:  Vezi că sunteţi 
proaste amândouă? Întrerupe tânărul Goe. Nu se zice nici marinal, nici marinel...”. Ace
eaşi lipsă de respect, de bună creştere dovedeşte şi când tânărul, binevoitor, îl sfătuieşte 
să nu scoată capul pe fereastră: ,,Ce treabă ai tu, urâtule? zice mititelul smucinduse  
    Urletele, ţipetele, zbieretele sunt modul său ,,firesc” de a smanifesta: ,,Să oprească! 
zbiară şi mai tare Goe, bătând cu picioarele”. Goe este micul tiran al familiei, profită de 
dragostea exgerată a celor trei doamne, care îl consideră deosebit de deştept: ,,Apoi de! 
na învăţat toată lumea carte ca dumneata! şi foarte sensibil: ,,...nu ştii ce simţitor e?”. 

Ridicolul personajelor rezultă, pe de o parte, din intenţia lor de a crea impresia 
că aparţin celei ma înalte clase sociale, dovedind, prin contrast ironic, snobism, lipsă de 
cultură şi educaţie, iar, pe de altă parte, din limbajul savuros, prin împletirea ironiei cu 
umorul acid, comic. Limbajul doamnelor ,,frumos gătite”, ce se cred din înalta societate 
abundă în  Lipsa de educaţie şi cultură a acestora nu poate fi mascată de felul în care 
sunt gătite, lucru evident în proba lingvistică greu de trecut pentru ele; 
cuvântul ,,marinar” nu este corect pronunţat de niciuna dintre doamne. .” 

 El nu reprezintă decât o etapă de trecere către pleiada de Ioneşti, Georgeşti şi 
Mitici, simboluri ale obrăzniciei, ale demagogiei şi aroganţei.  
            Prin întâmplările imaginate, prin replicile ce i le atribule lui Goe, autorul îşi 
exprimă dezaprobarea şi dispreţul faţă de educaţia primită în familie. Dincolo însă de 
ceea ce este specific personajului şi mediului familial căruia îi aparţine, Goe reprezintă şi 
pe copilul răsfăţat dintotdeauna, un model negativ pentru elevi. 

Întrun alt context, pe fondul situațiilor conflictuale din familie, Goe este varian
ta actuală a copilului răzvrătit, care, negăsind dragostea în propria familie, se răzbună pe 
cei din jur. Astfel, el stârnește o adevărată furtună atunci când devine nemulțumit de un 
simplu gest al celor din jur. Dintrun soi de nemulțumire shakespeareană  se ajunge ade
sea la scene brutale, care fac din personajul lui Caragiale un potențial generator de vio
lență. De aceea, Goe este, în realitate, ,,opera” greşelilor de educaţie, prin inversarea 
raportului muncărecompensă, lipsa unităţii măsurilor educative, indulgenţa exagerată 
etc.  

 
 

 

 

 

 

Respect , grijă şi iubire 
 

autor: Silvia Parga, Școala Gimnazială nr.31, sector 2 Bucureşti 
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Frumuseţea lucrului îndeplinit 
Cu drag şi fără violenţă 
Arată multe celui iubit . 
Important este să ai şi credinţă. 
 

Prieteni sinceri, familie unită 
Timp petrecut cât mai plăcut, 
Fericirea este şi ea îndrăgită 
Atunci când violenţa napărut! 
 

 

 

 

DREPTUL LA COPILĂRIE 

 

Prof. Simona PAVEL 
Șc. Gimn.“Oprea Iorgulescu” Câmpulung , jud. Argeș 

 

 

 Copilăria este cea mai fericită perioadă a vieţii. Îi conferă acest privilegiu lipsa 
de griji, apoi dragostea celor din jur, posibilitatea de a năzui către tot ce este mai lumi
nos sau mai greu de atins pe lume. 
 Indiferent de situaţia lui socială, copilul trebuie ocrotit, tratat cu căldură şi dra

goste, cu onestitate şi înconjurat cu afecţiune, cu acea tandreţe de care simte nevoia nu
mai el. 
 Şcoala trebuie să fie factorul major de educaţie înaltă şi pilduitoare. Educaţia 

este un proces complex şi delicat, este o artă şi o ştiinţă, o înţelepciune. 
 Prima zi de grădiniţă a copilului venit din mediul familial, este o adevărată aven

tură. Pe de o parte el „pierde” tot ceea ce–i devenise familial: locuinţa, jucăriile, vecinii, 
bunicii, părinţii. Toate acestea rămân în urmă, „acasă”, iar el se trezeşte brusc întrun 
mediu nou şi cu totul diferit, înconjurat de adulţi necunoscuţi care îl asigură de bunele 
lor intenţii, dar pe care nui place pentru că nui ştie. Iar copiii.... sunt atâţia, că se simte 
pierdut printre ei. Dacă pană acum simţea ca lumea era organizată în funcţie de el, o 
dată sosit în grădiniţă, copilul constată un mediu afectiv neutru şi că trebuie săşi ia răs
punderea proprie pentru tot ceea ce va trăi aici : bucurii, satisfacţii, dificultăţi, mici ne
cazuri. 

 Important este rolul familiei, care trebuie săl pregătească pe copil 
pentru acest moment. De asemenea, trebuie obişnuit să gândească că el se 
poate descurca foarte bine atunci când este lăsat singur, ori când se joacă în 
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parc, alături de alți copii. Trebuie lăudat şi încurajat atunci când îşi petrece 
timpul lângă alte persoane în afara mamei.  
            Este foarte important ca, în calitate de educatori şi de părinţi să ţi
nem cont de diferenţele existente în individualitatea copiilor. Fiecare copil 
are o anumită personalitate si propriul său potenţial intelectual, de aceea, 
copii au nevoie să ştie cine sunt şi săşi formeze o idee clară a propriei iden
tităţi, a sentimentului că sunt o persoană distinctă de altele, deosebită, speci
ală, importantă; acest lucru presupune și ca fiecare fiinţă umană să se res
pecte pe sine şi să aibă grijă de ea însăşi.     
La vârsta copilăriei, în etapa preşcolară, copiii încep să devină conştienţi de 
ei înşişi, ca fiinţe existente în lume şi îşi formează involuntar o imagine 
despre sine, în care sunt înscrise gradat şi încă nedesluşit datele fizice şi 
posibilităţile intelectuale. 
            Prima imagine pe care şio formează nu le aparţine, ci este a celor 
din jur, de la care ei o preiau. Prin impresiile exprimate de cei din jur şi prin 
autoobservare, copii încep săşi formeze o imagine de sine care, va fi oglin
da psihică pe care o vor purta, dea lungul întregii lor vieţi.    
           Este foarte important cu ce imagine despre ei pornesc in viaţă, deoa
rece în funcţie de ea vor trăi dezinvolţi sau complexaţi afectiv. În formarea 
imaginii de sine au un rol important părinţii, grădiniţa, şcoala, anturajul în 
care se dezvoltă copilul.  
De aceea, grădiniţa şi primii ani de şcoală sunt hotărâtori pentru dezvoltarea 
ulterioară. În structura imaginii de sine există un model de referinţă cu care 
individul – copilul – încearcă să se identifice. 

Modul cum se percep copii pe ei înşişi este, o componentă a for
mării imaginii de sine şi miam pus întrebarea firească, dacă putem orienta 
propriile lor percepţii în raport cu scopurile noastre. Cu cât creşte, copilul 
învaţă să recunoască şi să înţeleagă sentimente pe care el şi alţi copii le exa
minează, iar aceste sentimente vor fi împărtăşito cu alte persoane. 

  Preșcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesară sti
mularea potenţialului creativ al copilului, neevidenţiat sau neexprimat încă, 
prin cunoaşterea si stimularea aptitudinilor, prin mobilizarea resurselor la
tente și prin susţinerea manifestărilor printro motivaţie intrinsecă; de la 
această vârstă trebuie cultivate unele valori, precum originalitatea, perseve
rența, interesele cognitive dar și artistice.    

Atitudinea adultului față de copil, aprobativă și mai ales participati
vă, amplifică disponibilităţile creative. Numai un educator deschis, cald, 
apropiat va stimula potenţialul creativ. 

Creativitatea, ca produs se caracterizează prin noutate, originalitate, 
aplicabilitate, armonie, relevanță. În general, la această vârstă, copilul are 
tendinţa de al imita pe celălalt și de a repeta cuvintele care au fost apreciate 
de adult. De aceea se impune orientarea preşcolarului spre original și util. 

   Educatorul, părinte sau cadru didactic, va avea grijă să aprecieze 
toate strădaniile copilului, chiar și atunci când ele nu corespund unor criterii 
riguroase și săl mobilizeze săşi finalizeze produsele. 
   Din această perspectivă, subliniem că profilul psihologic al vârstei 
şcolarităţii cuprinde multiple premise favorizante pentru cultivarea și stimu
larea potenţialului creativ. Avem în vedere dinamismul, impetuozitatea și 
expresivitatea proprii acestei vârste, acel freamăt permanent sau acea vibra
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ţie și efervescența lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism 
creativ, disponibilităţi de exteriorizare spontană și auto expresie însufleţită, 
analoage oricărui plan creator . 
  Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendin
ţa sa spontană către nou, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv creativ pot 
fi “alimentate” și împlinite efectiv pot fi puse adecvat în valoare prin solici
tări și antrenamente corespunzătoare care astfel pot oferi multiple elemente 
pozitive în stimularea și cultivarea potenţialului creativ propriu vârstei 
colarilor.  

În acelaşi sens, atmosfera sau climatul psihosocial în care îşi desfă
şoară activitatea copilul constituie aspectul hotărâtor. Rolul unui climat ca
racterizat prin deschidere și stil relaxat de creaţie, prin asigurarea libertăţii 
de afirmare și expresie independentă, prin recunoaşterea și aprecierea pozi
tivă ca și prin încurajarea și promovarea efortului creativ pot participa în 
mod decisiv la dezvoltarea creativităţii copiilor. 
            
BIBLIOGRAFIE: 
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VIOLENȚA ÎN MEDIU ȘCOLAR 
 

Prof.Pătrășcoiu AnaMaria,Liceul de Arte, Constantin Brăiloiu, TgJiu 
 

Violența este o expresie a intoleranței față de diferențele etnice, religioase, de 
statutul social. În mediul  școlar sa sesizat o creștere a numerelor de acte de violență ex
tremă, cum ar fi violența verbală, fizică. După gradul de graviditate deosebim următoarele 
forme de violență:1) violență ușoară: ton ridicat, ironie,insultă, înjurături, intimida
re,scuipare, deposedare de obiecte personale,însușire a bunurilor găsite, violarea secretului 
corespondenței,refuzul de a îndeplini o sarcină, 2)violență gravă: indisciplina la clasă, 
hărțuirea,amenințarea,înșelăciunea, șantajul, calomnia, lipsirea de libertate a persoa
nei,ultraj contra bunurilor moravuri,tulburarea liniștii publice, pălmuire, îmbrâncire, imo
bilizare, lovire, bătaie, constituirea unui grup infracțional organizat,tâlhării, furt,viol. 

Actorii violenței:elevielevi, eleviprofesori, profesorielevi, parințiprofesori, 
părințielevi. Cauzele determinante ale violenței școlare: tensiunile sociale asociate peri
oadei de tranzițiedifuzia la nivelul școlii sau asociate proceselor de schimbare, democrati
zare a școlii,efectul massmedia,familia( climatul socioafectiv/ tipul familiei, dimensiu
nea familei, nivelul scăzut al educației părinților. 

Diversitatea, frecvența și gravitatea violenței în școală variază în funcție de : tipul 
unității de învățământ, mediul de rezidență urban/rural, zona în care este amplasată școala, 
mărimea școlii (numărul de elevi).O soluție pentru diminuarea cazurilor de violență o con
stituie ca în fiecare unitate școlară să existe un consilier școlar( psiholog școlar).Psihiatrii 
spun că principala problemă responsabilă a violenței este lipsa comunicării. 

Opiniile privind sursele de violență în școală se referă la :  
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1)formatul  pedagogicdin perspectiva profesorului, adică programele școlare 
încărcate, programul școlar dificil,număr mare de elevi în clasă, lipsa infrastructurii sau  

2)relațiile subiectivedin perspectiva elevului, adică disponibilitatea redusă a pro
fesorului pentru o comunicare deschisă cu elevii in afara lecțiilor, distanța în comunicare, 
metode neatractive în predare, descurajarea inițiativelor elevilor. 

Opinia elevilor este importantă .Ei simt mai acut și semnalează cu mai multă 
franchețe decât cadrele didactice, directorii, părinții, consilierii unele forme de violență în 
școală.Ca obiective de prevenire, combatere  și diminuare a violenței sar putea enumera: 

evaluarea dimensiunilor fenomenelor de violență școlară 
identificarea situațiilor de violență școlară și elaborarea unei tiplologii a fenome

nului 
identificarea cauzelor generatoare de violență 
elaborarea unui set de recomandări destinat cadrelor didactice și părinților pen

tru ameliorarea violenței 
implicarea părinților ca parteneri ai școlii în proiecte educaționale de reducere a 

violenței școlare. 
Intervenții în caz de violență: 

la nivel individual, prin identificarea elevilor cu potențial violent, dar evitarea exclusi
vă a sancțiunilor acestora 

la nivelul școliiactivități centrate pe tema violenței, o cunoaștere mai bună a surselor 
de violență determină o diminuare a conflictelor din școli, structuri cu rol de 
mediere( centre de resurse) cu programe de informare a elevilor, de gestiona
re a conflictelor concrete de violență,autocontrol, negociere, comunicare. 

 la nivel curricular dezbateri și încurajarea exprimării opiniei elevilor, valorificarea 
temelor relevante pentru problematica violenței(drepturile și îndatoririle in
dividului, libertate și normă/ reguli de comportament, deciziile și consecințe
le deciziilor,abilități sociale), programe și activități extracurriculare
( săptamâna antiviolență, concursuri, expoziții, invitarea unor specialiști 
care să prezinte interactiv teme legate de violența școlară la care să participe 
atât elevii, cât și cadrele didactice, părinții,pentru că așa cum spunea Dardel 
Jaouadi  

“A lupta contra violenței școlare înseamnă a ameliora calitatea relațiilor și a comu
nicării între toate persoanele angrenate în actul educațional” 
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SPUNE NU VIOLENȚEI ! 
 

PÂRVULESCU CLAUDIA 
  AL

DEA ANCA 
                             ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPREA IORGULESCU, CÂMPULUNG 
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În jurul nostru la fiecare pas observăm violenţa, la televizor toate ştirile vorbesc 
despre violenţă , în magazine, bănci, benzinării, în intersecţii observăm violenţa sub toate 
formele ei: pasivă, agresivă, şireată. De aceea în lumea întreagă sunt atât de frecvente 
agresiunile, bătăile, conflictele, crimele şi războaiele. 
Eu sunt de părere că întotdeauna un conflict se poate rezolva pe cale paşnică. 
Pentru aceasta este nevoie de oameni conştienţi, educaţi, cu o atitudine sănătoasă. 
Pentru ca, noi copiii sa fim pregătiţi pentru societate trebuie să avem cunoştinţe despre 
nonviolenţă dar şi despre prevenirea violenţei, începând din şcoală. 
       Violenţa în şcoală se manifestă diferit. Uneori se poate observa, alteori o putem simţi. 
        De exemplu violenţa între elevii din aceeaşi clasă când nu se inţeleg şi se ceartă este 
o formă de violenţă verbală. Ea poate fi prin jigniri, porecle, epitete negative, cuvinte urâ
te, înjurături. Cauzele pot fi multiple şi anume : trăsături fizice, psihice, religioase, etnice. 
Violenţă este şi între elevi din clase diferite sau de vârste diferite. Adesea se poate ajunge 
la bătai, răzbunări chiar şi în afara şcolii. Aceasta este o formă de violenţă fizică. 
În unele şcoli se întâmplă să auzim cazuri de conflicte între elevi şi profesori din cauza 
elevilor indisciplinaţi, agresivi sau foarte activi. Adesea elevul sfidează profesorul şi 
atunci este o formă de violenţă pasivă. Alteori, profesorul poate fi acela care să nu agreeze 
atitudinea elevului şi de aici se naşte un fel de antipatie care nu duce la un final bun. 
         Un elev violent se poate descrie astfel: o fire agitată, egoist, agresiv, încăpăţânat, 
brutal, mincinos, obraznic, certăreţ, impulsiv, care nu suportă observaţiile, nu se poate 
controla, nu îşi înţelege colegii, face pe bravul ca sa iasă în evidentă şi să pară diferit de 
ceilalţi  prin aceasta înţelegând că le este superior. 
Cauzele acestui comportament pot fi diferite: situaţia din familie, mediul social în care 
trăieşte, prieteniile pe care le are elevul în şcoală sau în afara ei. 
Pentru ca un astfel de elev, să fie ajutat, el trebuie înţeles. De aceea dirigintele clasei este 
mai atent şi îl poate ajuta şi îndruma, apoi profesorii care îi predau îl pot sfătui şi e necesa
ră intervenţia consilierului şcolii. 
În toate şcolile din ţară sunt acte de violenţă, unele grave, altele mai puţin grave. Acestea 
nu sunt dorite dar se pot întâmpla. De aceea trebuie sa fim mai atenţi la ceea ce se întâm
plă în jurul nostru. 
Pentru a evita conflictele trebuie să învăţăm atitudinile necesare aprofundării non
violenţei precum: iubirea, mulţumirea, înţelegerea celorlalţi, raţiunea, calmul, iertarea, 
bunulsimţ , fericirea, credinţa în Dumnezeu, curajul, cultivarea unor relaţii armonioase, 
umilinţa, veselia şi simţul umorului. 
         Violenţa nu e evoluţie ci involuţie. 

 
 
 
 
 

Violența în mediul școlar 

 

Prof. Peter Andrei - Școala Gimnazială Iratoșu jud. Arad 

 

Violența este una din marile probleme ale lumii contemporane. Presa scrisă sau 
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audiovizuală informează în permanență cu privire la manifestările diverse ale acestui fe
nomen. De la formele cale mai agresive, precum războaie ori crime terifiante, bătăi, vio
luri, furturi, distrugeri de bunuri, și până la cele mai puțin șocante cum ar fi violențele 
verbale, toate acestea susținute de o abundență de imagini violente, se prezintă zilnic în 
fața ochilor noștri. În acest context, apariția diferitelor forme de violență în mediul școlar 
pare aproape o fatalitate și devine, adesea un lucru obișnuit, cu care semenii coexistă fără 
măcar a se mai sesiza asupra pericolului.  

Termenul de violență vine de la latinescul "vis" care înseamnă "forța" și care trimi
te la ideea de putere, de dominație, de utilizare a superiorității fizice, adică a forței asupra 
altuia. 

Eric Debarbieux , specialist în problema violenței în mediul școlar, oferă o definiție 
prin care este surprins ansamblul fenomenului violenței: "Violența este dezorganizarea 
brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau social și care se traduce printro 
pierdere a integrității, ce poate fi fizică, psihică sau materială. Această dezorganizare poa
te să opereze prin agresiune, prin utilizarea forței, conștient sau inconștient, însă poate 
exista și violența doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenția 
de a face rău." 

Y. A. Michaud încearcă o definire mai subtilă a violenței pornind de la trei catego
rii de factori: "Există violență, întro situație de interacțiune, unul sau mai mulți actori 
acționează de o manieră directă sau indirectă, masată sau distribuită, aducând prejudicii 
altora în grade variabile, fie în integritatea lor fizică, fie în integritatea lor morală, fie în 
posesiunile lor, fie în participările lor simbolice și culturale." Sunt identificate trei elemen
te care surprind înțelesul acestui concept:  

  violența este o situație de interacțiune (implicând unul sau mai mulți actori), 
  este o acțiune prin care se aduc prejudicii altora (corporale, morale), 
  aceste prejudicii se manifestă prin diferite modalități (directe sau indirecte). 

Istoric și cultural violența este o noțiune relativă, dependentă de codurile sociale, 
juridice și politice ale societății în care se manifestă. Violența ține mai mult de cultura, de 
educație, de context, iar calificarea unui fapt ca fiind violent depinde de convențiile socia
le în vigoare la momentul respectiv. Astfel multă vreme corecția fizică pe care părinții o 
aplicau copiilor era considerată un lucru firesc, ce face parte din actul educațional. De 
asemenea sunt populații, comunități care aproape că nu cunosc violența, în timp ce altele 
se manifestă destul de violent.  

J. C. Chesnais subliniază faptul ca violența este schimbătoare, adesea insesizabilă 
și identifică trei tipuri de violență pe care le imaginează în trei cercuri concentrice: 

a) violența fizică este nucleul dur al violenței, în care sunt incluse faptele cele mai 
grave: omorurile voluntare sau tentativele de omor, violurile, loviturile și rănirile volunta
re grave, furturile cu mâna armata sau cu uz de violență, vătămările corporale, tâlhăriile. 
Cu privire la acest tip de violență Chesnais subliniază că "violența fizică este singura vio
lență măsurabilă și incontestabilă. Este un prejudiciu direct, corporal, contra persoanelor. 
Ea are un triplu caracter: brutal, exterior și dureros. Ceea ce o definește este utilizarea 
materială a forței" 

b) violența economică este aceea care afectează bunurile materiale (distrugeri de
gradări de bunuri). Chesnais crede că ea nu poate fi cu adevărat calificată drept violență 
deoarece "violența este esențialmente un prejudiciu adus autonomiei fizice a unei persoa
ne"  

c) violența morală (sau simbolică) este o construcție intelectuală ce trimite la con
ceptul de autoritate, la modul în care se exercita raporturile în dominație. Din punct de 
vedere al lui Chesnais, pentru care violența adevărată este doar violență fizică, a vorbi de 
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violența morală este "un abuz de limbaj propriu unor intelectuali occidentali, prea confor
tabil instalați în viață, pentru a cunoaște lumea obscură a mizeriei și a crimei" 

Școala este locul de producere și transmitere a cunoașterii, de formare a competen
țelor cognitive, de înțelegere a sensului vieții și a lumii care ne înconjoară, de înțelegere a 
raporturilor cu ceilalți și cu noi înșine. Misiunea școlii nu este doar ce a pregătii forța de 
muncă, ea trebuie să  profileze caractere, săi educe tânărului plăcerea de a învăța, dorința 
de a reuși și a face față schimbărilor de pe piața muncii. 

Atunci când vorbim despre violența școlară nu putem să ne limităm doar la actele 
de violență care cad sub incidența legii. Violența școlară este un fenomen mult mai larg, 
ce trebuie evaluat cu ajutorul altor indici. 

Astfel Jacques Pain  prezintă doua tipuri de violență în mediul școlar:  
     violențele obiective, care sunt de ordinul penalului (crime și delicte)  și asupra 

cărora se poate interveni frontal, 
     violențele subiective, care sunt violențe mai subtile, de atitudine, și care afec

tează 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 forma de violență extrem de răspândită în mediile școlare este violența verbala. 
Violența verbală nu este percepută în aceeași manieră de elevi și de profesori. Astfel elevii 
o minimalizează în timp ce profesorii o supraevaluează. 

Violența școlară trebuie determinată luând în calcul contextul și cultura școlară. 
Profesorii dintro 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 pertur
bă grav mediul școlar, ea conduce la o deteriorare a climatului în școală, afectează rapor
turile elevelev și elevprofesor și generează sentimente de insecuritate, de teamă, de an
goasă, care influențează negativ dezvoltarea  normală a elevului. 

Există o mare diversitate a formelor de violență  ce se manifestă în mediul școlar: 
de la violența verbală (injurii, amenințări, jigniri) la violențele fizice (lovituri, încăierări), 
degradări ale bunurilor (scris pe pereți, geamuri sparte, mobilier deteriorat), refuzul de a 
lucra, absenteism, perturbarea cursurilor și până la furturi, agresiuni cu arme, violențe 
sexuale, consum de droguri. Este feresc ca în astfel de condiții unii elevi să se simtă ame
nințați și chiar terorizați de ideea de a merge la școala. 

Pentru a surprinde aceste dimensiuni ale violenței școlare Eric Debarbieux a proce
dat la măsurarea ambianței școlare. El analizează violența școlară nu din perspectiva fap
telor violente, ci din perspectiva climatului general al școlii, a relațiilor eleviprofesori, 
elevelev, a sentimentelor pe care elevii le nutresc față de propria școală, a imaginii elevi
lor privind prestigiul școlii, dar și al cartierului în care este plasata școala.  

Astfel școala nu este lumea delictelor ci mai ales a necivilizaților, a dezorganizării 
lumii școlare, necivilizați care explică dificultățile școlare actuale mai mult decât violențe
le delictuale. De asemenea ele relevă o criză internă a instituțiilor școlare și un veritabil 
conflict, o ruptură între lumea elevilor și cea a profesorilor. 
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FACTORI DE NATURĂ FAMILIALĂ, GENERATORI AI VIOLENȚEI ELEVI-
LOR 

 
Prof. Narcisa Petrescu,  

Școala Gimnazială nr 49, București 
 

Cei mai importanți factori de natură familială care se constituie în generatori ai 
violenței elevului sunt: climatul socioafectiv din familie, tipul familiei, condițiile econo
mice ale familiei, dimensiunea familiei, nivelul de educație al părinților. 

Climatul socioafectiv este determinat de relațiile dintre părinți, atitudinea 
părințolor față de copil versus atitudinea copilului față de familie. Aceste tipuri de relații 
și atitudini pot fi asimilate cu angajarea emoțională care, împreună cu un set de alte varia
bile, măsoară coeziunea familială, respectiv legătura emoțională dintre membrii familiei. 
Nivelul scăzut al coeziunii familiale reprezintă un factor care poate declanșa comporta
mentele violente la copii. 

Dezvoltarea copiilor întrun mediu familial în care relațiile dintre părinți sunt 
dominate de neînțelegeri frecvente, conflicte grave, în care sunt expuși la acte de violență 
favorizează preluarea unor modele de conduită agresivă pe care le transpun în alte contex
te, în alte sisteme de relații și în primul rând în școală, în relațiile cu colegii și profesorii. 
Socializarea primară a copiilor, se realizează, de altfel, și prin preluarea de către copil, 
prin imitație și învățare prin observare, a modelelor oferite de părinți. 

Atitudinea părinților față de copii (afecțiune, îngrijire, supraveghere) influențea
ză, de asemenea, conduita copiilor. Teoriile dezvoltate pe tema afectivității au evidențiat 
importanța acesteia în dezvoltarea copilului (psihică, fiziologică și somatică) și rolul pre
dominant al afectivității materne. ”Teoria atașamentului”, de exemplu, care pornește de la 
sursele ”pulsional  afective” ale devianței, consideră afectivitatea ca ”forța care determină 
natura vieții individuale”. Privarea de afectivitate în primii cinci ani de viață, de exemplu, 
reprezintă un risc pentre dezvoltarea comportamentului delincvent la copii. Este cazul, în 
special, al copiilor instituționalizați, separați de mamă în această etapă de vârstă, la care se 
pot produce tulburări emoționale greu recuperabile. Acest risc există și pentru copiii care 
trăiesc în propria familie, dar care nu beneficiază de un climat afectiv securizat. 

Atitudinea copiilor față de părinți este de multe ori rezultanta atitudinii și com
portamentului părinților, a modului în care aceștia reușesc sau nu să ofere sprijin și afecți
une copiilor, să comunice cu ei, să se implice în viața și problemele lor fără să încalce o 
anumită ”autonomie” a acestora, să impună o anumită ”disciplină parentală”, anumite 
reguli fără ca ele să fie foarte rigide, laxe sau inconsistente, ci să reprezinte un echilibru 
între autoritarism și permisivitate excesivă. Inconsecvența în solicitările față de copil 
(trecerea de la un permisivism exagerat la restricții severe), apelul la mijloace violente de 
sancționare, dar și privilegierea excesivă a relației afective în detrimentul rolului educativ, 
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renunțarea la reguli și restricții pot conduce, în egală măsură, la comportamente inadecva
te ale copiilor și respingerea sarcinilor școlare. Reacțiile atitudinale ale copiilor pot fi și 
consecința situării acestora întrun mediu familial dominat de acte de violență la care asis
tă sau le cad victime, unii dintre ei dezvoltând concomitent sau consecutiv atitudini nega
tive față de părinți și conduite violente. 

Tipul familiei (organizată sau dezorganizată prin divorț, despărțire sau deces, sau 
reorganizată). Familia completă, organizată a fost considerată, până nu demult, ca o condi
ție esențială a unei socializări primare funcționale, a unei bune adaptări școlare și chiar a 
succesului școlar. În ultimii ani, însă, o serie de cercetări au evidențiat că pentru dezvolta
rea psihosocială normală a copilului, tipul de imteracțiune familială și comportamentul 
fiecăruia dintre membrii are mai mare importanță decât structura completă a familiei. Deși 
cercetările din ultimii ani își nuanțează concluziile cu privire la impactul pe care familiile 
dezorganizate îl pot avea asupra comportamentului copiilor, analiza unor studii pe această 
temă a evidențiat, printre altele, că prevalența delicvenței în familiile dezorganizate este 
cu 1015% mai mare decât în familiile organizate, precum și faptul că asocierea dintre 
familiile dezorganizate și delicvența juvenilă este mai puternică pentru formele minore de 
conduită și mai slabă pentru formele grave. Acestea au constatat, totodată, că fenomenele 
de violență ale copiilor apar, în special, în cazul familiilor dezorganizate prin divorț și mai 
puțin în cele în care a survenit decesul unuia dintre părinți. 

Condițiile economice ale familiei constituie, de asemenea, unul dintre factorii 
care pot genera fenomene de violență. Se are în vedere contextul socioeconomic general, 
cu referire la faptul că anumitor zone sau cartiere caracterizate de o rată ridicată a șomaju
lui, o pondere mare a forței de muncă slab calificată, o concentrare a populației cu șanse 
mici de inserție profesională, li se asociază o rată ridicată a criminalității, inclusiv o mai 
mare amploare a fenomenelor de violență în școală. 

Dimensiunea (talia) familiei reprezintă un alt factor asociat comportamentelor 
violente sau nonviolente ale copiilor. O astfel de relație are în vedere riscul unei 
”gestionări” și monitorizări defectuase a relațiilor intrafamiliale și a comportamentului  
minorilor în cazul familiilor cu mai mulți copii (impunerea disciplinei, a stilului de autori
tate – egal sau preferențial – față de toți membrii fratriei, cu implicații asupra conduitei 
acestora ș.a.). Riscul unor conduite violente sau, cel puțin, a unor dificultăți de adaptare 
există și la copilul unic. Acest risc poate să apară ca urmare a unei atitudini 
supraprotectoare a familiei și a capacității mai reduse a copilului de a se adapta la alte 
contexte, la alte sisteme de relații cum sunt și cele presupuse de mediul școlar. Spre deo
sebire de copilul unic, cei proveniți din fratrii mai mari au avantajul experienței unor rela
ții mai diverse și complexe ceea ce le permite o adaptare mai facilă la situații noi, implicit 
evitarea riscului dezvoltării unor conduite violente ca o consecință a unor frustări de natu
ră emoțională, relațională etc. 

Nivelul de educație al părinților care determină statutul socioprofesional și cultu
ral al familiei joacă un rol important în adaptarea sau inadaptarea școlară a copiilor și suc
cesul sau eșecul lor școlar, precum și în apariția sau prevenirea manifestărilor de violență. 
Modul în care nivelul de educație intervine în adaptarea școlară a copilului poate fi consi
derat dintro dublă perspectivă: una dinamică, ce se referă la modalitatea în care nivelul de 
instruire al părinților promovează un anumit nivel educativ al familiei, și o perspectivă 
statică, ce se referă la compatibilitatea dintre modelul cultural familial și modelul cultural 
al școlii. 

Concluzie: Variabilele prezentate reprezintă unele dintre cele mai importante 
caracteristici asociate mediului familial care pot constitui factori de risc ai violenței copii
lor și care trebuie avuți în vedere în activitatea de combatere a comportamentelor violente 
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ale elevilor. 
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SPUNE NU, VIOLENȚEI! 
 
 

Prof. înv. primar Pîrva Nicoleta Camelia 
Școala Gimnazială „Pan M. Vizirescu” Braneț, Bîrza, Olt 

 
 

„Violenţa este arma celor slabi.” – Mahatma Gandhi 
Violența! O întâlnim peste tot, pe stradă, la televizor, în ziare, la școală, în ma

gazine, de multe ori acasă și începem să credem că face parte din existența noastră, deci 
trebuie să o toleram. FALS! 

În spatele oricărei acțiuni există întotdeauna o motivație, astfel că în ceea ce 
privește violența găsim motivații și cauze din cele mai diverse: la nivel individual – lipsa 
educației, carențe în comunicare, o imagine de sine slabă, agresivitate și violența în fami
lie etc.; la nivel global – cauze religioase, economice și teritoriale. Oricum am privi tipuri
le de manifestări ale violenței este nevoie de mai mulți indivizi pentru a susține o cauză, 
fie ea chiar și prin violentă, ceea ce reduce totul din nou la nivel individual. Dacă indivi
dul care aderă la o astfel de cauză nu ar tolera exprimarea violentă a credințelor și nevoilor 
sale, atunci nucleul respectiv sar disipa. Probabil că nu ar mai fi războaie. 

„Multe lucruri sunt violente dar nimic mai violent ca omul.” – Sofocle 
Din punct de vedere psihologic, atunci când vorbim de agresivitate/violență, ne 

referim și la nevoia de putere și control, nevoie care, dintrun motiv sau altul, nu pot fi 
îndeplinite prin căi sănătoase, normale. Atunci cand nu ne putem exercita puterea și con
trolul asupra noastră, tindem să extindem această nevoie și să o satisfacem, în exterior, 
prin încercarea de ai controla pe ceilalți.  

Violența poate fi exprimată atât verbal căt și fizic și vinovăția creării situației 
agresive este împărțită: un procent mare îi revine celui ce nuși poate exprima în mod 
adecvat nevoile și cerințele și recurge la violență și un alt procent îi revine celui ce 
tolereaza un astfel de comportament și nu ia nicio măsura în a se proteja pe sine, pe cei
lalți și chiar pe agresor. Este vorba de responsabilitate. 

Violenţa în şcoală se manifestă în moduri diferite. Uneori se poate observa, 
alteori o putem simţi. De exemplu violenţa între elevii din aceeaşi clasă când nu se inţeleg 
şi se ceartă este o formă de violenţă verbală. Ea poate fi prin jigniri, porecle, epitete nega
tive, cuvinte urâte, înjurături. Cauzele pot fi multiple şi anume: trăsături fizice, psihice, 
religioase, etnice. Violenţa apare şi între elevi din clase diferite sau de vârste diferite. 
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Adesea se poate ajunge la bătai, răzbunări chiar şi în afara şcolii. Aceasta este o formă 
de violenţă fizică. În unele şcoli se întâmplă să auzim cazuri de conflicte între elevi şi pro
fesori din cauza elevilor indisciplinaţi, agresivi sau foarte activi. Adesea elevul sfidează 
profesorul şi atunci este o formă de violenţă pasivă. Alteori, profesorul poate fi acela care 
să nu agreeze atitudinea elevului şi de aici se naşte un fel de antipatie care nu duce la un 
final bun.  

Un elev violent se poate descrie astfel: o fire agitată, egoist, agresiv, încăpăţâ
nat, brutal, mincinos, obraznic, certăreţ, impulsiv, care nu suportă observaţiile, nu se poate 
controla, nu îşi înţelege colegii, face pe bravul ca să iasă în evidență şi să pară diferit de 
ceilalţi  prin aceasta înţelegând că le este superior. 

Cauzele acestui comportament pot fi diferite: situaţia din familie, mediul social 
în care trăieşte, prieteniile pe care le are elevul în şcoală sau în afara ei. Pentru ca un astfel 
de elev, să fie ajutat, el trebuie înţeles. De aceea învățătorul și dirigintele clasei trebuie să 
fie atent să îl poată ajuta, îndruma, apoi profesorii care îi predau îl pot sfătui fiind necesară 
și intervenţia consilierului şcolii.În toate şcolile din ţară sunt acte de violenţă, unele grave, 
altele mai puţin grave. Acestea nu sunt dorite dar se pot întâmpla. De aceea trebuie sa fim 
mai atenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Pentru a evita conflictele trebuie să învăţăm atitudinile necesare aprofundării 
nonviolenţei precum: iubirea, mulţumirea, înţelegerea celorlalţi, raţiunea, cal
mul, iertarea, bunulsimţ, fericirea,  
credinţa în Dumnezeu, curajul, cultivarea unor relaţii armonioase, umilinţa, veselia şi sim
ţul umorului.  

Iată câteva reguli pe care trebuie să le înveţi pentru aţi stăpâni pornirile agresi
ve: 

• Păstreazăţi calmul şi autocontrolul! 
• Gândeşte pozitiv!  
• Comunică cu cei din jurul tău!  
• Evită jignirile, umilirile, durităţile!  
• Făţi prieteni!  
• Evită situaţiile conflictuale!  
• Canalizeazăţi energia spre activităţi sportive şi de relaxare!  
• Elimină din programul tău emisiunile TV care conţin scene de violenţă! 
Potrivit tezelor lui Freud asupra frustrării sa constatat că violența este totdeau

na urmarea unei frustrări și că o frustrare antrenează totdeauna un comportament violent. 
Violența afectează un număr mare de copii fără apărare prin diferite forme de 

privare, astfel ne referim la părinții sau persoanele care îngrijesc copilul întrun asemenea 
fel încât produc acestuia vătămări fizice sau emoționale întrun asemenea grad încât starea 
sănătății sale fizice și/sau emoționale precum și dezvoltarea sa sunt în pericol. 

Unor părinți le lipsește abilitatea de a se angaja pozitiv în relația lor cu copilul 
și de a da prioritate nevoilor de bază ale copilului înaintea propriilor lor nevoi. Copilul 
poate fi plasat în situația de a trăi în anxietate sau grijă continuă de ceea ce sar putea în
tâmpla. 

Violenţa nu e evoluţie ci involuţie!  
Un conflict este soluţionat mult mai eficient atunci când sunt detectate interese

le şi nu poziţiile de drept sau de putere. Dacă părţile vor pune la rândul lor întrebări, fie 
ele şi mai puţin importante, toţi participanţii vor profita de pe urma soluţionării conflictu
lui lor.  

Echilibrarea intereselor aduce în general ambelor părţi implicate o mai mare 
satisfacţie decât determinarea poziţiilor de drept sau de putere. Gradul de satisfacţie al 
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părţilor se va reflecta întrun mod pozitiv şi de durată asupra relaţiei dintre ele şi va dimi
nua pericolul izbucnirii unor noi conflicte.  

„Victoria obţinută prin violenţă este echivalentul unei înfrângeri, pentru că este 
temporară.” – Mahatma Gandhi 

 
Bibliografie: 
Mucchielli A. – Arta de a comunica , Editura Polirom, Iați 
Necula A. 2004 – Manual de psihologie socială, Editura Polirom, Iași 
www.slideshare.net 
 

 
 
 

 
VIOLENȚA ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

 
 

Pop Aurelia, Școala Gimnazială Căianu Structura Vaida-Cămăraș, Vaida-Cămăraș, 
Cluj 

 
 

 Motto : ”Mai mult faci cu blândețea, decât cu violența.” (Jean De la Fontaine)  
 

Definirea violenţei sa dovedit a fi o încercare extrem de dificilă. Acest fapt se 
explică prin complexitatea fenomenului, dar şi prin marea diversitate a formelor sale de 
manifestare. Dificultatea a apărut şi din cauza asocierii, chiar a confundării violenţei cu 
agresivitatea. Există însă o serie de delimitări între cele două concepte. 

Termenul de agresivitate vine din latinescul adgradior,care înseamnă ,,a merge 
către…’’, şi a evoluat apoi în agredire, ce semnifică ,,a merge către…cu un spirit belicos, 
cu tendinţa de a ataca’’. 

Mai târziu, termenul a dobândit un alt înţeles, acela de ,,comportament distructiv 
şi violent orientat spre persoane, obiecte sau spre sine’’(PopescuNeveanu, 1978). În Dic
ţionar de psihanaliză, Laplanche şi Pontalis(1994, pag. 34) definesc agresivitatea 
drept ,,tendinţă sau ansamblu de tendinţe ce se actualizează în conduite reale sau fantas
matice care ţintesc să facă rău altuia, săl distrugă, săl constrângă, săl umilească, etc.  

Violenţa este un fenomen social definit de Organizţtia Mondială a Sănătăţii  ca 
„amenintarea sau folosirea intenționată a forței fizice sau a puterii contra propriei 
persoane, contra altuia sau contra unui grup sau unei comunități care antrenează un 
traumatism, un deces sau daune psihologice, o dezvoltare improprie sau privațiuni” 
Totusi, ea include actele bazate pe o relatie de putere exprimata prin intimidare, 
amenințare sau, invers, neglijență si omisiune. 

 În ultimii ani, violenţa în rândul minorilor a constituit subiectul a numeroase 
dezbateri mediatice. În acest context, a vorbi despre violenţă acolo unde ne aşteptăm să 
găsim cele mai bune condiţii pentru formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii 
poate apărea un fapt cel puţin neverosimil. 

În mod tradiţional, şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, de 
formare a competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne încon
joară, de înţelegere a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. Violenţa în şcoală este o reali
tate pe care no putem nega şi nici neglija. Lucrul cel mai  important este să găsim metode 
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eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar fi ea, pentru că altfel acest fenomen se 
va croniciza şi va fi greu de înlăturat în contextul societăţii actuale. 

Când vorbim despre violenţă şcolară nu putem să ne limităm la actele de violenţă 
care cad sub incidenţa legii. Violenţa şcolară este un fenomen mult mai larg, ce trebuie 
evaluat şi cu ajutorul altor indicatori. Violența este acțiunea în sine, dezorganizarea 
brutală a personalitații sau colectivitații și afectează atât individul cât si 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; 
• Violența materială ce se rasfrânge asupra obiectelor din jur, asupra mobilierului școlar, 
și a bunurilor altor persoane; 
• Violența psihică ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana 
agresată, și se manifestă prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare. 

Aceste violențe le putem clasifica și în felul următor: 
 violenţele obiective, care sunt de ordinul penalului (crime, delicte) şi asupra cărora se 
poate interveni frontal;Poliţie şi Justiţia sunt obligate să colaboreze direct cu instituţiile 
şcolare; 
 violenţele subiective, care sunt mai subtile, ţin de atitudine şi afectează climatul şcolar; 
sunt incluse aici atitudinile ostile, dispreţul, umilirea, jignirea, sfidarea, lipsa de politeţe, 
absenţele de la ore, refuzul de a răspunde la ore şi de a participa la activităţi sau ceea ce 
unii autori numesc atitudini antişcolare. O formă de violenţă extrem de răspândită în me
diile şcolare este violenţa verbală. 

Școala are un rol important în prevenirea violenței și asta nu numai în condițiile 
în care sursele agresivității sunt în mediul școlar ci și în situația în care sursele se află în 
exteriorul granițelor școlii. 
 

Bibliografie: 
Neculau Adrian, Gilles Ferreol, „Violenţa. Aspecte psihosociale”, Ed.Polirom, 2008, Iaşi; 
Neculau Adrian „Manual de psihologie socială”, Ed. Polirom, 2003, Iaşi;  
Neamtu Cristina “Devianţa şcolară”, Ed. Polirom, 2003, Iaşi 
 
 
 

PROIECT- 
PARTENERIAT 

ȘCOALAPOLIȚIEFAMILIE 
 
 

Profesor înv. primar ARABELA POPA 
Şcoala Gimnazială Sântana, Arad 

                
Denumirea  proiectului: 

“ SIGURANȚA COPILULUI” 

A.   Grup ţintă :  elevii clasei I A 

B.  Locul desfăşurării : sala de clasă 
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C.  Termen: anul scolar         
D. Colaboratori : reprezentant al Poliției Sântana, părinţii elevilor.                    
                          
E. Descrierea proiectului: 
 Obiectivul  general: 
     Formarea unor deprinderi de comportare  care  să întărească siguranța persoanei 
Obiective specifice: 
  Cunoașterea riscurilor ce pot apărea în cazul nerespectării unor reguli; 
  Cunoașterea și respectarea dreptului persoanei de a trăi în sigu ranță; 
  Eliminarea violenței din rândul elevilor; 
  Educarea elevilor în spiritul toleranței; 
  
Activităţi  de învăţare: 
   întâlniri cu cadre din rândul Poliţiei  
  prezentarea  și discutarea  unor reguli de comportare în situații limită;  
  realizarea de către elevi a unor desene, cu sprijinul părinţilor, compuneri legate de te
ma dată; 
Evaluare :    realizarea unui portofoliu  
  desene 
  compuneri 
  texte lecturate 
  chestionare 
  pliante primite de la Poliţie                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPUNE NU VIOLENŢEI! 
 

 
PROFESOR: POPA ONISIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEŞTI,  DÂMBOVIȚA 
 
 
             Motto: “Violenţa  este imorală pentru că ea prieşte mai degrabă urii decât dra
gostei. Ea distruge comunitatea şi face fraternitatea imposibilă.Vechea lege ochi pentru 
ochi îi lasă pe toţi orbi”!  (Martin Luther King   Jr.) 
            Violenţa ȋn şcoli este una dintre cele mai vizibile forme de violenţă asupra 
copiilor. Şcolile nu pot ȋndeplini rolul important de socializare şi învăţare, dacă acestea 
sunt un mediu ȋn care se manifestă agresivitatea, intimidarea, violenţa. 
            Pentru a înţelege actele de violenţă in şcoli este mai mult decât important să 
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cunoaştem motivele care duc la declanşarea acestora. De multe ori copilăreşti pentru un 
adult, motivele violenţei fizice sau verbale în mintea unor adolescenţi sunt grave, ceea ce 
îi face să reacţioneze în funcţie de felul în care concep o anumită situaţie sau în funcţie de 
nivelul de educaţie primit. În urma declaraţiilor elevilor din diferite şcoli, eleviiproblemă 
sunt aceia care au dificultăţi în comunicarea cu pariţtii sau aceia care provin din familiile 
în care predomină climatul conflictual. Anturajul este, de asemenea, unul dintre motivele 
conflictelor şcolare. Marea majoritate a elevilor se afliliază unor „găşti” şi copiază 
comportamentul şi felul de a acţiona al „partenerilor”. Chiar dacă există anumite acţiuni 
pe care nu le consideră adecvate, elevii acţionează în funcţie de comportamentul 
întregului grup de teama de a nu fi daţi la o parte. Dorinţa de a ieşi în evidenţă, 
teribilismul vârstei, nevoia de a se face cunoscuţi sunt alţi factori de violenţă în rândul 
elevilor. Toate aceste acte agresive influenţează negativ sistemul educaţional, dar şi 
siguranţa celor care învaţă în şcolile în care incidentele violente „fac parte” din programa 
şcolară.  
          Violenţa fizică este o problemă de actualitate atât în rândul cadrelor didactice cât şi 
în rândul elevilor care învaţă în şcolile româneşti. Pentru soluţionarea problemelor 
conflictuale există numeroase metode, mai mult sau mai puţin folositoare în funcţie de 
gravitatea situaţiei: 
 medierea conflictelor şcolare este un procedeu care constă în soluţionarea disputelor prin 
intervenţia unei persoane neimplicată în conflict. În cadrul şcoliilor, această procedură 
trebuie urmată de un psiholog sau de un consilier pedagogic.  
echilibrarea intereselor poate diminua riscul apariţiei conflictelor şcolare prin acordarea 
aceluiaşi statut ambelor persoane participante la conflict. În acest sens, soluţionarea 
problemei este mult mai simplă, iar conflictul poate fi „stins” mai uşor.  
corectarea climatului conflictual în familie reduce numărul elevilorproblema, principalii 
„suspecţi” în declanşarea actelor violente.  

realizarea unui echilibru al statutului elevilor în şcoală; prin această procedură 
fiecare elev învaţă că este egal în drepturi indiferent de situaţia financiară sau de statutul 
social al parinţilor. Este bine ştiut faptul că este mult mai folositor şi mai uşor să previi 
decât să remediezi, să tratezi consecinţele oricărei forme de abuz. 

 A preveni înseamnă a cunoaşte. Cunoaşterea se realizează prin informare şi edu
care care trebuie direcţionată spre familie, opinia publică, în general,  şi copil. 

 Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului 
prin securizare materială, dragoste şi educaţie. 
Ar putea să i se întâmple propriului nostru copil ! 
 Este foarte important unde, cum şi lângă cine trăiesc, deoarece Profesio-

niştii în domeniu au stabilit 10 reguli educative în familie. 

:Copiii învaţă ceea ce trăiesc! 

              1.Săţi iubeşti copilul, săl accepţi aşa cum este, să te bucuri de el şi să  nul jig
neşti, să nul pedepseşti pe nedrept, să nul umileşti, săi dai prilejul să te iubească. 

 2.Săţi protejezi copilul, săl aperi de pericole fizice şi sufleteşti, la nevoie 
sacrificânduţi propriile interese, chiar cu riscul propriei tale vieţi. 

 3.Să fii un bun exemplu pentru copilul tău, astfel încât el să trăiască întro fami
lie în care domneşte cinstea, modestia şi armonia. 

 4.Să te joci cu copilul tău. 
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 5.Să lucrezi cu copilul tău. 

 6.Să laşi copilul să dobândească singur experienţa de viaţă, chiar dacă suferă, 
deoarece copilul superprotejat, ferit de orice pericol, ajunge uneori un invalid social. 

 7.Săi arăţi copilului limitele libertăţii umane. 

 8.Săl înveţi să fie ascultător. 

 9.Să aştepţi de la copilul tău numai aprecierile pe care le poate da, conform gra
dului de maturizare şi experienţei sale. 

 10.Săi oferi copilului tău trăiri cu valoare de amintiri, serbări în familie, excursii, 
călătorii, vacanţe, spectacole, manifestări sportive, deoarece copilul se hrăneşte, ca şi 
adultul, din trăiri care îi dau prilejul să cunoască lumea. 

Mijloacele prin care se face educarea părinţilor, sunt lectoratele, întâlnirile perio
dice cu aceştia, popularizarea de materiale educative, articole de presă, dezbaterea unor 
cazuri de abuz şi consecinţele acestora. 
           Este  important ca împreună, părinţi şi profesori, să facem totul pentru a învăţa 
copiii să recunoască şi să se apere de potenţiali abuzatori, să nu fie lăsaţi nesu
pravegheaţi, să le cunoaştem prietenii, să le explicăm diferenţa dintre comportamentul 
afectuos şi cel sexual sau cum să reziste tentaţiilor, să nu fim indiferenţi faţă de orice 
formă de abuz.  
 
 
 

‘NU CEI SĂNĂTOŞI AU NEVOIE DE DOCTOR, CI CEI BOLNAVI!’ 
(Matei 9, 12) 

 
Prof. POPESCU ANISA- VALENTINA 

Colegiul Tehnic  ’Tomis’,  Constanţa 
 

 Contra violenţei sau făcut multe studii şi proiecte şi se vor face  în continuare 
dar, conform ultimelor studii, parcă nu prea se observă efectele acestora: elevii noştri sunt 
la fel de violenţi (şi închisorile la fel de pline). Ca să spunem adevărul, participanţii la 
astfel de proiecte, ca de altfel la mai toate proiectele şi concursurile şcolare, sunt elevii 
cuminţi şi serioşi pe care tot noi, profesorii, îi cooptăm tocmai pentru că sunt cuminţi şi 
serioşi, cu siguranţă că vor aplica tot ceea ce învaţă în astfel de activităţi. Atunci ce facem 
cu eleviiproblemă? Aceste proiecte nu sunt adresate tocmai lor? 
 Lucrarea mea se vrea a fi una de suflet, nu un studiu ştiinţific care prezintă cauze 
şi efecte ale violenţei. Acestea se cunosc de zeci de ani. 
 Toată aventura mea începe din  momentul în care am ajuns să predau întrun 
mediu şcolar tehnic. Vă scutesc de detalii, cu toţii ştiţi cam ce background social, cultural, 
economic  au astfel de elevi şi de ce ajung ei la tehnic întrun final. Cel mai greu mia fost 
în primul an la tehnic; deşi nu eram debutantă şi psihologul se străduia din răsputeri, parcă 
nu era de ajuns pentru aceşti elevi, erau la fel de violenţi indiferent de proiectele la care 
luau parte. Miam revizuit materia şi metodele de predare, elevii tot violenţi. Cemi scăpa? 
Şi atunci am început să mă documentez serios despre fiecare elev în parte şi ce îi determi
nă un astfel de comportament violent şi am descoperit că fiecare astfel de elev era plin de 
mânie, iar la şcoală încerca să se elibereze cumva.  
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 Sfântul Ioan Scărarul ne vorbeşte depre treptele mâniei, pe care eu leam recu
noscut apoi în aceşti elevi; prima treaptă a mâniei este holos: cel care a greşit cere iertare 
şi se împacă repede. Această treaptă nu este periculoasă întrucât Dumnezeu a dato omului 
ca să se apere mai cu râvnă în rugăciune de atacurile diavolului. A doua treaptă a mâniei 
este catos sau pizma: aici se încadrează cei care spun ’Te iert dar nu te uit’, ’Lasă că vezi 
tu, te prind eu’, ’Să vezi ce o saţi fac’. Este destul de rea această etapă pentru că oamenii 
ţin minte răul multă vreme; sunt adepţii ’ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte’ şi se poto
lesc în momentul în care şiau făcut dreptate singuri. A treia treaptă a mâniei şi cea mai 
periculoasă este zavos sau zavistia: aici sunt cei care ţin minte răul până la sfârşitul vieţii, 
sunt cei care spun ’Peste cadavrul meu!’, ’Nici la înmormântarea mea să nu vii!’; aceştia 
nu iartă nici pe patul de moarte pe cel care lea greşit.  
 Pomeneam la un moment dat de diavol; mărturisesc, au fost momente în care m
am gândit că astfel de elevi violenţi sunt pur şi simplu posedaţi. Adică nimic nu merge. 
Chiar nimic! Ei au nevoie de ajutor cel mai mult, ce pot să fac pentru ei? Îi voi lăsa aşa, ai 
nimănui? Trebuie să spun că documentele de psihologie clasică pe care leam citit mi sau 
părut puţin cam seci pentru că eu doream să ating miezul problemei cu o soluţie pe măsu
ră, nu să constat problema şi apoi să mă detaşez ca şi cum prea puţine sunt de făcut. Astfel 
că mam documentat în psihologie ortodoxă şi bine am făcut! Am primit răspunsuri şi 
soluţii pentru fiecare comportament violent în parte.  
 Conform acestor studii, agresivitatea copiilor porneşte chiar din pântecul mamei: 
depresia, tendinţele sinucigaşe, viciile femeii, sarcina nedorită, intenţia de a avorta, toate 
acestea transmit fătului înclinaţia spre violenţă ( mulţi astfel de prunci devin criminali). O 
elevă îmi povestea că tata ar fi vrut băiat dar are o fată şi atunci trebuie să aibă apucături 
de băiat. O altă elevă spunea că ea nu trebuia să se nască dar era prea târziu aşa că sa năs
cut! Sunt mărturisiri cutremurătoare!  Toţi aceşti elevi au suferinţe sufleteşti şi spirituale 
fantastice! Un alt elev se juca dea mortul: stătea întins pe catedră, cu mâinile pe piept şi 
fetele îl jeleau. Ceea ce mi sa părut iniţial o glumă, a devenit un adevăr dureros: de mic 
copil acesta participa activ cu mama şi bunica lui la toate înmormântările din sat şi ajuta la 
spălatul mortului, îmbrăcarea lui etc. Concluzia finală care se impune în cazul elevilor 
violenţi este că nu au avut şi nu au parte de iubire iar ei simt că nu sunt iubiţi, nici măcar 
de profesori. 
 Soluţiile pe care eu le aplic elevilor violenţi sunt la îndemâna oricui şi sunt con
vinsă că şi dumneavoastră vaţi gândit la ele odată, măcar în treacăt; îi învăţ să ierte şi 
cum să ierte, îi iubesc: nu îi critic, nu le pun etichete, nu ţip, îi laud, le spun că sunt talen
taţi şi au multe calităţi chiar dacă mai am momente în care mă gândesc sămi depun demi
sia în secunda aceea. Lucrez doar cu ei în două activităţi extraşcolare pe care le fac săp
tămânal: cor şi teatru. Este foarte greu să faci un cor pe voci cu nişte elevi care nu au o 
minimă cultură muzicală, folosesc şi pianul din sala de festivităţi şi chiar am participat la 
un festival de Crăciun cu sopran, alto şi bas. Moş Crăciun lea dat cadouri acestor elevi 
care miau spus emoţionaţi că este prima dată când păşesc şi ei pe o scenă şi sunt atât de 
aplaudaţi şi apreciaţi! De altfel, îi mai şi felicit pe părinţii lor că au copii atât de deştepţi, 
talentaţi etc de câte ori am ocazia. Acum părinţii vin mai des la şcoală şi se interesează de 
tot ce fac copiii lor. Iar dosarul comisiei contra violenţei este mai subţirel decât cel de anul 
trecut. 
 Dacă socotiţi că vă este de folos: 

Avdeev Dmitri, Nervozitatea la copii şi adolescenţi, Ed. Sophia, Bucureşti, 2009 
Ciocârlan Sergiu, De ce sunt un elev impertinent, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2015 
Ciocârlan Sergiu, Clonele învăţământului românesc, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2016 
Arhim. Kraiopoulos Simeon, Păcatul şi stările psihopatologice, Ed. Bizantină, Bucu
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reşti, 2009 
Şişova L. Tatiana, Când copilul nu ascultă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2009 
Zorin Konstantin, Păcatele părinţilor şi bolile copiilor, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003 
Zorin Konstantin, Genele şi cele şapte păcate capitale, Ed. Sophia, Bucureşti, 2006 

 
 

 

 

CONFLICTELE FAMILIARE SI TULBURARILE 
AFECTIVE ALE COPIILOR 

 
 

PROF.PT.INV. PRIMAR 
POPESCU ELENA COCA 

SCOALA GIMNAZIALA NR.49 
SECTOR 2, BUCURESTI 

 
 
 Afirmatia lui Pestalozzi conform careia "ceasul nasterii copilului este ceasul in
ceputului educatiei sale" pare astazi pe deplin fireasca, dupa cum sintagma "familia este 
prima scoala a omenirii" nu mai are nevoie de argumente. La aceste idei care pun in evi
denta primordialitatea si prioritatea in timp a familiei intre factorii educativi, se mai 
poate adauga si cea cu privire la caracterul continuu al educatiei in familie. 

Se numeste "violenta in familie" orice act vatamator, fizic sau emotional care are loc in
tre membrii unei familii. Abuzul in interiorul unei familii poate lua multe forme: abuzul 
verbal, refuzul accesului la resurse financiare, izolarea de prieteni si familie, amenintari si 
atacuri. Intro familie bantuita de violenta, copii cresc intro atmosfera in care nevoile lor 
de baza (nevoia de siguranta, de viata ordonata, de dragoste) sunt profund neglijate. 

Functiile parentale nu mai pot fi indeplinite. O mama victima a violentei sotului este mai 
putin capabila sa asigure ingrijirile de baza necesare copilului (hrana, casa, igena, haine, 
sanatate fizica) sau sal protejeze pe acesta de raniri, accidente, pericole fizice sau so
ciale. Coplesita de rusine pentru ceea ce i se intampla, de sentimentul esecului in cea mai 
importanta relatie interpersonala, de teroare, de autoacuzatii (Polman,1994) femeia nu 
mai este capabila de a juca nici unul din rolurile impuse de viata de familie.  

In atmosfera de violenta, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tuturor relelor, de 
fapt ramane intro siguratate umpluta doar de tipetele celor din jur. Aceasta situatie este 
probabil si explicatia numarului mare de accidente domestice ale caror victime sunt 
copiii.  

Copiii care cresc in familii violente dezvolta comportamente si o conditie fizica 
cei face usor de recunoscut. Ei prezinta: 
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 probleme fizice, boli inexplicabile, expusi la accidente in casa si in afara casei, dezvol
tare fizica mai lenta; 
 probleme emotionale si mentale: anxietate marita, simtamant de culpabilitate, frica de 
abandon, izolare, manie, raniri si moarte; 

 probleme psihologice: neincredere in sine, depresie, comparare cu viata mai fericita a 
colegilor; 
 probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalti, prob
leme cu somnul, enurexie, batai, fuga de acasa, sarcini la virste mici, relatii pentru a 
scapa de acasa, mutilare, consum de droguri si alcool, comportament defensiv cu minci
una; 

 probleme scolare: neincredere, eliminare, schimbari bruste in performantele scolare, 
lipsa de concentrare, lipsa de maniere sociale; 

 identificare cu eroi negativi. 
Problema violentei in familie a atins cote alarmante, majoritatea evenimentelor de acest 
fel fiind inregistrate in familiile sarace, dar fara sa fie excluse radical din familiile instarite 
de intelectuali.  

Violenta in familie este in raporturi apropiate cu gelozia, abuzul de putere, abuzul efec
tiv. E usor de intrevazut la ce grad de schilodire sufleteasca poate ajunge copilul intro 
asemenea atmosfera.  

O colaborare reala intre familie si scoala va avea ca rezultat familii care vor sti sa folosea
sca metode si procedee eficiente de educatie, cum ar fi: mai multa atentie pozitiva acor
data din partea parintilor, mai multe aprecieri pozitive, mai multe recompense, mai 
putine pedepse fizice atunci cand copiii incalca regulile si limitele; alegerea constienta a 
reactiilor fata de posibilul comportament nedorit, inadmisibil al copiilor  stabilirea unor 
limite, a spune nu si a interzice, ignorarea, izolarea, acordarea recompenselor, etc. 

 
Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului in familie, de ambianta si 

de climatul acesteia si de inclinatia catre imitatie a copilului, se adresa parintilor: "Nu 
trebuie sa faceti in fata copilului nimic din ceea ce nu vreti sa imite. Daca va scapa o 
vorba sau savirsiti vreo fapta pe care iati prezentato drept greseala cand a comiso, el cu 
siguranta se va apara invocand exemplul dat de dumneavoastra si se va pune in aseme
nea masura la adapostul acestui exemplu, incat cu greu va veti putea atinge de el pentru 
ai indrepta cum trebuie greseala." 
  
BIBLIOGRAFIE: 
1. Mihaiela Jigou, Aurora Liiceanu, Liliana Preoteasa (coord) Violenta scolara,Bucuresti 
2005; 
2. Bunescu Gh., Alecu G.,Badea D., Educatia parintilor  strategii si programe, Ed. Didac
tica si Pedagogica, Bucuresti, 1997: 
3. Telleri F.,Pedagogia familiei, Bucuresti,Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti,2003; 
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CONFLICTELE ȘI REZOLVAREA LOR ÎN MEDIUL PREȘCOLAR 

Prof. POPESCU FLORINA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE 

 

Toate cadrele didactice au cunoştinţă de faptul că violenţa umană reprezintă una 

dintre temele cele mai stringente și de actualitate ale societăţii contemporane. Violența 

este inerentă ființei umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu este necesar să i se dea un 

răspuns categoric prin conferirea unui rol special prevenirii și mai ales, combaterii acestui 

fenomen social prin intermediul mijloacelor educative pe care le avem la îndemână sau 

identificarea şi promovarea altor soluţii. 

Violența din mediul educațional este una care are o manifestare cotidiană, iar 

comunitatea şi instituţiile statului consider că acest lucru necesită o sensibilizare şi o 

antrenare  a întregului personal didactic şi nu numai a acestuia, în acordarea unui rol 

aparte prevenirii şi în special, combaterii fenomenului violenţei în mediul educațional. 

Este bine cunoscut faptul că grădinița reprezintă  o parte integrantă a comunităţii, este un 

spațiu al socializării, o zonă deschisă spre exterior, iar problemele cu care grădinița, ca 

instituţie educativă , ca mediu educațional de formare  a copiilor,  privesc întreaga 

societate. 

Curriculumul educției preșcolare urmărește realizarea următoarelor obiective 

generale și specifice:  

dezvoltarea la copii a unui comportament responsabil prin practicarea unui stil de 

autoexprimare adecvat; 

conştientizarea preșcolarilor cu privire la promovarea respectării drepturilor copiilor, a 

prevenirii conflictelor, a negocierii prin acordarea de şanse egale tuturor; 

dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor negative şi a situaţiilor conflictuale prin 

creşterea stimei de sine; 

identificarea formelor de manifestare a comportamentului violent ale copiilor, 

recunoașterea cauzelor şi a consecinţelor comportamntului nedezirabil în viaţa şi în 

activitatea preșcolarilor; 
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desfăşurarea unor activităţi curriculare şi extracurriculare prin care să se prevină şi să se 

combată factorii care favorizează un comportament violent; 

gestionarea unor situaţii de criză declanşate în clasa de elevi; 

colaborarea cu ceilalți parteneri educaţionali: psiholog, poliţistul de proximitate, comitetul 

de părinţi, în vederea reducerii actelor de violenţă în mediul educational; 

identificare unor noi modalități de implicare a părinţilor în formarea unui mediu de 

educaţie sănătos şi sigur. 

Utilizarea întrun mod productiv a conflictului sau rezolvarea întrun mod creator a 

conflictului reprezintă o componentă esenţială a managementului procesului de în

văţământ. Cadrul didactic din învățământul preșcolar se confruntă zilnic cu tot felul de 

conflicte. Educatoarea trebuie săși assume rolul unui „pacificator”, utilizând constructiv 

conflictul în vederea realizării finalităţilor educaţionale stabilite. Educatoarea trebuie să 

afle, în primul rând, care sunt cauzele conflictului apărut. Acestea pot fi: 

Deficiențe în comunicareaceasta reprezintă una dintre cauzele importante, generatoare de 

conflicte. Cele mai multe dintre conflicte sunt generate de neînţelegere sau din cauza 

percepţiei greşite a intenţiilor, nevoilor şi acţiunilor, sentimentelor celorlalţi. Preșcolarii 

nu sunt capabili săşi exprime în mod adecvat nevoile, dorinţele sau chiar nu știu cum să 

facă asta.  

Exprimarea întrun mod nepotrivit a emoţiilor. În general, conflictul are la bază o compo

nentă afectivă. Conflictele se vor accentua în momentul în care preșcolarii au sentimente 

exacerbate și nu ştiu săşi exprime emoțiile și sentimentele întrun mod neagresiv, și le 

suprimă, fiind lipsiţi de autocontrol. 

Absenţa abilităților de rezolvare a conflictelor. Preșcolarii nu ştiu să rezolve în mod 

creativ conflictele. În marea majoritate a situațiilor ei utilizează modalităţi violente de 

rezolvare/ soluţionare a acestora, urmând de cele mai multe ori modelele furnizate de 

massmedia. 

Preșcolarii vin din mediul familial în mediul educational din grădiniță fiind obişnuiţi să se 

joace sau să desfășoare activități în mod individual, lipsindule deprinderea de a se juca în 

grup, neavând încredere în colegi şi educatoare.  

A câştiga sau a pierde nu reprezintă singurele posibilități de a ieși dintrun conflict. 

Soluţia cea mai bună este aceea în care ambele părţi câştigă. Folosirea în mod consecvent 
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a tehnicilor de rezolvare a conflictelor de către adulți:educatoare, membri familiei,etc.îi va 

determina pe preșcolari  să fie capabili, după un timp, săşi rezolve conflictele singuri. 

Acest aspect are efecte benefice asupra atmosferei din sala de grupă, contribuind la 

realizarea unei comunităţi educaţionale în care preșcolarii se sprijină unii pe alţii. Carac

teristicile unui mediu tolerant sunt: 

Cooperarea. Copiii învaţă să se joace și să desfășoare activități împreună, să aibă în

credere unii în ceilalți şi săşi împărtăşească ideile; 

Comunicarea. Copiii învaţă să comunice cu exactitate ceea ce au de spus, învaţă săi 

asculte pe ceilalţi; 

Toleranţa. Preșcolarii învaţă să respecte şi în același timp să valorizeze întrun mod 

pozitiv diferenţele dintre copii;  

Emoţiiile pozitive. Preșcolarii învaţă săşi exprime emoțiile sau sentimentele în 

modalităţi neagresive şi nedistructive(în special supărarea sau nemulţumirea). În același 

timp ei învaţă autocontrolul; 

Rezolvarea conflictelor. Preșcolarii deprind abilitatea de a rezolva în mod creativ o 

situaţie conflictuală. 

Bibliografie: 

1. Cândea, R.; Cândea, D. (1998), Comunicarea managerială aplicată, Editura Expert, 

Bucureşti; 

2. Cornelius, H., Faire (1996), Ştiinţa rezolvării conflictelor, Editura Ştiinţifică şi Tehnică, 

Bucureşti; 

3. Florescu, M.C. (2002), Managementul educaţiei, Editura Eurogrup, Oradea; 

 

VIOLENŢA – O REALITATE A ZILELOR NOASTRE 
 

Înv. Pruteanu Claudia, Şcoala Gimnazială nr.1, Zorleni 
 

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

comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional.”   (Dardel Jaouadi) 
În zilele noastre cuvȃntul violenţă a devenit o “banalitate” şi totodată este una 

dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa, scrisa sau audiovizuala, infor
meaza in permanenta cu privire la manifestari diverse ale acestui fenomen, de la formele 
cele mai agresive, precum razboaie ori crime terifiante, batai,  furturi, distrugeri de 
bunuri, si pana la cele mai putin socante (dar nu mai putin vinovate), cum ar fi violenţele 
verbale. ĩn acest context, aparitia diferitelor forme de violenta in mediul scolar pare 
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aproape o fatalitate si devine, adesea, un lucru obişnuit, cu care semenii coexista fara 
macar a se mai sesiza asupra pericolului. Chiar daca reprezinta o problema delicata, 
luarea in stapanire a fenomenului violentei nu se poate face decat daca ĩi sunt cunoscute 
cauzele, originile, formele  de manifestare şi posibilităţile de prevenire.            

  Problema violentei ĩn şcoală poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pen
tru toţi cei implicaţi ĩn actul educaţional. Cu atȃt mai mult cu cȃt şcoala dispune, credem, 
de importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenţei şi pentru a 
rupe cercul vicios al violenţei ĩn mediul şcolar. 

 Şcoala nu mai este o entitate izolată, un spaţiu social autonom, necorelat cu di
namica 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 con
fruntă ca instituţie şi mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate. Şcoala tre
buie văzută ca un forum al socializării, un prof. Konta Reghina Școala Gimnazială Sânpaul 
Com. Sânpaul, jud. Mureș 2 spaţiu transparent, deschis lumii exterioare, ale cărei tensi
uni le asimilează şi devenind chiar un spaţiu de manifestare a violenţei. Astfel, violenţa 
şcolară este o formă a violenţei cotidiene şi o problemă globală. 
Formele de manifestare ale violenţei în şcoală sunt:  

violenţa între elevi (are cea mai mare pondere în cazurile de violenţă şco
lară),  
violenţa elevilor faţă de profesori,  
violenţa profesorilor faţă de elevi.  

 În cazul violenţei între elevi, constatăm că această manifestare este specifică 
îndeosebi vârstei adolescentine. Principalele cauze ale acestei forme de violenţă sunt 
reprezentate de mediul familial, unde pot avea loc astfel de incidente, societatea în 
ansamblu agresivă, strada şi grupurile stradale, massmedia. În cazul distribuţiei pe 
genuri, constatăm că băieţii sunt mai violenţi decât fetele, violenţele lor luând chiar 
forme mai grave decât cele ale fetelor, care prezintă forme mai tolerabile. Cauzele şi 
motivaţiile acestor manifestări comportamentale la această vârstă sunt afirmarea mascu
linităţii, pentru status întrun grup, pentru rivalitate la băieţi,iar concurenţa pentru note, 
apărarea unor relaţii de prietenie în cazul fetelor. Cel mai des, această formă de violenţă 
are loc în timpul recreaţiilor şi cel mai frecvent fiind întâlnite violenţa verbală şi jignirile 
pe baza situaţiei economice, religioase sau etnice 

Şcoala este un loc unde elevii se instruiesc, ĩnvaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc 
relaţii, se promovează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, 
afectivă şi morală a copilului. Clasa şcolară constituie un grup ai cărui membri depind unii 
de alţii, fiind supuşi unei mişcări de influenţare reciprocă ce determină echilibrul func
ţional al cȃmpului educaţional. Fiecare grup cere de la membrii săi diferite forme de 
comportament. Însuşi actul predăriiĩnvăţarii este un proces relaţional, iar gestiunea 
acestor relaţii se ĩnscrie ĩn ceea ce unii autori numesc managementul clasei scolare, şi 
anume “setul de de activităţi prin intermediul cărora profesorul promovează comporta
mentul adecvat al elevului şi elimină comportamentul inadecvat, dezvoltă relaţii person
ale bune şi un climat socioemoţional pozitiv ĩn clasa, stabileşte şi menţine o organizare 
eficientă şi productivă a clasei” (Weber). 

Comportamentele violente ale elevului ĩşi pot avea originea şi ĩntrun management 
defectuos al clasei şcolare, mai exact ĩntro lipsă de adaptare a practicilor educaţionale la 
o populaţie şcolară considerabil schimbată. Se afirmă că prima dorinţa a formatorului 
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este aceea de a exercita o putere. Dȃnd curs acestei dorinţe inconştiente, profesorul 
poate influenţa negativ relaţia cu elevul, deoarece va căuta săl menţină ĩntro situaţie de 
dependenţă, de subordonare necondiţionată. Pentru aceasta, profesorul poate recurge 
la diferite modalităţi de coerciţie, descurajȃnd astfel formarea unor personalităţi 
autonome, independente, ca urmare, ĩn grupurile conduse autoritar, se acumulează ten
siuni, frustrări, ce determină comportamente agresive, ostilităţi ĩntre membrii grupului, 
ĩn timp ce faţă de lider se manifestă o atitudine de supunere. 

Bibliografie: 

Neculau Adrian, Gilles Ferreol, „Violenţa. Aspecte psihosociale”, Ed.Polirom, 

2008, Iaşi; 

Neculau Adrian „Manual de psihologie socială”, Ed. Polirom, 2003, Iaşi;  

Neamtu Cristina “Devianţa şcolară”, Ed. Polirom, 2003, Iaşi. 

 
 
 
 
 

      FAMILIA ÎNTRE MODERN SI TRADIȚIONAL 
 
 Autori:Rădulescu PaulaMaria,Școala Gimnazială ,,Emil 
Racovita”Onesti 
 Radulescu Florin,Clubul Sportiv Scolar ,Onesti 
  
 
 
    Familia–aceasta forma istorica de comunitate umana are   un nucleu social elementar 
întemeiat prin casatorie si apoi prin  raporturi strânse de ordin biologic,economic,si nu in 
ultimul  rând spiritual.Pentru o reuşita totala in clădirea unei familii  este nevoie de inteli
genta si de o strădanie continua de a ne  modela pe noi insine printrun adevărat act de 
voinţa,de  educaţie si de forta morala.Cu aceste cuvinte,atât bărbatul cat  si feme
ia,trebuie sa devină in ultima instanţa,creatorii propriului chip,călăuzitor spre armo
nie,frumuseţe fizica si  spirituala,sinceritate si mai ales încredere.Căsnicia, cea care  
creaza familia are la început un dram de necunoscut datorat  deprinderilor bune si rele 
pe care le au tinerii.Cu puţin efort  ei pot modifica unele deprinderi negative,ori le pot 
înlătura  sau înlocui atunci când exista hotărâre,iubire adevărata si  dorinţa apriga, curata 
de a crea familia.Numai astfel atât el cat  si ea devin placuti,utili si respectaţi. 
Familia face parte din categoria relatiilor primare sau fundamentale, fiind o institutie 
universal umana. Ca si societatea sau natura comunitara a omului, familia se poate con
stitui ca nucleu de intelegere si explicare a realitatii. Familia este categoria pimara a soci
alului. Diferite discipline stiintifice definesc in moduri variate notiunile de baza legate de 
familie. Abordarea sociologica stabileste ca familia este cea mai pura forma de manifes
tare a socialului uman,cea care da profilul celor dintai forme de convietuire colectiva. 
Primele comunitati umane, clanurile, triburile sau hoardele primitive nu constituiau 
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decat structuri familiale largi.  
Familia reprezinta grupul social fundamental care asigura mentinerea continuitatii biolo
gice a societatii prin procreare, ingrijirea copiilor si educarea lor, precum si mentinerea 
continuitatii culturale prin transmiterea catre descendenti a limbii, obiceiurilor, modele
lor de conduita. Deci familia se caracterizeaza prin comunitate de viata, interese si 
intrajutorare. Dea lungul timpului sau formulat diverse definitii care au evidentiat cat 
de diverse sunt tipurile de familie si cat de diferite pot fi situatiile concrete in care se 
manifesta functiile familiei. Insa din toate acestea razbate ideea ca familia este o forma 
de asociere tipic umana, un tip special de grup social  un grup primar caracterizat prin 
asociere si colaborare intima de la om la om, prin numarul mic, limitat de persoane.  
In acest grup primar este posibila realizarea relatiilor "face to face" si fiecare individ are 
un status si roluri asociate lui, iar familia in intregul el urmareste scopuri comune, de la 
integrarea in munca a celor apti, pana la participarea la viata sociala a familiei ca grup, ca 
entitate distincta. Deci familia se poate denumi drept un grup social realizat prin 
casatorie, alcatuit din persoane care traiesc impreuna, au o gospodarie casnica, comuna, 
sunt legati prin relatii natural biologice, psihologice, morale si juridice si care raspund 
unul pentru altul Familia este un microsistem social, fiindca in ea se regasesc aproape 
toate elemente de structura ale sistemului social global.  
Familia implica: relatii economice, juridice, spirituale, implica dimensiune biologica si 
dimensiune sociala. Deci, familia este un "laborator" in care indivizii umani ca membri ai 
societatii  se formeaza, transmit valori si norme sociale. 

                   In  societate, familia  este  o  unitate  întemeiata  pe  o  înalta  constiinta, pe 
sentimente  trainice  si  pe  egalitatea  si  respectul  reciproc  al  soţilor.  Fiecare  familie  

este  un  mic  colectiv  integrat  in  marele  colectiv  al  oamenilor . Nu  poate  fi  concepu
ta  viata  si  activitatea  unei  familii  in  afara  vieţii  si  activitatii  întregii  noastre  

societati. Intre  familie  si  societate  exista  o   deplina  unitate  de  interese  si  de  teluri  
. In  lumina  acestor  caracteristici  ale  familiei  , răspunderea  parintilor  pentru  creşte

rea  si  educarea  copiilor  lor  se  proiectează  mai  pregnant.  

Familia Contemporană 
Evoluția familiei va continua. Noile modalități de a trăi împreună arată că familia este în 
continuă schimbare: 
– Cuplul consensual (căsătoria de probă) 
– Cuplurile legale cu domicilii separate 
– Căsătoriile fără copii 
– Celibatul 
– Adoptarea unui copil de către un celibatar 
– Familia migrantă 
– Cuplurile de homosexuali 
Dacă altădată erau percepute de societate ca fenomene deviante și erau condamnate, 
astăzi, ele sunt tolerate, acceptate ca modele alternative de viață, de tot mai mulți oa
meni. 

Funcțiile Familiei 

 Functia naturală, biologica asigură reproducerea speciei umane, rezolvînd proble
ma demografică 
– Functia economica – in familia traditionala, bunurile necesare familiei, folosite 
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pentru autoconsum. 
– Functia de socializare a copiilor – asigura conditii pentru insusirea si transmite
rea valorilor sociale, favorizeaza, prin indeplinirea diverselor roluri in familie, inte
grarea in viata sociala. 
– Funcţia educativă care asigură creşterea şi educarea copiilor, de aceea poporul 
nostru acordă o importanţă deosebită ,,celor şapte ani de acasă” 

        „In  aceasta  lume  plina  de  greutati,  famila  este  cea  care  prin  intelegere, încre
dere, respect  si  iubire  reciproca  reuseste  sa  le  depasasca,  ea  fiind  totodată  unul  
dintre  lucrurile  de  pe  aceasta  lume  pentru  care  viata  capata  un  sens; un  lucru  
pentru  care  merita  sa  mori  si  sa  traiesti  in  acelaşi  timp; un  lucru  minunat  ce  nu  
poate  fi  definit  prin  cuvinte; ceva  plin  de  mister, ceva  ce  întruchipează  binele, si  de  
asemenea  modul  si  locul  in  care  copiii   isi   regăsesc   atât   stăpânirea   de  sine  cat  si  
încrederea  si  respectul  in  propria  persoana.” 

               

       

    

SPUNEM NU VIOLENŢEI  
 

Prof. Roatiș Adriana 
Școala Gimnazială „C-tin Brâncoveanu” Satu Mare 

                    
            Conflictul sociocognitiv e considerat ca o condiţie necesară a progresului cogni
tiv deorece este o sursă de schimbare a individului şi a sistemului în care acesta evoluea
ză. Conflictul individului cu propria gândire nu este posibil decât în condiţiile de interacţi
une cu alte discursuri sau acţiuni. Nu o dată la clasă unul dintre elevi a fost pus la punct 
de colegi datorită diferenţelor de opinii asupra programului zilnic. 
Conlucrarea partenerilor întrun conflict sociocognitiv are loc doar în condiţiile în care 
aceştia se găsesc pe trepte diferite de dezvoltare intelectuală. Spe exemplu la clasă, con
diţia apariţiei conflictului este organizarea activitţii diadactice întro manieră care să sti
muleze  o situaţie de opoziţie. Conflictul poate de naştere motivaţiei de a rezolva proble
mele care altfel trec neobservate, putând duce la un comportament creator, la creşterea  
coeziunii grupului şi a loialitţii dintre membrii lui. De aceea  este binevenită o focalizare a  
       Procesele implicate  în managementul conflictului sunt: medierea, negocierea 
şi arbitrarea. Condiţia succesului oricăruia  din aceste demersuri este ca paricipanţii să 
dorească clarificarea conflictului.  
                Motivele violentei in scoli: primul pas in solutionarea conflictelor scolare 
            Pentru a intelege actele de violenta in scoli este mai mult decat important sa 
cunoastem motivele care duc la declansarea acestora. De multe ori copilaresti pentru un 
adult, motivele violentei fizice sau verbale in mintea unor adolescenti sunt grave, ceea 
ce ii face sa reactioneze in functie de felul in care concep o anumita situatie sau in 
functie de nivelul de educatie primit. In urma unor studii realizate de specialistii in 
domeniu si in urma declaratiilor elevilor din diferite scoli, elevii-problema sunt aceia care 
au dificultati in comunicarea cu parintii sau aceia care provin din familiile in care 
predomina climatul conflictual. Anturajul este, de asemenea, unul dintre motivele 
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conflictelor scolare. Marea majoritate a elevilor se afliliaza unor „gasti” si copiaza 
comportamentul si felul de a actiona al „partenerilor”. Chiar daca exista anumite actiuni 
pe care nu le considera adecvate, elevii actioneaza in functie de comportamentul 
intregului grup de teama de a nu fi dati la o parte. Dorinta de a iesi in evidenta, 
teribilismul varstei, nevoia de a se face cunoscuti sunt alti factori de violenta in randul 
elevilor. Toate aceste acte agresive influenteaza negativ sistemul educational, dar si 
siguranta celor care invata in scolile in care incidentele violente „fac parte” din programa 
scolara.  
Sistemul educational si modul in care acesta poate rezolva conflictele scolare 
          Violenta fizica este o problema de actualitate atat in randul cadrelor didactice cat 
si in randul elevilor care invata in scolile romanesti. Pentru solutionarea problemelor 
conflictuale exista numeroase metode, mai mult sau mai putin folositoare in functie de 
gravitatea situatiei: 
 medierea conflictelor scolare este un procedeu care consta in solutionarea disputelor 
prin interventia unei persoane neimplicata in conflict. In cadrul scoliilor, acesta 
procedura trebuie urmata de un psiholog sau de un consilier pedagogic.  
echilibrarea intereselor poate diminua riscul aparitiei conflictelor scolare prin acordarea 
aceluiasi statut ambelor persoane participante la conflict. In acest sens, solutionarea 
problemei este mult mai simpla, iar conflictul poate fi „stins” mai usor.  
corectarea climatului conflictual in familie reduce numarul elevilor-problema, principalii 
„suspecti” in declansarea actelor violente.  
realizarea unui echilibru al statutului elevilor in scoala; prin aceasta procedura fiecare 
elev invata ca este egal in drepturi indiferent de situatia financiara sau de statutul social 
al parintilor.  
Experienţa a arătat că, de la un anumit punct din dinamica escaladării, un conflict nu mai 
poate fi soluţionat de către părţi. Acesta este momentul în care trebuie să intervină o 
parte terţă, acceptată de toţi cei implicaţi. 
Soluţionarea conflictelor prin mediere este o procedură larg răspândită  mai larg decât s
ar crede. Ea este folosită în cazul disputelor de familie sau maritale ca mediere la 
divorţuri sau moşteniri, în domeniul justiţiei penale ca mediere între autori şi victime, în 
domeniul mediului ambiant, în politica comunală sub forma unor "mese rotunde" sau în 
şcoli, sub forma unor programe de soluţionare a conflictelor între elevi. 
Modelul de mediere a conflictelor dintre elevi, procedură răspândită între timp în multe 
şcoli, este o metodă eficientă de soluţionare a conflictelor sociale ce apar zilnic între 
copii şi tineri. Acest model urmează aceleaşi principii ca şi celelalte proceduri de 
mediere. 
Există trei căi principale de soluţionare a conflictelor: echilibrarea intereselor, 
determinarea poziţiilor de drept şi determinarea poziţiilor de putere. Negocierile menite 
să rezolve problemele existente ilustrează calea orientată după interesele partenerului 
de conflict; apelul la curţile de justiţie este exemplar pentru calea care vizează 
determinarea poziţiilor de drept; grevele şi războaiele pot fi echivalate cu procedura prin 
intermediul căreia pot fi determinate poziţiile de putere. Noi credem că, în general, 
echilibrarea intereselor este mai puţin costisitoare şi, astfel, mult mai eficientă decât un 
proces, care, la rândul lui este mai puţin costisitor şi mai eficient decât confruntările în 
vederea dobândirii unei poziţii de putere. 
Un conflict este soluţionat mult mai eficient atunci când sunt detectate interesele şi nu 
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poziţiile de drept sau de putere. Dacă părţile vor pune la rândul lor întrebări, fie ele şi 
mai puţin importante, toţi participanţii vor profita de pe urma soluţionării conflictului lor.  
Echilibrarea intereselor aduce în general ambelor părţi implicate o mai mare satisfacţie 
decât determinarea poziţiilor de drept sau de putere. Gradul de satisfacţie al părţilor se 
va reflecta întrun mod pozitiv şi de durată asupra relaţiei dintre ele şi va diminua 
pericolul izbucnirii unor noi conflicte.  
În ciuda avantajelor prezentate mai sus, nu este posibilă şi nici de dorit soluţionarea 
tuturor conflictelor prin metoda echilibrării intereselor. Pentru a vedea care sunt 
limitele, în  cadrul cărora poate fi găsită o soluţie viabilă, poate fi necesară şi o procedură 
legală. Necunoaşterea poziţiilor de drept poate constitui o stavilă la fel de mare în cadrul 
negocierilor ca şi necunoaşterea poziţiilor de putere. Atunci când una dintre părţi 
doreşte să demonstreze că raportul de putere sa modificat în avantajul ei, ea va gândi că 
doar o luptă pentru putere va putea ducă la clarificarea situaţiei.  
Este, întradevăr, mai "ieftin" să echilibrezi interesele decât să determini poziţiile de 
drept sau de putere, totuşi numai o sentinţă juridică poate soluţiona o problemă de 
interes public. Din punct de vedere social, în anumite cazuri o procedură de ordin juridic 
este de preferat uneia care vizează echilibrarea intereselor. (...) 
Majoritatea conflictelor trebuie soluţionate prin echilibrarea intereselor. O parte din ele, 
prin determinarea poziţiilor de drept. Cele mai puţine, prin determinarea poziţiilor de 
putere. Sistemul ideal de soluţionare a conflictelor ar trebui să fie creat astfel încât să 
reducă costurile disputei şi să găsească soluţii satisfăcătoare şi de durată." 
 
Bibliografie: 
Zlate Mielu, 2007, „Introducere în psihologie”, Editura Polirom, Bucureşti 
Holban I., Cunoaşterea elevului – o sinteză a metodelor, EDP, Bucureşti, 1978 
Chelcea,S.(1998)Metodologia cercetarii sociologice: metode cantitative si calitative, 
Editura Economica Bucuresti 
Zlate M. 2004Tratat de psihologie organizationalmanageriala, Editura Polirom, Iasi 
Vlasceanu M. 1993 Psihologia organizatiilor si conducerii, Editura Paideea,Bucuresti 
Mucchielli A –Arta de a comunica , Editura Polirom, Iasi 
Necula A. 2004 –Manual de psihologie sociala, Editura Polirom , Iasi 

 
 
 

Calculatorul și violența 
 
 

Inv. prof. pt. înv. primar Rotar Voichița 
Înv. prof. pt. înv. primar Man Maricica 

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”Baia Mare 
 
Cea mai importantă treaptă în procesul de învatare și educatie a copiilor este interacțiunea 
cu cei din jur. În cazul în care copiii își petrec toata ziua în fata unui monitor, ei nu vor 
învăța săși împartă lucrurile, săsi aștepte rândul, și uneori nu vor cunoaște lucruri de 
baza, simple, precum bunele maniere. Copiii au nevoie să interacționeze cu alți copii și 
adulți. Ei au nevoie să pună mâna pe obiectele pe care le descoperă și să se miste neînce
tat, nu să stea în fața calculatorului. 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

284 

 
Copiii văd singuri cât de convenabil este calculatorul, însă părintii trebuie să îi îndrume să 
treacă și prin procesul de învățare clasic, prin activități de tipul aranjarea cuburilor sau 
construcțiile LEGO, betisoare de numărat, cărți de colorat și desenat, scrierea de mâna și 
altele. 
 
Unii copii învața să scrie și să citească cu jocuri de calculator mai degraba, în loc să 
folosească mai întâi carti cu imagini și cuvinte corespunzatoare fiecărei vârste. Sau exista 
copii cărora li se pune un audiobook înainte de culcare, iar părinții nu le mai citesc 
povești. Calculatorul devine unul din elementele principale în procesul de învățare pentru 
un copil, însa nu poate înlocui afecțiunea părintilor și bucuria pe care o simt copiii atunci 
când intreprind activități cu părinții lor. Părinții nu ar trebui sa lase procesul de învățare în 
seama calculatorului, ci să petreacă tot mai mult timp cu propriii copii.  
 
Cercetătorii afirmă că jocurile pe calculator au o influență negativă pentru psihicul 
copiilor acestia dovedind agresivitate. Dacă copiii petrec mai mult de 10 ore pe săptămână 
online, dezvoltă agresivitate crescută, certuri cu profesorii, altercații violente cu colegii și 
randament școlar redus. 
Studiile effectuate pe copiii atrași de jocurile violente pe calculator aun evidențiat faptul 
că  aceștia au devenit mult mai agresivi, însă nu dovedesc asta în societate deoarece este 
mult mai simplu, eficient și plăcut să o manifeste ăn joc. 
 
Părinții pot opta pentru jocuri tradiționale pentru copiii mici și cărti de colorat sau cu 
imagini în relief, în locul jocurilor  educative online. 
 
Deoarece recompensa atitudinii violente în joc aduce câștigarea în fața unui alt erou sau 
chiar a calculatorului, se face în creierul copilului o asociere între violență și plăcere. Co
pilul va simți placer când se va descărca violent în joc, cât și în societate. 
Desigur, faptul că folosesc calculatorul de mici îi face pe copiii să se adapteaza repede 
schimbărilor tehnologice, iar acest lucru le va fi cu siguranța folositor în viitor. Însă este 
necesar ca părinții să își supraveghează copiii când aceștia utilizează calculatorul și să 
stabilească o limită de timp în care aceștia îl pot folosi. 
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CEL MAI FERM “NU”! 
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Rotariu Magdalena-Irinuca 
Școala Gimnazială “Dan Iordăchescu’’ Hlipiceni, Botoșani 
 

               Cel mai ferm “nu” ar trebui să fie cel împotriva violenței. Cel mai potrivit 
“nu”este cel         împotriva jignirilor, bătăilor, strigătelor.Cel mai frumos “nu” este 
cel împotriva violenței!  Și ca în orice cerc vicios, violența se naște tot din violenţă.  
   Deopotrivă, bărbații și femeile pot deveni atât agresori cât și victime.Cu 
toate acestea numărul femeilor care devin  victime  este însă mai mare. Cauzele  
sunt multiple. Cea mai frecventă cauza care duce la violenţă în familie sunt modelele 
parentale. Modul în care se desfășurau relațiile în familia agresorului, în care mem
brii își rezolvau conflictele au fost "modelele" de relaționare pentru actualul abuza
tor. Practic el a ales, mai mult sau  mai puțin conștient, să ducă mai departe acest 
tipar de comportament și în familia lui. De altfel, consumul exagerat de alcool se 
număra  printer primele cauze ale violenței.  
  În familiile în care unul din membri este alcoolic, ceilalți membri au șanse 
mari să treacă prin mai multe forme de abuzuri. Practic alcoolicul, în momentul în 
care bea, își va pierde inhibițiile și va face ceea ce simte atunci când nu bea, pentru a
și arăta puterea. Acest mod de ași arăta puterea este, întrun mod subtil, modul în 
care persoana bolnavă de alcoolism, se apără.  
  Violența în familie are un caracter ciclic, care nu se oprește de la sine. După 
„explozii de violenţă” vine o perioadă de împăcare, momente în care agresorul pro
mite că „nu se va mai întâmpla”, după care vine o altă „furtună”. Cu timpul, actele 
de violenţă devin tot mai frecvente și mai grave, iar perioadele blânde devin tot mai 
scurte sau dispar cu totul și ciclul de violenţă continuă.  

 Întro familie bantuită de violenţă, copiii cresc întro atmosferă în care ne
voile lor de bază (nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste) sunt profund 
neglijate. Funcțiile parentale nu mai pot fi îndeplinite.O mamă victimă a violenței 
soțului este mai puțin capabilă să asigure îngrijirile de bază necesare copilului (hrană, 
casă, igienă, haine, sănătate fizică) sau săl protejeze pe   acesta de răniri, accidente, 
pericole fizice sau sociale. Copleşită de rușine pentru ceea ce i se întâmplă, de senti
mentul eșecului în cea mai importantă relație interpersonală, de teroare, de 
autoacuzații (Polman,1994) femeia nu mai este capabilă de a juca nici unul din 
rolurile impuse de viața familiei.        

În atmosfera de violenţă, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tu
turor relelor, de fapt rămane întro singurătate umplută doar de țipetele celor din 
jur. Această situație este probabil și explicația numărului mare de accidente domes
tice  ale căror victime sunt copiii. Copiii care cresc în familii violente dezvoltă com
portamente și o condiție fizică cei face ușor de recunoscut. Ei prezintă:  

probleme fizice: boli inexplicabile, expuși la accidente în casă și în afara casei, dez
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voltare fizică mai lentă;  
probleme emoționale și mentale: anxietate mărită, simţământ de culpabilitate, frică 

de abandon, izolare, mânie, frică de răniri și moarte;  
probleme psihologice: neîncredere în sine, depresie, comparare cu viața mai fericită 

a colegilor;  
probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalți, 

probleme cu somnul, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, relații pentru a 
scăpa de acasă, mutilare, consum de droguri și alcool, comportament defensiv 
cu minciuna;  

probleme școlare: neîncredere, eliminare, schimbări bruște în performanțele școla
re, lipsa de concentrare, lipsa de maniere sociale;  

identificarea cu eroi negativi;  
  
 Există mai multe tipuri de violenţă:  
   

violența psihologică vizează emoțiile unei persoane, în special rănile emoționale ce 
nu sunt vindecate. Cuvintele următoare sunt exemple de violenţă 
emotională:”Este vina ta că.....”, „Dacă  nu erai tu aș fi putut să...........”  

violența mentală se traduce prin acte de abuz de putere sau de control a unei per
soane asupra alteia. Actele de violenţă mentală cuprind toate gesturile și cuvin
tele care provoacă fricăterorizează, ameninţă, umilesc, insultă sau izolează o 
persoană de familia sau prietenii săi.  

violența fizică însumează toate actele fizice care se fac cu intenția de a răni sau de 
a face rău unei persoane  

violența sexuală desemnează actul sexual sau exploatarea sexuală, fără acordul 
persoanei. Actele care sunt considerate violenţă sexuală sunt: expunerea unei 
persoane la un material pornografic, violul, hărţuirea sexuală etc. Violența se
xuală se poate produce singură sau însoţită de alte forme de violenţă.  

violența verbală se folosește pentru a controla o persoană sau pentru a controla 
emoțiile ei. Violența verbală se poate prezența sub diverse forme: țipete, insul
te, ridiculizarea aspectului fizic, denigrare.  
 

   Spune și tu “nu” violenței! Iubește, iartă și mângâie! Puterea de schimba lucru
rile se află numai în noi!Noi schimbăm viitorul!Săl facem mai bun și mai prosper! 

 
 
 
 
 
 

VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ 
 

Prof. pt. înv. primar: Sabău Margareta,  Școla Gimnazială ,, Avram Iancu”, 
Satu Mare 
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Violenţa pot fi întâlnită zilnic în şcoală. Din păcate, este un adevăr al societății 
noastre. . Din dorinţa de a ieși în evidență , de a se afirma sau impune, copiii se manifestă 
uneori violent. Anturajul dezvoltă între elevi spiritul competitiv, ce poate fi dus la ex
treme, apărând conflicte. Formele agresiunii în şcoli se manifestă prin îmbrânceli, jigniri, 
vulgarităţi, intimidări fizice şi verbale ,ofensă adusă cadrului didactic, un comportament 
şcolar inadecvat..  

Majoritatea celor implicați în dispute sunt elevi ai școlii respective. În unele ca
zuri persoanele străine pătrund în incinta școlii sau rude a elevilor și sunt implicați în 
aceste incidente din dorința de a face dreptate. Acest lucru subliniază cât de importantă 
este implicarea profesorilor și a sistemului de pază în siguranța școlii.  

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, vio
lenţa profesorilor faţă de elevi.  

Cauzele  violenţei sunt reprezentate de mediul familial, unde pot avea loc astfel 
de incidente, societatea în ansamblu agresivă, strada şi grupurile stradale, massmedia. Se 
constată că băieţii sunt mai violenţi decât fetele, violenţele lor luând chiar forme mai 
grave decât cele ale fetelor, care prezintă forme mai tolerabile. Cauzele şi motivaţiile 
acestor manifestări comportamentale  sunt afirmarea masculinităţii, pentru status întrun 
grup, pentru rivalitate la băieţi,iar concurenţa pentru note, apărarea unor relaţii de priet
enie în cazul fetelor. Cel mai des, această formă de violenţă are loc în timpul recreaţiilor şi 
cel mai frecvent fiind întâlnite violenţa verbală şi jignirile pe baza situaţiei economice, 
religioase sau entice. Motivele acestora sunt puerile și violența nu se justifică. 

Cazurile de violență verbală implică în mare măsură elevi . Întro proporție mult 
mai mică, profesorii si personalul nedidactic pot avea partea lor de vină, in timp ce în  cele 
mai multe cazuri sunt implicați necunoscuți, deci au loc în afara școlii. 

Violenţa elevilor faţă de profesori este, din păcate, o realitate în şcolile din 
România. Se manifestă astfel: comportamente neadecvate ale elevilor în raport cu statutul 
lor (absenteism, fugă, acte de indisciplină la ore, ignorarea cadrelor didactice, agresiune 
verbală şi nonverbală, refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudini ironice faţă de pro
fesori), comportamente violente evidente (injurii, loviri, jigniri).  

O altă realitate în şcolile din România este  violenţa profesorilor faţă de elevi. 
Cel mai adesea se manifestă prin atitudini ironice ale profesorilor faţă de elevi, evaluare 
neobietivă, agresiune nonverbală, ignorare, excludere de la ore, injurii, jigniri, lovire . 
Prezenţa acestei forme de violenţă este mai redusă decât în celelalte cazuri. 

  Există și cazuri de violenţă ale părinţilor în spaţiul şcolii, aceştia având 
manifestări neadecvate faţă de profesori (ironii, discuţii aprinse, ţipete, agresivitate fizică) 
sau faţă de colegii propriilor copii.  

Violenţa există şi în jurul şcolii, caz în care elevi sau persoane din afara şcolii au 
rolul de dealeri, solicită taxe protecţie. Alte forme în acest caz sunt fumatul, agresiunile 
fizice şi chiar sexuale. 

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 propriuzisă: acţiuni de 
conştientizare de către elevi a efectelor negative ale violenţei organizate în şcoli, organiza
rea de întâlniri cu autorităţi din poliţie, întâlniri cu părinţii (consilierea specializată a aces
tora), 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 
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în faţa clasei/consiliului profesoral; mustrare scrisă; eliminare de la cursuri pentru o pe
rioada; exmatriculare; amenzi, activităţi extracurriculare. Asistenţa celor implicaţi în astfel 
de situaţii se face prin: discuţii cu persoana în cauză, discuţii cu un consilier şcolar. 

Violența produce urmări fizice și psihice.  Școala este un spațiu în care conflic
tele dintre elevi sau dintre elevi și adulți evoluează. Violența nu trebuie tolerată pentru că 
ea generează la rândul ei violență. Chiar dacă este vina școlii, a managementului, a siste
mului de pază sau a a zonei în care se află școala, schimbarea ține de noi toți. Promovarea 
siguranţei în şcoală înseamnă, în primul rând, prevenirea violenţei şcolare. 
 

 

 
 
 

 
 PROGRAM DE MEDIERE A CONFLICTELOR ÎNTRE ELEVI DE CĂTRE 

ELEVI 
 

Scorțeanu Elena 
Școala Gimnazială comuna Filipeștii de Tîrg 

 
Paşi în implementarea unui program de mediere a conflictelor între elevi de către 

elevi în  şcoală: 
1. pregătirea introducerii sistemului de mediere a conflictelor între elevi de către 

elevi; 
Cum se implementează: 

studiul materialelor de documentere cu privire le sistemul peer meditation; 
elaborarea unui proiect de mediere; 
informarea conducerii școlii și obținerea acordului acesteia; 

informarea elevilor, a părinților și reprezentanților comunității privind oportunitățile 
implementării proiectului de mediere a conflictelor de către elevi și acordarea sprijinul 
acestora ; 

constituirea echipei de implementare a proiectului; 
Posibile dificultăţi: 
 reticență fată de metoda implicării active a elevilor; 
 orarul elevilor foarte încărcat; 
Măsuri de depăşire a dificultăţilor : 
documentarea și argumentarea riguroasă prin prezentarea unor exemple de bună prac

tică; 
utilizarea eficientă a timpului liber prin regândirea programului zilnic; 
2. asigurarea funcţionării sistemului; 
Cum se implementează: 
selectarea elevilor care să facă parte din grupul de lucru și a coordonatorului; 
pregătirea elevilor selectaţi în  sesiuni de formare susținute de formatori; 
amenajarea unui spaţiu cu această destinaţie: biroul de mediator ; 
asigurarea resurselor materiale necesare; 
stabilirea programului. 
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Posibile dificultăţi: 
număr insuficient de elevi; 
lipsa resurselor materiale; 
Măsuri de depăşire a dificultăţilor : 
promovarea eficienta a proiectului; 
sustinerea financiară din partea școlii; 
3. promovarea sistemului în şcoală şi comunitate şi informarea elevilor; 
 Cum se implementează: 
afișe, pliante; 
articole în revista şcolii şi presa locală; 
realizarea unor activități de simulare a medierii conflictelor de către elevii mediatori, 

prezentate elevilor, conducerii școlii și profesorilor interesați; 
promovarea programului în rândul cadrelor didactice pentru a încuraja elevii aflaţi în 

conflict să participe la procesul de mediere; 
promovarea programului în rândul elevilor pentru a apela la serviciile elevilor 

mediatori . 
Posibile dificultăţi: 
dezinteres față de metodele moderne de prevenire a actelor de violență; 
lipsa de încredere a unor cadre didactice în abilitățile elevilor; 
lipsa de interes a unor elevi implicaţi în conflicte; 
lipsa de experiență și tact a unor mediatori; 
Măsuri de depăşire a dificultăţilor : 
colaborare între toți participanții la actul educațional; 
informarea coordonatorului de program asupra tuturor posibilelor neplăceri; 
comunicare eficientă între mediatori și coordonator; 
4. monitorizarea şi evaluarea eficienţei sistemului; 
Cum se implementează: 
intâlniri săptămânale între coordonatorul programului de mediere şi elevii mediatori; 
se pot organiza şedințe de training specifice în funcţie de problemele apărute; 
evaluarea trebuie să se bazeze pe documente specifice: cereri de mediere, rapoarte, 

contracte de înţelegere, etc. 
raportări periodice către conducerea şcolii privind rezultatele obţinute până în acel 

moment datorită implementării programului ; 
evaluarea impactului acestui program prin aplicarea unor chestionare de opinie; 
Posibile dificultăţi: 
absențe laîintâlnirile săptămânele;  
documentația este în dezordine; 
 neinformarea periodică a conducerii școlii; 
Măsuri de depăşire a dificultăţilor : 
întalnirile respectă planificările stabilite de comun acord; 
stabilirea unui membru al echipei care se va ocupa de înregistrarea și îndosarierea 

tuturor documentelor; 
comunicare eficientă cu conducerea școlii și diseminarea rezultatelor. 
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,,CONSTRUIM FAMILII PUTERNICE. SPUNEM NU VIOLENȚEI.” 
 

PROF. MUREȘAN ORTANȚA 
PROF. SILAGHI DANA 

GR.P.P.”TRENULEȚUL VESELIEI”, BISTRIȚA 
 

În toate timpurile şi în toate societăţile au existat oameni de ştiinţa (filosofi, soci
ologi, pedagogi, psihologi...), care sau preocupat de studierea rolurilor şi responsabilităţi
lor părinţilor în relaţiile cu proprii copii. Astăzi vorbim despre educaţia părinţilor care îşi 
propune să le dezvolte actualilor şi viitorilor părinţi priceperile parentale şi capacităţile de 
ai îngriji şi educa pe copii, despre educaţia parentala – care se referă la pregătirea tineri
lor în vederea aplicării metodelor de parenţialitate şi a adoptării atitudinilor parentale şi 
despre educaţia familiala – care se referă la pregatirea pentru viaţa de familie şi care îi 
vizeaza pe toţi membrii acesteia. 
Sintagma cel mai des utilizata este cea de educaţie a părinţilor, în prezent existând diverse 
forme de organizare instituţionalizată a educaţiei părinţilor, forme care îşi propun să le 
ofere acestora deschiderile necesare în legătură cu aspectele educaţionale, 
psihopedagogice, sociale, civice, medicale, juridice etc. Întotdeauna un rol extrem de im
portant la avut relaţia grădinițăfamilie si cooperarea dintre grădiniță, cadre didactice şi 
părinţi, colaborare care, în contextul actualei reforme educaţionale, se intensifică, părinţii 
fiind implicaţi efectiv în actele decizionale din unitațile de învățământ..  
 În acest școlar la grupă am desfășurat Programul: „Educați așa!” împreună cu 
consilierul grădiniței.  Programul  „Educaţi Aşa!” are la bază o modalitate de lucru 
cu părinţii iniţiată de Institutul olandez pentru Îngrijiri şi Bunăstare. Aceasta presupune 
organizarea sistematică a unor lecţii cu părinţii, fiecare lecţie abordând o temă de interes 
în educaţia copilului în familie. Prin exerciţii diverse care presupun participarea activă a 
părinţilor se obţine conştientizarea acestora asupra puternicei influenţe pe care experien
ţele din copilărie le pot avea asupra dezvoltării personalităţii copilului. Deoarece copilul 
petrece cea mai mare parte a timpului în familie, părinţii au influenţa mare asupra mode
lării psihicului copilului fie că sunt conştienţi de acest lucru sau nu. 
 Cursul a fost conceput pentru un anumit grupţintă, urmând un program adecvat 
care cuprinde 5 şedinţe. Grupul ţintă cuprinde părinţi cu copii între 312 ani. Cursul este 
un mod de informare educaţională preventivă şi de sprijin acordat părinţilor, în scopul 
îmbunătăţirii relaţiei cu copilpărinte. 
 Obiectivele cursului sunt:  

prevenirea unor grave probleme de educaţie; 
prevenirea unor probleme în comportamentul copilului şi a spiralei negative pe care o 

determină acestea, 
înţelegerea de către părinţi că ei pot influenţa şi conduce comportamentul copiilor, 
însuşirea unor abilităţi de bază necesare educaţiei. 
 Premisa cursului este astfel că părinţii sunt cei care influenţează comportamentul 
copiilor lor. Iar prin intermediul acestui curs părinţii işi însuşesc diverse abilităţi care 
să le permită să facă acest lucru. Aceste abilităţi se împart în două categorii: abilităţi 
pozitive Aprecierea şi acordarea atenţiei sau abilităţi grupate sub denumirea Stabili-
rea limitelor. 
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 Pentru buna desfășurare a programului am adus la cunoştinţă, printro şedinţă,  
intenţia de al începe, am prezentat aceste obiective astfel încât toţi să ştie ce vizează şi 
faptul că durează 5 săptămâni. De asemenea, am întrebat părinţii ce părere au, subliniind 
faptul că este mai mult un schimb de experienţă, dacă li se pare o idee bună, ce ar aştepta 
de la un astfel de curs, dacă sunt interesaţi şi dacă vor să participe ambii părinţi sau doar 
unul. Părinţii au avut la dispoziţie o săptămână să se hotărască şi săşi anunţe participarea.  

În fiecare săptămână a fost abordată câte o temă. Prima întâlnire a debutat cu 
urarea de bun venit, iar apoi, timp de 20 de minute părinţii au făcut cunoştinţă, fiecare 
participant specificând numele, numărul de copii, vârsta copiilor, profesia, ce îi place la 
copilul său, motivul pentru care participă la curs. 

După această parte introductivă, leam prezentat părinţilor tema primei întâlniri: 
„Aprecierea şi acordarea atenţiei”. De asemenea, leam citit părinţilor obiectivele fiecă
rei subteme. Astfel, pentru subtema „Acordarea atenţiei” obiectivele au fost: 

să înţeleagă că pot acorda atenţie întro manieră pozitivă sau negativă; 
să acorde atenţie pozitivă dacă vor să stimuleze comportamentul pozitiv al copilului; 

Pentru subtema „Aprecierea” au fost următoarele obiective: 
să înţeleagă că laudele îi pot stimula pe copii pentru a se comporta mai des întrun 

anume fel; 
să îşi laude copilul pentru faptele bune, deoarece va rezulta o atmosferă familială 

mult mai plăcută, iar copiii vor avea o imagine de sine pozitivă; 
să înveţe cum se formulează o apreciere pozitivă (să îi explice de ce la lăudat). 

Apoi am aşezat două panouri: pe primul panou este prezentat un copil zâmbind 
deasupra căruia scrie „Ce îmi place la copilul meu”, iar pe cel deal doilea este reprezentat 
un copil trist si scrie „Ce nu îmi place la copilul meu”. Părinţii au fost rugaţi să dea câte 
un exemplu pentru fiecare panou, răspunsurile fiind scrise pe cele două panouri. În această 
etapă nu se iau în discuţie răspunsurile date, ci doar se enumeră aspecte pozitive şi negati
ve. Pornind de la exemplele date am trecut la partea a doua a primei întâlniri şi anume: 
„Cum putem determina copiii să facă ce credem noi că e bine? Cum putem influenţa com
portamentul copiilor?”. 

Pentru aceasta sa vizionat caseta video „Aprecierea şi acordarea atenţiei”. Părin
ţii au fost foarte atenţi în timpul prezentării, apoi, imediat după prezentare au fost rugaţi să 
comenteze. Astfel, părinţii au sesizat importanţa aprecierilor pozitive făcute chiar în mo
mentul în care copilul are un comportament bun şi faptul că în apreciere trebuie să specifi
ce pentru ce anume îşi laudă copilul. Pentru fixarea acestor cunoştinţe sa desfăşurat jocul 
„Cum să ne lăudăm copiii!”. Au fost împărţite jetoane pe care erau prezentate anumite 
situaţii. Spre exemplu: „Adrian îşi stânge jucăriile care erau împrăştiate pe masă” sau 
„Dana dă televizorul încet în timp ce vorbiţi la telefon”. Fiecare părinte citeşte situaţia de 
pe jeton şi trebuie să formuleze aprecierea ţinând cont de cunoştinţele dobândite la curs 
(exemplu – Îmi întrerup convorbirea pentru câteva secunde, chiar în momentul în care văd 
că Dana dă volumul mai încet şii spun: „Dana, mulţumesc că ai dat televizorul mai în
cet!”, apoi continui discuţia). Părinţii au recunoscut faptul că în unele situaţii au reacţionat 
greşit, au acordat atenţie, dar negativă. Spre exemplu, atunci când au văzut copilul 
strângânduşi jucăriile nu au făcut aprecieri pozitive, ci dimpotrivă au venit cu remarcă de 
genul: „ În sfârşit! Era şi timpul!” sau nu au făcut nici o apreciere; în schimb, în momentul 
în care au văzut jucăriile împrăştiate lau certat.  

La sfârşitul întâlnirii părinţii au primit câte un pliant şi câte o temă pe care au trebuit 
să o facă aplicând ceea ce au învăţat. Astfel, prima temă a fost următoarea:  

Fiţi cu ochii pe copilul dumneavoastră în timpul acestei săptămâni: ce face el ca să vă 
atragă atenţia? Acordaţi atenţie lucrurilor bune pe care le face. 
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Încercaţi să descoperiţi două lucruri bune pe care le face copilul dumneavoastră. No
taţi ce a făcut el şi cum aţi reacţionat dumneavoastră. 

Lăudaţivă copilul în cursul acestei săptămâni! Notaţi ce a făcut el, ce aţi zis dumnea
voastră şi cum a reacţionat el la laudă. 

Temele abordate au venit în sprijinul părinților cu sugestii de educare pentru aceștia, 
oferind variante de îmbunătățire a poziției copilului în familie 

În concluzie, putem afirma cu tărie că acest program de educație a avut un impact 
major asupra părinților care erau încantați și dornici de a pune în aplicare cele auzite. 

 
 

 
 

,,PĂRINȚI VOIOȘI LÂNGĂ COPII FRUMOȘI” 
 

PROF. MUREȘAN ORTANȚA 
PROF. SILAGHI DANA 

GR. P.P.”TRENULEȚUL VESELIEI”, BISTRIȚA 
 

Anii trec  şi copiii mici ajung la grădiniță; la școală, la facultate, bărbaţi, femei…
care la rândul lor vor repeta cu copii lor cele ce sau petrecut cu ei înşişi, căci astai viaţa, 
iar viaţa fără copii ar fi tristă, tristă… şi nici o tristeţe nui mai apăsătoare ca acelor care 
nu au copii. 

Mam oprit la aceste câteva întâmplări şi amintiri gândindumă la vârstele vieţii 
omului, care nu sau schimbat, de  când e lumea, viaţa noastră însă sa schimbat mereu, 
îmbogăţinduse, completânduse. 
Deşi copiii sunt aceeaşi, pretenţiile faţă de noua generaţie sunt mai mari decât faţă de cea 
anterioară, iar părinţii trebuie să înveţe mereu, săi ajute pe copii cum să crească mai bine 
şi mai uşor pentru ai pregăti pentru viaţă. 

Cât au fost mici copiii au învăţat jucânduse cu părinţii, cu fraţii lor sau în grădi
niţe. Soseşte însă momentul când trebuie să fie îndrumaţi altfel, căci ei urmează să cu
noască viaţa adevărată, societatea în care trăiesc şi la al cărei proces vor contribui ca şi 
părinţii lor. 
Astăzi mai cu temei decât oricând vorbind de copilărie te gândeşti la fericire. 
Pe bună dreptate.     
Sunt tot mai mulţi părinţi care înţeleg că educaţia copiilor incubă răspundere, că nui sufi
cient numai să fii părinte pentru a creşte şi a educa bine copiii, că este necesar, în primul 
rând, să ştii cum săi creşti şi în ce scop săi pregăteşti. 

Aceşti părinţi colaborează strâns cu grădinița, şcoala, se sfătuiesc cu educatoare
le, învăţătorii şi profesorii, se interesează de  problemele de pedagogie, psihologie, legate 
de educaţia copiilor, folosesc în acest scop ajutorul primit prin presă, conferinţe, emisiuni 
de radio, televiziune, cărţi şi broşuri de specialitate.  
Deşii unele familii menţin legături constructive cu grădinița dea lungul educării copiilor, 
se poate constata lipsa implicării lor pe măsură ce copii avansează de la grădiniță la  şcoa
la primară la gimnaziu şi la liceu. 

Pe parcursul anului școlar, în cadrul activităților de consiliere cu părinții am în
cercat să promovăm un parteneriat cu familia de succes, derulând la grupă programul Edu
cați asa, activități comune părințicopii, serbări și activități de voluntariat. 
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Dorim în scurte randuri să prezentăm o activitate deosebită derulată în acest an 
școlar cu mămicile de la grupă.  

În prima parte a activității am cântat și am recitat poezii, după care am desfășurat 
câteva jocuri de socializare și distractive. Primul joc desfășurat poartă numele de Pânza de 
paianjen, este un joc de socializare. În cadrul acestui joc mamicile au aruncat ghemul de la 
una la alta și sau prezentat. Un alt joc distractiv a fost Cursa în saci, mămicile intrau în 
saci și alături de copiii lor săreau, acest joc sa desfășurat sub formă de concurs. Momen
tul forte a fost atunci cand neam împărțit în două grupe și am tras frânghia. Aceste jocuri 
derulate în grupă au fost bine primite de catre mămici și copii, râsete, zâmbete, părinți și 
copii fericiți. După aceste momente minunate am pregătit sandwiciuri, salată de legume și 
desert.  

Activitatea cu părinții ca parteneri, pentru a asigura copilului programul educativ 
din grădinița, poate deveni un start bun pentru a crea părinților un respect de sine și încre
dere in competențele lor. Acesta este primul pas catre o educație deschisă, flexibilă și di
namică a personalității copilului. Cultivarea unei relații de parteneriat afectiv între grădini
ță și părinți, în sprijinul educației și creșterii copilului constituie cheia succesului în adap
tarea și creșterea școlară. 

 
 

    
 

 
 

ROLUL ȘCOLII ÎN CREAREA ÎN RÂNDUL ELEVILOR  
A UNUI COMPORTAMENT NON-VIOLENT 

                                                                
                                                        Prof. înv. primar Simion Carmen Florentina 
                                                                     Liceul Pedagogic „N.Iorga”, Botoșani 
 
Violența este dezorganizerea brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv 

sau social și care se traduce printro pierdere a integrității, ce poate fi fizică, materială sau 
psihică. Această dezorganizare poate să opereze prin agresiune, prin utilizarea forței, con
știent sau inconștient, însă poate exista și violență doar din punctul de vedere al victimei, 
fără ca agresorul să aibă intenția de a face rău.  

Violența școlară este de cele mai multe ori nefatală, dar poate cauza serioase preju
dicii dezvoltării persoanei. Jacques Pain identifică două tipuri de violență în mediul șco
lar: violențele obiective care sunt de ordinul penalului și asupra cărora se poate interveni 
frontal și violențele subiective, care sunt violențe mai subtile, de atitudine, și care afectea
ză climatul școlar. Sunt incluse aici disprețul , umilirea, sfidarea, lipsa de politețe, absen
țele de la ore. 

Sub eticheta „violență” descoperim o diversitate de forme de conduită: violența 
presupune confruntarea vizuală, poreclirea , tachinarea, ironizarea, imitarea în scop deni
grator  iar refuzul de a acorda ajutor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea, 
împingerea, sunt forme de intensitate crescută ale violenței.  

Valorile tradiționale promovate în școală – munca, meritul , efortul – cunosc o de
gradare vizibilă.  

Tot mai mulți psihologi și sociologi subliniază faptul că mijloacele de comunicare 
în masă, prin conținutul neadecvat pe care il promoveză uneori, pot propaga în rândul 
tinerilor, atitudini antisociale. Cercetările lui D.L.Eron ( 1989) arată că mai ales copiii cu 
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potențial agresiv urmăresc programe TV care prezintă violența. Alte experimente cum 
sunt cele ale lui A.Bandura , S.A.Ross ( 1963), L.Berkowitz ( 1974) arată că și copiii fără 
tulburări caracteriale pot fi afectați de violența emanată din unele filme, mai ales dacă 
violența e promovată de eroul simpatic, cu care copilul se identifică. 

De ce oare apare violenţa în şcoli? De la această premisă trebuie să plecăm. Lipsa 
modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi indisciplină pot influ
enţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile văzute la 
televizor. Cauzele externe ocupă un loc uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din fa
milie, alăturarea la grupuri agresive şi consumul regulat de filme cu violenţă. Elevii care 
trăiesc în astfel de mediu se comportă agresiv la şcoală. 

Se consideră că cea mai mare parte a potenţialului de agresiune și violență care 
apare în şcoală este „importat”. Dar este sigur că există şi factori şcolari care duc la vio
lenţă, începând cu relaţia profesorelev şi climatul social până la metodele de predare, 
evaluare. Atitudinea violentă a unor elevi are cauze atât externe cât şi interne.  

O importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii şi adulţii 
săşi recunoască răspunderea de a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să exerseze for
me paşnice de a stinge conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să reacţioneze 
împotriva violenţei. Prevenirea violenţei presupune întărirea personalităţii, toleranţă, pro
movarea creativităţii şi sprijinirea dezvoltării individuale. Succesul şcolar poate ajuta la 
clădirea aprecierii personale. Astfel îi vom întări personalitatea. Înţelegerea, abnegaţie şi 
model, o relaţie optimă profesorelev cântăresc mai mult decât pedeapsa. Şcoala trebuie să 
dea posibilitatea elevilor să înţeleagă relaţiile sociale şi săi pregătească să fie responsa
bili, să se poată descurca întro societate a vitezei. 

În acelaşi timp violenţa la unii tineri , nu este decât o manifestare în exterior a unor 
dezechilibre interioare, sau doar o simplă imitaţie a unor idei violente preluate din jocuri 
video sau din simple filme. Pentru a prevenii violenţa trebuie încurajată comunicarea şi în 
acelaşi timp controlul furiei ce stăpâneşte aceşti copii. Lucru în echipă sau pe grupe ar 
constitui una din metodele de a preveni violenţa. Alături de şcoală şi părinţii au responsa
bilitatea lor şi încă una importantă. Conlucrarea şcoală – familie este pilonul important în 
reducerea violenţei şcolare. Chiar dacă elevii din clasele primare sunt implicaţi mai rar în 
conflicte fizice, este bine ca educaţia de prevenire a violenţei în şcoli să înceapă cât mai 
devreme, pentru a evita apariţia unor situaţii mai grave pe viitor. Elevii trebuie ajutaţi săşi 
învingă sentimentele de inferioritate, de neputinţă şi să capete încredere în propriile ca
pacităţi, în aptitudinile lor, săşi modifice propria imagine. Profesorul are sarcina de a 
planifica în aşa fel activităţile încât fiecare elev să poată face ceva şi să aibă succes. 

Climatul şcolar reprezintă un factor important pentru integrarea elevului şi pentru 
stabilirea relaţiilor profesorelev. Clasa şcolară este un loc de recunoaştere mutuală, de 
solidaritate şi schimburi. Pentru ca o clasă să funcționeze ca un grup profesorul trebuie să 
creeze suficiente ocazii prin care elevii să se cunoască mai bine, să se descopere, să vor
bească despre aspiraţiile lor.  Profesorul trebuie să favorizeze comunicarea între elevi, 
organizând pentru ei activități în grupuri mici, sprijinul elevilor mai slabi de către cei buni 
şi chiar exerciții speciale de comunicare, care să vizeze dezvoltarea aptitudinii de a comu
nica.  

Clasa este o microsocietate a cărei funcționare necesită stabilirea unor reguli clare 
ce se cer respectate de toți membrii grupului școlar. Respectarea regulilor este o condiție a 
socializării, care înseamnă a învaţă să trăiască împreuna în relații de respect reciproc, ex
cluzând violenţa. Regulile școlare vizează ținuta, efectuarea temelor, prezenţa la cursuri, 
dar sunt şi reguli de civilizație care au în vedere limbajul folosit, modalitățile de adresare, 
respectul faţă de celălalt, păstrarea bunurilor școlare, toleranţa, solidaritatea, întrun cu
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vânt maniera de a te comporta astfel încât viața în colectivitate să fie cât mai agreabilă. 
Profesorul trebuie să negocieze această listă de reguli încă de la primele întâlniri cu 

elevii şi săi antreneze pe aceștia în elaborarea regulilor, fiind știut faptul că ei acceptă mai 
ușor regulile al căror sens este transparent. 

De câte ori un elev manifestă un comportament de opoziție, de refuz al lucrului în 
clasă sau are o atitudine provocatoare și insolentă, profesorul trebuie să îi propună un dia
log, o discuție în afara orelor de curs. Această discuție cu elevul înseamnă o schimbare de 
climat, de situație ce îl poate determina pe elev să reflecteze și săși reconstruiască unele 
atitudini și comportamente. Foarte importante sunt atitudinile profesorului în cursul discu
ției cu elevul. 

Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al educatori
lor pentru apărarea demnităţii umane şi a democraţiei. Profesorii trebuie să aibă capacita
tea 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. 

În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii personale. Nu trebuie 
promovată atitudinea de a tolera violenţa, ci de a lua atitudine, după posibilităţi, împotriva 
violenţei. 
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Neamțu, C. Devianța școlară. Ghid de intervenție în cadrul problemelor de comportament 
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Violența în familie-între disperare și ignoranță 

Prof. pt.înv.primar Sîrbulescu Florentina 
Școala Gimnazială Rogova, Mehedinți 

 

Se numește 'violență în familie' orice act vătămător, fizic sau emoțional care are 
loc între membrii unei familii. Abuzul în interiorul unei familii poate lua multe forme: 
abuzul verbal, refuzul accesului la resurse financiare, izolarea de prieteni și familie, ame
nințări și atacuri care în unele cazuri pot duce la moartea unuia dintre parteneri. Deși până 
de curând sa presupus că femeia este cel mai adesea victima violenței în familiei, în urma 
unor cercetări sa descoperit că de fapt numărul bărbaților agresați este destul de mare. 
Experții care cercetează această problemă sunt de acord că violența este un fenomen larg 
răspândit, mult mai raspandit decât arată sondajele, pentru simplul motiv că unele fapte nu 
sunt raportate poliției sau spitalelor.  
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            Familia care constituie un teren de manifestare a violenței domestice devine mai 
puțin transparentă și deschisă mediului social imediat: familia lărgită, vecinii, prietenii, 
colegii. Este evidentă izolarea socială a acestor familii. Ele capătă o stigmă în ochii celor
lalți și, în același timp, un sentiment de culpă care le face să se izoleze. Soțul violent nu 
dorește ca soția lui să întrețină relații sociale în cadrul cărora săși poată mărturisi suferin
ța și eventual să poată primi un sprijin. Pe de altă parte, bărbații violenți au drept caracte
ristici de personalitate lipsa abilităților și a bucuriei de a comunica. Pentru partenerii vio
lenți, a comunica, in mediul intim al căminului, devine mai mult un prilej de al ataca ver
bal pe celălalt, în vreme ce, la locul de muncă rămâne o rutină de relaționare superficială 
cu ceilalți, un rol jucat în limitele orelor de serviciu. În 2002, violențele în familie au re
prezentat aproximativ 15% din totalul infracțiunilor comise cu violența, condiția favori
zantă principală fiind consumul băuturilor alcoolice (~30% dintre infractiuni). Desi inci
dența fenomenului este in scadere, se manifestă o acutizare a lui, în sensul creșterii inten
sității violenței (acte de cruzime). 
                Influențe asupra dezvoltării copiilor: Funcția principală a familiei, creșterea 
copiilor, este distorsionată cu largi și dramatice consecințe in viitor. Perturbarea acestei 
funcții se petrece în general, ca o stare de boală cronică ce se acutizează în momentele 
evenimentelor de violență. Cercetările arată că trauma copiilor care cresc întro atmosferă 
de violență, chiar dacă nu ei sunt victimele directe, este mai intensă și cu consecințe mai 
profunde și mai de durată decât în cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor și 
neglijării din partea părinților (Catheline, Marcelli, 1999). Întro familie bântuită de vio
lența, copiii cresc întro atmosferă în care nevoile lor de baza (nevoia de siguranță, de 
viață ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate. Funcțiile parentale nu mai pot fi împli
nite. O mamă victimă a violenței soțului este mai putin capabilă să asigure îngrijirile de 
bază necesare copilului (hrana, casa, igiena, haine, sănătate fizică) sau săl protejeze pe 
acesta de răniri, accidente, pericole fizice sau sociale. Copleșită de rușine pentru ceea ce i 
se întâmplă, de sentimentul eșecului în cea mai importantă relație interpersonală, de teroa
re, de autoacuzații (Polman,1994) femeia nu mai este capabilă de a juca nici unul din rolu
rile impuse de viața familiei. În atmosfera de violență, copilul devine, cel mai adesea,  
neglijat, expus tuturor relelor. De fapt, rămâne întro singurătate umplută doar de țipetele 
celor din jur. Această situație este, probabil, și explicația numărului mare de accidente 
domestice ale căror victime sunt copiii. Copiii care cresc în familii violente dezvoltă com
portamente și o condiție fizică cei face ușor de recunoscut. Ei prezintă: probleme fizice 
(boli inexplicabile, expunere la accidente în casă și în afara casei, dezvoltare fizică mai 
lentă); probleme emoționale și mentale (anxietate mărită, simțământ de culpabilitate, frică 
de abandon, izolare, mânie, frică de răniri și moarte); probleme psihologice (neîncredere 
în sine, depresie, comparare cu viața mai fericită a colegilor); probleme de comportament 
(agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalți, probleme cu somnul, enurezie, bătăi, 
fugă de acasă, sarcini la vârste mici, relații pentru a scăpa de acasa, mutilare, consum de 
droguri și alcool, comportament defensiv cu minciuna);  probleme școlare (neîncredere, 
eliminare, schimbări bruște în performanțele școlare, lipsă de concentrare, lipsă de manie
re sociale);  identificare cu eroi negativi. Un lucru mai putin luat in considerare până acum 
este faptul că în rândul tinerilor a crescut fenomenul sinuciderii, a tentativelor de suicid și 
că pe primul loc în rândul cauzelor se află climatul familial deteriorat.  
        Unii copii dezvoltă o strategie de ași exprima sentimentele printrun comportament 
negativ. Părinții inteleg greșit acest mesaj și se grăbesc în ai pedepsi pe micuți. Ignorându
le însă acest „strigat” de ajutor, copiii ajung să creadă tot mai mult că întradevăr, ei sunt 
cauza violenței în familie. Părinții reprezintă niște modele de urmat pentru orice copil; 
violența în familie îi transmite însă că acesta este un comportament normal. Astfel, copilul 
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crește acceptand violența ca pe o normalitate, crezând în ceea ce vede: partenerul mai pu
ternic se impune prin forță.  

 
 
 
 
 

NIMIC MAI VIOLENT CA OMUL 
 

 
Prof. Stanciu Daniela 

   Şcoala Gimnazială „George Voevidca” 
   Câmpulung Moldovenesc 

 
 

Școala a fost asociată întotdeauna cu violența, așadar nu se poate vorbi despre 
violența școlară ca despre un fenomen de dată recentă. Violența cotidiană ne urmărește la 
tot pasul iar violența școlară este doar una dintre formelei de manifestare. Dacă în trecut 
ea se petrecea mai degrabă în spațiul relativ autonom al școlii, astăzi acest fenomen este 
mai vizil, în cea mai mare parte datorită massmediei care acordă din ce în ce mai multă 
atenție acestui fenomen, contribuind la conștientizarea și creșterea interesului public față 
de agresiunea din mediul școlar. Astfel, tot mai mulți reprezentanți ai autorităților cu pute
re decizională în materie de educație, dar și elevi și părinți, împărtășesc opinia potrivit 
căreia școala nu este o entitate izolată, un spațiu social autonom, necorelat la dinamica 
socială, neafectat de conflictele și dificultățile cu care se confruntă societatea, în general. 
Școala este o parte integrantă a comunității largi, iar problemele cu care se confruntă ca 
instituție și mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate. 
 Atunci când vorbim despre violența din mediul școlar, cel mai adesea avem în 
vedere raporturile conflictuale dintre elevi și tindem să neglijăm faptul că profesorii înșiși 
sunt abuzați de elevii lor. Violența elevilor față de cadrele didactice este un fenomen real 
în școlile românești, fapt recunoscut și declarat de către toți factorii implicați în educație.  
 Formele de violență ale elevilor față de profesori sunt variate, de la comporta
mente care nu sunt în deplină concordanță cu regulamentul școlar și cu statutul de elev la 
forme mai grave, care țin de violența fizică sau care intră sub incidența legii. Deși cei mai 
mulți profesori și părinți recunosc că aceste atitudini și comportamente au consecințe ne
gative asupra rezultatelor școlare și aduc în timp grave prejudicii elevilor și școlii, mare 
parte nici măcar nu sunt catalogate drept violente și sunt trecute cu vederea atâta timp cât 
nu capătă intensitate ridicată. 

Se înscriu în categoria comportamentelor care nu pot fi eradicate cele care presu
pun lipsa de implicare și participare a elevilor la activitatea educativă: întârzierea la ore, 
părăsirea clasei în timpul orei, zgomotele din timpul activității didactice, fuga de la ore, 
actele de indisciplină în timpul programului școlar, refuzul fățiș de a îndeplini sarcinile ce 
le revin (neparticiparea la activitatea din clasă, neefectuarea temelor acasă). Frustrant este 
faptul că atât profesorii, cât și părinții, adică tocmai cei care ar trebui să încerce găsirea de 
soluții pentru a face ca această tristă realitate să dispară, sunt cei care aleg să o tolereze și 
să o perpetueze, găsindui argumente justificative în: programele școlare supraîncărcate, 
orarul prea solicitant, condițiile de învățare improprii, cerințele de învățare care se multi
plică cu trecerea de la un nivel de studiu la altul, timpul liber aproape inexistent, metodele 
de predareevaluare care nu sunt întotdeauna adecvate, comunicarea deficitară cu elevul, 
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tratamentul discriminatoriu aplicat unor anumite categorii de elevi. 
 Venind din partea elevilor, la fel de neadecvate sunt atitudinile ironice ori sarcas
tice având drept obiect calitatea prestației didactice (competențele științifice, modalitățile 
de evaluare, stilul  didactic) sau diferite alte aspecte ce includ trăsături de personalitate, 
caracteristici fizice, stilul de vestimentație. Atitudini de genul acesta nu fac decât să indu
că profesorului un sentiment de vulnerabilitate în fața elevilor săi, al căror dispreț nedisi
mulat este adesea susținut și încurajat chiar de către unii părinți, care consideră ironia o 
modalitate îndreptățită de manifestare a libertății elevilor față de anumiți profesori din 
școală, care „merită acest lucru”. 
 Comportamentele agresive evidente, care presupun gesturi sau priviri amenință
toare, injurii, jigniri, amenințări verbale, lovire și agresiune fizică, agresiune indirectă 
(asupra unor bunuri ale profesorilor) completează o listă deja foarte lungă de manifestări 
ce nu își au locul în nicio  instituție de învățământ, in nicio societate civilizată.  
 Din păcate, violența elevilor față de profesori este o realitate care, deși dureroasă, 
a ajuns să nu mai mire pe nimeni. Însă faptul că ea există și apare, cel mai adesea pe fon
dul unei atitudini devalorizante față de școală ca instituție de educație, reprezintă un sem
nal de alarmă asupra calității climatului școlar și ar trebui să invite la căutarea de soluții 
pentru combaterea acestui flagel.  
  
Bibliografie: 
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EDUCAREA COPILULUI PRESCOLAR 

 

Educ. STANUSI GHEORGHITA LIC T. G. ST. MARINCU POIANA MARE 
                   Prof inv presc. FLORICEL FELICIA LIC T .G.ST. MARINCU P. MARE                        
                                        
    

  Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un 
copil cu 
dizabilităţi.Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă 
are ca principiu fundamental un învăţământ pentru toţi,împreună cu toţi, care constituie un 
deziderat şi o  
realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ 
incluziune. 
              Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndepli
neşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în 
ce mai mulți copii care provin din medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare 
sau gimnaziale.În cele mai multe țări se stipulează prin lege că toți copiii trebuie să bene
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ficieze de educație.    
           Grupul Român pentru Educație Incluzivă ( GREI) are ca obiectiv general conecta
rea României la eforturile  internaționale în realizarea educației incluzive, susținerea și 
dezvoltarea modelului românesc și promovarea acestuia la nivel național și european. 
Principiile pe care GREI le promovează sunt simple, clare și de maximă generalitate: 
 fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație; 
fiecare copil poate învăța; 
politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru 
copil, decât cea de copil pentru școală; 
încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală , pentru a oferi opor
tunități de dezvoltare tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii; 
 susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți profesioniș
tii care dau valoare adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă sprijin și 
educație pentru toți, grijă și atenție pentru fiecare. 
              În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu 
nevoi speciale, aflate în dificultate  psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomporta
mentală, senzorială, printro serie de măsuri de natură juridică, politică, socială, pedagogi
că. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor și mijloa
celor optime de intervenție educativă, încă de la vârstele mici, asupra unei categorii cât 
mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, 
trebuie formată și dezvoltată , învățândui pe aceștia că primirea copiilor ,,diferiți”, alături 
de toți ceilalți, trebuie făcută nu de dragul lor, în primul rând, și nu din milă pentru ei, ci 
pentru dreptul fiecărui individ de a participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui ulte
rioară , pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care trăiește. 
 Argumentul acestui referat este tocmai ideea că incluziunea poate și este mai 
mult decât un discurs demagogic, declarativ; ea poate fi pusă în practică prin tehnici con
crete de predare și adaptare curriculară individualizată, prin formarea și dezvoltarea con
științei tuturor copiilor pentru accepțiunea diversitară de orice tip. Grădinița are ca scop 
crearea unui program coerent și coordonat de incluziune a copiilor preșcolari cu diferite 
dizabilități, de alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în vederea 
acceptării acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau verba
lă. De asemenea, se impune și implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a con
științei și a comportamentelor copiilor în spiritul toleranței şi nediscriminării, a acceptării 
de șanse egale pentru toți copiii. 
 Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexi
bil și realist, de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din 
școala specială, de acceptul și susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii 
societăți civile, dar și de nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la nivelul clasei 
integratoare care se bazează pe toleranță și respect față de copilul cu probleme. Grădinița 
care îi receptează în colectivitatea sa pe c opiii defavorizați și își determină intern ,,direct 
și indirect”, atitudinea față de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, copii, iar la 
nivel extern, societatea cu numeroase instituții și diverși factori media. O condiție esenția
lă pentru reușita acestor acțiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniță este exis
tența unor relații de înțelegere, constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin 
disponibilitate, printrun ,,pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și convingere. 
 Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în 
grupăîn scopul înțelegerii acestora și pentru ași putea modela activitățile, în funcție de 
necesitățile copiilor. Grupa în care va fi integrat copilul  cu cerințe speciale va trebui să 
primească informații întro manieră corectă și pozitivă despre acesta. Este foarte impor
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tantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu 
dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri care per
mit stimularea  unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să 
înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, prin discu
ţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe. 
 Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el 
trebuie să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi 
copii din grupă. Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii 
că i se acordă preşcolarului cu dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări 
şi să stabilească limite similare în învăţare ca şi pentru  ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie 
să îşi asume rolul de moderator , să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să 
direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative speciale.  

De asemenea, trebuie săi încurajeze şi săi stimuleze ori de câte ori este nevoie 
pe aceştia, dândule încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprin
se, evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora 
trebuie implicate şi familiile copiilor. Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în pro
gramul grădiniţei trebuie să dispună de o bună colaborare între educatoare, părinţi, psiho
logi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai mul
te informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune 
informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didacti
ce, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, vizite, 
etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. 
 Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este 
necesară şi benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, 
precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi 
despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli nega
tivi, atitudini care determină inhibarea / izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea 
familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita participării la programul 
instructiv educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, 
gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel mai adesea, proporţio
nal cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este primul edu
cator şi are cel mai mare potenţial de modelare.  

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să 
facă faţă greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora 
au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de 
altă natură în grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât 
şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi 
sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile 
vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta 
impune căutarea unei noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie aparte 
în societatea noastră. 
 Grădiniţa este incluzivă printrun curriculum flexibil şi deschis ce permite adap
tări succesive. Nu copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să 
sprijine dezvoltarea lui, se adaptează nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când spu
nem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la copiii cu CES, ci la fiecare 
copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment dat poa
te avea nevoie de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, de aseme
nea, şi anumite situaţii de risc, în care  educatoarea trebuie să cunoască trăirile şi compor
tamentele copilului, pentru al sprijini. Riscurile pot apărea din mediul sociocultural din 
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care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină existenţa zilnică, precum şi 
modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce pot exercita un stres deosebit 
asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care neam obişnuit.  

O planificare nu poate porni aşa, tradiţional, ca altă dată, de la conţinuturi, ci de la 
personalităţile copiilor, de la caracteristicile şi particularităţile individuale. Pe de altă par
te, grădiniţa, ca instituţie, nu poate face faţă singură cerinţelor multiple ale unui program 
eficient de educaţie. Este nevoie de un parteneriat între grădiniţă familie comunitate, de 
o construcţie comună în folosul copilului, fără prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, 
acceptare, toleranţă, indiferent de situaţia economică, socială sau educaţională a părinţilor. 
Educatoarea, la rândul ei, trebuie să răspundă diversităţii şi unicităţii fiecărui copil, săşi 
orienteze pozitiv atitudinea, limbajul şi metodele pedagogice. Copilul preşcolar se află într
un proces de formare în care fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare privire din partea adulţi
lor care îl înconjoară poate să îi influienţeze imaginea de sine. Este foarte importantă ati
tudinea educatoarei la acţiunile copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă,  
pentru ai da copilului încredere în forţele proprii.  

Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi 
capacităţile educaţionale ale fiecărui copil şi să identifice: 

 cum este fiecare; 

 ce ştie fiecare; 

 ce face fiecare; 
cum cooperează cu ceilalţi. 

       În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, edu
catoarea trebuie să respecte următorii paşi: 
să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneria
tul cu familia şi comunitatea; 
să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări; 
să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai 
eficient şi stimulator; 
să aibă discuţii,  în prealabil,  cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, 
a colabora şi a lucra împreună; 
să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii; 
să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea 
lui adecvată la activităţile curriculare; 
să asigure accesul tuturor copiilor la programul  grădiniţei, dar şi la modificările şi adap
tările acestuia; 
să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor; 
să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai di punc
tul de vedere al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colabo
rării, al dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în forţele proprii; 
să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin 
în anumite componente ale dezvoltării şi la anumite momente; 
să ajusteze permanent curriculumul pentru al adapta la nevoile educative ale copiilor; 
să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din 
grădiniţă sau din alte instituţii, precum şi cu familiile copiilor. 
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     VIOLENTA IN FAMILIE    
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Funcţia principală a familiei, creşterea copiilor, este distorsionată cu largi şi 
dramatice consecinţe în viitor. Perturbarea  acestei funcţii se petrece în general, ca o 
stare de boală cronică ce se acutizează în momentele evenimentelor de violenţă. Cerce
tările arată că  trauma copiilor care cresc întro atmosferă de violenţă, chiar dacă nu ei 
sunt victimele directe, este mai intensă şi cu consecinţe mai profunde şi mai de durată 
decât în cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor şi neglijării din partea pă
rinţilor (Catheline, Marcelli, 1999). Întro familie bântuită de violenţă, copiii cresc întro 
atmosferă în care nevoile lor de bază (nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragos
te) sunt profund neglijate. Funcţiile parentale nu mai pot fi îndeplinite. O mamă victimă a 
violenţei soţului este mai puţin capabilă să asigure îngrijirile de bază necesare copilului 
(hrană, casă, igienă, haine, sănătate fizică) sau săl protejeze pe acesta de răniri, acciden
te, pericole fizice sau sociale. Copleşită de ruşine pentru ceea ce i se întâmplă, de senti
mentul eşecului în cea mai importantă relaţie interpersonală, de teroare, de autoacuzaţii 
(Polman,1994) femeia nu mai este capabilă de a juca nici unul din rolurile impuse de via
ţa familiei. În atmosfera de violenţă, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tuturor 
relelor, de fapt rămâne întro singurătate umplută doar de ţipetele celor din jur. Această 
situaţie este probabil şi explicaţia numărului mare de accidente domestice  ale căror vic
time sunt copiii. Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente şi o condiţie 
fizică cei face uşor de recunoscut. În delimitarea atitudinii corecte şi normale faţă de 
copil trebuie să se ţină cont şi de contextul socioeconomic în care trăieşte copilul, pre
cum şi de nivelul de acceptare al societăţii vizavi de violenţă, pedeapsă fizică, etc. 
Fenomenul de abuz asupra copilului este considerat un fenomen multidimensional fiind 
prezent în toate societăţile şi la toate nivele acestora şi rezultând din interacţiunea mai 
multor elemente: particularităţi ale copiilor şi părinţilor, relaţiile care se stabilesc în ca
drul intrafamilial, contextul cultural, comunitar şi societate. 
Când este vorba despre propriul copil, orice adult crede căşi poate exercita liber dreptul 
de al pedepsi pe copil. Pedeapsa fizică este folosită pentru a provoca durerea. Pedeapsa 
minoră, cea care nu periclitează fizic copilul, prin repetare sau folosită impropriu, în con
cordanţă cu faptele comise, poate conduce la traume psihice şi variază de la o lovitură cu 
palma până la utilizarea unor obiecte dure, rănirea, lezarea, provocarea unor arsuri, tra
gerea de păr,etc. 
Vătămarea copilului se poate produce prin modalităţi diferite, având urmări grave pentru 
copil. În funcţie de gravitatea faptei este determinat şi gradul de abuz. Forme grave, peri
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culoase pentru sănătatea copilului apar uneori printre modalităţile „educative” aplicate 
copilului de către un părinte, care îşi exercită dreptul de a pedepsi copilul. E foarte greu 
de determinat când apare abuzul, dar e clar că dacă este pusă în pericol sănătatea psihi
că şi fizică a copilului e vorba de un abuz. Părintele îşi atribuie drepturi depline asupra 
modului în care îşi creşte şi îşi educă copilul. La noi în ţară, din punct de vedere cultural 
sunt tolerate diferite forme de violenţă. 
  „În cultura tradiţională românească aţi bate copilul semnifică a face om din el şi o 
perceptie educaţionala te învaţă să nu ascunzi bâta de copil. Se ştie că unde dă mama 
creşte, iar bătaia e ruptă din rai. Dacă mentalitatea îţi recomandă aceste practici, propria 
ta experienţă de copil ţi le confirmă, şi nu există nici o şcoală pentru cea mai dificilă şi 
importantă meserie, aceea de părinte, părintele va apela la bătaie şi pedepse fizice fără a 
se întreba prea mult asupra consecinţelor şi a căuta alternative.” 

Un copil, victimă a violenţei intrafamiliale, este de obicei un copil cu proble
me în adaptarea şcolară. Relaţia gradinitafamilie este şi terenul de manifestare a unor 
disfuncţionalităţi, care dacă  se corelează sistematic duc la apariţia fenomenelor de ina
daptare şcolară, dificultăţi de învăţare,  absenteism , violenţa  – toate reprezentând 
devianţa  şcolară. Copiii cu probleme de comportament prezintă, în general , o motivaţie 
redusă pentru învăţarea şcolară    de aceea ei trebuie întotdeauna motivaţi pentru a se 
implica în învăţare,cooperare,socializare. 
În acest sens  pot enumera unele sugestii  privind  modalităţile de intervenţie în înlătura
rea comportamentelor indezirabile şi întărirea celor dorite, adaptative: 

Aprobarea, stimulii pozitivi (recompensele) întăresc comportamentul şi probabilita
tea  ca acesta să se repete în viitor va fi  mare.  

Extraatenţia acordată unui comportament sau altul întăresc acel comportament. De 
aceea aceasta trebuie acordată numai comportamentelor dorite însoţită de re
compense (laude şi încurajări:de ex. îmi place cum lucrează X sau miar plăcea 
ca toţi să lucreze ca Y etc.) 

Atenţie! Nu trebuie acordată  extraatenţie comportamentelor indezirabile, pentru 
că, deşi poate fi una negativă (ridicarea tonului, ameninţarea cu sanctiunea, 
teorii lungi şi plictisitoare despre moralitate, etc.), ea poate întări şi recompensa 
comportamentul. Copiilor le place să atragă atenţia şi dacă singurul mod de a 
atrage atenţia este cea negativă, se va comporta astfel încât să o obţină.  

Atunci când considerăm că un anumit comportament incomod nu merită a fi sanc
ţionat, căutaţi săl ignoraţi. Pentru aceasta trebuie să evitaţi contactul vizual cu 
copilul şi să încercaţi să vă mentineţi calmul. Când copilul a încetat  comporta
mentul inadecvat, invitaţil să participe la ceea ce faceţi, discutaţi cu copilul în 
mod normal fără săi arătaţi resentimente sau supărare.  

Cel mai puternic mesaj transmis neintenţionat copilului prin folosirea pedep
sei corporale este acela că violenţa este un comportament acceptabil, că este în regulă 
ca o persoană puternică să folosească forţa pentru a corecta pe cel mai slab. Aceasta 
ajută la perpetuarea unui ciclu al violenţei în familie şi in societate. 
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SPUNE NU VIOLENȚEI! 

Prof.Suciu Dǎnuța 
Școala Gimnazialǎ “Petru Rareș” Ciceu-Mihǎiești 

Trǎim ȋntro lume aflatǎ ȋn schimbare continuǎ. Avem accces nelimitat la 
informație, interacționǎm permanent, aparent nu mai existǎ distanțe. Cu toate acestea asis
tǎm la erodarea valorilor și a tradițiilor, iar factorii cei mai responsabili ai educației fa
milia și școala se luptǎ din greu pentru a evita influențele negative și de multe ori  dis
tructive asupra noilor generații de copii și tineri. 

Vorba dulce, rǎbdarea, empatia iatǎ cȃteva repere care ar putea schimba vieți și 
care ar tempera una din marile probleme ale lumii contemporane: violența. O ȋntȃlnim 
peste tot: pe stradǎ, la televizor, acasǎ, aproape cǎ ȋncepem sǎ ne obișnuim cu ea, sǎ o con
siderǎm un lucru firesc.Din pǎcate, acest firesc devine un pericol. Ea, violența, ne afec
teazǎ viața iar pentru copii are urmǎri psihologice, emoționale și de dezvoltare. 

Sa observat faptul cǎ persoanele care au anumite slǎbiciuni negative și au cres
cut sub imperiul violenței și al fricii, mai tȃrziu sau comportat ȋn mod dezastruos. 
Cunoscuții psihiatrii Jung și Ericson cautǎ cauzele comportamentului oamenilor care șiau 

  
Dacă un copil trăieşte în critică, 
El învaţă să condamne. 
Dacă un copil trăieşte în ostilitate, 
El învaţă să se bată. 
Dacă un copil trăieşte în ridicol, 
El învaţă să fie temător. 
Dacă un copil trăieşte în ruşine, 
El învaţă să fie timid. 
Dacă un copil trăieşte în toleranţă, 
El învaţă să fie răbdător. 
Dacă un copil trăieşte în încurajare, 
El învaţă ce este încrederea în sine. 

  

  
Dacă un copil trăieşte în adevăr, 
El învaţă să aprecieze. 
Dacă un copil trăieşte în nepărtinire, 
El învaţă ce este dreptatea. 
Dacă un copil trăieşte în siguranţă, 
El învaţă să aibă încredere. 
Dacă un copil trăieşte în aprobare, 
El învaţă să fie mulţumit de sine. 
Dacă un copil trăieşte în acceptare şi 
prietenie, 
El învaţă să găsească dragostea în 
lume. 
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vǎtǎmat umanitatea ȋn timpul copilǎriei lor. Din contrǎ, persoanele care au crescut ȋntrun 
mediu familial liniștit, cu greu se vor manifesta mai tȃrziu ca niște persoane despotice. De 
obicei, defectul despotismului se transmite de la om la om. Pǎrinții despotici creeazǎ copii 
despotici care au nevoie de educatori despotici etc. Acest cerc al despotismului, cu 
siguranțǎ, creeazǎ acele persoane excentrice care, la rȃndul lor, vor necǎji pe cei din jur, 
dar și societatea ȋn general, atunci cȃnd acestea vor ajunge ȋntro funcție publicǎ de 
rǎspundere. 

Prin urmare, dacǎ vrem sǎ exercitǎm o influențǎ pozitivǎ asupra copiilor și sǎ 
contribuim la dezvoltarea personalitǎții lor, va trebui, pe de o parte, sǎ remarcǎm 
consecințele dezastruoase ale comportamentului despotic și sǎ ne ferim de el și, pe de altǎ 
parte, sǎ ne adaptǎm atitudinea noastrǎ fațǎ de ei, dupǎ principiul educației democratice.  

La Fontaine spunea cǎ “mai mult cȃștigi prin iertare decȃt prin violențǎ”. Un 
copil care crește ȋnconjurat de dragoste și atenție din partea unor adulți care cunosc efec
tele acestui fenomen și știu sǎ ofere stabilitate și liniște are șanse mari sǎ devinǎ un adult 
fericit. 

Pǎrinții buni discutǎ cu copiii lor, le rezolvǎ nedumeririle, colaboreazǎ strȃns cu 
ei și creeazǎ un climat de ȋncredere reciproc. Ȋntro astfel de atmosferǎ de educație democ
raticǎ se dezvoltǎ spontaneitatea, este ȋncurajatǎ inițiativa și sunt ȋntǎrite sentimentele de 
siguranțǎ și de ȋncredere ȋn sine ale copilului. Dacǎ ne strǎduim sǎ contribuim, cu toate 
mijloacele de care noi dispunem, la dezvoltarea unei personalitǎți sǎnǎtoase, vom da 
societǎții oameni care “se vor adapta ȋn ea, așa cum se potrivește cheia ȋn broascǎ “, scria 
cunoscutul filosof și doctor Alexis Carrel. 

Fie cǎ are o cauzǎ de origine internǎ, fie cǎ provine din influențele mediului, 
agresivitatea va trebui “sǎ fie lǎsatǎ” sǎ scape, precum aerul comprimat de la valva  de 
siguranțǎ a unei oale.  Altminteri, dacǎ ea se ȋnǎbușǎ ȋn copil, existǎ riscul sǎ se creeze 
presiuni și ȋncordǎri interne, poate cu izbucniri neplǎcute. 

Așadar este un lucru foarte important, imperios chiar, sǎ combatem violența, sǎ
i spunem un NU hotǎrȃt pentru a o ȋmpiedica sǎ se cronicizeze și sǎ fie greu de stǎpȃnit ȋn 
contextul societǎții actuale.  
 
Bibliografie:  Vasilios Gh. Skiadas “EducareaȊnvǎțareaRecreerea copilului” 
                                                         Ed.Egumenița 2014       
 

   

 
 

Caravana ,, Nonviolenţei” 
 
 

Şcheau Daniela – profesor consilier CJRAE Gorj 
Tănăsoiu Monica – profesor CSEI TgJiu 

              
      Caravana ,, Nonviolenţei” se doreşte a fi un complex de acţiuni de prevenire şi com
batere a violenței şcolare, de promovare a educației bazate pe armonie, solidaritate și 
respect, valori umane care contribuie la bună înţelegere şi convieţuire. Caravana se des
făşoară sub forma unui turneu în unităţi şcolare  din judeţul Gorj pe parcursul anului şco
lar 20162017. 
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 Scopul acestei campanii este promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, 
solidaritate şi respect, mesajul principal al acesteia fiind „Împreună putem opri violenţa”. 
Obiective: 

Identificarea elevilor cu dificultăţi emoţionale, comportamentale semnificative şi/ 
sau cu probleme de adaptare şcolară care necesită  intervenţie de specialitate; 

Formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi 
sănătos. 

Activităţile desfăşurate în cadrul caravanei, la nivelul grupului de elevi, abordează urmă-
toarele aspecte: 

atitudinea elevului faţă de propria persoană: îmbunătăţirea imaginii de sine şi a 
stimei de sine, identificarea şi acceptarea calităţilor şi defectelor; 

percepţia corectă a realităţii: identificarea  trăirilor emoţionale şi exprimarea adec
vată a acestora; 

capacitatea de adaptare: consolidarea grupului clasă prin promovarea unei comuni
cări eficiente şi crearea unei atmosfere prietenoase, de încredere şi ajutor reci
proc; 

independenţa: dezvoltarea capacităţii de a lua singur decizii şi de a şi exprima liber 
opiniile; 

dezvoltarea personală: armonizarea comportamentelor cu propriile dorinţe şi posi
bilităţi, în cadrul relaţiilor cu ceilalţi. 

Exemple de activităţi: 
Concurenţii sunt legaţi la ochi şi se aşează pe scaun unul în faţa celuilalt cu o lumâ

nare aprinsă în mână. La start fiecare va încerca să stingă lumânarea adversarului su
flând, evitând ca adversarul să o stingă pe a lui ( nu trebuie să folosească cealaltă mâ
na). Câştigă cel care stinge primul lumânarea. 

Se formează două echipe care stau în cerc. Cel care porneşte jocul îşi trece aţa după 
deget şi aruncă ghemul altui coleg care procedează la fel. Ghemul circulă până când 
ajunge la toţi copiii. Apoi aţa se pune pe ghem în sens invers. Câştigă echipa care pune 
cel mai repede aţa pe ghem. 

Fiecare echipă primeşte câte o pană. La semnalul start unul dintre membrii fiecărei 
echipe ridică mâna cu pana deasupra capului şi apoi toţi trebuie să sufle a. î. pana să nu 
cadă. Câştigă echipa care a ţinut cel mai mult pana în aer. 

 La capetele unei mese sunt dispuşi membrii celor două echipe. La mijlocul mesei 
este pusă o minge de ping–pong. Câştigă cei care reuşesc prin suflare să dea gol în poar
ta adversă.  

Copiii au în mână o foaie de hârtie pe care trebuie să o rupă în 4 numai cu o mâna. 
Câştigă cel care o rupe primul. 

Participanţii formează două rânduri egale, unul în faţa celuilalt. Fiecare participant 
va lua în gură un creion neascuţit. Primul participant din fiecare rând îşi aşează pe cre
ion un inel şi încearcă săl transmită celuilalt participant tot pe creion. Dacă inelul cade, 
grupul va relua jocul.Câştigă grupul care va reuşi primul să transmită inelul de la primul 
la ultimul participant. 

Se formează două echipe. Fiecare echipă îşi desemnează câte 6 participanţi pentru 
această probă. Fiecare echipă îşi desemnează 5 colegi care  să plece din sală. Cei doi 
rămaşi privesc un desen şi merg unul întro parte a sălii, celălalt în cealaltă. Pe rând câte 
un participant din fiecare echipă este chemat şi fiecare dintre cei 2 cărora li sa prezen
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tat desenul trebuie să povestească despre desen celui care a intrat şi este membru în 
echipă sa. Intră următorii 2 cărora cei dinainte le povestesc despre desen ş.a.m.d până 
la al cincilea  care este rugat să deseneze pe baza descrierii. La final se arată grupului 
ambele desene şi se compară cu cel iniţial. Câştigă cei care au reprodus cât mai exact 
desenul. Copiii nu trebuie să ştie care este sarcina ultimului. 

Copiii se aranjează pe rânduri. Ultimul copil din fiecare rând desenează cu degetul 
ceva pe spatele celui din faţa sa. După ce ultimul a finisat, penultimul, la rândul său, 
desenează pe spatele colegului din faţa sa ceea ce a simţit şi tot aşa mai departe. Primul 
copil desenează ce a simţit pe spate, pe o foaie de hârtie. Apoi se compară desenul obţi
nut cu ideea pe care a vrut să o transmită ultimul copil. 

 De la o anumită distanţă membrii a două echipe, aşezaţi unul în spatele celuilalt 
trebuie să arunce cu o boabă de porumb întrun pahar. Câştigă echipa care reuşeşte să 
strângă cât mai multe boabe în pahar. 

 Participanţii formează perechi.Unul de la o echipă, celălalt de la cealaltă. Stau faţă 
în faţă şi se privesc câteva minute. Apoi se întorc cu spatele unii la alţii. Fiecare membru 
al perechii trebuie să facă o schimbare în exteriorul său. După aceea, perechile se întorc 
cu faţa şi se privesc reciproc. Câştigă echipa care a reuşit să depisteze cât mai multe 
schimbări. 

Membrii fiecărei echipe se aşează spate în spate câte 2 cu mâinile împreunate la 
ceafă şi formează un şir. Între ei este pus un balon. La comanda start ei se deplasează 
dintro parte în cealaltă a sălii. Câştigă echipa care a reuşit să ducă cât mai multe baloa
ne în partea cealaltă a sălii. Copiii nu au voie să folosească mâinile. 

Participanţii stau în picioare, în cerc și se țin de mâini. Profesorul va arunca un balon 
în aer, iar copiii, fără săşi desprindeți mâinile, au misiunea de a nul lăsa să cadă. Au 
voie să îl atingă cu orice parte a corpului, dar fără săşi desprindă mâinile. Câştigă cei 
care reuşesc să ţină cel mai mult balonul în aer.  

Membrii fiecărei echipe se aşează în cerc şi se ţin de mâini. Se formează două cercuri 
mari din 2 bucăţi de sfoară. Fiecare echipă primeşte un cerc care va fi aşezat între mâi
nile a 2 participanţi. La comanda start cercul trebuie transmis mai departe până trece 
pe la toţi participanţii fără ca aceştia săşi dea drumul la mâini. Câştigă echipa care a 
reuşit să transmită cercul celor care au început jocul. 

 Pedepse pentru cei care pierd probă: 
Citiţi textul fără să pronunţaţi litera R. 

A venit şi pe la noi iarna cu multă zăpadă. Ninge atât de frumos…încât nu poţi să te abţii 
să nu ieşi afară şi să te joci prin omătul cel rece şi pufos. Norii plumburii şi grei cern zăpa
dă albă ca spuma laptelui cu nemiluita, repede şi cu fulgi mari. Totul e amorţit sub ocea
nul de ninsoare. 

Ai fost răpit de un monstru care devine mai blând doar dacă  îi citeşti această rugă
ciune plin de frică.  
Doamne, Dumnezeul meu/ Eu fricos am fost mereu. /Vino Tu, cu Crucea Ta, /Şi ascultă 
ruga mea:/ În lumină să mă scalzi,/ Întunericul săl arzi,/De mânuţă să mă ţii, /Curajul să 
mil învii! /Eu deacum Îţi mulţumesc./ Doamne, tare Te iubesc!   

 
Lupul ţi a mâncat limba........cum vei citi oare? 

Andrieş este o tabără pentru copii şi adolescenţi în care aceştia se distrează de minune şi 
participă la diferite concursuri. Tabăra Andrieş oferă copiilor nu doar condiţii de cazare, 
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ci şi o natură superbă, cu teren sportiv pentru gimnastică, teren pentru fotbal, teren de 
joacă, săli sportive, săli acoperite pentru activităţi în aer liber, precum şi bazin de înot 
dotat cu duşuri cu apă caldă. Zilnic pentru copii sunt derulate filme artistice , iar seara se 
organizează discotecă. 

Citeşte din ce în ce mai repede! 
E pestriță prepeliţa pestriță, dar mai pestriți sunt puii prepeliței pestrițe. 

Se pune pe spatele celui pedepsit, care stă aplecat, un obiect cu care trebuie să 
înconjoare locul unde se află fără ca obiectul să cadă. 

Mimează cum faci mâncare atunci când eşti furios. 
Mimează cum ştergi geamurile şi eşti foarte vesel. 

 
 
 
 

Factori  ai  violenței  în  școală și familie 
 
 

Prof.  înv. primar  Șerban  Florentina 
Școala Profesională Scânteia, Județul  Ialomița 

 
 

            În ultima vreme, din ce în ce mai des vedem şi auzim fapte şi vorbe agresive, vio
lențe, oameni care se ceartă,  copii care se bat sau sunt agresați şi animale chinuite. 

Violența asupra copilului este un fenomen care apare în toate societățile, am
ploarea variind în funcție de nivelul de dezvolatre, de stilurile de viață ale populației, de 
tradiții și mentalități. 

 În societatea românească, fenomenul violenței asupra copilului a devenit  îngrijoră
tor. Vedem în fiecare zi în presa scrisă cât și cea audiovizuală tot mai multe știri, în care 
sunt prezentate cazuri de copiii ce cad victime ale violenței în familie sau școlare, știri 
care ne oripilează sau ne lasă indiferenți.  

Credința populară românească spune că a bate copilul înseamnă a face om din el. 
Cu toții am auzit adesea că ” unde dă mama crește” și că ” bătaia e ruptă din rai”. 
Acestea sunt concepții transmise din generație în generație și, de aceea, când unui 
părinte i se va critica comportamentul violent el va riposta ” așa mau crescut și pe mine 
părinții mei și nam murit”.  

Familia reprezintă primul mediu de viață al copilului și, de aceea, influența acesteea 
asupra copilului este totală. Părinții ar trebui să știe că sarcina lor nu se reduce numai la 
asigurarea bunurilor materiale necesare creșterii copilului, ci se completează cu orienta
rea primilor săi pași în procesul cunoașterii lumii, în îmbogățirea câmpului său percep
tual, folosind cele mai adecvate metode pentru formarea și însușirea unui sistem de va
lori. 

Uneori părinții, datorită stresului social căruia trebuie să îi facă față, abdică de la 
rolul de părinte sau recurg la comportamente violente care pun în pericol sănătatea fi
zică. De aceea, orice copil are dreptul de a fi protejat împotriva oricărui tip de violență, 
deoarece rănile provocate de aceasta sunt mult mai adânci decât se crede și se pot 
resimți până la vârstele cele mai înaintate. 
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Copilul este ființa umană care trebuie respectată și ajutată să devină adult. Mereu 
în preajma lui, părinții, rudele, educatorii și alte persoane apropiate îi transmit regulile 
care îi vor permite să conviețuiască cu ceilalți, învățândul pe ce poziție trebuie să se si
tueze în relațiile sociale și cum să aibă încredere în forțele proprii. 

  Trebuie să nu uităm că, la rândul lor, copiii abuzați vor deveni părinți și este posibil 
ca aceștia să aibă un tratament asemănător față de copiii lor, generânduse astfel un cerc 
vicios din care cu greu se va mai putea ieși. 

Violența asupra copilului generează traume majore din punct de vedere fizic, psihic, 
emoțional și social. Tensiunile interfamiliale, lipsa atașamentului dintre părinți și copii 
vor determina apariția unor sentimente ambivalente, atât față de familie cât și față de 
persoanele străine. Toate acestea vor conduce la izolare, agresivitate, pierderea noțiunii 
de sprijin din partea familiei și a încrederii în capacitatea acesteea de al proteja, apatie, 
inadaptare socială și compensare prin violență, delicvență, relaționare facilă cu persoane 
dubioase. 

  Familia tinde să devină cadrul unei agresivități extrem de puternice, a unor forme 
de imoralitate greu acceptate, poate și pentru că în familie fiecare își poate dezveli 
adevărata față a personalității sale. 

Comportamentul agresiv al părinților în majoritatea cazurilor își pun amprenta asu
pra copiilor în următoarea etapă a vieții și anume aceea de școlar. Elevii care sunt agresi
vi cu colegii lor provin în general din acele familii dezorganizate cu unul sau ambii părinți 
consumatori de băuturi alcoolice, cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate și care 
rămân în grija bunicilor sau a rudelor mai îndepărtate și mai există o categorie de părinți 
care privilegiază în mod exagerat relaţia afectivă în detrimentul rolului educativ pe care 
ar trebui săl aibă în raporturile cu copiii lor: nu le impun nici un fel de interdicţii, de re
guli şi caută să evite conflictele. Această absenţă totală a constrângerilor (în afara şcolii) îl 
va determina pe elev să adopte în şcoală comportamente de refuz a cerinţelor profesori
lor.                                                                                                              Anturajul este, de ase
menea, unul dintre motivele conflictelor şcolare. Marea majoritate a elevilor se alătură 
unor ,,găşti’’şi copiază comportamentul şi modul de acţiune al ,,partenerilor’’. Chiar dacă 
nu sunt de acord cu anumite acţiuni, elevii acţionează în funcţie de comportamentul în
tregului grup de teama de a nu fi daţi la o parte. Dorinţa de a se evidenţia, teribilismul 
vârstei nevoia de a se face cunoscuţi sunt alţi factori de violenţă în rândul elevilor. Toate 
aceste acte de violenţă influenţează negativ sistemul educaţional, dar şi siguranţa celor 
care învaţă în şcolie unde au loc incidente violente.                 

Şcoala are ca sarcină să promoveze încrederea în sine şi dezvoltarea personală a 
tuturor copiilor, săi încurajeze în procesul de asimilare a cunoştinţelor şi deprinderilor 
necesare rolului  lor activ în viaţa economică, socială şi culturală şi săi  pregătească să 
devină cetăţeni responsabili, care să contribuie la dezvoltarea societăţii democratice, 
pluraliste, deschise altor culturi. Ca atare, şcoala nu este numai un loc al transmiterii, 
construirii, reconstruirii cunoştinţelor ci, înainte de toate, un forum al socializării şi 
deschiderii către lume. 

Este bine ştiut că violenţa naşte violență. Ca dascăli trebuie să încercăm să evităm 
pe cât posibil folosirea actelor de violenţă în relaţiile cu elevii prin diverse metode de ai 
atrage spre o colaborare activă şi cât mai pozitivă. Să încercăm să prevenim violenţa în 
rândul elevilor printro colaborare si cu alţi factori educaţionali cum ar fi organele de 
poliţie, preoţi, psihologi. 
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  Potrivit concepției lui Adler ” mama este aceea căreia îi revine misiunea modelării 
copilului în așa fel încât acesta să nu devină robul unui egoism care mai târziu va căuta să
i înrobească pe toți cei cu care vine în contact. De aceea, cea dintâi îndatorire  a mamei 
este de a sădi în conștiința copilului sentimentul comuniunii sociale, cultivândui ideea 
fundamentală că trăiește întro lume în care nu este altceva decât un om între oameni”. 
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     VIOLENŢA ÎN FAMILIE 

        FACTOR PREMERGĂTOR AL VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ  
 

Prof. înv. primar Toma Elvira 
Colegiul Naţional Elena Cuza, Bucureşti 

 
 
    Familia, ca grup social cu existenţa privată, e guvernată de valorile, normele şi tiparele 
comportamentale ale adulţilor formând cuplul. Acest corp de judecăţi morale vor fi apoi, 
în procesul educaţiei directe şi indirecte, prin imitaţie, inoculate copiilor. Regulile morale 
pe care individul le achiziţionează în familie în primul rând şi care fac parte din procesul 
numit “naşterea psihică“ a copilului, sunt actul de identitate al individului în lume, în so
cietate. Kant cristaliza condiţiile necesare unei existenţe împlinite ca fiind cerul înstelat 
deasupra capului şi legea morală ‚în inimă. Dacă privim familia ca spaţiu al satisfacerii 
nevoilor existenţiale ale tuturor membrilor ei, e evidentă nevoia unei morale bazate pe 
cunoaştere şi dragoste care să regleze relaţiile între membrii familiei. În absenţa acestei 
morale, cei mai slabi membrii ai familiei vor fi la bunul plac al celor puternici, al unor sen
timente perisabile ce pot determina scăderi comportamentale. 
    Se numeşte "violenţa în familie" orice act vătămător, fizic sau emoţional care are loc 
între membrii unei familii. La 1 septembrie  2003 sa dat legea privind violenţa în familie 
Legea nr 217/22.05.2003 şi modificată prin Ordonanţa nr 13/22.01 2004.Abuzul în interi
orul unei familii poate lua multe forme: abuzul verbal, refuzul  accesului la resurse finan
ciare, izolarea de prieteni şi familie, ameninţări şi atacuri care în unele cazuri pot duce la 
moartea unuia dintre parteneri. Deşi până de curând sa presupus că femeia este cel mai 
adesea victima violenţei în familiei, în urma unor cercetări sa descoperit că de fapt nu
mărul bărbaţilor agresaţi este destul de mare. Experţii care cercetează această problemă 
sunt de acord că violenţa este un fenomen larg răspândit, mult mai răspândit decât arată 
sondajele, pentru simplu fapt ca unele fapte nu sunt raportate poliţiei sau spitalelor. 
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  Familia în care se manifestă acte de violenţă domestică devine mai puţin transparentă şi 
deschisă mediului social imediat: familia lărgită, vecinii, prietenii, colegii. Este evidentă 
izolarea socială a acestor familii. Soţul violent nu doreşte ca soţia lui să întreţină relaţii 
sociale în cadrul cărora săşi poată mărturisi suferinţa şi eventual să poată primi un spri
jin. 
  Pe de altă parte, bărbaţii violenţi au ca şi caracteristici de personalitate lipsa abilităţilor 
şi a bucuriei de a comunica. Pentru partenerii violenţi, a comunica, în mediul intim al 
căminului, devine mai mult un prilej de al ataca verbal pe celălalt, în vreme ce, la locul 
de muncă rămâne o rutină de relaţionare superficială cu ceilalţi, un rol jucat în limitele 
orelor de serviciu. 
   Funcţia principală a familiei, creşterea copiilor, este distorsionată cu largi şi dramatice 
consecinţe în viitor. Perturbarea acestei funcţii se petrece în general, ca o stare de boală 
cronică ce se acutizează în momentele evenimentelor de violenţă. Cercetările arată că 
trauma copiilor care cresc întro atmosferă de violenţă, chiar dacă nu ei sunt victimele 
directe, este mai intensă şi cu consecinţe mai profunde şi mai de durată decât în cazul 
copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor şi neglijării din partea părinţilor 
(Catheline, Marcelli, 1999). 
    Întro familie bântuită de violenţă, copiii cresc întro atmosferă în care nevoile lor de 
bază (nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate. Funcţi
ile parentale nu mai pot fi împlinite. O mamă victimă a violenţei soţului este mai puţin 
capabilă să asigure îngrijirile de bază necesare copilului (hrană, casă, igienă, haine, sănă
tate fizică) sau săl protejeze pe acesta de răniri, accidente, pericole fizice sau sociale.                                                                                                                               
    În atmosfera de violenţă, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tuturor relelor, 
de fapt rămâne întro singurătate umplută doar de ţipetele celor din jur. Această situaţie 
este probabil şi explicaţia numărului mare de accidente domestice ale căror victime sunt 
copiii. 
     Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente şi o condiţie fizică cei 
face uşor de recunoscut.  
     Ei prezintă: 
≈Probleme fizice, boli inexplicabile, expuşi la accidente în casă şi în afara casei, dezvolta
re fizică mai lentă;  
≈Probleme emoţionale şi mentale: anxietate mărită, simţământ de culpabilitate, frica de 
abandon, izolare, mânie, frica de răniri şi moarte;  
≈Probleme psihologice: neîncredere în sine, depresie, comparare cu viaţa mai fericită a 
colegilor;  
≈Probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalţi, proble
me cu somnul, enurezie, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, relaţii pentru a scăpa 
de acasă, mutilare, consum de droguri şi alcool, comportament defensiv cu minciuna;  
≈Probleme şcolare  neîncredere, eliminare, schimbări bruşte în performanţele şcolare, 
lipsa de concentrare, lipsa de maniere sociale;  
≈Identificare cu eroi negativi.  
   Un lucru mai puţin luat în considerare până acum este faptul că în rândul tinerilor a 
crescut fenomenul sinuciderii, a tentativelor de suicid şi că pe primul loc în rândul cauze
lor se află climatul familial deteriorat şi slaba comunicare în cadrul familiei. 
    Deşi incidenţa fenomenului este în scădere, se manifestă o acutizare a lui, în sensul 
creşterii intensităţii violenţei (acte de cruzime). 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

312 

Numărul mare de copii victimizaţi în familie dar şi violenţe crescute între concubini, care 
în prezent, potrivit legislaţiei în vigoare, nu beneficiază de statutul de "familie". 
    În  activitatea mea am avut diverse probleme şi cazuri de copii victimizaţi dar în mod 
deosebit am rămas în minte  cu un copil care era foarte agresiv şi hiperactiv . 
   Cunoşteam o parte din problemele familiale (erau patru copii ,bunici ,iar mama nu avea 
serviciu ) dar nu miam dat seama de gravitatea situaţiei decât întro zi când psihologul  
şcolii   ia provocat să realizeze un desen despre familie  
   Desenul elevului meu arăta hidos :toti membrii familiei erau în postura de călăi  ( mama 
punea la fiert un copil ,tatăl era cu securea în mână şi încerca să taie un copil ,iar el era 
pe bloc şi voia să se arunce ) 
  Atât eu ,ca învăţător ,cât şi psihologul am decis săl urmărim îndeaproape şi să meargă 
la şedinţe de consiliere . 
  Când am  luat legătura cu mama copilului mia mărturisit că starea ei de agitaţie şi lip
surile materiale ,dar şi problemele cu vecinii se răsfrâng asupra copilului . 
  Copilul era nesupravegheat şi se juca pe calculator numai jocuri cu violenţă crescută .  
  Violenţa în familie nu este ceva normal! Şi, în niciun caz, nu este ceva ce trebuie accep
tat ca atare. În utimii ani au apărut tot mai multe adăposturi care oferă protecţie şi con
siliere femeilor abuzate. De asemenea, fiecare din noi ar trebui săşi pună întrebarea: “Eu 
cum aş reacţiona dacă aş vedea un bărbat căşi bate nevasta, sau un părinte căşi bate 
copilul?”. Nu e corect sa spunem: “ Nu mă bag, pentru că nu e treaba mea”. Ba da, este 
treaba noastră, a tuturor, pentru că acesta este un fenomen care afectează nu doar pe 
cei implicaţi ci întreaga societate în care trăim.         
  Copiii care asistă la scene de violenţa în familie vor avea o predispoziţie ridicată spre 
violenţă. Acesta este conceptul creativ de la care pleacă noua campanie socială realizată 
de McCann Erickson pentru Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei. În egală măsură, 
reprezintă însă un semnal de alarmă. . 
  Violenţă domestică nu se opreşte în spatele uşilor închise, ci se propagă şi se insinuează 
afectând întreaga societate, pe fiecare dintre noi chiar dacă alegem să închidem ochii şi 
să ne acoperim urechile. 
  Trebuie să nu mai stăm nepăsători şi să privim  cu nonşalanţă ci să ne unim eforturile 
pentru că noi suntem cei mai aproape de stările de manifestare ale copiilor  şi putem să 
avem dialog social cu părinţii cu probleme de comportament.  
     
 
 

 
Spunem nu violenței 

 

Prof.pt.înv.primar Tomescu Cristina,Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”,Tg.Jiu 
 

 

    Un copil este ca o sămânţă de floare.../Cât de frumos va creste, cât de frumos va rodi, 
Depinde de grădinarul care o va îngriji,/De ce pământ si de câta lumină si apă are, 
De cât e de ferită de frig, de furtună si de soare prea tare./E atât de plăpândă... 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

313 

Cum ai putea so rupi ori să o calci în picioare/Când e tot ce va mai rămâne în urma ta. 
                                                                                                      (Irina Petrea) 
  Specialiştii spun că violenţa împotriva copilului este orice formă de violenţă fizică sau 
psihică, neglijare sau rele tratamente, maltratare şi exploatare, abuzul împotriva copilului 
de către orice persoană aflată în poziţie de răspundere, putere sau încredere. 
    Definirea violenţei sa dovedit a fi o încercare extrem de dificilă din cauza asocierii şi, 
uneori, chiar a confundării violenţei cu agresivitatea. Rădăcina latină a termenului vio
lenţă  trimite la ideea de putere, de dominaţie, de utilizare a superiorităţii fizice împotriva 
altuia. 
   Agresivitatea trebuie înţeleasă întrun context de interacţiune socială care presupune în 
mod obligatoriu vătămare. Ea este, deci, o acţiune vătămătoare, orientată împotriva unui 
organism, iar a vătăma înseamnă a traumatiza, a leza, a distruge, componente care afec
tează. 
       Tipurile de violență la care sunt supuși elevii:violenţa fizică din partea colegilor mai 
mari sau mai puternici, agresiunea părinţilor sau a altor membri ai familiei, ca metodă de 
rezolvare a nemulţumirii faţă de copil, stres provocat de cerinţele prea mari faţă de copii 
în legătură cu performanţele lor şcolare, critica şi sancţiunile exagerate ce vin dinspre pro
fesori, care nuşi cunosc suficient de bine elevii. Violenţa fizică şi cea verbală sunt două 
dintre cele mai des întâlnite tipuri de violenţă în şcoli. 
    Copiilor am putea să le spunem să nu uite că:Nu luăm cu noi decât binele pe care lam 
făcut.Adevărul te ajută săţi recapeţi sănătatea.Nu te grăbi să arăţi cine eşti, ceilalţi vor 
vedea singuri.Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbunăte... dacă vrei să fii fericit o viaţă, 
iartă! Cel care este însoţit de gânduri nobile nu este niciodată singur. 
      ”  Copiii cresc zâmbind; copiii cresc în joacă; ei cresc folosind culorile şi dând crezare 
poveştilor care se termină cu bine. Când violenţa le şterge zâmbetul sau le opreşte joaca 
sau schimbă culorile în negru şi face poveştile de necrezut, copiii nu mai cresc pe dinăun
trul lor . ”(Dr.Cristian Andrei) 
                                        

 
 
 

VIOLENŢA  ÎN FAMILIE 

 

 

PROF. ÎNV.PRIMAR TOPOR ELENA MIHAELA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3,LUPENI                   

 

 

Caracteristicile familiei în societatea contemporană sunt date de trasnsformarile care 

au avut loc in statutul societăţii acesteia.În ultima perioadă familia a devenit un concept 

ambiguu.    Astfel modelul de familie în societatea contemporană ia mai multe for

me:monoparentale, cu deficienţe, familii reconstruite etc. 
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Este interesant de remarcat faptul că majoritatea femeilor implicate întro relaţie vio

lentă conştientizează amploarea pericolului violenţei pe care o suportă, abia în momen

tul în care manifestările copiilor le trezesc sentimentul responsabilităţii parentale. 

Principala funcţie a familiei şi a părintelui izolatprotejarea copiiloreste cel mai adesea 

neglijată în cazul familiilor violente. Cu toate acestea, unul dintre cele mai frecvente ar

gumente ale femeilor care rămân în relaţie cu un partener violent este că: ,,în momente

le bune el ştie să fie un tată bun, iar copiii au nevoie de amândoi părinţii”. 

Familia ca grup social cu existenţă privată e guvernată de valorile, normele şi tiparele 

comportamentale ale adulţilor din cuplu. Acest corp de judecăţi morale vor fi apoi, în 

procesul educaţiei directe şi indirecte, prin imitaţie, inoculate copiilor.Regulile morale pe 

care individul le achiziţionează în familie şi care fac parte din procesul numit ,, naşterea 

psihica” a copilului, sunt actul de identitate al individului în lume. 

Dacă privim familia ca spaţiu al satisfacerii nevoilor existenţiale ale tuturor membrilor 

ei, e evidentă nevoia unei morale bazate pe cunoaştere şi dragoste care să regleze relaţii

le între membrii familiei; în absenţa acestei morale cei mai slabi membrii ai familiei vor fi 

la bunul plac al celor puternici, al unor sentimente perisabile ce pot determina incredibi

le oscilaţii comportamentale. O gândire morală cu principii clare, cunoaşterea şi respec

tarea nevoilor umane în general şi a nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală, în 

special de către toţi membrii adulţi, pot garanta calitatea vieţii familiei.  

Principala funcţie în familie aceea de a creşte tinere generaţii, făcândule capabile de 

o viaţă  

autonomă şi de aşi asuma responsabilitatea creşterii generaţiei următoare este profund 

alterată de violenţă. 

 Nevoile copilului pentru o dezvoltare normală sunt: nevoia de a avea relaţii 

emoţionale calde, apropiate, stabile,nevoia de a fi protejat fizic, de a avea siguranţă  şi o 

viaţă regulată,nevoia de a avea experienţe adaptate nivelului de dezvoltare a copilului, 

nevoia de a avea limite, de viaţă cotidiană structurată şi de responsabilităţi adecvate 

nivelului de dezvoltare, nevoia de a avea un viitor protejat. 

Părinţii violenţi vor expune copiii la riscuri fizice, fie prin ţintirea lor în timpul incidente

lor de violenţă, fie prin neglijarea lor.În familiile violente stabilitatea şi regularitatea vieţii 

e întreruptă de evenimente violente şi nu există o preocupare specială pentru a procura 
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copilului experienţele de care are nevoie în acord cu vârsta şi particularităţile ei. Respon

sabilităţile acordate copiilor depăşesc de regulă capacităţile lor devenind abuzuri. 

     Cauzele cele mai frecvente ale violenţelor de orice fel sunt: 

consumul de bauturi alcoolice 

probleme financiare 

probleme sentimentare 

cuvinte spuse cu sau fară intenţie 

caracterul violent al agresorului 

  Consecinţele violenţei în familie sunt multiple. Din punct de vedere clinic apar depre

sii reactive trenante, boli psihice durabile,  psihotraumatizarea copilului, delicvenţe 

juvenile, suicidul. 

 

 BIBLIOGRAFIE: 

 Violenţa, aspecte generale – volum coordonat de Gilles Ferreol şi Adriana Neculau 

Dicţionarul enciclopedic român – vol. IV, editura  Politică, Bucureşti 1966 
 

 

 

Spune NU violenței! 
 

TŐTŐS IULIANASOFIA 
Grădinița cu PP ,,PITICII ISTEȚI”, Zalău 

 
 

,,Multe lucruri sunt violente dar nimic mai violent ca omul.” – Sofocle 
Violenţa – este considerată violarea generală a drepturilor fiinţei umane: dreptul 

la viaţă, la demnitate, la securitate şi la integritate fizică şi mentală. Rădăcina latină a ter
menului violenţă este „vis”, care înseamnă “forţă” şi trimite la ideea de putere, dominaţie, 
de utilizare a superiorităţii fizice asupra altuia. 

 Violența este omniprezentă, atât în lumea animalelor cât și în lumea oamenilor, 
doar că în lumea animalelor violența este de multe ori un factor de supraviețuire, pe când 
în lumea oamenilor se spune că este replica omului incult, o manifestare de primitivism  
,,Violența este arma celor slabi” spunea Mahatma Gandhi. 

  Din punct de vedere istoric violența, își are punctul de plecare încă din momentul 
săvârșirii crimei biblice a urmașilor lui Adam și Eva, Cain omorând pe fratele său Abel. 
Așa că „urmașii” lui Cain sunt cei ce promovează ideea unei societăți bazate pe principiul 
violenței, cunoscută fiindune sintagma lumii antice „Ochi pentru ochi, dinte pentru din
te”, astăzi revalorizată de către unii. Istoria oamenilor este plină cu violență: războaie, 
crime, abuzuri sexuale, etc. Vedem zilnic la televizor bătăi în școli, pe străzi, în case, îm
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pușcături, crime, umilințe, înjurături, certuri, apostrofări, sânge, cadavre… Fără să ne dăm 
seama devenim, sau am și devenit, dependenți de conflicte, ceva ce a devenit pentru noi… 
obișnuință. 

 Din punct de vedere psihologic agresivitatea/violența se referă la nevoia de pute
re și control, nevoie care, dintun motiv sau altul, nu pot fi îndeplinite prin căi sănătoase, 
normale. Violența poate fi exprimată atât verbal cât și fizic. 

 Zilnic milioane de persoane sunt victimele violenței, printre care și copiii. Defi
niția abuzului asupra copiilor este un domeniu foarte larg și cu interpretări multiple. În 
literatura de specialitate anglosaxonă în noțiunea de ,,child abuse”abuzul copiilor 
și ,,child maltreatment”maltratarea copilului sunt incluse abuzul fizic,  neglijarea fizică 
și emoțională, violența sexuală și exploatarea comercială. Similar, categoriile penale pot 
distinge următoarele infracțiuni penale: abuz fizicvătămare corporală, abuz sexual și ne
glijarea de îngrijire și  de educație. 

 De ce un părinte abuzează un copil? Cine este de vină?  
Cercetătorii dau răspunsuri diferite. Unii spun că factorii de risc în apariția abuzului 

sunt tulburările psihice ale părinților, cum ar fi tulburările de caracter și de personalitate. 
Alții spun că vârsta fragedă a părinților, sarcinile înainte de căsătorie, neplanificate sau 
nedorite pot declanșa violența. De asemenea, consumul de alcool sau de droguri de către 
părinți, poate duce la violență împotriva copiilor. Perturbări violente pot apărea și în urma 
nașterii copilului cu retard mintal, sau cu deficiență fizică,  sau nașterea copilului întro 
căsătorie cu probleme. Deși teoriile cauzelor abuzurilor sunt foarte diferite, majoritatea 
profesioniștilor sunt de acord că violențele comise împotriva copiilor sunt previzibile și, 
prin urmare, ar putea fi prevenite. Majoritatea studiilor arată că copiii născuți în familile 
mai sărace sunt mai susceptibile de a cădea victimă violenței de către părinții lor. Cu toate 
acestea, imaginea este mult mai nuanțată decât atât, pentru că o parte semnificativă de 
abuz în familie nu primește atenția autorităților, astfel nici datele nu sunt fiabile în ceea ce 
privește defalcarea numerică și socială. 

Cea mai sensibilă și rușinoasă parte a violenței sexuale este cea comisă împotriva 
copiilor. În multe cazuri, nu există semne vizibile de violență asupra copiilor, nu este clar 
ce sa întâmplat, de multe ori nici medicii nu descoperă. Copilul, pe de o parte, nu este pe 
poziția de luare a deciziilor reale, deoarece mijloacele de trai și financiare depind de pă
rinți, au o relație subordonată, confidentă și pe de altă parte, copilul nu îndrăznește să spu
nă nu, practic nu presupune să primească răutate de la membrii familiei, nu știe că din 
punct de vedere moral și spiritual ceea ce se întâmplă este dăunător pentru el. În cele mai 
multe cazuri, copiii nici măcar nu știu ce acceptă, fiindcă nu au nicio experiență relevantă 
în ceea ce privește sexualitatea. 

În zilele noastre cu răspândirea tot mai largă al internetului, calculatoarelor și telefoa
nelor mobile inteligente  au apărut forme noi de abuz –cyberbullying – hărțuire online 
sau abuzul pe internet. Descoperirea acestor forme de abuz este foarte greu fiindcă victi
mele cer ajutor doar în situații disperate. 

Cea mai mare problemă este faptul că copiii nu recunosc întotdeuna atunci când sunt 
în poziții nevrednice, ei nu știu cum să rezolve situația. Aici este responsabilitatea noastră, 
de a identifica  copiii care suferă de abuzuri, de a ajuta copiii să recunoască tipurile de 
manifestări  ale violenței și situațiile când nu trebuie să tolereze abuzul, și să nu le fie frică 
să ceară ajutor. Trebuie săi învățăm să fie toleranți unul față de ceilalți, politicoși, dar să 
nu tolereze abuzul, violența.  

 
Bibliografie: 

 http://www.vavilapopovici.com/wp/violentaanesteziculintelepciunii/ 
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Sulákné Hontai Mária: Zonta says no! 
www.isj.tm.edu.ro/data_files/content/file/violentainscoalaviibvarias.ppt 

 
 
 
 

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

Prof. Înv. Preşcolar Tuduce Crina 
Grădiniţa P.P. ”Căsuţa piticilor” Arad 

 
 

         Nicolae Iorga zicea:”Copiii învată bunătatea de la natură, iar răutatea de la oameni!” 
Din punct de vedere istoric, consider că această manifestare generalizată îşi are punctul de 
plecare încă din momentul săvârşirii crimei biblice a urmaşilor protopărinţilor Adam şi 
Eva: Cain răzbunânduse asupra fratelui său Abel, omorândul. În această conjunctură 
poate fi invocat şi păcatul primordial – mândria, cât şi păcatul mâniei. Mânia este o 
dorinţă aprinsă, prin care cel mâniat caută săşi răzbune nereuşita asupra celui ce la în
tristat sau a nemulţumirii răzvrătite. 
         Întro familie bântuită de violenţă, copiii cresc întro atmosferă în care nevoile lor de 
bază sunt profund neglijate. Copiii proveniţi din aceste medii se adaptează greu la 
situaţiile de comunicare, iar limbajul şi gesturile lor agresive par a masca un dezechilibru 
psihic. Copiii care asista la scene de violeta în familie vor avea o predispozitie ridicata 
spre violenţă. Atitudinea educatorilor este de a le îndrepta comportamentul prin sprijin şi 
consiliere. Iniţierea de concursuri între clase, spectacole, scenete, vizând prevenirea vio
lenţei, precum şi activităţi de tipul „Săptămîna toleranţei în grădiniţă” sau crearea unor 
situaţii care au drept scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare în rezolvarea de conficte, 
sunt doar câteva din activităţile organizate pentru anihilarea violenţei de orice gen. 
          Efectele violenţei sunt atât pe termen scurt, dar şi pe termen lung. Rănile produse 
prin lovire, tăiere, zgârâiere etc., pot duce în unele cazuri la moartea victimei. În alte ca
zuri se pot produce depresii, dereglarea ritmurilor fireşti ale organismului, folosirea al
coolului în mod exagerat sau a unor medicamente, toate acestea ducând la tentative de 
sinucidere. Toate acestea provoaca traume în subconştientului copiilor care îşi vor pune 
amprenta asupra vieţii lor la maturitate deoarece ei îşi iau ca model părinţii, preluândule 
şi comportamentele. 
           Impresiile apărute în mintea copilului se întipăresc în subconştient cu efecte trau
matizante diverse. Important este felul în care persoana primeşte aceste tipaje din copilărie 
şi cum le foloseşte: fie ca exemple de urmat fie dimpotrivă, luptă cu agresiunea în orice 
formă a ei. În frageda copilărie a persoanei părinţii sunt divinizaţi, sunt priviţi ca infaili
bili. Această impresie stă la baza comportamentului persoanei pe restul vieţii. Chiar dacă 
pesoana conştientizează în adolescenţă sau maturitate efectele negative, este foarte grea 
modificarea gândirii, dar şi a tipajelor inconştiente. Pe măsură ce această perioadă de con
ştientizare întârzie, problemele de reabilitare devin mai acute şi de lunga durată, Trauma 
copiilor care cresc întro atmosferă de violenţă, chiar dacă nu ei sunt victimele directe, 
este mai intensă şi cu consecinţe mai profunde şi mai de durată decât în cazul copiilor care 
sunt victime directe ale abuzurilor şi neglijării din partea părinţilor. Agresivitatea la copii 
este un fenomen ce creşte înfricoşător, înregistrânduse tot mai multe cazuri în care copii 
recurg la violenţă. Cauzele sunt multiple, principala însă este viziunea greşită conform 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

318 

căreia naşterea de copii este o povară pentru părinţi. De obicei, această viziune este carac
teristică cuplurilor care deja suferă de diverse afecţiuni psihologice. Criza de comunicare, 
de atenţie, de dragoste este tot mai frecventă, refugiul devenind calculatorul, televizorul 
sau strada, unde lumea iluzorie creează modelele ei de orientare 
          Cercetări în domeniul psihoterapeutic, au demonstrat că: cei violenţi au 
«posibilitatea să observe lucrurile prin prisma universului creat. Raţiunea îi este cu totul 
supusă viciului». Psihoterapeuţii moderni admit că în cazul violenţei în familie, procesul 
cunoaşterii realităţii este perturbat. Chiar dacă, privit din exterior, persoana ce pro
movează şi aplică violenţa, pare a avea ritmul normal şi precis, rezultă o capacitate defor
mată de a avea raţionamente. Astfel ei duc la extrem fie o atitudine rezervată, fie o atitu
dine ironică, violentă. Efectele violenţei constau şi în capacitatea că: fiinţa umană să nu 
mai respecte ceea ce este fundamental, valoros, atât în cei cel înconjoară cât şi în propria 
sa persoanalitate. Astfel se reneagă grija de aproapele cât şi a binelui propriu. 
         Violenţa in relaţiile cu oamenii e cauzată de lipsa iubirii faţă de aproapele și lipsa de 
smerenie in relaţiile ca semenii. «Fiţi înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii», poate 
constitui un îndemn peste timpuri, adresat de Divinitate – umanităţii violente. Omul – 
fiinţă raţională, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, încearcă din răsputeri să 
tăgăduiască atribute ca: Dreptatea, Bunătatea şi are ca substitut propria sa dorinţă de a se 
impune, în a se îndreptăţi. Realităţile cotidiene, nu numai confirmă, dar şi întregesc tab
loul.Violenţa şi mânia sunt nocive în primul rând sufletului. În planul fundamental al rela
ţiei omului cu Dumnezeu, patima violenţei are efecte devastatoare. În primul rând cosider 
că violenţa poate înstrăina pe om de Divinitate. 
        Familia, este cel dintâi aşezemânt dumnezeiesc, pe care la făcut Dumnezeu pentru 
om în Rai, cu sfatul Preasfintei Treimi: „Nu este bine să fie omul singur, săi facem ajutor 
asemenea lui.” (Facerea 2, 18). Familia este celula şi izvorul vieţii pe pământ, temelia 
vieţii de obşte, prima biserică întemeiată de Dumnezeu, 
              Fără iubirea firească din familie, nu putem ajunge la iubirea dumnezeiască, veş
n i c ă ! 
 
Bibliografie: 

      Harville Handrix, Primeşte iubirea pe care o doreşti Ghid pentru cupluri,                                
Ed.Herald, 2015 
      Harville Handrix, Dăruieşte iubirea care vindecă Ghid pentru părinţi,                                
Ed.Herald, 2015 
     www.ortodox.md 
      

 
 

 
 

NU: ABUZUL ŞI  VIOLENŢA ÎN FAMILIE 
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Şcoala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Feteşti 

 
 

Motto:  
„Respectaţi copilul care face o greşeală şi care poate atunci sau mai târziu să se corecteze 
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el însuşi, dar opriţi ferm şi imediat orice utilizare nepotrivită a ambianţei, prin grijă, liniş-
te, prin cuvinte blânde ori printr-o prezenţă iubitoare.”    Maria Montessori – Decalog 

 
 
 

 Un important semn de progres al lumii contemporane îl reprezintă recunoaşte
rea şi respectarea copilului ca fiinţă umană cu drepturi egale şi cu nevoi specifice de su
pravieţuire, dezvoltare, educaţie şi afirmare a personalităţii libere şi creatoare. 

 Tratând copilul ca pe o persoană, apărând şi acordândui dreptul la viaţă parti
culară, la intimitate şi la dezvoltare normală, avem garanţia că îi sunt asigurate condiţiile 
optime de dezvoltare şi că sunt prevenite situaţiile în care abuzul îi pune în pericol exis
tenţa sau dezvoltarea.  

 Abuzul afectează dezvoltarea copilului în dimensiunile sale esenţiale. Efectele 
abuzului sunt profunde şi nefaste , însoţind individul dea lungul vieţii sale.  

 Cunoaşterea şi înţelegerea nevoilor copilului în funcţie de etapele de dezvoltare 
ale acestuia, de către părinţii şi adulţii cu care el interacţionează, reprezintă posibilitatea 
de a relaţiona corect cu ei şi de a sesiza elementele unor traume, acţionând profilactic şi 
terapeutic.  
 
 
  
1. Definiţii şi forme ale abuzului 
 
 Pentru înţelegerea , prevenirea şi intervenţia în cazurile de abuz, prima necesi
tate care se impune este aceea a definirii termenilor.  
 Abuzul este  o manifestare a violenţei faţă de copii, profitânduse de diferenţa 
de forţă ( fizică, psihică, economică ) dintre adulţi şi copii, provocând intenţionat afecta
rea fizică şi/ sau psihică a acestora. 
 Există mai multe forme de abuz, iar o clasificare a lor este artificială deoarece 
acestea se împletesc: abuzul fizic are şi consecinţe psihice, abuzul sexual este însoţit de 
efecte fizice şi psihice asupra copilului, abuzul economic poate deveni abuz fizic, dacă 
munca depăşeşte capacitatea fizică a copilului, emoţional, mai ales dacă munca este umi
litoare. 
 Abuzul fizic presupune folosirea forţei fizice asupra copilului şi supunerea la 
munci dificile care depăşesc posibilităţile lui având ca rezultat vătămarea integrităţii sale 
corporale. 
 Abuzul emoţional (psihologic) este un comportament inadecvat al adultului 
faţă de copil, cu efecte negative asupra personalităţii în formare a copilului. Respingerea, 
izolarea forţată, terorizarea, ignorarea şi coruperea copilului reprezintă forme ale acestui 
tip de abuz. 
 Abuzul sexual constă în expunerea copilului  la vizionarea de materiale porno
grafice, seducţie sau implicarea sa în acte sexuale. 
 Neglijarea este incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica adecvat cu 
copilul, de ai asigura nevoile biologice, emoţionale, de dezvoltare fizică şi psihică, pre
cum şi limitarea accesului său la educaţie. 
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 2 Mediile unde se pot întâlni diferitele forme de abuz 
 

Familia 
Deşi familia trebuie să constituie un mediu securizant pentru copil, aici se întâl

nesc frecvent diferite forme de abuz. 
Factorii care favorizează abuzul în acest mediu sunt multipli: nivelul redus de 

trai, şomajul, familii monoparentale, ignorarea abuzului, condiţii precare de sănătate şi 
viaţă ( alcool, droguri, spaţiu de locuit inadecvat, număr mare de copii ), nivel redus al 
educaţiei părinţilor. 

 
Şcoala  
    Şcoala constituie, în primul rând, un spaţiu social de transmitere şi asimilare de 

informaţii, dar şi de modelare, socializare. Adesea, în cadrul acestui proces se pot mani
festa unele forme de abuz, care sunt favorizate de supraîncărcarea programelor şcolare 
şi structurarea lor , supraîncărcarea programului de şcoală, metode disciplinare inadec
vate, de etichetare şi admonestare a copilului, lipsa unei educaţii preventive în programa 
şcolară, tratament discriminatoriu aplicat copilului, condiţionat de factori subiectivi. 

Strada 
     Strada asigură anonimatul potenţialului abuzator şi este locul unde pot fi întâlnite 

persoane cu comportamente sexuale deviante. 
 La factorii care favorizează abuzul în mediile menţionate, o contribuţie impor

tantă o au mass-media ( ştiri, emisiuni, reclame cu caracter pornografic ), internetul 
( dialogul cu persoane necunoscute prin „chat” ) şi publicitatea ( de exemplu Moş Cră
ciun devine personajul care aduce CocaCola, iar restaurantul este aproape întotdeauna 
un McDonalds ). 

 
3. Cum prevenim abuzul ? 

 
 Este bine ştiut faptul că este mult mai folositor şi mai uşor să previi 

decât să remediezi, să tratezi consecinţele oricărei forme de abuz. 
 A preveni înseamnă a cunoaşte. Cunoaşterea se realizează prin informare şi 

educare care trebuie direcţionată spre familie, opinia publică, în general,  şi copil. 
 Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilu

lui prin securizare materială, dragoste şi educaţie. 
 Profesioniştii în domeniu au stabilit 10 reguli educative în familie. 

  1.Să-ţi iubeşti copilul, să-l accepţi aşa cum este, să te bucuri de el şi să  nu-l jig-
neşti, să nu-l pedepseşti pe nedrept, să nu-l umileşti, să-i dai prilejul să te iubească. 

 2.Să-ţi protejezi copilul, să-l aperi de pericole fizice şi sufleteşti, la nevoie 
sacrificându-ţi propriile interese, chiar cu riscul propriei tale vieţi. 

 3.Să fii un bun exemplu pentru copilul tău, astfel încât el să trăiască într-o fami-
lie în care domneşte cinstea, modestia şi armonia. 

 4.Să te joci cu copilul tău. 

 5.Să lucrezi cu copilul tău. 

 6.Să laşi copilul să dobândească singur experienţa de viaţă, chiar dacă suferă, 
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deoarece copilul superprotejat, ferit de orice pericol, ajunge uneori un invalid social. 

 7.Să-i arăţi copilului limitele libertăţii umane. 

 8.Să-l înveţi să fie ascultător. 

 9.Să aştepţi de la copilul tău numai aprecierile pe care le poate da, conform gra-
dului de maturizare şi experienţei sale. 

 10.Să-i oferi copilului tău trăiri cu valoare de amintiri, serbări în familie, excursii, 
călătorii, vacanţe, spectacole, manifestări sportive, deoarece copilul se hrăneşte, ca şi 

adultul, din trăiri care îi dau prilejul să cunoască lumea. 

Mijloacele prin care se face educarea părinţilor, sunt lectoratele, întâlnirile periodice cu 
aceştia, popularizarea de materiale educative, articole de presă, dezbaterea unor cazuri 

de abuz şi consecinţele acestora. 

În ceea ce priveşte opinia publică, este necesară organizarea de întâlniri cu diferite cate
gorii ( părinţi, adolescenţi, educatori , persoane care îngrijesc copilul) pe teme specifice, 

informarea acestora cu privire la abuz, formele şi consecinţele acestuia. 

Situaţiile de abuz din şcoală, amintite anterior, pot fi înlăturate dacă fiecare din
tre noi îşi dezvoltă următoarele  competenţele didactice: răbdarea, comunicarea empati
că, disponibilitatea pentru acceptarea schimbărilor, abilităţi de comunicare cu persoane 
aparţinând unor grupuri sociale şi etnii diferite, stăpânirea problematicii abuzului, cu
noaşterea cauzelor, modalităţilor de manifestare şi a posibilităţilor concrete de îndruma
re şi soluţionare a situaţiei de abuz. 

Copilul care-şi cunoaşte drepturile are şansa de a se apăra împotriva abuzului. 
De aceea, nu lipsite de importanţă sunt lecţiile de educaţie civică, opţionalele de educa
ţie pentru drepturile copilului, alte mijloace de exprimare liberă a opiniilor copiilor ( re
viste pentru copii, emisiuni radio, cărţi scrise şi ilustrate de către copii). 

4. Concluzii 
 

Este  important ca împreună, părinţi şi educatori, să facem totul pentru a învăţa copiii să 
recunoască şi să se apere de potenţiali abuzatori, să nu fie lăsaţi nesupravegheaţi, să le 
cunoaştem prietenii, să le explicăm diferenţa dintre comportamentul afectuos şi cel se
xual sau cum să reziste tentaţiilor, să nu fim indiferenţi faţă de orice formă de abuz.  
Ar putea să i se întâmple propriului nostru copil ! 

 Este foarte important unde, cum şi lângă cine trăiesc, deoarece: 

 
Copiii învaţă ceea ce trăiesc! 

                                                                                                     DOROTHY LAW NOLTE 
„Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne. 
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi. 
Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă să fie anxioşi. 
Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea. 
Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi. 
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia. 
Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi. 
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Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să fie încrezători. 
Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă răbdarea. 
Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea. 
Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească. 
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine. 
Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă că este bine să ai un ţel. 
Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă generozitatea. 
Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr. 
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi. 
Dacă trăiesc  în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul. 
Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei şi ceilalţi. 
Dacă trăiesc  în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume.” 
 
 
 
 
Bibliografie:  Constantin Madalina – „Maltratarea copilului intre cunoastere si 
interventie”, editura Lumen 2004; 
 
 
 

Hiperactivitatea cu deficit de  atenţie la copil 
 

Prof. Ţuicu Daniela  
Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuşi”  

 
Hiperactivitatea cu deficit de atenţie este o tulburare de comportament cu o 

foarte mare incidenţă ale cărei simptome caracteristice sunt impulsivitatea, neatenţia 
şi hiperactivitatea. Această tulburare debutează în copilărie şi persistă la un număr 
important de persoane şi la vârsta adultă. Tulburarea are efect negativ asupra învăţă
rii şcolare şi are darul de a deterioara relaţiile sociale ale copilului. 

Caracteristicile majore ale copiilor cu hiperactivitate cu deficit de atenţie sunt 
(Barklez, 1991): 

1. Susţinerea slabă a atenţiei şi persistenţa scăzută a efortului la sarcină, în 
special la copiii care sunt relativ dezinteresaţi şi delăsători. Aceasta se vede frecvent la 
indivizii care se plictisesc rapid de sarcinile repetitive, trecând de la o activitate neter
minată la alta, frecvent pierzânduşi  concentrarea în timpul sarcinii şi greşind la sarci
nile de rutină fără supraveghere;  

2. Controlul impulsurilor înrăutăţit sau întârzierea satisfacţiei. Aceasta se ma
nifestă în special în inabilitatea individului de a se opri şi a gândi înainte de a acţiona, 
de aşi aştepta rândul când se joacă sau discută cu alţii, de a lucra pentru recompense 
mai mari şi pe termen mai lung decât de a opta pentru recompense mai mici dar ime
diate şi aşi inhiba comportamentul în funcţie de cerinţele situaţiei; 

3. Activitate excesivă irelevantă pentru sarcină sau slab reglată de cererile 
situaţionale. Copiii hiperactivi se mişcă excesiv, realizând foarte multe mişcări supli
mentare, nenecesare pentru executarea sarcinilor pe care le au; 

4. Respectarea deficitară a regulilor. Copiii hiperactivi au frecvent dificultăţi 
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în a urma regulile şi instrucţiunile, în special fără supraveghere. Aceasta se datorează 
unei slabe înţelegeri a limbajului, neascultării sau problemelor de memorie. Se pare că 
nici în cazul lor instruirea nu reglează comportamentul; 

5. O varietate mai mare decât normală în timpul executării sarcinii. Nu este 
încă un consens în legătură cu includerea acestei caracteristici între celelalte ale tulbu
rării. Mult mai multe cercetări sugerează că indivizii hiperactivi prezintă o foarte mare 
instabilitate în privinţa calităţii, acurateţei şi vitezei cu care îşi realizează sarcinile. 
Aceasta se oglindeşte în performanţele şcolare fluctuante, unde persoana nu reuşeşte 
să menţină un nivel un nivel de acurateţe în timpul sarcini repetitive, lungi, obositoare 
şi neinteresante. 

O parte a acestor caracteristici pot fi prezente şi la persoanele normale, în 
special la copiii mici. Ceea ce distinge copiii cu hiperactivitate cu deficit de atenţie de 
indivizii normali este gradul şi frecvenţa mult mai mare cu care aceste caracteristici se 
manifestă.  

Alte câteva caracteristici sunt asociate cu această tulburare: 
1. Manifestarea timpurie a caracteristicilor majore. Mulţi copii hiperactivi au 

demonstrat aceste probleme încă din copilăria timpurie (34 ani), iar majoritatea de la 
7 ani. 

2. Variaţia situaţională. Caracteristicile majore prezintă o variabilitate situaţi
onală foarte mare. Astfel, performanţa este bună în activitatea tip unu la unu cu alţii, 
în special atunci când se implică tatăl sau o altă autoritate. De asemenea, performan
ţele indivizilor hiperactivi sunt mai bune când activităţile pe care le fac sunt noi, cu 
grad ridicat de interes sau implică consecinţe imediate ce îi afectează. Situaţiile de 
grup sau activităţile relativ repetitive, familiare şi neinteresante par să fie mai proble
matice pentru ei.  

3. Evoluţia relativ cronică. Mulţi copii hiperactivi manifestă caracteristicile în 
timpul copilăriei şi adolescenţei. Principalele simptome se înrăutăţesc cu vârsta, majo
ritatea copiilor hiperactivi rămânând în urma celor de vârsta lor în abilitatea de aşi 
susţine atenţia, de aşi inhiba comportamentul şi de aşi regla nivelul de activitate. 

Hiperactivitatea cu deficit de atenţie se întâlneşte în aproape toate ţările şi 
grupurile etnice. Este mai des întâlnită la indivizii cu precedent în tulburările de con
duită, dificultăţi de învăţare sau ticuri. Tulburarea debutează în 50% din cazuri înainte 
de 4 ani, dar de cele mai multe ori nu este recunoscută până la începutul şcolii.  

Manifestările persistă întreaga copilărie. Mai târziu apare opoziţionismul pro
vocator şi tulburările de conduită. La adult se manifestă tulburări de personalitate de 
tip antisocial. O treime dintre copii prezintă semnele tulburării şi în perioada adultă. S
a estimat că (Barkley, 1991) între 1550% dintre copiii hiperactivi prezintă cu timpul o 
scădere a simptomelor sau cel puţin ating un punct în viaţă când simptomele lor înce
tează a mai fi maladaptive. 

Între 3560% dintre indivizii hiperactivi vor avea probleme cu agresivitatea, 
conduita şi cu violarea normelor legale şi sociale în timpul adolescenţei, iar aproxima
tiv 25% au tendinţa de a avea comportament antisocial ca adulţi.  

Cea mai comună arie de inadaptare este în activitatea şcolară, unde indivizii 
hiperactivi au tendinţa să repete clasa, necesită educaţie specială, sunt suspendaţi 
pentru conduită inadecvată, exmatriculaţi etc. 

Hiperactivitatea cu deficit de atenţie are atât o determinare genetică, cât şi 
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de mediu. Evoluţia tulburării este afectată de relaţiile interpersonale, evenimentele de 
viaţă şi tratament. Tulburarea are o puternică bază neurologică şi este asociată cu 
complicaţii prenatale sau din timpul naşterii mai mari decât normal, iar în unele cazuri 
apare ca rezultat direct al unor boli sau traume la nivelul sistemului nervos central.  

Elementele esenţiale ale acestei tulburări sunt gradele neadecvate din punct 
de vedere al dezvoltării atenţiei, impulsivităţii şi hiperactivităţii. Tulburarea se mani
festă de regulă în majoritatea situaţiilor (casă, şcoală, situaţii sociale) în grade diferite. 
Unii pot prezenta semnele tulburării doar întrun anumit mediu. 

Simptomele se înrăutăţesc în situaţiile ce necesită o atenţie susţinută (ex: 
audierea profesorului în clasă, efectuarea temelor etc.). Semnele tulburării pot fi 
minine sau absente când persoana este stimulată frecvent sau se află sub control 
strict, ori se află întrun mediu nou sau întro situaţie de ,,unu la unu”. 

În clasă neatenţia şi impulsivitatea se manifestă prin insuficienta consecvenţă 
în îndeplinirea sarcinilor şi dificultăţilor în organizarea şi efectuarea corectă a activită
ţii. 

Subiectul dă impresia că nu ascultă sau nu aude ceea ce i se spune, iar activi
tatea sa este dezordonată sau efectuată neglijent şi impulsiv. Impulsivitatea se mani
festă prin răspunsuri precipitate la întrebări înainte ca acestea să fie complet formula
te, comentarii imprudente, nuşi aşteaptă rândul la sarcinile de grup, nu se concen
trează înainte de a începe să răspundă la teme, întrerupe profesorul în timpul lecţiei, 
întrerupe sau vorbeşte cu alţi colegi în timpul perioadelor de activitate în linişte. Hi
peractivitatea se manifestă prin dificultatea de a rămâne aşezat, ridicatul excesiv în 
picioare, alergatul prin clasă, neastâmpăr, manipularea obiectelor, răsucitul şi mersul 
în zigzag. 

Acasă, neatenţia se manifestă prin faptul că nu răspunde la solicitări, nu ur
mează instrucţiunile celorlalţi şi trece frecvent de la o activitate neterminată la alta. 
Impulsivitatea se manifestă prin întreruperea sau deranjarea celorlalţi membrii ai fa
miliei şi printrun comportament înclinat spre accidente (ex: apucarea unei tigăi încin
se de pe plită). Hiperactivitatea se manifestă prin incapacitatea de a rămâne aşezat 
când este de aşteptat să facă astfel şi prin activităţi excesiv de gălăgioase. 

Cu egalii, neatenţia se manifestă prin incapacitatea de a urma regulile unor 
jocuri structurate şi incapacitatea de a asculta alţi copii. Impulsivitatea se manifestă 
prin incapacitatea de aşi aştepta rândul la jocuri, deranj, apucarea obiectelor (fără 
intenţii rău voitoare), angajarea în activităţi periculoase fară a lua în consideraţie con
secinţele posibile. Hiperactivitatea se manifestă prin vorbitul excesiv de mult şi prin 
incapacitatea de a se juca liniştit şi de aşi regla activitatea în conformitate cu cerinţele 
jocului. 

Educarea unui copil cu deficit de atenţie (cu sau fără hiperactivitate) este o 
adevărată piatră de încercare pentru învăţător (Parker, 1988). Copiii cu deficit de 
atenţie fără hiperactivitate sunt incapabili săşi menţină atenţia la sarcină, sunt dezori
entaţi şi adesea uită sarcinile şi rutina clasei. Aceşti copii dau impresia că trăiesc în altă 
lume şi pot să arate o atitudine pasivă în clasă. 

Copiii cu  hiperactivitate cu deficit de atenţie au de asemenea dificultăţi de 
organizare şi uită procedurile şcolare. În plus prin comportamentul lor impulsiv şi 
hiperactiv, tulbură activitatea normală a întregii clase. Au tendinţa de a manifesta 
o ,,neatenţie activă”, determinând astfel întreruperea din activitate şi a altor colegi 
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din jurul lor. Ei devin o figură proeminentă în clasă, însă în sens negativ. Au tendinţa 
de a vorbi excesiv, de a nu se adapta, de a nu asculta, de a reacţiona excesiv la eveni
mentele clasei, sunt imaturi, nepregătiţi, neatenţi şi, în cazurile cele mai serioase, pot 
fi descrişi ca sălbatici, agresivi şi cu tendinţa de a discredita autoritatea învăţătorului 
(aceste cazuri extreme este posibil să fie diagnosticate adiţional şi cu tulburări de con
duită). Aceşti copii prezintă un pattern al acestui comportament încă din grădiniţă şi, 
în lipsa tratamentului, comportamentul lor va fi astfel pentru mulţi ani de şcoală. 

Le sunt propuse învăţătorilor tehnici şi metode de modificare  a clasei în func
ţie de cerinţele unui copil cu hiperactivitate cu deficit de atenţie inspirate din tehnica 
de orientare comportamentală propusă de psihologul american Harvey Parker. Ideea 
este de abordare diferenţiată şi personalizată a fiecărui caz în parte.  

Astfel, dacă copilul manifestă impulsivitate, cel mai indicat este să se ignore 
comportamentele necorespunzătoare de importanţă minoră, să fie recompensat sau 
pedepsit imediat ce comportamentul sa produs, să fie supravegheat în pauze. Este 
foarte important ca învăţătorul să evite criticarea copilului, în special în faţa clasei. 
Fiecare comportament pozitiv, indiferent dacă este de importanţă minoră, trebuie 
imediat evidenţiat şi subliniat. 

Învăţătorul poate chiar încheia un contract comportamental cu copilul, 
câştigândui astfel încrederea. Copilul trebuie instruit săşi controleze propriul com
portament. Astfel, i se spune că nu va fi numit să răspundă la lecţie decât dacă ridică 
mâna. Sub nici o formă nu se vor lua în consideraţie răspunsurile date de acesta dez
ordonat. 

Dacă copilul are dificultăţi în susţinerea atenţiei la sarcină, este indicat să fie 
aşezat întro zonă liniştită a clasei, departe de fereastră, lângă un coleg ce poate fi luat 
ca model. Este bine ca unui astfel de copil să i se acorde mai mult timp pentru realiza
rea sarcinilor. De regulă, sarcinile lungi se fragmentează în secvenţe mai scurte. Cerin
ţele faţă de acest copil pentru obţinerea unui calificativ mai bun trebuie să fie reduse, 
pentru ai da sentimentul reuşitei. De asemenea, este indicat să i se dea teme mai 
scurte. Când vorbeşte cu un copil cu dificultăţi atenţionale, învăţătorul trebuie săl 
privească în ochi. Un învăţător experimentat va stabili un semnal confidenţial cu copi
lul. Astfel, atunci când acesta iese din sarcină, învăţătorul poate săl atenţioneze fără a
l pune în inferioritate în faţa colegilor.  

Cei mai mulţi copii cu hiperactivitate cu deficit de atenţie sunt dezorganizaţi, 
împrăştiaţi. Este indicat să se utilizeze material vizual în predarea lecţiei. Copilul va fi 
ajutat săşi organizeze activitatea. I se poate chiar impune să aibă o agendă în care să
şi noteze toate sarcinile şi temele pentru acasă. Un astfel de copil trebuie controlat 
regulat dacă şia făcut temele şi încurajat săşi ţină lucrurile în ordine. Este bine să i se 
dea sarcinile pe rând, pentru a evita confuzia. Învăţătorul îl poate ajuta săşi stabileas
că scopurile pe termen scurt, pentru a savura mici succese ce au darul de ai îmbună
tăţi stima de sine. 

De regulă aceşti copii au o dispoziţie proastă, fapt pentru care ei trebuiesc în 
permanenţă încurajaţi. Este bine să fie lăudaţi pentru rezultatele obţinute şi pentru 
comportamentul pozitiv. Învăţătorul trebuie săi vorbească cu calm, fără ameninţare, 
chiar dacă el manifestă nervozitate. Înainte de ai face reproşuri, trebuie să se asigure 
că a înţeles instrucţiunile. Sunt extrem de utile discuţiile individuale ale învăţătorului 
cu copilul şi consultările frecvente cu părinţii. Este bine să i se dea posibilitatea de a fi 
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lider în clasă sau săşi ajute un coleg la o materie la care are rezultate bune. 
Pe planul socializării , este indicat să se evidenţieze comportamentul social 

pozitiv, iar copilul să fie încurajat să observe un colegmodel. Se evită, pe cât posibil, 
implicarea copilului în activităţi sociale cu grad competiţional ridicat, acestea putând 
provoca activare, dezorganizare şi frustare. În schimb, se încurajează învăţarea în cola
borare cu alţi colegi şi chiar se dau sarcini de acest tip. Un astfel de copil trebuie re
compensat frecvent , pentru ai creşte stima de sine în clasă. I se dau chiar responsabi
lităţi sociale (spre exemplu este numit responsabil cu disciplina în clasă pe timpul pau
zelor), pentru a fi privit întro lumină pozitivă de către colegi. 

Un rol extrem de important îl are relaţia care se stabileşte între părinţii unui 
copil cu hiperactivitate cu deficit de atenţie şi învăţătorul acestuia. Printro bună cola
borare, prin monotorizarea activă a comportamentului copilului, rezultatele nu vor 
întârzia să apară. 
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CAUZELE  VIOLENŢEI ŞCOLARE 

 URECHE  ALEXANDRU 
                                                                      Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” 

Maieru, B-N 
 

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, vio

lenţa profesorilor faţă de elevi. În cazul violenţei între elevi, constatăm că această mani

festare este specifică îndeosebi vârstei adolescentine. Principalele cauze ale acestei forme 

de violenţă sunt reprezentate de mediul familial, unde pot avea loc astfel de incidente, 

societatea în ansamblu agresivă, strada şi grupurile stradale, massmedia. În cazul dis

tribuţiei pe genuri, constatăm că băieţii sunt mai violenţi decât fetele, violenţele lor luând 

chiar forme mai grave decât cele ale fetelor, care prezintă forme mai tolerabile.  

Cauzele şi motivaţiile acestor manifestări comportamentale la această vârstă sunt 

afirmarea masculinităţii, pentru status întrun grup, pentru rivalitate la băieţi,iar con

curenţa pentru note, apărarea unor relaţii de prietenie în cazul fetelor. Cel mai des, această 

formă de violenţă are loc în timpul recreaţiilor şi cel mai frecvent fiind întâlnite violenţa 

verbală şi jignirile pe baza situaţiei economice, religioase sau etnice. Violenţa elevilor faţă 
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de profesori este, din păcate, o realitate în şcolile din România. Se manifestă astfel: com

portamente neadecvate ale elevilor în raport cu statutul lor (absenteism, fugă, acte de in

disciplină la ore, ignorarea cadrelor didactice, agresiune verbală şi nonverbală, refuzul 

îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudini ironice faţă de profesori), comportamente violente 

evidente (injurii, loviri, jigniri). Cele mai frecvente sunt absenteismul şi indisciplina.  

Un alt aspect important în analiza vieţii şcolare, cu implicaţii asupra elevului şi 

calităţii activităţii educaţionale, este violenţa profesorilor faţă de elevi. Cel mai adesea se 

manifestă prin atitudini ironice ale profesorilor faţă de elevi, evaluare neobietivă, agresi

une nonverbală, ignorare, excludere de la ore, injurii, jigniri, lovire (în ordine descrescă

toare a frecvenţei cazurilor). Prezenţa acestei forme de violenţă este mai redusă decât în 

celelalte cazuri. Nu de puţine ori au fost semnalate şi cazuri de violenţă ale părinţilor în 

spaţiul şcolii, aceştia având manifestări neadecvate faţă de profesori (ironii, discuţii 

aprinse, ţipete, agresivitate fizică) sau faţă de colegii propriilor copii. Violenţa există şi în 

jurul şcolii, caz în care elevi sau persoane din afara şcolii au rolul de dealeri, solicită taxe 

protecţie. Aşa cum rezultă din analizarea formelor de violenţă şcolară, cauzele care duc la 

astfel de manifestări sunt caracteristici individuale, determinanţi sociofamiliali şi de me

diu şcolar: violenţa în familie; condiţii economice; mediul instabil familial; lipsa stimei de 

sine; massmedia; sistemul legal permisiv (în unele ţări); alienarea (îndepărtarea faţă de 

societate); discriminări de orice natură. În altă ordine de idei, putem vorbi despre: factori 

individuali  hiperactivitate, atitudini antisociale, tutun, alcool, droguri, nivel redus de 

dezvoltare intelectuală, lipsa autocontrolului; factori de relaţionare: autoritate/indiferenţă 

în familie, anturaj (prieteni cu obiceiuri rele); factori comunitari (periferii); factori socie

tali: social, cultural, dominaţia bărbaţilor, cultura redusă etc. Comportamentul inadecvat al 

cadrelor didactice rezultă din: provocări ale elevilor; insuficienta dezvoltare a competenţe

lor cadrelor didactice – deficienţe de comunicare cu elevii;  

Din experienţa şcolii în prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă, de

sprindem faptul că strategiile antiviolenţă care implică elevii dau rezultate. Principalele 

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

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

implicare elevilor în prevenirea violenţei propriuzisă: 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 prob
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leme, elaborarea de materiale informative pe tema violenţei şi prevenirii acesteia, evaluări 

psihologice. Cele mai utilizate măsuri de intervenţie sunt sancţiunile şi asistenţa. Asistenţa 

celor implicaţi în astfel de situaţii se face prin: discuţii cu persoana în cauză, discuţii cu un 

consilier şcolar. 

 Interacţiunea individmediu şcolar are o mare importanţă în demersul educativ, 

iar mediul şcolar trebuie să ofere toate condiţiile necesare bunei desfăşurări ale activităţii 

didactice, astfel încât ambianţa educaţională din cadrul şcolii să fie una propice dezvoltării 

elevilor. Unul dintre factorii care poate afecta comunicarea şi relaţiile ce se stabilesc în 

acest mediu este violenţa şcolară.  

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

între toate persoanele angrenate în actul educaţional.”                  Dardel Jaouadi 

 
 
 

VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ 

Prof.  URECHE VICTORIA 
                                                                      Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” 

Maieru, B-N 
 

Violenţa afectează viaţa tuturor celor care sunt victime sau martori. Pentru copii, 

violenţa are urmări psihologice, emoţionale şi de dezvoltare. Violenţa conduce la deterio

rarea climatului şcolar, afectează raporturile elevelev, elevpărinte, elevprofesor şi pro

fesorpărinte, generând sentimente de insecuritate, de teamă, de incertitudine care influ

enţează negativ dezvoltarea normală a copilului/tânărului. 

Violenţa este o problemă actuală a societăţii noastre, având impact asupra actului 

educaţional desfăşurat întrun cadru instituţionalizat. Violenţa umană este, fără îndoială, 

una dintre temele recurente ale societăţilor contemporane. Globalizarea interesului faţă de 

violenţa socială este consecinţa unei conştientizări generalizate privind necesitatea punerii 

violenţei pe agendele de lucru ale diferiţilor actori sociali, responsabili de găsirea unor 

soluţii, dar şi mobilizarea corpului social pentru luarea de poziţie, implicarea şi partici

parea la prevenirea şi combaterea acestui fenomen social.  

Fiind un fenomen complex, violenţa are determinări psihologice, sociale, cul

turale, economice, lucru evident atunci când luăm în considerare amploarea formelor ei de 

manifestare şi interrelaţiile pe care le presupune. Violenţa şcolară este doar una dintre 
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manifestările violenţei cotidiene. În Europa, dezbaterile privind relaţia între conceptul de 

„drept la siguranţă” şi mediul şcolar au căpătat o dezvoltare continuă, devenind oficial o 

problemă  politică, în urma unei întâlniri a experţilor, organizată de Comisia Europeană în 

1997. Massmedia acordă din ce în ce mai multă atenţie violenţei, contribuind astfel la 

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

lară.  

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

namica 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. Şcoala trebuie vă

zută ca un forum al socializării, un spaţiu transparent, deschis lumii exterioare, ale cărei 

tensiuni le asimilează şi devenind chiar un spaţiu de manifestare a violenţei. Astfel, vio

lenţa şcolară este o formă a violenţei cotidiene şi o problemă globală.  

Violenţa şcolară nu este un fenomen nou, manifestânduse 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 supe

rioare de control de sine. În ziua de azi e important să avem o nouă imagine asupra copi

lăriei şi, bineînteles, asupra metodelor de educare a copiilor.  

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

lui pentru ai asigura dezvoltarea în cele mai bune condiţii, iar răul tratament al copilului 

este interzis prin lege (ameninţarea, indiferenţa, neglijenţa, derâderea, umilirea, pedepse 

corporale etc.).  Definirea violenţei şcolare este un proces continuu. Una dintre definiţiile 

mai cuprinzătoare este cea a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, după care violenţa în

seamnă „ameninţarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei 

persoane, contra altuia sau contra unui grup, unei comunităţi care antrenează sau riscă 

puternic să antreneze un traumatism, un deces sau daune psihologice, o dezvoltare impro

prie sau privaţiuni.”       
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Contextul de aplicare al definiţiei poate fi acela al şcolii, la nivelul relaţiilor edu

catorielevi, elevielevi. Promovarea siguranţei în şcoală înseamnă, în primul rând, preve

nirea violenţei şcolare. Violenţa poate lua diverse forme: pedeapsă fizică, restricţie fizică, 

constrângere solitară şi orice formă de izolare, obligaţie de a purta o vestimentaţie distinc

tivă, restricţii alimentare, restricţii sau refuzul de a avea contact cu membrii familiei sau 

cu prietenii, abuzul verbal, sarcasmul. De asemenea, putem cuprinde tot aici, comporta

mente precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, bruscare, împingere, lovire, rănire, 

comportament ce intră sub incidenţa legii (viol, furt, vandalism etc.), ofensă adusă cadru

lui didactic, comportament şcolar inadecvat. VIOLENŢA ESTE PREZENTĂ ÎN PESTE 

75% ŞCOLI DIN ROMÂNIA!!!!!  

 

 

 

        VALENŢE EDUCATIVE ALE PARTENERIATULUI CU FAMILIA 
 

                         Prof. Vasilescu Roxana Violeta,Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”- Mangalia 

Atât şcoala, cât şi familia au un numitor comun, copilul, şi acelaşi deziderat: forma

rea unei personalităţi armonioase a acestuia prin instrucţie şi educaţie. 

Familia reprezintă “nucleul social sau, celula societăţii”. Ea este cea care răspunde 

de satisfacerea trebuinţelor elementare ale copilului şi de protecţia acestuia. Acţiunea 

educativă din familie are totdeauna un caracter intenţionat urmărind o anumită finalita

te – formarea personalităţii copilului pentru integrarea lui ȋn societate. În familie, copilul 

ȋşi face pregătirea pentru viaţă. Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul 

este mai mic şi scade pe măsură ce copilul creşte. 

Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip 

curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative. În abordarea curriculară a educa

ţiei se identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în 

sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, 

opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali.  
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 Conceptul de parteneriat educaţional are valoare de principiu în pedagogie şi 

este o extensie de la principiul unităţii cerinţelor în educaţie. 

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficien

tă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Ea 

concepe cele două instituţii sociale exprimânduse în schimburi de opinii şi în discuţii, iar 

atunci când este vorba de decizii, păstrânduşi fiecare identitatea şi aportul specific. 

 Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca : 

◦ părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroa

să la educarea copiilor lor; 

◦ părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii; 

◦ să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; 

◦ să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesio

nale; 

◦ responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 

   Parteneriatul educaţional este o formă de comunicare,cooperare,colaborare în sprijinul 

copilului la nivelul procesului educaţional. 

Toate formele de activităţi realizate în sprijinul funcţiei educative a familiei respectă 

urmatoarele principii: 

Confidenţialitatea, care semnifică nevoea de a păstra secretul problemelor famili

ei şi a datelor culese.  

Respectul individualităţii- fiecare beneficiar este o persoana care are dreptul la 

respect şi înţelegere, la acceptarea sa aşa cum este, fără a se emite în discuşie 

judecăţi de valoare. 

Sinceritatea cere o imagine cît mai clară şi mai sinceră a problemelor întîmpinate, 

discuţii cu beneficiarii şi abordarea cît mai realistă a situaţiilor. 

Negocierea soluţiilor şi respectarea deciziilor beneficiarului se referă la nevoia de 

al face pe fiecare subiect al demersului nostru, presupune discutarea tuturor 

paşilor în programele de intervenţie, ca şi sprijinirea deciziilor. 

Nediscriminarea se referă la respectul indentităţii culturale, etnice, religioase, 

sociale etc. a beneficiarului. 

Acordarea unor servicii integrate presupune apelul la  profisionişti diferişi în anu
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me momente (psihologi, consilieri psihopedagogi, asistenţi sociali, medici). 

 Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determi

nă o altă abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tra

tată sub denumirea de „colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile 

acestei relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare 

spre cel de comunicare prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat care le 

cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a 

relaţiilor educative. 

          În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de 

orice fel – părinţii, educatorii, oamenii de afaceri, comunităţile locale, statele şi guverne

le naţionale se străduiesc împreună să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei. 

Unul dintre mijloacele de îndeplinire a acestui scop – implicarea familiei în educaţie – a 

existat de generaţii. Familiile trebuie să fie implicate in îmbunătăţirea procesului educaţi

onal atît acasă, cît şi la şcoală. 

   Şcolile pot şi chiar joacă un rol important în întărirea legăturilor dintre familie şi şcoală. 

Părinţii se întorc către şcoală pentru a fi îndrumaţi. Există multe iniţiative promiţătoare 

care demonstreaza căile inovative de realizare a parteneriatului educaţional şcoală – 

familie. 
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NONVIOLENȚA ESTE ARMA CELOR  PUTERNICI 
 

Prof.Vârtosu-Toma Florentina 
Palatul Copiilor ,,Adrian Băran, Slatina,Olt 

 
 

Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane. Presa, scrisă sau 
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audiovizuală, ne oferă zilnic diverse forme de manifestare ale violenţei, imagini șocante 
perindânduse prin faţa ochilor noştri. În acest context, apariţia diferitelor forme de vio
lenţă în mediul şcolar este inevitabilă. Mai mult, pe zi ce trece, ne obișnuim cu diversele 
forme ale violenţei, fără a mai sesiza pericolul. Suntem constienţi de importanţa prevenţiei 
și de faptul că aceste manifestări pot degenera în forme mai grave de violenţă școlară. O 
formă de manifestare a violenței în școală este violența verbală. 

Violența în mediul școlar este un fenomen complex, cu o diversitate de forme de 
manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate: astfel, școala este spațiul de 
manifestare a conflictului între elevi și între profesorielevi, iar raporturile de forță sau 
felul în care se manifestă conduitel ofensive sunt elemente determinante  în înțelegerea 
fenomenului.Așadar,folosirea noțiunii de ,,violență,,  se va referi la orice comportament al 
cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. Pentru crearea unui climat de pa
ce și de bună înșelegere în școală este necesară cunoașterea în profunzime a dificultăților  
curente sau potențiale cu care se confruntă elevii, profesorii sau echipa managerială a șco
lii în ceea ce privește fenomenul de violență,iar aceasta este o condiție esențială pentru 
dezvoltarea unui plan  operațional de prevenire și intervenție adecvat. 

Profesorii în colaborare și parteneriat cu părinții au rolul de a combate orice for
mă de violență care ar putea periclita buna desfășurare a activităților școlii. Elevii au ne
voie de a fi implicați și îndrumați întrun dialog corect și pașnic, motivant pe tema nonvio
lenței verbale. Și deasemenea, să redea  spontan, printrun limbaj plastic,artistic,  emoțiile 
și sentimetele trăite anterior în diferite exeperiențe de viață legate de comunicarea violen
tă. Toți elevii au nevoie de cursuri de dezvoltare personala prin care să asimileze diverse 
tehnici de gestionarre a emoțiilor, să se autocunoască, săși identifice punctele vulnerabile 
și să aimileze diverse tehnici de combatere a acestor puncte slabe,în funcție de necesitățile 
fiecăruia. 

 Un copil trebuie ajutat să devină puternic, să capete abilități de viață, să dobân
dească o stimă de sine ridicată cu ajutorul familiei, prietenilor și colegilor, al profesorilor 
și mentorilor săi. Este important să fie ajuat să capete o personalitate armonioasă, prin 
eforturi individuale: să studieze și să aprofundeze domenii favorite, să practice hobbyuri 
extrașcolare. Pe tot parcursul sau are nevoie să fie încurajat, susținut moral, spiritual, eco
nomic, ori de câte ori are nevoie.  Suportul familial este esențial pentru dezvoltarea sa, dar 
modele parentale pozitive au o influență directă. Copilul nu se educă cu predici, copilul 
învață din relația părinților săi, acționează și se comportă asemenea modelelor parentale, 
familiale. Este impoerant să oferim copiilor noștrii exemple de bune practici poziti
ve,armonioase. Doar familia este mediul esențial care poate influența dezvoltarea și desti
nul copilului prin securizare materială, dragoste și educație.Să fii un exemplu bun pentru 
copilul tău, astfel încât el să trăiască întro familie în care domnește cinstea, modestia și 
armonia. 

Săți iubești copilul, săl accepți așa cum este, să te bucuri de el și să nul jig
nești, să nul pedepsești pe nedrept, să nul umilești și săi dai prilejul să iubească. Săți 
protejezi copilul de de pericolele fizice și psihice, la nevoie sacrificânduți propriile inte
rese, chiar cu riscul proprii tale vieții. Este forma dragostei materne supreme.Să lași copi
lul să dobândească singur experiența de viață, chiar dacă suferă, căci ferit și protejat de 
orice pericole,devine invalid social. 

Săi arăți copilului limitele libertății umane și săl înveți să fie ascultător, coope
rant și conciliant.Să aștepți de la copilul tău numai aprecieri pe care le poate da, în concor
danță cu gradul lui de maturizare și experiența sa.  Săi oferi copilului tău trăiri cu valoare 
de amintiri, serbări în familie, excursii, călătorii,vacanțe, spectacole, manifestări sportive, 
deoarece copilul se hrănește, ca și adultul, din trăiri carei dau prilejul să cunoască lumea. 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA – ÎNTRE ARMONIE ȘI VIOLENȚĂ 
 

 
Prof. ZANFIRESCU ELENA 

COLEGIUL TEHNIC”ALEXE MARIN!, SLATINA 
 

Motto:“Vechea lege ochi pentru ochi îi lasă pe toţi orbi.”Martin Luther King jr. 
 

Funcția principală a familiei, creșterea copiilor, este distorsionată cu largi și 
dramatice consecințe în viitor. Perturbarea acestei funcții se petrece în general, ca o 
stare de boală cronică ce se acutizează în momentele evenimentelor de violență. 
Cercetarile arată că trauma copiilor care cresc într-o atmosferă de violență, chiar 
dacă nu ei sunt victimele directe, este mai intensă și cu consecinte mai profunde 
și mai de durată decât în cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor și 
neglijării din partea părinților (Catheline, Marcelli, 1999). 

Întro familie marcată de violenta, copiii cresc întro atmosferă în care nevoile 
lor de bază (nevoia de siguranță, de viața ordonată, de dragoste) sunt profund neglija
te. 

Funcțiile parentale nu mai pot fi împlinite. O mamă victimă a violenței soțului 
este mai puțin capabilă să asigure îngrijirile de bază necesare copilului (hrana, casa, 
igiena, haine, sănătate fizică) sau săl protejeze pe acesta de răniri, accidente, pericole 
fizice sau sociale. Copleșitaă de rușine pentru ceea ce i se întamplă, de sentimentul 
eșecului în cea mai importanta relatie interpersonală, de teroare, de autoacuzații 
(Polman,1994) femeia nu mai este capabilă de a juca nici unul din rolurile impuse de 
viața familiei. 

 
Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente și o condiție fizică 

cei face usor de recunoscut. Ei prezintă: 
   Probleme fizice, boli inexplicabile, expuși la accidente în casă și în afara ca

sei, dezvoltare fizică mai lentă; 
   Probleme emoționale și mentale: anxietate mărită, simțământ de culpabilitate, 

frica de abandon, izolare, manie, frica de răniri si moarte; 
   Probleme psihologice: neincredere in sine, depresie, comparare cu viața mai 

fericită a colegilor; 
   Probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile 

celorlalți, probleme cu somnul, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, 
relații pentru a scapa de acasș, mutilare, consum de droguri și alcool, com
portament defensiv cu minciuna; 

   Probleme școlare  neîncredere, eliminare, schimbări bruște în performanțele 
școlare, lipsa de concentrare, lipsa de maniere sociale; 

   Identificare cu eroi negativi. 

  

Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în soci

etate, iar de câţiva ani şi în şcoală. 

Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt 
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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 printro 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, 

ratingul. În massmedia 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 televi

zor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte – este contrazis de ce 

văd în rest. Părinţii nu se implică suficient.  

Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al educatori

lor pentru apărarea demnităţii umane şi a democraţiei. Cerinţe pentru profesori: capacita

tea 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 recu

noaşterea 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. 

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. 

  

Bibliografie: 
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 EU SPUN NU VIOLENŢEI! 
                                                                                      
                                                                            Gherghin Teodora clasa a IIa  
                                                                   Şcoala Gimnazială “Pictor Nicolae Grigorescu” 

                                                   Oraş Titu, Judeţul Dâmboviţa 
                                            Înv. Alexandru Antoneta 

                                     Secţiunea  literatură 
 

       ,,Violenţa  în  familie  reprezină orice  acţiune  sau   inacţiune intenţionată, cu 

excepţia acţiunii de autoapărare, manifestate fizic sau verbal săvârşită  de  către  un  

membru  al  aceleiaşi familii, împotriva  altui  membru  al  familiei,  care provoacă  ori  

poate  cauza  un  prejudiciu  sau  suferinţe fizice,  psihice,  inclusive  ameninţarea  cu  

asemenea  acte, constrângerea  ori  privarea  de  libertate.”este definiția găsită pe inter

net. Numai că această definiție este pentru mine o definiție scrisă pe care o  consider cam  

pretenţioasă. Ceea ce simți, și eu știu bine acest lucru, este cu totul și cu totul altceva. 

 Acum să mă prezint. Sunt Teo, o fetiță  de aproape 9 ani, drăguță (spun toți), is

teață (spune doamna),  matură (spune mama). 

       Violenţa  în  familie  o  cunosc.  Am  fost  zilnic  martora  acestui  fenomen. Cel  

care  nea terorizat și care nea făcut să suferim este tatăl meu. Sunt moment din noapte 

când aud în somn ţipete şi   plânsete. Nu știți cât a  fost  de dureros să îmi vad mama 

lovită. Tata nu a ridicat mâna la mine, dar…..  

Astăzi locuiesc doar cu mama și frățiorul meu. Să nu vă închipuiți că sa termi

nat totul. Sunt moment din noapte când bătăile în ușa apartamentului, cuvintele jignitoare, 

telefonul dat de mama la poliţie  ne  tulbură  liniştea. Dincolo de ușă stăm cu mâinile la 

urechi şi cu ochii închiși până se termină totul, o dată cu venirea poliţiei. Ma rog în fie

care dimineaţă  să  fiu puternică. La şcoală  simt  că doamna învăţătoare  mă  încurajează  

permanent  prin  activitaţile  pe  care  le desfăşoară în orele de educaţie personală.   Când  

o  să  cresc mare vreau să  ajut  copiii  care  suferă,  pentru a depăşi momentul. 
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SPUNEM  NU  VIOLENŢEI ÎN FAMILIE! 

  
                                                                            Niculae Denisa clasa a IIa  
                                                             Şcoala Gimnazială “Pictor Nicolae Grigorescu” 
                                                                                       Oraş Titu, Judeţul Dâmboviţa 
                                                                                       Înv. Alexandru Antoneta 
                                                                                        
 Dragă cititorule, 
 

În jurul nostru la fiecare pas observăm violenţă.  La televizor toate ştirile vorbesc 

despre acest lucru: violenţă în magazine, violenţă în bănci, violenţă în şcoli  şi  mai  ales  

violenţă în familie. Se poate vedea violenţa sub toate formele ei: pasivă, agresivă, şireată. 

De aceea,  în lumea întreagă sunt atât de frecvente agresiunile, bătăile, conflictele, crimele 

şi războaiele. 

             Violenţa în familie sau “violenta domestică” este o ameninţare sau o provocare, 

petrecută în prezent sau în trecut, a unei răniri fizice în cadrul relaţiei dintre partenerii 

sociali, indiferent de statutul lor legal sau de domiciliu. Cel mai rău este că în aceste  mo

mente cel mai mult suferă  copiii. Fie că sunt sau nu agresaţi noi, copiii, suferim. Perce

pem  si trecem  mai greu peste aceste traume si uneori suntem  afectaţi pentru toată viaţa 

sau avem nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a depăşi momentul. 

            Eu sunt de părere că întotdeauna un conflict se poate rezolva pe cale paşnică. 

Pentru aceasta este nevoie de oameni conştienţi, educaţi, cu o atitudine sănătoasă. 

      Pentru ca noi, copiii,  să fim pregătiţi pentru societate trebuie să avem cunoştinte 

despre nonviolenţă,  dar şi despre prevenirea violentei, începând din familie  şi  apoi 

şcoală. 

       Cauzele violentei pot fi diferite: situaţia din familie, mediul social în care trăim, 

prieteniile pe care le avem. 

      Pentru a evita conflictele trebuie să  învăţăm atitudinile necesare aprofundării 

nonviolentei precum: iubirea, mulţumirea, înţelegerea celorlalţi, raţiunea, calmul, ier

tarea, bunulsimţ, fericirea, credinţa în Dumnezeu, curajul, veselia şi simţul umorului. 

       Daca dorim să combatem  violenţa  trebuie să o refuzăm, nu să o negăm 

deoarece ea este opusul fericirii. “Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi: rădăcini  

pentru a  nuşi  uita  originile  şi  aripi  pentru  a  zbura şi a se folosi  de ceea ce iau  în

văţat.” 
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,,Spune NU violenței!” 

 
Elevă: Radu Lorena 

Clasa a IX-a A,Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Motto: “ Neglijarea copilului reprezintă o ucidere tăcută și necruțătoare a spiritului uman”  
(Daro si Mc Carthy, 1991) 

 
        Pentru mine, «acasă» e oaza mea de liniște și siguranță, locul în care abia aștept să 
ajung după o zi de școală. Gândițivă cum este să îți fie teamă să te întorci acasă! 
Toate familiile trec prin perioade de tensiune, moment în care părinții pot acționa nepotri
vit. Chiar și părintele cel mai calm poate uneori săși piardă răbdarea, nereușind să comu
nice cu copilul său fără a ridica vocea, dar acest părinte nu va ajunge la comportamente 
violente repetate.  
De prea puține ori ne gândim la familiile în care relațiile sunt foarte tensionate şi în care 
au loc acte de violență, de la forme aparent banale, precum utilizarea unui limbaj violent, 
la abuzuri fizice grave sau chiar provocatoare de moarte. Chiar dacă suntem tentați să cre
dem că violența domestică înseamnă doar abuz fizic, în realitate, aceasta poate lua nenu
mărate forme, unele subtile şi fără urme fizice!  
Violența domestică poate fi îndreptată asupra oricărui membru al familiei, însă cei mai 
expuși sunt copiii, bătrânii şi femeile. 
Din păcate societatea face foarte puține eforturi pentru ai proteja pe cei abuzați de violen
ța părinților, fraților sau soților. 
Violența în familie este orice act vătămător, fizic sau emoțional care are loc între membrii 
unei familii. Aceasta poate include un singur episod sau mai multe acte de violență, for
mând un model de comportament abuziv. Violența în familie este un comportament inten
ționat. Scopul violenței în familie este stabilirea puterii și controlului asupra altei persoa
ne. Copiii sunt azi tot mai expuși violenței în familie, pe stradă și la școală. Aceste acte de 
violență pot influența negativ dezvoltarea emoțională și intelectuală a copilului. Copilul 
are încredere infinită în adult, iar acesta este responsabil față de copil. 
Primele consecințe ale violentei în familie se înregistrează la nivel comportamental, cele 
mai frecvente fiind: lipsa încrederii în sine, stări confuze ce oscilează între frică, furie sau 
vină, impulsuri de agresivitate, neîncredere, neliniște, frica de a comite greșeli, rezultate 
slabe la învățătură, deficiențe ale comportamentului social, frica de a fi atins sau de a se 
apropia de cineva.  
Pe lângă acestea, copiii sunt nevoiți sa facă față unor dileme cărora nu reușesc sa le gă
sească răspuns. Unii copii dezvoltă strategia de asi exprima sentimentele printrun com
portament negativ. Părinții înțeleg greșit acest mesaj și se grăbesc săși pedepsească copi
ii; ignorândule însă acest „strigăt” de ajutor, copiii ajung să creadă tot mai mult ca într
adevăr, ei sunt cauza violenței în familie. 
 
Părinții reprezintă modele de urmat pentru orice copil; violența în familie îi transmite însă 
copilului că acesta este un comportament normal; astfel, copilul crește acceptând violenta 
ca pe o normalitate, crezând în ceea ce vede: partenerul mai puternic se impune prin forță. 
Deși sancționată social violența familială este totuși destul de des întâlnită. 
 
SPUNE STOP VIOLENȚEI ÎN FAMILIE! 
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Costeluş e bun la toate 
 
 

Costea Briana, îndrumător Avram Tudor Ionel 
Șc. Gimn. Aurel Vlaicu Arad  

 
 
 
 
Costeluş e „bun la toate”. 
De auzi vreonjurătură, 
Ori pe vreun coleg jignit, 
Costeluş cua lui alură 
Ţi se face cunoscut. 
 
Costeluş e „campion”. 
Când în clasă, ori în curte, 
Prietenoşi noi ne jucăm, 
Vine Costel şi nenpinge, 
Încât, deabia ne sculăm. 
 
Costeluş se vrea „dresor”. 
Când acasă, ori pe stradă, 
Întâlneşte vreun căţel, 
Cu un laţ el îl sugrumă 
Şi îl trage după el. 
 
Costeluş e „meşter mare”. 
Nu găseşti mobilier, 
Nici în clasă, nici în şcoală, 
Neremediat de el. 
Ia comenzi şi de pe stradă. 
 
Costeluş e „grădinar”. 
Îl vedem prin parc umblând, 
Pe copaci scriind cuvinte, 
Călcând iarba, flori rupând, 
Pentru ca săl ţinem minte! 
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Lengyel Patricia, Durerea   nu inseamna violenta, Avram Tudor, Șc. Gimn. Aurel 
Vlaicu Arad 
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Stef Lorena, Pace si   Prietenie, Avram Tudor, Șc. Gimn. Aurel Vlaicu Arad 
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VIOLENŢA PE INTERNET 
„CYBERBULLYING” 

 
Duca Bianca, cls a XII - a  ALiceul Tehnologic ,,Nicolae Teclu,, Copșa-Mică 

Coordonator:prof. Balogh Gabriela Monica 
 
 

Internetul este un loc public. 
Ceea ce spui şi faci pe internet poate fi văzut şi copiat de mulţi utilizatori din toată lu
mea; 
Odată ce ai postat informaţii pe internet, pierzi controlul asupra lor şi nu îţi mai poţi 
retrage acţiunile. 
Copiile informaţiilor publicate pot rămâne la nesfârţit pe alte computere şi servere. 
Dacă publicaţi informaţii personale, nu mai puteţi şti cu siguranţă pentru ce vor fi folosi
te şi de către cine. 
E „uşor” să agresezi online pentru că nu poţi vedea consecinţele faptelor tale! 
 

DE CE TOTUŞI UNII O FAC... 
 
Violenţa pe internet nu e „mare lucru”, pentru că nimeni nu este rănit cu adevărat; 
(Greşit! Multe victime agresate pe internet ajung să se sinucidă!) 
„Prietemii” consideră că ceea ce fac este amuzant, aşa că e O.K. 
„Oricum nu pot fi prins!” (Greşit! Orice utilizare a internetului lasă o „amprentă digitală” 
care permite anchetatorilor să ia urma făptaşului) 

 
PERICOLE, TIPURI, 

FORME DE VIOLENŢĂ  
PE INTERNET: 

 
denigrare prin împrăştierea de bârfe neadevărate; 
hărţuiretrimiterea repetată a unor mesaje pline de ură; 
postarea unor fotografii fără consimţământul „victimelor” pe anumite siteuri de sociali
zare; 
„schimb” aprins de mesaje electronice care conţin limbaj furios şi vulgar; 
urmărire/pândă electronicătrimiterea repetată de mesaje de intimidare şi ameninţare; 
publicarea pe internet a secretului cuiva sau de informaţii jenante/stânjenitoare; 
ştergerea intenţionată a cuiva de pe listele de prieteni de pe animite siteuri de sociali
zare; 
existenţa unor siteuri pe care se poate vota: „Cel mai urât/gras/penibil/popular copil” 
din şcoală; 
dacă spui parola oricui, cineva poate intra în computerul tău şi poate şterge informaţii 
importante; 
cineva poate ghici parola contului tău şi îţi poate fura bani sau face cumpărături online 
în numele tău. 
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VIOLENŢA  PE  INTERNET , 

E LIMITATĂ 
DOAR DE IMAGINAŢIA TA ! 

 
 
 

GÂNDEŞTE,   
APOI  FĂ  CLICK! 

 
 
 

REGULI CARE TE VOR ŢINE 
ÎN SIGURANŢĂ PE INTERNET 

Cerem permisiunea înainte de a folosi Internetul! 

Folosim Internetul doar dacă este un adult în preajmă! 

 Facem click numai dacă ştim despre ce este vorba! 

Închidem imediat orice pagină suspectă! 

Putem căuta pe Internet însoţiţi de un adult! 

Întrebăm întotdeauna dacă ne pierdem pe Internet! 

Putem trimite şi deschide emailuri împreună! 

Trimitem emailuri numai persoanelor cunoscute şi de părinţii noştri! 

Nu deschidem emailuri de la persoane necunoscute! 

Putem scrie emailuri politicoase prietenilor! 

Putem folosi siteurile alese de părinţii sau profesorii noştri! 

Spunem unui adult dacă vedem ceva suspect pe Internet! 

Trimitem doar emailurile care sunt politicoase şi prietenoase! 

Nu facem niciodată cunoscute informaţii personale (nume, adresă, şcoală, parolă, 
coduri, pin, etc)! 

Nu ne întâlnim niciodată cu persoane pe care leam cunoscut pe Internet! 
Nu intrăm niciodată pe forumuri! 
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AFECTEAZĂ VEDEREA PROBLEME PSIHICE, 
DE RELAȚIONARE 

  DUCE LA OBEZITATE 

TULBURĂRI DE COM-
PORTAMENT 

CREAZĂ DEPENDENȚĂ 

HIPERACTIVITATE ȘI 
IRASCIBILITATE 

IMPACTUL ȘI EFECTELE NOCIVE ALE TV.  ASUPRA MINTȚI COPIILOR 
 

ELEVA CIOBANU CRISTINA, cls a X-a A Liceul Copșa-Mică, jud. Sibiu 
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STOP CYBERBULLYING! 
 

Martac Medeea, clasa a IXa C, Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”, Mangalia,  Constanța 
Coordonator: profesor psiholog Băiașu Alina Gabriela 

 
Cyberbullying-ul este termenul folosit pentru a defini diverse forme de abuz 

psihologic, asemănător cu hărțuirea convențională, dar comunicată prin internet. 
Cyberbullyingul are loc: pe rețelele socialmedia precum: Twitter, Facebook și 

forumuri, prin intermediul jocurilor multiplayer și forumurilor de discuții școlare. 
Cyberbullyingul se poate manifesta prin: 

batjocora repetată a unei persoane; 
trimiterea de mesaje cu texte obscene prin intermediul internetului; 
trimiterea  de  conţinut  obscen  şi  ofensator  prin  intermediul  mesageriei  web  pentru  
a  intimida  pe cineva; 
folosirea de conţinut obscen în timpul convorbirilor online; 
 ridiculizarea cuiva prin crearea unui profil sau a unui blog fals, conţinând informaţii 
umilitoare; 
 trimiterea de ameninţări; 
 publicarea online a unor videoclipuri sau poze personale fără acordul persoanei în cau
ză. 

Adolescenții folosesc hărțuirea cibernetică din diferite motive: din răzbunare, 
victima o merită,  pentru distracție, au urât victima, au fost presați de colegi, anonimitatea, 
plictiseala, gelozia, plăcerea de a cauza durere altei persoane, sentimentul de putere, nevo
ia de atenție. 

Cum să faci față mesajelor supărătoare: 
Nu vorbi niciodată online cu oameni necunoscuți! 
Niciodată nu răspunde la mesaje primite de la oameni necunoscuți! 
Dacă primiți un mesaj jignitor, amenințător sau de intimidare de la oricine:  

 Nu răspunde, dar salveazăl/printeazăl! 

 După salvare deconecteazăte de la joc, site imediat! 

 Spune imediat despre mesaj unui adult de încredere, părintelui sau dirigintelui sau 
psihologului! 

Blochează adresele persoanelor care nu sunt prieteni și care trimit mesaje jignitoare 

Dacă primești un mesaj jignitor de la un prieten sau coleg de clasă: 

Gândeștete cu atenție înainte de a răspunde! Decide dacă ar fi mai bine să răspunzi față

înfață, mai degrabă decât să utilizezi tehnologia! 

Dacă răspunzi online sau prin mesaj scris, fii atent la cuvintele tale! Pe acestea nu le 
poți întoarce, odată trimise!  

Eu sunt de părere că întotdeauna un conflict se poate rezolva pe cale paşnică. Pentru 
aceasta este nevoie de oameni conştienţi, educaţi, cu o atitudine sănătoasă. 

Pentru a evita conflictele trebuie să învăţăm: să iubim, să acceptăm pe ceilalți, să fim 
calmi, să iertăm, să avem credinţă în Dumnezeu, să comunicăm asertiv, să cultivăm relații 
armonioase.              
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  Cu toții avem dreptul să trăim întro lume fără violență!  Să ne amintim 
că violența, cu toate formele ei, este arma celor slabi !  

Fii, Tu cel care face o schimbare, fii puternic, fii responsabil, fii, Tu, persoana 
care aduce pacea si armonia printre oamenii pierduti, aratăle că au greșit și că această 
greșeală poate fi iertată și îndreptată ! Aratăle că schimbarea  începe cu ei înșiși! 

 
 

IUBEȘTE! 
 

 

Onofrei Ionuț, clasa a XIIa, Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”, Mangalia, jud. Constanța 
Coordonator: profesor psiholog Băiașu Alina Gabriela 

 

 

 

Ce frumoasăi viața, când știi so trăiești! 
Multe fapte bune ne spun cine ești. 
Din păcate însă, mulți greșesc în lume 
Și plătesc cu viața sau cun rău renume. 
Tineri slabi la minte devin violenți, 
Alții mint întruna și sunt incorecți. 
Ei consumă droguri, substanțe nocive 
Beau alcool cu sticla sau fumează pipe. 
Violența presupune două nume:  
Victimă și agresor, 
Să facem totul ca ea să iasă din decor! 
De vrei sau de nu vrei 
Priveșten jurul tău și spune: 
Încotro? 
Privește sus! Cerui senin, 
Privești și ai ce povesti. 
Privește jos, entunecos! 
Roiesc în jur neguri de fum 
Urlete stranii, auzi cum sun’? 
Umbrele morții se tot rotesc… 
Cauți iubirea și nu o vezi? 
Durerea doare și nu mai crezi 
Că ai puterea sajungi iar sus, 
Dar nui târziu! 
Iubește viața, e un dar de preț 
Și luptă ca să rămâi demn 
Să nu mai rătăcești! 
Iubește viața, e un dar divin, 
Altul în loc nu mai primești. 
Teai hotărât? Unde privești? 
Și ce iubești? 
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ALEGE SĂ SPUI NU VIOLENȚEI! 
 

Cojan Roberta, clasa a IX-a, Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”, Mangalia, Constanța 
Coordonator: profesor psiholog Băiașu Alina Gabriela 

 

    Fie că mă credeți sau nu, un simplu “Bă, fraiere!” mi se pare o formă de 
violență. VIOLENȚA VERBALĂ creşte din ce în ce mai mult în viața de zi cu zi. Părerea 
mea este că stă în puterea noastră de a face lucruri frumoase, bune. Spre exemplu, în loc 
de acest urât apelativ putem folosi prenumele sau diminutivul persoanei, pentru că asta 
denotă un comportament politicos prin care ne putem face plăcuți de ceilalți. Vorba dulce 
mult aduce!   Cuvintele frumoase nu costă nimic și ne oferă atâtea oportunități. 
    O altă formă de violență tot mai populară este VIOLENȚA FIZICĂ.  Acea 
violență în care dintro glumă nesărată,  îi pui omului o piedică pe stradă şi acesta cade la 
pământ. Din cauza cui? A glumei care nu a ieşit sau din cauza persoanei care este irespon
sabilă? Nu e de glumit cu violența fizică, aceasta lasă urme greu de șters.  
    VIOLENȚA DOMESTICĂ  este un fenomen complex, care a luat amploare,  cu 
consecințe grave asupra copiilor, mai ales. În general , de cele mai multe ori întrun mediu 
agresiv copiii învață să condamne, cresc fără încredere în sine, sunt afectați emoționsl. 
Sunt puține cazuri în care copiii crescuți întro familie violentă se comportă normal, corect 
şi nu fac ceea ce au văzut la părinții lor. Copilul ce vede , aia face! sau  Așchia nu sare 
departe de trunchi!  sunt vorbe de duh destul de adevărate, pentru că minorii nu conştien
tizează lucrurile aşa cum  fac adulții, nu au resurse să facă față, pentru ei exemplul con
tează, ceea ce văd le rămâne întipărit în minte. Copiii învață ceea ce trăiesc! 
    VIOLENȚA ÎN ŞCOLĂ  face subiectul  multor discuții. Cele mai frecvente 
forme de violență elevelev țin de domeniul violenței verbale: certuri, conflicte, injurii.  
Acestea sunt incluse în categoria manifestărilor “obișnuite”,  a “violenței ascunse”, toler
ate în mediul școlar.  
Un alt tip de comportament violent care se manifestă frecvent între elevi vizează jignirile 
cu referire la trăsăturile fizice sau psihice ale colegilor. Ponderea acestuia poate fi explica
tă prin specificul vârstei adolescenței. Această “perioadă ingrată” este marcată de multiple 
transformări corporale și psihologice, care susțin dezvoltarea imaginii de sine, iar 
adolescenții devin mai atenți și mai critici cu privire la diferite caracteristici fizice sau 
psihice, proprii sau ale celorlalți. Consider că un rol important în adaptarea/inadaptarea 
școlară a copiilor și succesul sau eșecul lor școlar, precum și în apariția sau prevenirea 
manifestărilor de violență, îl are statutul socioprofesional și cultural al familiei, dependent, 
la rândul său, de nivelul de educație. 
   Hărţuirea, cunoscută drept CYBERBULLYING atunci când are loc pe Internet, 
implică folosirea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, cum ar fi mailul, telefoanele 
mobile, siteurile web defăimătoare, blogurile etc., cu scopul de a ataca în mod deliberat, 
repetat şi ostil un individ sau un grup de indivizi. Dintre efectele hărţuirii amintim: scăde
rea stimei de sine şi a sentimentului de siguranţă, sentimente de frică, supărare, ruşine, 
refuzul de a se prezenta la şcoală, creşterea anxietăţii, posibilitatea apariţiei tulburărilor de 
stress, evitarea activităţilor de grup, retragerea socială.  

Părinţii reprezintă un punct de reper atunci când copiii întâlnesc probleme atât în 
viaţa reală, cât şi în mediul online. Este de dorit ca părinții să comunice în mod constant 
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cu copiii și nu punctual, în situații de criză, să manifeste deschidere față de orice subiect 
care prezintă interes pentru copii, pentru a le arăta că pot avea încredere, să încurajeze 
copiii, învățândui că pentru fiecare provocare există soluții! 
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“Multe lucruri sunt violențe, dar nimic mai violent ca omul.” – Sofocle 
VIOLENȚA ÎN VIAŢA NOASTRĂ 

 
Miu Ana Maria, clasa  a IX-a,  Colegiul Naţional “Anastasescu” Roșiori de 

Vede, Teleorman 
Prof.  coordonator  Bişag Florinel, Secţiune:literatură-eseu 

 
Violența! O întâlnim peste tot, pe stradă, la televizor, în ziare, la şcoală, în ma

gazine, de multe ori acasăși începem să credem că face parte din existenţa noastră, 
deci trebuie să o tolerăm. FALS! 

În spatele oricărei acțiuni există întotdeauna o motivație, astfel că în ceea ce 
privește violența găsim motivații și cauze din cele mai diverse: la nivel individual – 
lipsa educației, problemeîn comunicare, o imagine de sine slabă, agresivitate și vio
lența în familie etc.; la nivel global – cauze religioase, economice și teritoriale. Ori
cum am privi tipurile de manifestari ale violenței este nevoie de mai mulți indivizi 
pentru a susține o cauza, fie ea chiar și prin violență, ceea ce reduce totul din nou la 
nivel individual. Dacă individul care adera la o astfel de cauză nu ar tolera exprimarea 
violentă a credințelor și nevoilor sale, atunci nucleul respectiv ar dispărea. Probabil ca 
nu ar mai fi războaie. 

„A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a 
comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional.”    Dardel 
Jaouadi 

Violenţa nu ţine cont de vârsta, de om, de suflet. Tot la care aspirăm întreaga 
copilărie, poate distruge aspiraţia spre infinit, aspiraţia oricărui copil, visător în esenţă 
spre mai mult.Violența afectează viața tuturor celor care sunt martori la ea. Pentru 
copii, violența are urmări psihologice, emoționale și de dezvoltare.  

Şcoala văzută în ansamblul ei, este o călăuză ce te lasă să îţi alegi propriul drum, 
să mergi cu leul 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.  

Dar în final ce poate fi mai rău decât violenţa care ne rupe caracterul de fiinţă 
socială şi care ne izolează întro lume numită trist lipsă de interes. Violenţa se poate 
naşte de oriunde şi o simplă doză de violenţă poate duce la intoxicarea inimii, a afec
telor, 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 cei amplifică leuce
mia? 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 în 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. 
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Cu violenţa, nu vei cunoaşte niciodată  fericirea  adevărată! 

 

O COPILĂRIE PIERDUTĂ, DAR O ADOLESCENŢĂ CÂŞTIGATĂ 
 

Nae Andreea-Livia, clasa  a IX-a,  Colegiul Naţional “Anastasescu” Roșiori de Vede, Tele-
orman 

Prof.  coordonator  Bişag Florinel,- Secţiune:literatură-proză 
Bună! Eu mă numesc Ioana. Cu greu pot vorbi despre trecutul meu. Sper ca cei 

care citesc să încerce să ajute oamenii care trec prin ceea ce am trecut eu timp de câţiva 
ani.  
  A fost o perioadă extrem de grea. Mereu când mă gândesc, lacrimile încep să 
curgă.    Eu în ziua de astăzi sunt o persoană veselă care iubeşte să călătorească, dar în 
spatele acestei măşti, în adâncul meu, încă am cicatrici din trecut, cicatrici care nu se vor 
vindeca niciodată.   

O  să vă povestesc coşmarul care mia schimbat viaţa. Până la vârsta de 7 ani 
eram o familie fericită, dar atunci sa întâmplat ceva, mama mea..... mama mea a fugit de 
acasă, nu a vrut să mai audă nici de mine şi nici de tata.  

Tata a ținut foarte mult la ea, pentru el a fost un şoc când sa trezit singur cu un 
copil.  

A durat puţin până când tata a început să bea şi să fumeze . Pe zi ce trecea el bea mai mult 
şi mai mult. Orice cuvânt pe care îl ziceam îl enerva. Nimic din ce spuneam nu era bine.  
A durat puţin şi până la prima palmă, apoi primul pumn,  iar în final să mă bată până când 
cădeam la pământ şi dădea cu picioarele în mine.   
Tata a fost împreună cu mai multe femei, dar atunci când îl cunoşteau cu adevărat alegeau 
să plece.  

Cu mine se comportau foarte urât, nu 
mă vroiau prin preajma.   

 
 
 
Simţeam că nu pot şi nu mai vreau să 

trăiesc în preajma lui. Mă săturasem să tot aud 
cuvinte urâte, să fiu bătută. Nici la şcoala nu prea 
mergeam; bătăile lăsau semne şi îmi era ruşine să 
mă prezint aşa în faţa colegilor.  

Când aveam 16 ani, tata a adus acasă o altă femeie. Femeia aceasta avea ceva în 

privire şi din prima clipă am simţit că pot avea încredere în ea. Mam ataşat foarte mult de 

ea. Odată când nu era tata acasă a venit la mine şi a zis să strângem repede câteva haine şi 

ce mai aveam nevoie şi să plecăm înainte să se întoarcă el. Pe femeia aceasta o cheamă 

Ana, ea a devenit pentru mine o mamă. Am aflat ca ea a intrat în familia noastră doar pen

tru a mă salva pe mine. Nu avea copii, aşa că a riscat doar pentru a mă şti pe mine în sigu

ranţă. Putea avea mari probleme din cauza mea, deoarece eu eram minoră. Şi acum locuim 

împreună şi suntem o familie fericită.        
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Klaubert Elena Daniela, Șc. Gimn. Avram Iancu Turda, prof. Bîlcu Alin 
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Petean Irina,Șc. Gimn. Avram Iancu Turda, prof. Bîlcu Alin 
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Zahan Stefania,Șc. Gimn. Avram Iancu Turda, prof. Bîlcu Alin 
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andronache stefan,Șc. Gimn. Sf. Voievod Ștefan Cel Mare, Onești, prof. Bor
cilă Cristina 
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bucioaca amalia, Șc. Gimn. Sf. Voievod Ștefan Cel Mare, Onești, prof. Borcilă 
Cristina 
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matei mihai, Șc. Gimn. Sf. Voievod Ștefan Cel Mare, Onești, prof. Borcilă 
Cristina 
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ALEG SĂ FIU UN COPIL BUN! 
 

Elevă: Bucioacă Amalia Eleonor 

Clasa a  IIIa CŞcoala Gimnazială ,,Sfântul Voievod Ştefan cel Mare’’ 

Oneşti 

 

 

Eu la şcoală sunt ceea ce se cheamă un copil cuminte. Nu lovesc, nu vorbesc 
urât, nu mint, nu fur, nu murdăresc, nu ţip, nu alerg! Sunt politicoasă şi nu deranjez. Îmi 
place când mi se spune că sunt o elevă bună, mă face să mă simt apreciată! 

Dar...  trebuie să ştiţi că uneori este foarte greu să nu te enervezi! Şi.... mă ener
vez! 

Când cineva ţipă la mine, mă jicneşte, mă îmbrânceşte, se poartă atât de urât, de 
parcă naş merita un pic de respect.  

Mă enervez, credeţimă, dar aleg să nu fiu rea! Aş putea...oricine poate să facă 
rău!  

E mult mai uşor să faci rău, decât să faci bine. Dar, dacă aş fi ca cei răi, nu miar 
plăcea deloc cine sunt. 

Uitaţivă bine în oglindă atunci când vrei să faci rău. Veţi vedea un chip străin de 
care nu veţi fi mândri! 
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SPUNE NU VIOLENTEI! 
 

Ureche Samuel, cls.a X-a 
Liceul Tehnologic ,,Liviu Rebreanu”Maieru 

Prof. coordonator: BORS VIORICA 
 

 

 

Tu credeai cai gasit 
Intro clipa, o bucata de rai 

Teai convins cai un vis, dar fara culori… 
Siacum plangi ca te simti mult prea gol. 

 

In joc e viata ta,….. viata ta,  
Hai spune stop cu noi, si nu te mai lupta 

Gasesteun drum mai bun, mai frumos, mai curat 
Si spune acum cu noi, 

Sunt mai bun, am invins, mam schimbat! 
 

Esti prins in clipe, care te trag in urma ta, 
Sunt mii de vise, care se scurg in mintea ta, 

Ai calcat peste toti fara sati pese ceajungi… 
Ai ajuns de fapt de rusine sa fugi, 

Tiai luaton cap crezand ca tu esti tare, 
Si iai sfidat pe toti cu o jalnica purtare 

Ai crezut ca esti cool siacum platesti cam mult 
Dar greselile tale te vor face pierdut! 

 

Ai nevoie sa te ridici, sa faci ceva, cumva, 
Nu lasa sa treaca neinsemnata viata ta,  

Nuti mai cheltui timpul incercand doar sa distrugi, 
Fi asertiv si spune ca poti, ca vrei, ca lupti*, 

Nu ceda, si creden tine 
Si ofera celor din jur doar iubire! 

 

Teai lasat purtat intro lume doar a ta, 
Ai jignit cat ai putut, ai lovit ce se putea, 

Timpul nu este pierdut si te poti sili mai mult, 
Uita tot ce ai facut si iao de lanceput… 

Fi convins ca poti mai mult! 
 

Fi puternic, schimba ceva in viata ta! 
Fi asertiv, comunica constructiv si spune… 
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Secară Sara Clara,10 ani, PCGalați, Brumar Mihaela 
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Valentin Cocai,11ani, PCGalați, Brumar Mihaela 
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VASILACHE MARIA,10ani, PCGalați, Brumar Mihaela 
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SPUNE NU VIOLENȚEI 
ELEV  TUDORAN ANA  MARIA 
CLASA A VIIIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, 
COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG 
JUDEȚUL PRAHOVA 
PROF. BUCURICĂ TONIA 
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ŞCOALA IDEALĂ 
 

Elev: Rizea Adrian 
Clasa: a IXa 

Liceul Tehnologic „Emil Racoviţă”, Roşiorii de Vede, Teleorman 
Profesor coordonator: CATALAN FLORENTINA 

 
Pentru unele persoane, şcoala este doar o simplă clădire, cu multe clase, bănci şi 

bureţi plini de cretă, un loc unde întâlnim manifestări violente între elevi (în forme sim
ple „uşoare” de agresivitate). Dacă ai puţină imaginaţie, o poţi transforma întrun mic 
paradis al cuvintelor şi al cărţilor.  

Pentru mine, şcoala ideală reprezintă locul în care elevii doresc să înveţe în fie
care zi ceva nou, fără violenţă. În acest loc, se desfăşoară o multitudine de activităţi edu
cative, creative şi extraşcolare, iar elevii pasionaţi de desen, dans sau muzică, au săli spe
ciale în care să poată exersa. 

În prima zi de şcoală, eram curios să aflu cum arată cu adevărat această şcoală 
pe care prietenii şi părinţii mio descriau în mii de feluri. Când am păşit pentru prima da
tă în clasă, am crezut că trăiesc o poveste de basm. Doamna învăţătoare nea întâmpinat 
cu drag şi nea invitat să călătorim împreună printre magia cuvintelor. Sentimentele de 
bucurie şi entuziasm încă le mai am, iar în fiecare zi ne teleportam în paradisul basmelor. 

Şcoala reprezintă, pentru mine o a doua familie, unde sunt mereu cu zâmbetul 
pe buze….dar eu, cartea, pixul şi banca laolaltă, îmi rămâne în suflet….doar eu şi doamna 
învăţătoare, colegii….ŞCOALA. 

Mereu o sămi amintesc de perioada în care a fi elev echivalent cu unicitate, 
frumuseţe, copilărie, maturizare, comportament, întrun cuvânt….VIAŢĂ, fără violenţă. 

Nu trebuie să ne pierdem niciodată „starea de elevi”, starea de a râde în perma
nenţă, de a ne juca, de a fi calmi, sinceri, de a învăţa să fim oameni….de a fi EDUCAT. 
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VIOLENȚA, LASĂ URME! 
Elevă : Brandabur Sonia 

Clasa a VIII-a C 
Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu Galați 

Prof. Coordonator: Cazacu Camelia 
 

    Violenţa este modul de manifestare a copiiilor, când sunt supăraţi şi nervoşi, când sunt 

pedepsiți, când nu respect regulile impuse de familie, școală sau societate și de ce nu de 

grupul de prieteni sau colegi. 

  Fie verbală sau fizică, aceasta apare încă de la vârste fragede. Unii copii consideră că 

doar aşa îşi pot lua apărarea iar ceilalţi cred că doar aşa pot impresiona sau atrage atenţia 

anumitor persoane.  Normal, mulţi spun că singura soluţie este de a interveni întrun con

flict dintre doi oameni, care pare să ia amploare. Însă, nu multă lume îşi dă seama că de 

fapt, într o situaţie de genul acesta, oamenii aflaţi în cauză, trebuie să fie lăsaţi în pace, 

căci doar cu timpul, vor realiza că este greşit ceea ce fac iar mai devreme sau mai târziu 

vor suporta consecinţele. Nu de multe ori funcţionează jocul cu hârtia: se zice că atunci 

când scrii tot ce îţi vine urât în minte pe o foaie, iar apoi o mototoleşti şi o arunci, vei 

scăpa de probleme, însă sigur funcţionează să îi spui unei persoane: Atunci când vrei să 

jigneşti pe cineva, gândeştete de două ori la ceea ce vrei să spui, căci sufletul omului este 

ca o foaie albă de hârtie mototolită: odată ce ai boţito şi vrei să o îndrepţi, nu o să mai fie 

la fel! 
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                                       VIOLENȚA, O ALEGERE GREȘITĂ 
                                           
                                        ELEVĂ:   SIMBANU RALUCA 
                                        CLASA a VI-a B 
                                        PROF. COORD. CAZACU CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN GHEORGHE MARINESCU GALAȚI 
 

 

          Adesea stau și mă gândesc la jocurile copilariei.”Baba oarba”,”Rațele si vânăto

rii”,chiar si simplele jocuri cu mingea. Simplele jocuri care ne fac copilaria frmoasă,care 

ne aduc aproape de prieteni, care ne fac sa râdem în pauze, la școala.Ma gândesc la 

jocurile acelea de duminică, când te strângi cu familia ta în sufragerie,și vă jucați mima,si 

sunt momente când avem nevoie să stăm alături de familie, alături de prietenii adevarați, 

alături de oamenii care ne vor binele. 

          Copilăria este perioada cînd amintirile se înmultesc, și stai noaptea și te gândesti la 

tot ce sa intamplat peste zi. Si râzi.Iti amintesti ca azi nu teai dus la școala cu frica, că te

ai dus să te distrezi învătând, și că atunci când vine timpul recreerii ieși în curte, și te joci 

ceva simplu, dar ești acolo, alături de toși prietenii tăi,și fiecare moment și se pare mai 

special. 

          Dea lungul timpului, din pacate, aceste jocuri sau transformat în violență jucându

se cu alți copii dovedesc că sunt puternici,și că toată lumea îi va cunoațte când trec pe 

strada. Sincer,e adevarat. Lumea îi va cunoaște pe stradă, dar drept niște bătăuși, care nu 

știu altfel să se exprime. 

          Un om care are de dovedit ceva, un om care stie să se exprime, și care are un punct 

de vedere, își va susține opinia folosind argumente.Omul  violent nu se poate exprima la 

fel,deoarece armele lui sunt pumnii, nu mintea. Un om care are ceva de spus, va zice.Un 

om agresiv care are de spus ceva…de fapt, oamenii agresivi  nu au ce zice, ei se exprimă 

prin violență. .La fel cum un om înțelept își va folosi inteligența, un bătăuș își va folosi 

pumnii. 

          Nu am cum sa îi admir pe cei care folosesc limbajul brutalitatii, deoarece nu am ce 

sa admir la ei. Mult timp am încercat să îmi dau seama de ce unii preferă acest limbaj. De 

cele mai multe ori, am ajuns la aceeași concluzie. Un om care crede că e greșit să ai de

fecte, recurge la acest comportament. Eu am căzut o data pe scari. Multi au ras de mine,și 
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nimeni nu ma ajutat să mă ridic. Credeam ca nu voi mai iesi din casă, de rusșne, însă am 

iesit. Și am căzut din nou. Dar mam ridicat. Pentru că toți avem defecte, tuturor ni se 

poate întampla asta. A doua oara când am căzut am râs,pentru că știam că asta e un defect, 

dar,cu ambiție,îl pot indrepta. Și asa am făcut. Miam îmbrățișat defectele pentru a le 

putea îndrepta, proces pe care violența îl impiedică. 

          Cum spunea Enstein, ”Fii inteligent,nu fii violent!”. Asta pentru ca un om inteligent 

nu este impulsiv, iar un om violent nu este inteligent. Agresivitatea nu ne ajută ne face 

doar sa îndepartam de lângă noi oamenii iubiti, prietenii, colegii pentru ca le e frica de 

noi.Și cei care aleg acest limbaj au emoții,însa nu stiu să le exprime,sau nu au obtinut ceea 

ce au vrut decat cu răutate.Însă au dreptul de a alege. De a alege ce să își dorească .Daca 

îti doresti să ajungi undeva sus, nu ai nevoie de brutalitate, doar de hotarâre și ambiție. 

        Copii, nu fiți violenți! Nu aveți de câștigat, ba din contra .Suntem copii! Avem o 

imaginație de nedescris, și,prin intermediul viselor putem face tot ceea ce neam propus. 

Violența e ca o bariera de care multă lume nu poate trece, dar mai multă isi dă seama că 

un zid poate fi dărâmat foarte usor atunci când îți doresti.E un zid, o bariera împotriva 

imaginației și a exprimarii noastre. E ca și cum iai lua unui om jumatate din oxigen. 

Suntem copii și trebuie să fim veseli, bucurosi. Mai târziu vom afla ca a fi nestăpânit nu te 

duce niciunde, și că a fost o mare pierdere de timp. Eu vreau sa îndrept copiii spre o viața 

fără răutate,pentru a nu regreta mai tarziu alegerea făcuta. 

Nu am nevoie de multe argumente ca să dovedesc ceea ce am scris, pentru că este o reali

tate, propria mea perspectivă asupra comportamentului violent, și ce putem face ca să evi

tam o alegere greșită .La fel ca dinții unui rechin care sunt în schimbare permanent;cad, 

dar mereu cresc alții în loc , nu e niciodata prea târziu să ne schimbăm! 
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VIOLENȚA ÎN ȘCOALA 
 

Popovici Alexia-Teodora 
clasa a VI -a B 

 

Școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu Galați 
Profesor coordonator: Cazacu Camelia 

 

   Violența în școală este din ce în ce mai întâlnită. Dar să vedem ce rol negativ joacă ea în 

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

momentul în care un copil este agresat verbal, nu mai poate reacționa cum trebuie. Psihic 

vorbind, copilul agresat ulterior este afectat și nu poate trece de acel moment care la tul

burat. 

   Odată început schimbul de replici este posibil să se ajungă la o bătaie. Acest act violent 

se numește violență fizică. Rănile provocate în urma unui act de violență fizică nu sunt la 

fel ca amintirile tulburătore ce sau petrecut în timpul desfășurării acțiunii. După un ase

menea eveniment, apar și consecințele dar și pedepsele.Consecințele sunt urmările acțiu

nii: ele pot fi bune sau rele. În cazul unei agresări fizice consecințele sunt neplăcute dar și 

pedepsele la fel. În primul rând oponenții rămân cu semne dacă au reușit să se atingă ast

fel încât să simtă o senzație de durere. Pedepsele însă sunt clare și aspre. După un aseme

nea incident poți avea nota scăzută la purtare sau chiar proces verbal în funcție de gravita

tea situației. 

   O altă formă a violenței este violența psihică. Ea se manifestă prin ridiculizarea, umili

rea unei persoane întrun loc public. Persoana care este agresivă psihic cu alt cineva își 

face victima să se simtă inferioară și incapabilă de reușită. Consecințele sunt amintirile 

adânc păstrate ce nu vor mai fi uitate vreodată.  

    Cel mai bine întro școală este să ne înțelegem reciproc și să învățăm să colaborăm unii 

cu alții!!! 
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Fii prietenos, nu răutăcios! 
  
Când ești amenințat de cineva, 
Capul nul pleca. 
Cu demnitate și curaj 
Colegii nepoliticoși poți înfrunta! 
  
Când în fiecare zi ești amenințat 
Ai mare nevoie de un sfat. 
Nu sta pe gânduri, nu mai ezita. 
La părinți și profesori poți apela! 
  
Nu sta indiferent! 
Când în jur lucruri neplăcute se petrec, 
Curaj de vei avea, 
Un prieten poți câștiga și ajuta! 
  
Fii prietenos, nu răutăcios! 
La bine și la greu, dacă vei colabora, 
Împreună cu colegii lucrurile poți rezolva 
Și o atmosferă plăcută în clasă vei avea! 
  
Stroe Andra 
Clasa a IIIa A 
Liceul Teoretic ”Eugen Lovinescu” 
București 
prof. Călin Marilena 
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Fără violenţă la şcoală 
Dincă Mădălina 
Clasa a IIIa, Palatul Copiilor “ADRIAN BĂRAN” Slatina, structura Balş, Jud. Olt 
Coordonator: Prof. Cătănoiu Constantin 
Secţiunea: Creaţie tehnicoinformatică  Paint 
 

 

] 
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STOP VIOLENȚEI! 
Roșca Ana Maria 
Clasa a Va, Palatul Copiilor ”Adrian Băran” Slatina, struct. Balș, Jud. Olt 
Coordonator: prof. Cătănoiu Constantin 
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Violența distruge prietenii 
Roșca Tudor Dumitru 
Clasa a VIa, Palatul Copiilor ”Adrian Băran” Slatina, struct. Balș, Jud. Olt 
Coordonator: prof. Cătănoiu Constantin 
Secțiunea a 4a Creație tehnicoinformatică 
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Bunătate 
 

Violența nu este o cale  
O cale de exprimare 
Este un joc periculos 

Ce nu ne este de folos. 
 

Să fii bun, 
Foarte ușor poate fi 

Cu puțin ajutor 
Sigur vei reuși! 

 

Bunătate 
Spanachi Ioana,cls.a Va B 

Sc.Gimn.Miron Costin,Galati 
Prof.Ciubotaru Adriana 

 

 

Lumina 
Viața e un diamant 
Nu te juca cu ea. 
Poate fi riscant 
Fără violență! 

Lumea ar fi mai bună 
Fără violență, 

Viața nu ar fi un joc 
Fără violență: 

Toate ar avea loc... 
 

Lumina 
Ștefan Maria,cls a Va B, 

Sc.Gimn.Miron Costin,Galati 
Prof.Ciubotaru Adriana 
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Fără violență 
 

Azi cu rolele mam dat 
Șio fetițăam ajutat. 
A căzut,am ridicato 

Și deloc nam criticato! 
Ea plângea și suspina 

Că mama ei o va certa. 
Eu am ajutato săși revină 

Spunândui că nare nicio vină. 
Împreună am plecat bucuroase 
Chiar și florile erau voioase. 

Fetița mia mulțumit 
și din nou ea mia zâmbit. 

Fără violență 
Vizitiu Mădălina,cls a Va B 

Sc.Gimn.Miron Costin,Galati 
Prof.Ciubotaru Adriana 

 
Spune NU violenței 

 

Noi,copiii acestei țări 
Vrem doar pace,nu război, 

Violența nu e bună 
Să ne luăm mereu de mână 

Să dansăm ,să ne jucăm 
Bucuroși să evoluăm. 
La școală,în grădinițe 
În parcuri și pe ulițe, 
Să fim mereu fericiți 

Să putem să fim uniți. 
Sajutăm când e nevoie  

Fără să batjocorim 
Și so facem din plăcere 
Iar apoi să mulțumim. 
Nu uitați că violența 
Nu e bună la nimic, 

Faceți numai fapte bune 
Șapoi veți fi răsplătiți. 

Spune NU violentei 
Grigoras Amalia,cls a Va B 

Sc.Gimn.Miron Costin,Galati 
Prof.Ciubotaru Adriana 
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VIOLENȚA ÎN MEDIUL ȘCOLAR 
 

Colectivul clasei a VIII a 
Duminica Alexandru 

Școala Gimnazială Putineiu 
Com. Putineiu, jud. Teleorman 

 
 Violența în școala este o forma de conduită de devianta școlara cu o diversitate 

de forme de manifestare, cu intensitate diferită: pe o scală a intensității pornind de la in
tensitatea cea mai mica, violenta presupune confruntarea vizuală, poreclirea, ironizarea, 
tachinarea, bruscarea, lovirea cu diferite obiecte, pălmuirea si ajungând la forme de inten
sitate crescuta ale violenței cum ar fi înjunghierea si împușcarea.   În aceasta lucrare am 
adunat impresiile elevilor si profesorilor, din școli, cu privire la formele de manifestare ale 
violenței în școlile din care provin, cauzele, modul de relaționare la nivelul scolii, atitudi
nea profesorilor fata de elevii problema precum si despre modul cum acționează autorități
le locale (politia). 
1. Percepția riscului violențelor în mediul școlar 

Violența în școli a devenit în ultima perioada o problema majora, iar părerea una
nima a elevilor este ca aceasta e un fenomen care risca sa ia amploare in câmpul educației 
formale. În ceea ce privește nivelul de securitate, doar o mică parte dintre elevi considera 
că în instituțiile de învățământ nu se pot simți în deplina siguranța, dat fiind faptul că în 
incinta școlii pătrund uneori si persoane străine de aceasta instituție, majoritatea elevilor 
considerând mediul școlar unul încă securizat. Dacă în incinta școlii elevii au sentimentul 
că încă sunt în siguranță , zonele din preajma școlilor prezintă un risc mai crescut de iz
bucnire a incidentelor violente. Prin urmare, unii elevi consideră că pot deveni victime 
atât în incinta școlii cât și în afara ei. Această situație ar putea dezvolta sentimentul de 
frica, suferința psihica, frustrare, toate acestea influențând dezvoltarea armonioasa a elevi
lor din punct de vedere fizic si psihic. 
 
2. Argumente care susțin percepția riscului violențelor in mediul școlar 

Incidentele din școlile prezente la dezbatere nu se înscriu in categoria celor cu 
intensitate ridicata, ele fiind de intensitate mică si medie . Astfel putem menționa: inciden
te de genul agresiune verbala (injurii si vulgarități, amenințări); gesturi agresive moderate 
(îmbrânceli, piedici, loviri umilitoare). Aceste agresiuni au loc in special între elevii școlii 
și mai rar între elevii școlii și alte persoane  elevi din alte școli sau persoane adulte. Ma
joritatea incidentelor violente au avut loc intre elevi (agresiuni verbale, gesturi agresive 
moderate, si rar bătăi intre elevi). In ceea ce privește agresiunile profesorilor fata de elevi, 
acestea sunt reduse ca frecventa, iar atunci când apar se manifesta sub forma de agresiune 
verbala. Elevii participanți nu au menționat existenta unor agresiuni directe ale colegilor 
fața de profesori, acestea manifestânduse doar in discuțiile lor in afara scolii sau în pauze. 
Conform declarațiilor, in incinta scolii nu au văzut colegi cu diverse obiecte, arme albe. 
 
 
3. Factori care generează/întrețin circumstanțele producerii incidentelor violente 

Socializarea elevilor este realizata de sisteme sociale: familie, comunitate, școala. 
Elevii care omit asemenea agresiuni provin din toate categoriile sociale, dar o frecventa 
mai mare o au elevii care provin din familii dezorganizate, cu dificultăți materiale, sau 
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sunt copii ai unor persoane importante pe plan local. Din declarațiile elevilor, comporta
mentul colegilor lor are cauze multiple: problemele familiale: familii dezmembrate, situa
ție materiala precara ; 
 familii in care exista un climat conflictual, familii hiperpermisive; 
 poziția sociala; 
 modele de comportament învățate în familie; 
 anturajul ( afilierea la un grup implica a discuta, a fi împreuna, a te îmbrăca, și a te com
porta intrun mod similar cu membrii grupului de apartenenta); 
 caracteristici specifice vârstei: dorința de a atrage atenția; de a impresiona; din teribi
lism; afirmarea masculinității. 

O alta cauza este relaționarea profesorelev. Elevii in general se deschid in fata 
unui profesor pe care îl simt apropiat, se inhiba atunci când un profesor manifesta autori
tarism fața de cei cu rezultate slabe, își reprima furia atunci când li se face o nedreptate 
sau sunt etichetați ca fiind elevi problema creânduse astfel o ruptura între membrii colec
tivului clasei, devin indiferenți atunci când sunt tratați cu indiferența. Violenta psihologica 
îndreptata împotriva elevilor, repetata, poate duce la apariția sentimentului de frustare, 
care se poate generaliza determinând o schimbare a atitudinii fata de profesor si fata de 
activitatea școlara în general. În școlile ai căror reprezentanți au fost la dezbatere, exista 
diferențe in ceea ce privește relaționarea profesor  elevi, fie datorita situației lor școlare, 
fie posibilităților lor intelectuale ori situației lor materiale. 

  
 
 

SPUNE „NU” VIOLENȚEI DOMESTICE! 

 

Elev MITRAN FLORINEL 
Clasa a VII a 

Școala Gimnazială Putineiu 
Comuna Putineiu, jud. Teleorman 

 

Violenţa domestică nu ţine cont de etnie, religie, rasă, statut economic, religia sau 
vârstă. 

Problema violenţei în familie este una răspândită pe larg în toate ţările lumii. 
Statisticile arată că la nivel global 1 din 3 femei au fost victime ale unui sau multiple acte 
de violenţă în familie pe parcursul vieţii, 85% dintre victimele violenţei în familie sunt 
femei, iar în unul din 3 cazuri copii au fost martori ai scenelor de violenţă. 

Violenţa în familie reprezintă orice agresiune fizică, psihică, verbală, sexuală sau 
economică, săvârşită cu intenţie de către un membru al familiei, împotriva altui membru. 
Ea nu se manifestă întrun episod izolat, ci se repetă dacă nu se iau măsuri. Tocmai din 
acest motiv, poliţiştii încearcă să convingă victimele să depună plângere. Femeile, copiii 
şi persoanele în vârstă constituie categorii cu un nivel ridicat de vulnerabilitate atât în spa
țiul public, cât și în mediul intrafamilial. Pentru aflarea anumitor lucruri utile persoanelor 
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care au fost agresate a fost realizat „Ghidul siguranței victimelor violenței în familie”, care 
se adresează persoanelor care înțeleg că se află întro situație de tip abuziv și fac primii 
pași pentru a ieși din acel mediu. 

 Statisticile mai arată că în jumătate din cazurile în care bărbaţii îşi abuzează par
tenerele, sunt agresaţi, de asemenea, şi copiii. 

Specialistul prezintă pașii de ieșire din relația abuzivă: 
1  Faptul că ai conștientizat că ești victimă a violenței domestice este un prim pas 

important. Când te hotărăști să părăsești relația, sub nicio formă nul anunța pe agresor. 
2  Următorul pas este să contactezi instituții care oferă servicii în domeniu 

(Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, ONGuri, centre de adă
post), care oferă în București sau în țară cazare pentru tine și copii, consiliere psihologică, 
asistență juridică și ajutor de urgență cu cheltuielile, cursuri de pregătire și reconversie 
profesională. Dacă se poate, mergi la părinți, prieteni, rude, la care să stai câteva zile până 
când agresorul va fi evacuat din locuință în baza unui ordin de protecție. 

3  Depune o plângere la poliție (fie că vizează soțul, iubitul) și descriele faptele 
oamenilor legii (poate fi șantaj, amenințare, agresiune fizică la adresa ta sau rele tratamen
te aplicate minorului). Fă o cerere de eliberare a unui certificat medicolegal, dacă există 
urme ale violenței fizice, și una de emitere a unui ordin de protecție, dacă te temi pentru 
viața ta. Nu uita să salvezi mesajele de amenințare. Toate acestea constituie probe la do
sar. 

4  Important de precizat este ca, atunci când izbucnește un episod cu violențe 
fizice, să suni imediat la 112 sau la linia telefonică gratuită 0 800 500 333 (numărul unic 
de urgență dedicat victimelor violenței domestice). Asigurăte că ai mereu mobilul încăr
cat sau o cartelă prepaid pe care o poți folosi la nevoie și de care el să nu știe), după ce 
încerci să te închizi întro cameră. 

5  Nu te adăposti în bucătărie (agresorul te poate răni cu cuțitele pe care le găseș
te acolo). Dacă nu reușești să scapi de lovituri, protejeazăți cele mai sensibile părți ale 
corpului – fața și capul! Dacă ești rănită, nu ezita să mergi la spital pentru consult și să le 
spui doctorilor ce ai pățit. 

În România, la fiecare două zile, o femeie este ucisă din cauza violenței în fa
milie. „Nu avem, în acest moment, o statistică reală care să ne prezinte adevărata mări
me a acestui fenomen. Crima este singura statistică garantată“, spune președinta Asocia
ției Necuvinte. Cifrele rămân orientative pentru că în spatele lor sunt doar cazurile care 
ajung în atenția autorităților. Din totalul autorilor de infracțiuni în domeniul violenței în 
familie înregistrate în 2015, 84,12% sunt bărbați. Dintre ei, doar 10,8% se aflau sub influ
ența băuturilor alcoolice la momentul comiterii faptelor (abuzatorii folosesc deseori alcoo
lul ca scuză pentru a evita săși asume responsabilitatea unui astfel de comportament).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPUNE NU VIOLENȚEI! 
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Stoenică Bogdan 
Cls a VII a 

Scoala Gimnazială Putineiu 
Comuna Putineiu, jud. Teleorman 

 

În zilele noastre cuvântul „violenţă” a devenit un cuvânt tot mai folosit. 
În jurul nostru la fiecare pas observăm violenţa, la televizor toate ştirile vorbesc 

despre violenţă , în magazine, bănci, benzinării, în intersecţii observăm violenţa sub toate 
formele ei: pasivă, agresivă, şireată. De aceea în lumea întreagă sunt atât de frecvente 
agresiunile, bătăile, conflictele, crimele şi războaiele. 

Eu sunt de părere că întotdeauna un conflict se poate rezolva pe cale paşnică. 
Pentru aceasta este nevoie de oameni conştienţi, educaţi, cu o atitudine sănătoasă. 
Pentru ca, noi copiii sa fim pregătiţi pentru societate trebuie să avem cunoştinţe 

despre nonviolenţă dar şi despre prevenirea violenţei, începând din şcoală. 
Violenţa în şcoală se manifestă diferit. Uneori se poate observa, alteori o putem 

simţi. 
De exemplu violenţa între elevii din aceeaşi clasă când nu se înţeleg şi se ceartă 

este o formă de violenţă verbală. Ea poate fi prin jigniri, porecle, epitete negative, cuvinte 
urâte, înjurături. Cauzele pot fi multiple şi anume : trăsături fizice, psihice, religioase, 
etnice. 

Violenţă este şi între elevi din clase diferite sau de vârste diferite. Adesea se poa
te ajunge la bătăi, răzbunări chiar şi în afara şcolii. Aceasta este o formă de violenţă fizică. 

În unele şcoli se întâmplă să auzim cazuri de conflicte între elevi şi profesori din 
cauza elevilor indisciplinaţi, agresivi sau foarte activi. Adesea elevul sfidează profesorul 
şi atunci este o formă de violenţă pasivă. Alteori, profesorul poate fi acela care să nu agre
eze atitudinea elevului şi de aici se naşte un fel de antipatie care nu duce la un final bun. 

Un elev violent se poate descrie astfel: o fire agitată, egoist, agresiv, încăpăţânat, 
brutal, mincinos, obraznic, certăreţ, impulsiv, care nu suportă observaţiile, nu se poate 
controla, nu îşi înţelege colegii, face pe bravul ca sa iasă în evidentă şi să pară diferit de 
ceilalţi  prin aceasta înţelegând că le este superior. 

Cauzele acestui comportament pot fi diferite: situaţia din familie, mediul social în 
care trăieşte, prieteniile pe care le are elevul în şcoală sau în afara ei. 

Pentru ca un astfel de elev, să fie ajutat, el trebuie înţeles. De aceea dirigintele 
clasei este mai atent şi îl poate ajuta şi îndruma, apoi profesorii care îi predau îl pot sfătui 
şi e necesară intervenţia consilierului şcolii. 

În toate şcolile din ţară sunt acte de violenţă, unele grave, altele mai puţin grave. 
Acestea nu sunt dorite dar se pot întâmpla. De aceea trebuie sa fim mai atenţi la ceea ce se 
întâmplă în jurul nostru. 

Pentru a evita conflictele trebuie să învăţăm atitudinile necesare aprofundării non
violenţei precum: iubirea, mulţumirea, înţelegerea celorlalţi, raţiunea, cal
mul, iertarea, bunulsimţ , fericirea, credinţa în Dumnezeu, curajul, cultivarea unor relaţii 
armonioase, umilinţa, veselia şi simţul umorului. 

Violenţa nu e evoluţie ci dovada faptului ca ești o persoană slabă, incultă. 
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PENTRU PRIETENIE 
GageaMihai- Claudiu, Clasa a VII-a, 

 Școala Gimnazială "Sfânta Maria", Botoșani 
 
Pentru toți cei cu inima deschisă,   
Pentru toți cei ce simt și prețuiesc,   
Să nu uităm că ale noastre vorbe bune  
Întro prietenie, foarte mult cântăresc. 
 
Și atunci când pe cei dragi îi respectăm,  
Când știm cun zâmbet și o floare cu drag săi mângâiem,   
În viață doar de bine avem de câștigat  
Și suntem zi de zi cu sufletu mpăcat!  
   
 
Și totul merge mult mai bine  
Și pas cu pas avem de câștigat  
Când punem suflet, înțelegere, iubire  
Și numai voie bună, gând curat! 
 
 

PENTRU PACE 
Sandu Delia-Georgiana, Clasa a VII-a, 

 Școala Gimnazială "Sfânta Maria", Botoșani 
 

Mau învățat părințiin viață  
Să nu jignesc, să știu să prețuiesc  
Tot cei frumos și plin dențelepciune,  
De la cei rău să știu să mă opresc! 
 
Numi place violența,  
Nu asta vreau să văd.   
De ce atâtea lacrimi?  
În lume e prăpăd! 
 
Și vieți nevinovate,  
Suflete de copii,  
În chin sfârșesc pierdute,  
Nu știu de unde vin! 
 
Să spunem STOP! AJUNGE!   
Să nu mai suferim!  
Copile, nu mai plânge,  
În pace să trăim! 
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ÎNDEMN 

Cozma Diana-Florina, Clasa a VII-a, 
 Școala Gimnazială "Sfânta Maria", Botoșani 

 
 

Întinde mâna să plantezi o floare,  
Întinde mâna doar să mulțumești,  
Întinde mâna să ajuți un suflet  
Dar nu întinde mâna să lovești! 
 
Înalțăți glasul ca să cânți un cântec,  
Înalțăți glasul să te bucuri de ceva,  
Înalțăți glasul să îți chemi un prieten  
Dar niciodată ca să cerți pe cineva! 
 
Închide ușa ca să oprești vântul,  
Închide ușa frigul săl alungi,  
Închide ușa să fugărești ploaia  
Dar nu închide ușa să teascunzi! 
 
Șintinde mâna cătreai tăi prieteni,  
Înalțăți glasul să le mulțumești  
Șinchide ușa când îi ai aproape,  
Doar de cele rele săi ferești! 
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STOP VIOLENȚA! 
 

BORDEANU ALISA, CLS a V-a B 
ȘCOALA GIM. NR.116, BUCUREȘTI, SECTOR 3 
COORDONATOR: PROF. DAMEAN NICOLETA 

 
 
 

Opriși violențan lume! 
Faceți viața mai frumoasă! 
Faceți zilele mai bune, 
La toți cei dragi deacasă! 
 

Ajutați oamenii care, 
Sunt bolnavi și sunt bătrâni, 
Iar de vă cer îndurare 
Fiți la suflet, cu toții buni! 
 

Viața este darul sfânt, 
Ce ni la dat Dumnezeu 
Și trebuie prețuit, 
Respectândune mereu! 
 

Șin școli fără violență! 
Elevii să fie cuminți, 
Să dea dovadă de prudență, 
Și sasculte de părinți! 
 

Eu malătur celor care 
Nu trăiesc în ignoranță 
Și spun cât pot eu de tare: 
,,Stop la violență!” 
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NU VIOLENȚEI! 
 

ANGHEL DENISA, CLS. a IV-a B 
ȘCOALA GIM NR 116, BUCUREȘTI, SECTOR 3 

COORDONATOR: PROF. STOEAN CORINA 
 

 

Să nu crezi 
 
În oamenii violenți, 
 
Că ei te vor trăda 
Și te vor supăra! 
 

Să nu fi deprimat,  
Prietenii nu au plecat! 
Ei te vor ajuta 
Și mereu te va apăra! 
 

 

SUNTEM CA FRAȚII! 
 

DAMEAN DANIELA 
CLS a IV-a A, ȘCOALA GIM. NR. 116 

BUCUREȘTI, SECTOR 3 
COORDONATOR: PROF. STOEAN CORINA 

 

Cu colegii eu mă joc 
Fără să mă bat deloc. 
Jucăriile le împărțim, 
Pentru că noi ne iubim. 
 

Spun ,,Te rog!” și ,,Mulțumesc!” 
Pentru orice primesc, 
Pauza ompart cu tine 
Și ne jucăm foarte bine. 
 

Suntem copii civilizați, 
Ne jucăm ca niște frați. 
Și așa vom fi mereu 
Căci credem în Dumnezeu! 
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AGRESIUNEA ȘI VIOLENȚA ŞCOLARĂ 

                                                                                      SAMFIRA MARIA, CLS a VII-a 
ȘCOALA GIM. NR.116, BUCUREȘTI,COORDONATOR: SLĂNINOIU LIDIA 

 
Este bine cunoscut faptul că societatea contemporană, societatea în care trăim este 

din ce în ce mai plină de convulsii, din ce în ce mai agitată, şi agresivitatea şi violenţa sunt 
extrem de prezente în viaţa cotidiană. Evident că mediul şcolar, ca parte a societăţii, nu 
poate fi ocolit de manifestările de violenţă. Prin urmare, violenţa în şcoală nu este un fe
nomen social complet nou, fiind definit drept acel fenomen care cuprinde orice formă de 
manifestare a unor comportamente ce implică violenţa verbală şi fizică. 

 Cercetătorii consideră că orice definiţie a agresiunii trebuie să cuprindă trei crite
rii: 

1)faptul că este un comportament agresiv menit să rănească pe cineva; 
2)se realizează în mod repetat în timp; 
3)are loc în cadrul unei relaţii personale carcaterizată de un dezechilibru de putere.  
 În opinia cercetătorilor, un elev este agresiv sau victimizat atunci când el sau ea 

se expune, în mod repetat dealungul timpului, la acţiuni negative din partea unuia sau mai 
multor elevi. De asemenea, ei consideră că cineva poate face distincţia între agresiune 
directă/ victimizare (cu atacuri relative deschise asupra victimei) şi agresiunea indirectă/
victimizare (izolarea socială şi excluderea intenţionată dintrun grup). 

 Alţi cercetători disting şi alte sensuri ale agresiunii. Primul sens, mai mult mai 
răspândit, este acela al abuzului sistematic de putere. Prin celălalt sens, mult mai restrâns 
„agresiunea este repetarea opresiunii, psihologice sau fizice asupra unei persoane mai 
puţin puternice sau asupra mai multor persoane sau asupra unor grupuri de persoane mar
ginalizate social.” 

 Actul violent este carcaterizat de următoarele elemente: 
1)intenţia iniţială de a răni; 
2)dorinţa expresă de a acţiona; 
3) atingerea sau rănirea cuiva, 
4) declanşarea comportamentului  de către o persoană sau de către un grup de per

soane mai puternice asupra altora care sunt mai puţin puternice; 
5) lipsa unor motivaţii ale faptei; 
6) reapariţia faptei; 
7) repetarea faptei ca factor de producere a unei stări de mulţumire. 
  Dintro altă perspectivă agresiunea este considerată a fi un comportament indivi

dual sau de grup caracterizat de agresiune directă asupra celorlalţi. Agresiunea este 
proactivă (începerea acţiunii fără niciun fel de provocare) sau reactivă (ca răspuns la actul 
iniţiat de altcineva), directă (de ex. deschiderea atacului) sau indirectă ( de ex. izolarea 
sau excluderea). 

     Aşadar, comportamentul agresiv constă în metode de intimidare fizice, psihice, 
sociale, verbale sau emoţionale de către o persoană sau un grup de persoane. Agresiunea 
este considerată a fi orice faptă cum ar fi lovirea sau poreclirea care te face să te simţi 
furios, rănit sau supărat. 

  Prin urmare, agresiunea şi violenţa se află întro stare  de perfectă complementari
tate.   

Bibliografie: 
Ferreol, G., Neculau, A., ViolenţaAspecte psihosociale, Iaşi, Ed. Polirom, 20 
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SPUNE NU VIOLENȚEI! 
 

Cărăneanț Andrada, elevă în cls. a VII-a, la Școala Gimnazială ”Aurel Sebeșan” Fel-
nac 

 

Acum e bine! Acum sunt bine! Acum suntem bine! Doar eu, mama și frații mei. 
Fără tata, care era pentru noi ca o apocalipsă! 

Mă simt ca și unul dintre supraviețuitorii Arcei. După o lungă viață trăită în 
ceață, am deschis ochii și am văzut lumea prin ochii unui supraviețuitor... 

Cu o săptămână înainte sămi fi părăsit familia, să fug de acasă, tata era iarăși 
beat. Sunt Finn, am 15 ani și îmi iubesc familia dar totul devenise de nesuportat! Toată 
lumea spune că sunt retras, trist pentru că port doar haine negre. Dar nimeni nu știe cât de 
repede mam maturizat trebuind să am girjă de frații mei mai mici. 

 Eram un copil normal, am mers la o școală obișnuită, aveam o casă și o familie 
fericită. Până când tatăl meu șia pierdut locul de muncă. Am auzit o discuție dintre mama 
și o prietenă spunândui că a făcut ceva ilegal și șeful la concediat. De atunci stăm întro 
rulotă, întrun cartier rău famat și în fiecare seară tata bea, strigă și devine violent.  

Aveam 13 ani când a lovito prima dată pe mama. Frații mei mai mici dormeau, 
dar eu eram acolo, și mama era acolo, și el era acolo, mort de beat. Nu iau plăcut prăji
turile mamei, așa că ia dat o palmă. Am simțito și eu parcă lipindumise de obraz. Am 
tăcut. Nu am avut curajul să spun nimic.  

Apoi a început să fie violent și cu noi, copiii. Nu conta dacă era beat sau nu. În 
fiecare zi era scandal, ceartă, mama tot mai necajită și toți plângeam tot mai des. Nu 
vroiam să urmez același model. Vreau să ies din această situație, vreau liniște. Vreau să 
fiu un copil cu o familie normală. 

Am fugit de acasă datorită acestor probleme. Mamei mele îi era frică săl 
părăsească. Dar eu mam săturat de atâta violență verbală și fizică din familia mea!  

În cele din urmă, văzând gestul meu și că nu mă mai întorc, mama șia făcut 
curaj, ia luat pe frații mei și a plecat. Acum sunt împreună, eu, mama și frații mei și fără 
violență! 

Ceaș putea spune eu despre violență? Un copil abuzat e un copil umilit care 
reușește greu să depășească aceasta. Violența înseamnă agresivitate și parcă această agre
sivitate se propagă tot mai mult și tot mai repede. Poate fi verbală sau fizică...oricum do
are! Agresivitatea trimite foc și gheață. Aceasta poate fi stopată prin implicarea tuturor și 
făcută publică. Toți trebuie să cunoască efectele devastatoare ale violenței. Informarea se 
poate face prin spoturi publicitare, pliante și întâlniri în cadrul școlii cu psihologi. Cei care 
au trăit violența trebuie încurajați să recunoască acest lucru pentru a depăși această 
situație! De aceea vam povestit și eu povestea mea!  

Doar împreună vom putea reuși! 
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STOP VIOLENȚEI! 
 

Corbei Amalia, elevă în cls. a VII-a la Școala Gimnazială ”Aurel Sebeșan” Felnac, 
jud. Arad 

 

Stela era atât de gingașă și de frumoasă, de o delicatețe atât de rară, era doar o 
copilă. Avea părul lung, negru ca abanosul, doi ochi mari, albaștri, plini de vise. Pe cât de 
mică pe atât de isteață, dar, cu o copilărie tristă.  

Părinții Stelei munceau de dimineața până seara pentru a avea un trai decent. Dar 
neajunsurile creșteau și ele odată cu Stela. Pe măsură ce creștea, hainele deveneau mai 
scumpe. Era tot mai greu pentru ei. Cu fiecare zi erau tot mai îngrijorați că nui pot oferi 
fetei lor un viitor frumos. Și timpul pe care îl petreceau împreună era din ce în ce mai 
puțin. Cu toate acestea Stela nu se schimbase foarte mult, era la fel de gingașă și plină de 
viață. Întruna din zile părinții îi spuseseră că se vor muta în altă localitate deoarece șiau 
găsit un loc de muncă mai bine plătit. A fost o veste groaznică pentru Stela. Dar a accep
tat. 

Și astfel a îneput clasa a VIIIa la o școală nouă, mare, cu laboratoare bine echi
pate și cu un parc magnific în apropierea școlii. În prima zi de școală, o zi senină de 
toamnă, Stela a intrat voioasă în curtea școlii. Văzu un grup de fete cam de vârsta ei, fru
moase, vesele, încântătoare. Ea se apropie de ele cu gândul de a se împrieteni, cu inima 
bătândui foarte tare. De îndată ce ajunse lângă ele nu mai putu rosti de cât un titmid 
”Bună”, căci una din fete a început să râdă, sa luat de felul cum era îmbrăcată, ia spus că 
seamănă cu un copil de pe străzi, că probabil nici părinții nu o iubesc. Era șocată, dar sa 
îndepărtat fără să mai spună nimic. Speranțele i sau năruit.  

Din nefericire acuzele nejustificate la adresa ei sau repetat. A încercat să nu 
spună nimănui nimic dar era mereu tristă. Ești urâtă! Ce bluză ieftină! Ce papuci! Ce fac 
părinții tăi? Erau întrebări ironice pe care le auzea des, direct și la care nu riposta nicio
dată. Ariana, liderul fetelor, era cea mai arțăgoasă. Întro pauză ia spus că probabil nu 
este un copil dorit, că este o greașeală.  

Ar trebui să fii fără inimă pentru a rosti cuvintele acestea cu zâmbetul pe buze. 
Nici măcar un om în toată firea nu poate suporta atâta durere! Stela a alergat spre casă, 
plângând! 

În primul colț sa izbit însă, de un băiat cu trăsături fine, înalt, cu o privire adâncă 
și plină de afecțiune. Au făcut cunoștință, îl chema Adam. După multe insistențe el a aflat 
de ce plângea. Adam sa oferit să meargă împreună până la școală, dar ea a refuzat știind 
că fetele își vor bate joc de ea din nou. După mai multe promisiuni, Stela sa întors în 
curtea școlii la brațul lui Adam. Nici nu au intrat bine pe poartă, că Ariana sa năpustit 
asupra lor aruncândule o privire plină de răutate și spunând că probabil din milă Adam o 
însoțește. Cu mult calm, el ia explicat Arianei (auzea și Stela) că lui nui pasă cum este 
îmbrăcat un om, deoarece este mult mai important sufletul său. Nu hainele îl fac pe om, ci 
invers. Tonul, privirea și puținele cuvinte, spuse însă din suflet, au făcuto pe Ariana să 
plece rușinată. Pentru Stela a fost suficient să înțeleagă ce special e Adam. Era pentru 
prima dată când se simțea în siguranță în curtea școlii. 

Au rămas prieteni și șiau promis că indiferent ce cale vor urma, prietenia lor va 

rămâne peste timp. 
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FAMILIA, IZVOR DE IUBIRE SI RESPECT 
(ESEU) 

 
                                                                                 Elev Gheorghe Claudiu, clasa a IX a 

                                                               Prof. coordonator Dinculescu Nicolae 
                                                                     Liceul Tehnologic”Nicolae Dumitrescu”Cumpana 

 
 
 

 
 Familia este mediul in care venim pe lume, ne dezvoltam si la randul nostru ne 
formam o familie. Este locul unde gasim intelegere, liniste si solutii la problemele care ne 
framanta, dar cu conditia ca in familie sa existe comunicare, respect si iubire. 
 Exista retete ale fericirii in familie? Ce importanta are comunicarea intre sot si 
sotie, intre parinti si copii, intre frati? Ce factori distrug armonia unei familii? Unii dintre 
cei mai importanti factori care mentin familia unita sunt : stima si iubirea reciproca, 
dorinta partenerilor de a duce o viata comuna, implicarea acestora in cresterea si 
educarea copiilor, comunicarea autentica intre membrii familiei, existenta unei locuinte 
proprii si a unor si a unor venituri satisfacatoare. 
 O familie armonioasa are un mod de viata echilibrat datorita deschiderii si 
dorintei membrilor ei de  a indeplini in mod complet rolurile in cadrul familiei. Cu alte 
cuvinte, armonia familiala este produsul unei relatii bazate pe incredere, respect si iubire 
intre sot si sotie, parinti si copii, parinti si bunici, bunici si copii. 
 In majoritatea familiilor din tara noastra comunicarea se opreste. Principalul 
mod de a relationa se rezuma la intamplarile zilnice: probleme legate de familie, 
problemele copiilor, lipsa anumitor necesitati. 
 Din punctul meu de vedere, o familie fericita este aceea care nu detine nici un 
secret intre membrii acesteia, dar si fara abuzuri. 
 In concluzie, o familie fericita este ambitioasa, plina de intelegere si respect 
reciproc. Ma bucur ca fac parte din aceasta incredibila categorie de familie. 
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O FAMILIE FERICITA 

(eseu) 
 
 

                                                                                  Elev Craciuneanu Cristina, clasa a VIIa B 
                                                                      Prof. coordonator Dinculescu Nicolae 

                                                                       Liceul Tehnologic”Nicolae Dinculescu”Cumpana 
 
 

 O familie fericita consta in armonia membrilor  sai cat si in relatiile de intelegere 
si respect dintre acestia. 
 Intro astfel de familie, parintii trebuie sa adopte un comportament exemplar, 
model pentru copii, sa aiba incredere  in copiii lor si sai invete pe acestia cum sa se 
comporte in anumite situatii. Pentru a cladi o astfel de familie plina de veselie si de iubire 
este nevoie de absolut toti membrii acesteia. 
 Nu de putine ori comportamentul neslefuit si vocabularul  urat al parintilor este 
copiat de copii si considerat ca fiind modern. De aceea in preajma copiilor parintii trebuie 
sa vorbeasca frumos, sa se  comporte frumos spre a oferi acestora un exemplu demn de 
urmat. 
 In acest sens nu se accepta certuri, scandaluri sau batai in prezenta copiilor, 
pentru ca o familie fericita trebuie sa traiasca in armonie, in liniste si sa construiasca 
frumosul cu pricepere, cu migala si cu multa, multa emotie. 

Întro atmosfera de violenţă, copilul devine de multe ori neglijat, expus tutu
ror relelor; el va ramane  singur, cu o imagine neclara insotita de tipetele celor din jur. 
Această situaţie este probabil şi explicaţia numărului mare de copii care au rezultate sla
be la invatatura. De aceea ei trebuie întotdeauna motivaţi pentru a se implica în activita
tea de învăţare. 
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VISUL 
Sas Alexia Maria, clasa a IVa C  

Şcoala Gimnazială ,,Ioan Opriş” Turda, jud.Cluj 
Prof.înv.primar Duca Elena Monica 

 

Copiii sunt bulgărașii de aur din lumea magică a copilăriei. În acest tărâm toate 
visele se împlinesc.Acolo nu exista tristețe, buzele lor știu doar să râdă. Copilul are drep
tul de a fi protejat împotriva orcăror forme de violență, vătămare, abuz fizic sau mental, de 
abandon sau neglijență, de rele tratamente sau de exploatare. În cazul în care copilului i se 
încalcă acest drept, el poate suna la 11611, telefonul copilului. 

Convenția cu privire la drepturile copilului a fost adoptată de Organizația 
Națiunilor Unite pe data de 20 noiembrie 1989.  

  Mara, este o fetiță de numai  10 ani ,orfană de mamă care locuiește îm
preună cu tatăl său întro căsuță veche, sărăcăcioasă de la marginea satului. Este o fetiță 
foarte frumoasă cu părul bălai precum spicele de grâu în lumina soarelui și cu ochii 
albaștri ca și cristalul, care a fost nevoită să se maturizeze mult prea devreme luând locul 
mamei. Cu toate că Mara se confrunta cu multe probleme din cauza lipsurilor de acasă și 
adormea de multe ori flămândă, ea era o fetiță inteligentă si cuminte care avea rezultate 
foarte bune la școală, însă tatăl ei nu era de aceeași părere. Acesta venea deseori ,seara, 
acasă băut și începea săși verse amarul pe fiica lui. Îi reproșa acesteia că mâncarea nare 
gust,  vasele nu sunt așezate în dulăpior, hainele nu sunt la locul lor,  și începea so love
sacă fără milă. 

 Acest abuz se repeta aproape seară de seară, deși pe umerii Marei atâr
nau toate greutățile casei și ea încerca să facă față atât acasă cât și la școală. În fiecare zi 
ea era nevoită să gătească, să făcă curat, să hrănească animalele din gospodărie, iar noap
tea învăța şi își scria temele. 

Întro noapte, nu putu să adoarmă, așa că deschise fereastra și începu să privea
scă mantia de stele argintii. Peisajul părea scos dintrun basm. Întrun final, pleoapele i s
au închis, iar în visul său i    sa arătat un spiriduș care ia spus: 

             STOP VIOLENŢEI! Tatăl tău îți înclacă anumite drepturi..Poți suna la 
telefonul copilului,116111, pentru a relata abuzurile repetate ale tatălui tău! 

A doua zi se trezi disdedimineață  și merse la școală. Mara își face curaj și îi 
spuse doamnei învățătoare despre abuzurile la care o supune tatăl său, deși ea încearcă în 
fiecare zi să se ocupe atât de treburile gospodărești, cât și de școală. 

Doamna învățătoare anuță autoritățile, iar Mara este luată din familie și dusă într
o casă frumoasă, primitoare la o familie care nu avea copii, deși își doreau. Aici Mara 
avea camera ei, frumos colorată și mobilată, unde drepturile îi erau respectate, ea a 
început din nou să se simtă copil. 

Copilăria este precum o stea căzătoare și trebuie să o prețuim. 
Dacă aș putea aș presăra în sufletul fiecărui copil câte o picătură de lumină, 

speranță, bucurie pentru a fi fericit. 
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NU FI VIOLENT 
  Rus Alexandra Maria 

Şcoala Gimnazială ,,Ioan Opriş”Turda,Jud.Cluj 
Prof.înv.primar Duca Elena Monica 

 

Dacă eşti furios, 
Nu trebuie sa fii răutăcios. 
Violenţa nu schimbă nimic, 
Rămâi la fel, mare sau mic. 
 

Verbal sau nu, 
Este neplăcut. 
Mai ales când eşti mic, 
Nu poţi face nimic. 
 

Dacă eşti mare  
Ai mai multă răbdare. 
Şi aşa mai departe, 
Poţi să vii cu mai multe fapte. 
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Împotriva violentei! 
 
Daca ai probleme acasă, 
Nu te întrista. 
Dacă părinții tăi te bat, 
Chiar exagerat, 
Pe urme nu le călca, 
Exemplul nu le urma, 
La școală nu te descărca. 
De ce să sufere un copil din cauza ta? 
Doar pentru ca tu nu te poți controla? 
Te doare mult, e dențeles, 
Părinții tăi asta au ales. 
Daca vezi canceput o bătaie, 
Despartei chiar dacă te alegi cu o vânătaie. 
Si spunele :,, Gata! Terminați! 
Pe cine credeți că impresionați? 
Sau pur și simplu nu vă suportați? 
Acest comportament este greșit, 
Cine știe ceați fi pățit, 
Dacă eu nu vaș fi despărțit!’’ 
Bătaia nu ajuta la nimic, 
Aveți doar de suferit. 
Haideți să fim cu toții uniți, 
Și săi facem fericiți, 
Pe toți cei iubiți. 
Pentru o lume mai bună, 
Fără minciună, 
Fără dependență, 
Și fără violență! 
Să oprim indiferența! 
Să combatem violența! 
 

 

Mureșan Maria 
Clasa a VIIa 
Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru 
Prof. coordonator – Dumitru Adriana 
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Violența 
Este o lume ciudată, 
Totul bizar și fărănțeles 
Dar știu că o dată 
Pacea va domni în Univers. 
Spune stop violenței! 
Continuă și speră în pace 
Si totul iți va plăcea. 
Nu mai sta pe gânduri, 
Puneți o întrebare, 
Ce vei face oare? 
Când vor fi și lupte, 
Când vor fi și arme, 
Care vor distruge, 
Care vor învinge, 
Ce vei face oare 
Când nu va mai fi pace? 
 

Hoza Violeta 
Clasa a VIIa 
Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru 
Prof. coordonator – Dumitru Adriana 

Fără violență 
 

Fără violență 
Nu se poate trăi? 
Fără violență 
Vei trăi mai fericit. 
Fără violență 
Viață bună vei avea. 
Fără violență 
Vei știi censeamnă dragostea. 
Nu fi violent! 
Căci asta nu e bine! 
Îmbolnăvești oamenii 
Dar mai ales pe tine. 
 

Băieș Delia 
Clasa a VIIa 
Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru 
Prof. coordonator – Dumitru Adriana 
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Fără Violență 
Holbură Ionela, cls. A XIa A Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu, Maieru 

Prof. coordontor: Dunca Claudia 
 

 

Fără violență 
Nu poți trăi?  
Fără violență 

Vei fi mai fericit! 
Fără violență 

Viață bună vei avea 
Fără violență 

Vei ști censeamnă dragostea 
Nu fii violent, 

Căci asta nu e bine 
Îmbolnăvești oamenii, 
Dar mai ales pe tine. 
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Spune nu volenței! 

 

Nu lovi oamenii, făcându i să sufere! 

Nu lovi animalele, pentru că și pe ele le doare! 

Nu strivi insectele, văduvind natura de zumzete! 

Nu călca în picioare florile, pentru că ele suspină până când se ofilesc și 

mor! 

Nu speria porumbeii albi cu arme nemiloase, lăsați i să zboare nestin

gheriți, să poată duce pe aripile lor pace întregii lumi! 

Oricare ar fi situația, vilența nu este o soluție! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spune nu violenței! 

Andone Robert Constantin  

Clasa I 

Școala Gimnazială Oniceni 

Județul Suceava 

prof. Florea Elena Loredana 
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REBUS 
COPILĂRIE FĂRĂ … 

Completând corect rebusul, veți descoperi pe verticala A B soluția: 
                                                        

A 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           B 
 
 
 
 
1.Ne fac copilăria mai frumoasă, le citim și ascultăm cu plăcere. 
2.Fetița cu  …  roșie. 
3.Era isteț și încălțat. 
4.A reușit să l păcălească pe urs. 
5.Frumoasa poveștilor românești: … Cosânzeana. 
6.Avea doi bani. 
7.Era urâtă, dar s a transformat întro lebădă frumoasă. 
8.Cel mai mare povestitor român (Ion …). 

 
Copilărie fără violență 

Dăscălescu Nicoleta Elena  

Clasa I 

Școala Gimnazială Oniceni 

Județul Suceava 

prof. Florea Elena Loredana 

  
1.               

  

2. 
              

  

  3
. 

              

  
4. 

            
  

  
5. 

            
  

  
6.               

  

  
7.   

            
  

  
8.   

  
          

  



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

498 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

499 

SPUNE  „NU”VIOLENŢEI! 
 
 

Violența este un subiect care nu apare aşa uşor în discuții, dar este întâlnit în 
multe cazuri. Violența poate fi verbală sau fizică. De obicei cea mai întâlinită formă de 
violenţă este cea verbală, deoarece în ziua de astăzi înjurăturile sau jigniriile sunt mult mai 
folosite decât aprecierile sau complimentele adresate unor persoane. Dar nu o putem scoa
te din discuție nici pe cea fizică, deoarece neam obişnuit ca pe toate canalele TV, pe toate 
rețelele sociale şi în general în mass media să primim informații despre aceste subiecte în 
fiecare zi. 
             De obicei abuzurile, loviturile, bătăile sunt pornite de la bărbații care ori se bat 
între ei, ori îşi bat copii şi nevestele după ce consumă alcool. Dar nici femeile nu se lasă 
mai prejos. Când se prind una pe alta ori, se trag de păr până cad extensile, ori îşi rup 
unghile false, ori se bat în grup cu gențile. Până acum nu sau auzit multe ştiri despre cum 
femeile bat bărbații, dar nu cred că mai este mult până când o să apară pe toate posturile 
de televiziune ,,Şoc,şoc,şoc un bărbat a fost agresat cu bestialitate de o femeie." Aceste 
bătăi sun prezentate cu umor deoarece gândirea pe care o au aceste femei cred că este ,, de 
ce să ne arătăm feminitate, când ne putem arăta talentele pentru artele marțiale''. Oprindu
ne  din ,,a face haz de necaz", violența este un lucru rău pe care nul putem elimina aşa 
uşor din lume, dar putem spune ,,NU" violenței şi lucrurilor rele, şi,  poate aşa lumea va 
deveni puțin mai bună şi mai fericită.  
             Informândumă mai mult despre acest subiect şi aflând mai multe detalii triste 
despre violență, pot doar săi mulțumesc lui Dumnezeu că în familia mea nu se întâmplă 
asemenea lucruri şi că nu sunt o victimă a violenței.  
             Trebuie să arătăm că violența nu este un lucru aşa simplu şi trebuie să ajutăm per
soanele care se află în astfel de situații dificile.  
Mesajul meu puternic este ,,Spune NU violenței!" 
    
 
 

                                                        Titlul lucrării:Spune Nu violenţei 
                                                                          Numele şi prenumele elevului: Surdu Elena 

                      Clasa: a VIa 
                                                         Şcoala: Gimnazială Moieciu de Jos 

                                                                    Localitatea şi judeţul:Moieciu, jud.Braşov  
                                                                         Numele cadrului didactic coordona

tor:Florescu Ioana 
                                 Secţiunea :Literatură 
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VIOLENŢA, CAUZA SUFERINŢEI 
 

 

     Violența reprezintă hărțuirea în mod direct sau  în mod indirect a unei persoane 
sau a unei ființe. Fiind o lipsă de stăpânire în vorbe sau în fapte,  ea nu este un mod de a 
relaționa,  ci un mod de a agresa o persoană.  Violența este de două tipuri: violență fizică  
și violență psihică.                                                         Violența fizică reprezintă utilizarea 
intenționată a forței pentru a produce suferință. Uneori, violența răsare în urma unui 
conflict. Violența fizică poate începe doar de la o simplă amenințare, dar poate ajunge 
până la o bătaie cruntă.  Agresarea fizică poate produce daune majore, în urma cărora, cel 
agresat poate rămâne cu niște traume îngrozitoare, de neimaginat.  

Suferința nu este produsă doar cu ajutorul violenței fizice, ci și cu ajutorul vio
lenței psihice. Violența psihică  sau violența emoțională reprezintă utilizarea unui limbaj, 
cu scopul de a influența întrun mod negativ dezvoltarea personalității unei persoane. Ea 
are la bază șantajul emoțional şi afectează sufletul întrun mod  indirect, deoarece insulta 
nu implică forță fizică. Violența psihică este un mod de exprimare pentru unii oameni, 
însă este unul foarte dur, întrucât poate distruge încrederea în sine a persoanei agresate 
verbal. Uneori, insultele și limbajul neadecvat pot depăși granițele suferinței și pot ajunge 
să distrugă  starea de spirit și sentimentele de bucurie ale persoanei aflate în cauză. Păre
rea mea despre violență este că trebuie să fie oprită cât mai urgent pentru a nu afecta și 
mai multe persoane. Chiar dacă există o vorbă care spune că bătaia e ruptă din rai, nimeni 
nu poate demonstra aceasta. Această vorbă este una dintre cele mai mari minciuni posibi
le, deoarece  bătaia e  un mod de a maltrata pe cineva,  iar maltratarea nu este un lucru 
sfânt. Eu nu înțeleg cum unii oameni au un suflet atât de rece încât să bată cu bestialitate 
sau să jignească pe cineva până când acesta să ajungă în pragul suferinței. 

 

 

                                                            Titlul lucrării:Violenţa, cauza suferinţei 
                                                                          Numele şi prenumele elevului: Negrea Vic

toria 
                   Clasa:a VIa 

                                                         Şcoala: Gimnazială Moieciu de Jos 
                                                                     Localitatea şi judeţul:Moieciu, jud.Braşov  
                                                                           Numele cadrului didactic coordona

tor:Florescu Ioana 
                                 Secţiunea :Literatură 
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ŞI EU VREAU CA VIOLENŢA SĂ DISPARĂ! 
 
 

              ELEV: DEDU ANDREI-GABRIEL, CLS. a III-a A 
        ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA 

Coordonator: prof. înv. primar Florescu Laura 
 

 
 
 Am învăţat la şcoală, încă din clasa pregătitoare, că omul este o fiinţă care 
simte tot timpul nevoia să trăiască alături de alţi oameni. Am aflat că în societate există 
reguli care trebuie respectate şi aşa reuşim să nu deranjăm alţi oameni. Dar cu toate 
acestea, nu toţi ne comportăm civilizat în locurile publice. 
 Am citit în dicţionar că violenţa se referă la lipsa de stăpânire în vorbe sau în 
fapte. Ea apare atunci când cineva foloseşte voit forţa brutală, atât asupra altor per
soane, cât şi asupra naturii. 
 Zilnic aud, direct sau indirect, de la televizor despre elevi care se bat în pauze, 
după ce îşi adresează unul altuia cuvinte urâte, pline de duşmănie. De la lovituri se 
ajunge uşor la lucruri grave, care cer chemarea medicului sau a ambulanţei. Mă întreb 
de ce nu se pot rezolva toate neînţelegerile dintre ei printro comunicare civilizată, cu 
ajutorul unor prieteni, al familiei, al şcolii. 
 Am aflat că mulţi dintre aceşti copii lipsesc şi de la cursuri, uneori chiar renun
ţă la şcoală şi au alte preocupări, nepotrivite cu vârsta lor. 
 Violenţa despre care se vorbeşte la televizor am întâlnito şi în locurile în care 
mă aflam cu cu părinţii, şi oricât vor ei să mă protejeze de imagini nedorite, nu sa pu
tut întotdeauna. Am devenit martori, fără să vrem, la anumite situaţii. 
 În parcul de lângă blocul nostru, am văzut întro zi doi băieţi mai mari care s
au luat la bătaie de la jocul de table. Norocul a fost că a intervenit la timp un bărbat 
mai în vârstă, iar tinerii au plecat, până la urmă, vorbinduşi prieteneşte. 
 În altă zi, eram cu bunica mea în autobuz şi am observat cum un băiat a brus
cato pe controloarea care ia cerut să prezinte biletul de călătorie. Pentru că nu îl 
avea, a început so jignească, iar apoi so împingă pentru aşi face loc să coboare, de
oarece autobuzul ajunsese în staţie. Când a vrut so lovească, doi călători lau ţinut pe 
băiat, iar şoferul a blocat uşile şi a chemat poliţia. Trebuie să recunosc că, în acele mo
mente, mam temut pentru mine şi pentru bunica mea, chiar dacă nu eram prea 
aproape de cei doi. 
 Ştiam de la mama şi de la doamna învăţătoare că, de cele mai multe ori, com
portamentul părinţilor şi ceea ce vede copilul acasă sunt de vină pentru felul în care 
acesta creşte şi se comportă cu cei din jur. Dacă părinţii lasă un copil nesupravegheat 
aproape toată ziua, dacă nu îi acordă atenţie, dacă nu îi explică ceea ce nu înţelege, 
dacă îl pedepsesc prea dur, acesta nu va creşte cum trebuie. Când va fi mare, va deveni 
un om violent, nu îşi va respecta părinţii, bunicii, prietenii, vecinii, colegii şi profesorii 
de la şcoală. 
 Deşi am doar zece ani, am ascultat şi am folosit toate sfaturile celor ce au grijă 
de mine şi mă iubesc. Şi eu mă mai enervez, uneori chiar foarte tare, însă am fost edu
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cat de mic să nu răspund cu violenţă la violenţă. Câteodată mam ales cu adjectivul 
„fricos”, pentru că am refuzat să intru în vreo ceartă, dar mie mia fost mai bine aşa, în
cercând să ocolesc astfel de situaţii şi săi determin şi pe alţii să o facă. 
 Sunt foarte hotărât să spun NU! violenţei, ori de câte ori o observ în jurul meu. 
Vreau să cresc întro lume în care oamenii să vorbească civilizat unii cu alţii pentru aşi 
rezolva problemele! Aş vrea să mă simt în siguranţă oriunde merg şi să nu mai văd per
soane care îşi fac rău una alteia! Ştiu că aceasta depinde doar de noi! 
 
 

FAMILIA MEA 

 

 

Mama mea e ca o zână 

Iubitoare, grijulie, 

Zi de zi , ea mă ngrijeşte, 

Pentru mine ea munceşte. 

 

 

Tatăl meu, vesel mereu 

Mă ajută când mie greu. 

Îmi dă sfaturi bune –n viaţă, 

Ce le iau ca o povaţă. 

 

 

Cu bunicul şi bunica,  

Mă joc toată ziulica. 

Am fost astăzi la plimbare. 

Sadunăm un pic de soare. 

 

 

Asta e familia mea, 

Ce mă laud  mult cu ea. 

Lângă ea îmi este bine, 

Pentru că  i mereu cu mine. 

 

 

GĂLBENUŞE ALIN                 

Clasa:  a III-a 

Şcoala : Lic. Tehnologic Izvoarele,  Olt 

Numele   îndr :  GAVRILĂ  ALEXANDRINA -  LILIANA 

 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

503 

 

 

 

 
 

 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

504 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

505 

 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

506 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

507 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

508 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

509 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

510 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

511 

 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

512 

                                                “LUPTA CU ÎNGERUL”  
                        
Chifor Crăciun Miruna, clasa a XIIa, Liceul de Arte “Ionel Perlea”, Slobozia 
                                                     
 
                Mam întrebat cine mia vorbit prima dată despre nonviolență, despre 
toleranță. Și am găsit răspunsurile: mama, bunica, profesorul de religie, preotul, litera
tura. Asupra acestui aspect vreau să insist. Literatura prin sine transmite un mesaj mor
alizator: Spune NU violenței. Un text mia atras atenția prin semnificația lui: este vorba 
despre o luptă, dar ce luptă…. Ea nu are nimic dureros sau dramatic, nu presupune sânge 
și moarte, nu jertfă absurdă. Este o luptă cu îngerul, cu sinele. Este o luptă albă, din care 
omul iese învingător. „Lupta” presupune:adversari (doi sau mai mulţi), conflict, persoane 
aflate de o parte şi alta a baricadei. Aici sintagma „cu îngerul” este sinonimă expresiei 
”contra îngerului ”. Acesta este orizontul de aşteptare al cititorului în legătură cu textul, 
aceasta este prima impresie furnizată de titlu. Perceperea subiectivă a textului am reali
zato sugestiv prin „harta lecturii”, printro invitaţie la lectură de tipul: „Lectura este un 
drum prin lumea textului. Intră fără sfială în această lume. Notează un cuvânt, desenează 
un simbol, scrie ce vezi, ce auzi, ce simţi pentru fiecare pasaj citit”. 
               Această tehnică a „jurnalului dublu” mia adus în caietul meu de notițe următoa
rele citate semnificative: ”nu era nici leu, nici fur. Părea o arătare de călător de pe alt 
tărâm”/„ ce vrei ? răcni ciobanul”/ „ luptă” răspunse celălalt ca şi cum ar fi spus bună
seara”/ „Iacob sa luptat cu îngerul, nu împotriva lui”/„luptau luptă dreaptă, încinşi cu 
braţele”/„ fiecare din noi, măcar odată în vreme, trebuie să ne măsurăm cu trimisul 
Domnului la un popas , sub sicomor, lângă o fântână de răscruci”/ „ omul alăturat de 
înger sugea fluid sfânt, care trecea în el ca în legea vaselor comunicante”. 
               Am observat că titlul este dezvăluit întru totul de fraza ”Iacob sa luptat cu înge
rul, nu împotriva lui”, prepoziţia „cu” în acest  context devenind elementul surpriză; ea 
semnifică, de fapt, o luptă „alături de”, „împreună cu”. Alte simboluri dezvăluite: 
”măsurarea noastră cu îngerul”momentul delicat, dificil din viaţă; „necunoscutul îi căzu
se drag” ne iubim îngerul, căci el ne este ajutor .„ciobanul răcneşte, îngerul vorbeşte 
parcă ar fi spus bună seara” omul este exagerat, îngerul este ponderat; „îngerul este 
virtute şi har, alcătuit din şapte stihii mai mult” –îngerul este de sus, este putere divină; 
„el nu era Mesia, menit să săvârşească  deplin transfuzia divină”îngerul este trimis de 
Dumnezeu, dar nu  Creatorul însuşi. 
            Astfel s a conturat  o nouă interpretare a textului, aceea de parabolă, de lecţie de 
dragoste a Divinului faţă de Om. Parabola lui Voiculescu are ca punct de plecare textul 
biblic, dar dincolo de timp, ea pune în lumină un mesaj nonviolent. Tinerii trebuie să se 
lupte, dar cu blândețea vârstei, trebuie să se războiască, dar cu viața, cu provocările, nu 
cu ceilalți. Experiența acumulată prin depășirea problemelor este calea spre o viață mo
del, în care toleranța si onoarea, cinstea și cumpătarea vor prima. Iar acest model îl furni
zează, așa cum am spus la început, familia, biserica, școala și, mai ales, literatura, calea 
spre sine, așa cum o numea Steinhardt „ Prin alții, spre sine”. 
        Pluralitatea receptării acestui text  reconstruiește sensul în funcţie de variabilele 
individuale. Fiecare  intră în această experienţă cu propriile valori, propriile repere şi cu
noştinţe, chiar cu o anumită stare de moment care poate favoriza sau îngreuna recepta
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rea. Este deci firesc ca înţelegerea şi interpretarea textului să reflecte personalitatea fie
cărui cititor în parte. Pluralitatea înseamnă fireşte opinii diferite, chiar opuse, dar şi nu
anţări sau subtilităţi ale unei intepretări apropiate. Toate, însă, duc la un numitor comun: 
toleranța.  
 
 
 

 

SPUNE STOP VIOLENŢEI! 
 

Haideţi toţi, 
Cu mic, cu mare 
Să învăţăm 
Un lucru mare! 
 

Spune “Nu violenţei” 
Fii tolerant, cumpătat 
Căci aşa părinţii mei 
Aşa mau învăţat 
 
 
Aşa vom trăi 
Întro lume senină 
Şi ne vom iubi 
Cu toţii, din inimă. 
 
 
 

 

 

 

TITLUL LUCRĂRII: SPUNE NU VIOLENŢEI! 
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: IORDACHE MIHAI 
CLASA: A IV–A A 
ŞCOALA: GIMNAZIALĂ MĂRGINENII DE JOS 
LOCALITATEA: MĂRGINENII DE JOS, JUDEŢUL PRAHOVA 
COORDONATOR: PROF. ÎNV PRIMAR GRIGORE DIANA 
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COMBATEREA VIOLENTEI 
 

Violenta nu e buna. 
 Asta chiar nu e o gluma!  
Trebuie sa ajutam copii, 
 Au si ei dreptul de a trai.  

Ea e o problema mare,  
Nu o pune lancercare!  
Oamenii trebuie respectati,  
Violenta so evitati! 

Legile trebuie aplicate;  
Vietile trebuie schimbate!  
Nu agresati,nu bateti 
 Caci nu e bine deloc ce faceti. 

 Haideti sa salvam societatea, 
 Sa aducem inapoi bunatatea,  
Sa nu mai fie suflete indurerate,  
Daca ne straduim asta chiar se poate. 

 Impreuna vom reusi.  
Violenta o vom opri! 
 Mai exista o salvare,  
Nu vei mai trai in frica si teroare.  

Sa traim fara miciuna;  
Sa facem lumea mai buna;  
Sa domneasca pacean lume!  
Eu va spun asta pe bune 

 Inima noastra trebuie sa rada de fericire  
Si sa simta multa iubire;  
Nu sa planga de tristete  
Si savem lacrimi pe fete.  

SA DISTRUGEM  DEPENDENTA ! 
SA OPRIM  INDIFERENTA ! 
SA COMBATEM  VIOLENTA! 

Combaterea Violentei 
VIGI ROXANA CLASA A VIA 

COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI ARAD 
PROF. COORDONATOR: GROZA CLAUDIA MARIA 
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Spune NU violenţei! 

Ureche Silvia, clasa a VIIIa 
Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu 
Loc. Maieru, Jud. BistriţaNăsăud  

Victoria obţinută prin violenţă este  
echivalentul unei înfrângeri, pentru că este temporară.  

 Mahatma Gandhi 
 

            Violenţa este o manifestare agresivă a unor sentimente reprimate (ură, invidie, 

rebeliune). În ziua de azi o întâlnim peste tot, poate şi pentru că omul modern are parte de 

multe frustrări şi trăieşte întrun stres permanent. Şi atunci ne punem o întrebare firească : 

Este oare violenţa o boală? Pentru a putea răspunde trebuie să ne aplecăm asupra unor 

aspecte pe care le întâlnim în cotidian. Modelele pe care cei mici şi cei mari le au în mi

jloacele de comunicare în masă şi în familie promovează un limbaj agresiv şi comporta

mente deviante. Din păcate, aceste modele pe care le vedem zilnic îi pot aduce pe unii 

tineri în situaţia de a încălca legea, fiindcă nu au învăţat ce e permis şi ce nu, iar uneori, 

din păcate, tinerii ajung infractori fiindcă nu pot săşi dea seama de gravitatea faptelor lor 

şi nu se gândesc destul înainte de a acţiona. Violenţa este de fapt un indicator al 

nesiguranței generalizate. Ea devine o armă atunci când o persoană se simte amenințată, 

atunci când sentimentul de insecuritate atinge un anumit nivel. Ceea ce, după părerea mea, 

este în totalitate adevărat. Poate că, trăind în “jungla urbană” ni se pare că trebuie să ne 

apărăm în viaţa de zi cu zi cu un anumit fenomen de autoapărare prin replici dure cu 

potențial nu neapărat rău voitor, ci spuse mai degrabă inconștient, ca un reflex creat prin 

contactul zilnic cu expresii şi cuvinte jignitoare, care ne ajută să ne eliberăm de presiune 

aruncândo asupra altor oameni. Iar oamenii ajung sa comită aproape fără săşi dea seama 

acte de violenţă care produc suferință nu doar celor care sunt victimele ei, dar şi celor care 

le produc, fiindcă aceştia pot ajunge infractori dacă încalcă limitele legii. 

            Consider că şi modelele greşite de limbaj sau comportament chiar de la unele de

sene animate, filme sau emisiuni (chiar cele pentru copii) au o influenţă extrem de mare 

asupra modului violent în care se comportă adolescenţii cu ceilalţi. Massmedia ne infor

mează despre acest fenomen care afectează multe persoane. Mulți oameni importanți spri

jină mai multe asociații de protejare a copiilor abuzați în şcoală sau în familie. În ultimul 

timp, multe instituţii şi asociaţii nonguvernamentale au început să analizeze comporta
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mentul copiilor şi tinerilor în şcoli şi să caute remedii pentru aceste manifestări violente 

care se întâlnesc atât de frecvent, încât mulţi dintre noi nici nu le mai iau în seamă şi poate 

consideră că nu pot face nimic împotriva acestui fenomen. Termenul de “bullying” începe 

să fie din ce în ce mai des folosit atunci când vorbim despre comportamentul elevilor în 

pauze şi în afara şcolii. Acesta denumeşte acte de violenţă psihică şi fizică dintre care jig

nirile referitoare la aspectul fizic, excluderea unor copii din grupurile informale din colec

tivele de elevi. Înjurăturile sau chiar ameninţările sunt printre cele mai des întâlnite. Dar 

observaţia stării de fapt este doar primul pas, care trebuie urmat de multe acţiuni care să 

remedieze această situaţie. 

            Faptul că se încearcă găsirea de soluţii este îmbucurător şi ar trebui să ne aducă 

speranţa că în viitor şi în societatea românească lucrurile se vor schimba în bine. Totuşi, 

dacă violenţa este întradevăr o boală a societăţii noastre (care îşi are originile şi în fami

lie, dar şi în mediul în care trăim), atunci sigur doar educaţia este remediul sigur împotriva 

ei. Şi informarea asupra consecinţelor unor fapte violente este de asemenea esenţială pen

tru ai ajuta pe tineri să se comporte civilizat în societate şi să nu ajungă infractori. O per

soană educată va fi întotdeauna mai înţeleaptă în alegerea cuvintelor folosite şi în cântări

rea situaţiilor în care se află, iar manifestările violente care uneori duc la comiterea de 

infracţiuni vor rămâne caracteristici ale persoanelor mai puţin educate. 

             Dar în final ce poate fi mai rău decât violenţa care ne rupe caracterul de fiinţă 

socială şi care ne izolează întro 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 tran

dafir , dar ce se întâmplă când îi adăugăm sensul de care ne spune Blaga în poezia " Poetul 

" , când Rilke moare ucis de spinii unui trandafir cei 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  , com

batem violenţa căci promovăm dorinţa de frumos , de estetic , dorinţa de a asimila lumea 

în totalitatea ei năucitoare. 

Pentru a evita conflictele trebuie să învăţăm atitudinile necesare aprofundării non

violenţei precum: iubirea, mulţumirea, înţelegerea celorlalţi, raţiunea, calmul, iertarea, 
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bunulsimţ , fericirea, credinţa în Dumnezeu, curajul, cultivarea unor relaţii armonioase, 

umilinţa, veselia şi simţul umorului. 
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                                                        Arma celor slabi…  
 
   Violența, acest cuvânt, a devenit în zilele noastre o banalitate, este asemenea 
unui fir de nisip căzut pe o bucată de asfalt. Pe aceasta o întâlnim peste tot în viețile 
noastre, în școli, la televizor și de obicei se strecoară și în familie, o întâlnim atât de des, 
încât la un moment dat vom ajunge să credem că ea face parte din existența noastră și o 
să începem să o ignorăm, însă este total greșit să o tolerăm. 
    În momentul în care aducem vorba despre agresivitate/violență, intervine nevo
ia de putere și control, nevoie care, dintrun motiv sau altul, nu poate fi „hrănită” de oa
menii cu o atitudine total greșită, prin căi care să nu îi afecteze pe ceilalți din jurul lor. 
Atunci când aceștia nu își pot ține puterea și controlul asupra lor, tind să extindă această 
nevoie și să o satisfacă, în exterior, prin încercarea de ai controla pe ceilalți, factori mai 
sunt și: situația familială, mediul social din care face parte persoana în cauză cât și priete
niile pe care le are aceasta atât în școală cât și în afara acesteia.  
    Violența care merge mânăn mână cu dorința de dominație, este observată în 
formele sale: șireată, agresivă, pasivă. Acestea sunt responsabile, în întreaga lume de 
conflicte precum războaie, crime, bătăi.  

Fiind elevă, știu cum este comportamentul agresiv în școli, acesta manifestându
se în moduri diferite, uneori o simțim, iar alteori o vedem. Este pusă în valoare de jigniri, 
porecle bazate pe cauze banale precum trăsături fizice, psihice sau etnice, fiind la modul 
verbal. În cele mai rele cazuri acestea ajung la răzbunări și bătăi, atât în incinta școlilor, 
cât și în afara acestora . Trist este că în zilele noastre, unii dintre elevi, care au nivelul de 
educație minim, aplică violența chiar și cu profesorii, sfidândui, aceasta fiind o formă de 
violența pasivă. 

Deși am crede că violența își pune amprenta în multe feluri și locuri, părerea 
mea că orice conflict se poate soluționa pe cale pașnică rămâne aceeași.  
   Întrucât nu este nevoie doar de părerea mea, este nevoie de oameni educați și 
conștienți.  
     Pentru încercarea evitării de conflicte este nevoie ca persoanele care au căzut 
pradă acestui „Baubau”, să fie înțelese, trebuie să studiem atitudinile nonviolenței pre
cum: iubirea față de cei din jurul nostru, iertarea, calmul, simțul umorului și nu în ultimul 
timp, să dăm un semnal de apel RAȚIUNII .  
 
    
   

Elev POP ALEXANDRA 
Școala Gimnazială Josenii Bîrgăului, BN 

Prof. HAJA IOANA ANA 
Secțiunea III.1 
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       Îndemn 
                                              
Guler Abigail       
                Clasa a VIIIa B          
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae  
Popoviciu’’, Beiuş                 
coord:prof. Hele Rodica 

 

 

Prea multă violenţă         
                     
În lumea asta mare         
                        
Ne punem întrebarea        
                   
De ce iubirea moare?  
Nu mai avem credinţă                                
Respect pentru persoană,         
                  
Prea mare umilinţa         
                        
 Când cineva nendeamnă         
                           
Să facem ascultare. 
Ne place să fim duri   
                        
  Să ne arătăm prostia         
                             
 Unora nu le pasă   
                             
Censeamnă omenia. 
Vă îndemn pe fiecare         
                    
 Cât vom trăi sub soare         
                     
Savem gram de răbdare                                     
Să vieţuim în pace           
                                  
Altfel iubirea moare. 
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Nu violenţei! 
                                              
Ţiboc Luoana       
                   Clasa a IVa B          
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae  
Popoviciu’’, Beiuş                 
coord:prof. Hele Rodica 

 

Nu  lăsa  violenţa     
                                   
Să te stăpânească!     
                                     
Deşi e mare influienţa     
                   
Unii vor să te amăgească. 
Violenţa e otravă     
                
Te împinge doar la rele     
                     
Nuţi aduce fericire     
                
Ci ucide tot în tine. 
Niciodată nu te ajută     
                Întot
deauna te încurcă     
                       
Chiar dacă te crezi mai tare     
                           
Până la urmă totuşi doare. 
De aceea să fii paşnic    

                   Tole

rant cu celălalt    

                         

Şi vei câştiga iubirea     

                        

Vei fi mult apreciat. 
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O viaţă fără violenţă 
 

 Silivăstru Oana Maria, Clasa  a VII a C 
Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi 

 

Întro lume în care valorile par săşi piardă tot mai mult sensurile, în care timpul pare 
„a nu avea răbdare”, sa strecurat nestingherită violenţa. 

Omul este o fiinţă capabilă să uimească. El poate să creeze, să protejeze, să educe şi 
să se educe. În aceeaşi măsură poate degrada, umili, înrobi, distruge şi ucide. 

Violenţa nu ţine cont de vârstă, de om, de suflet şi indiferent cât de mult răneşte, ea 
nu face riduri, ci se hrăneşte cu vicii slăbiciuni şi răni. E peste tot: în jurul nostru, la orice 
pas, pe stradă în şcoli, în massmedia. Violenţa e opusul fericirii. Poate distruge instant o 
lume, te poate măcina neîncetat, lăsând răni adânci în suflet; spinul violenţei se înfige 
adânc şi distruge tot. 

Din păcate violenţa reuşeşte să spargă şi pereţii groşi de realitate ai şcolilor, locul 
unde copii ar trebui să fie în siguranţă, să înveţe în linişte şi armonie. Oamenii sunt fiinţe 
influenţabile şi, în mare parte, îşi ghidează personalitatea şi comportamentul urmând un 
model. Astfel adolescenţii ajung săşi caute modele în persoane al căror comportament 
lasă de dorit, iar vocabularul lor capătă aspecte ce instigă la violenţă. 

De ce apare violenţa? Să fie omul sclavul acestui fenomen?  
Când suntem mici, prin natura noastră putem greşi fără să ne dăm seama, iar faptele 

noastre ne sunt iertate mai uşor. Cine nu a spart un gem sau nu sa bătut cu fratele, cu so
ra, cu prietenii când era copil? Fac parte din amintirile copilăriei. Dar vine o vreme când 
dorinţa de a ieşi în evidenţă, teribilismul adolescentin, nevoia de supremaţie împing la 
violenţă. Omul a tins întotdeauna spre violenţă ştiind că ea aduce putere. 

Violenţa naşte violenţă! La aceste cuvinte ar trebui să se gândească fiecare înainte de 
a face ceva ce ar putea regreta mai târziu. 

A şti săţi stăpâneşti agresivitatea este una dintre cele mai dificile lecţii din procesul 
de maturizare, pe care cei mai mulţi nu o învaţă niciodată. De aceea şi noi dezbatem des 
problema violenţei din viaţa noastră. 

Prin comunicare, prin educaţie, prin dialogul cu sine, prin evitarea violenţei promo
văm dorinţa de frumos, de estetic, dorinţa de a asimila lumea în totalitatea ei năucitoare. 

Luptă pentru ca libertatea frumoasă a adolescenţei să fie poarta spre o viaţă fără vio
lenţă şi cu adevărat frumoasă. 
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Violenţa – arma celor slabi 
 

“Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă.” – La Fontaine 
 
 
 

Elev: Lazăr Bianca, cls. aXIa I, Colegiul Economic Buzău 
Prof.coord. Jingan Gabriela 

 
            Din punctul meu de vedere violenţa naşte violenţă, de aceea nu este indicat săi 
raspundem unei persoane violente tot prin violenţă. Cu calm putem rezolva problemele 
mult mai bine decât ţipând unul la altul sau mai rău lovindune. In spatele oricărei acţiuni 
există întotdeauna o motivaţie, astfel ca în ceea ce priveşte violenţa găsim motivaţii şi 
cauze din cele mai diverse: la nivel individual – lipsa educaţiei, carenţe în comunicare, o 
imagine de sine slabă, agresivitate şi violenta in familie etc.; la nivel global – cauze religi
oase, economice şi teritoriale. Oricum am privi tipurile de manifestări ale violenţei este 
nevoie de mai mulţi indivizi pentru a susţine o cauză, fie ea chiar şi prin violenţă, ceea ce 
reduce totul din nou la nivel individual. Dacă individul care aderă la o astfel de cauză nu 
ar tolera exprimarea violentă a credinţelor şi nevoilor sale, atunci nucleul respectiv sar 
disipa. Probabil că nu ar mai fi războaie.  
            In primul rând în timpurile noastre, lumea este foarte ocupată, iar stresul la muncă 
poate fi uneori foarte mare, tocmai de accea se ajunge la astfel de manifestări, doarece nu 
reuşim să gestionăm cum trebuie pornirile. Chiar dacă uneori ne este greu, nu este bine să 
ne descarcăm nervos pe cei din jur sau pe cei apropiaţi şi dragi nouă. În jurul nostru la 
fiecare pas observăm violenţă, la televizor toate ştirile vorbesc despre violenţă, în magazi
ne, bănci, benzinării, în intersecţii observăm violenţa sub toate formele ei: pasivă, agresi
vă, şireată. De aceea în lumea întreagă sunt atât de frecvente agresiunile, bătăile, conflic
tele, crimele şi războaiele.  
             In al doilea rând din punct de vedere psihologic, atunci când vorbim de agresivita
te/violenţă, ne referim şi la nevoia de putere şi control, nevoie care, dintrun motiv sau 
altul, nu pot fi indeplinite prin căi sănătoase, normale. Atunci când nu ne putem exercita 
puterea şi controlul asupra noastră, tindem să extindem această nevoie şi să o satisfacem 
în exterior, prin încercarea de ai controla pe ceilalţi. Violenţa poate fi exprimată atât ver
bal cât şi fizic şi vinovăţia creării situaţiei agresive este imparţită: un procent mare îi revi
ne celui ce nuşi poate exprima în mod adecvat nevoile şi cerinţele astfel recurge la vio
lenţă, dar un alt procent îi revine şi celui ce tolerează un astfel de comportament şi nu ia 
nicio măsură în a se proteja pe sine, pe ceilalţi şi chiar pe agresor. Este vorba de responsa
bilitate.  
             Sunt de părere că întotdeauna un conflict se poate rezolva pe cale paşnică. Pentru 
aceasta este nevoie de oameni conştienţi, educaţi, cu o atitudine sănătoasă. Pentru ca noi 
copii să fim pregătiţi pentru societate trebuie să avem cunoştinţe despre nonviolenţă dar 
şi despre prevenirea violenţei, începând din şcoală.  
             În concluzie sunt impotriva violenţei de orice natură ar fi ea, nimeni nu poate fi 
agresat, oricare ar fi posibila sa vină şi sunt pentru promovarea valorilor antiviolenţă pen
tru ca totţi cei din jur să aibă o dezvoltare armonioasă şi şanse egale. 
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Cât de nocivă poate fi...VIOLENŢA 

„Violenţa este arma celor slabi.” – Mahatma Gandh 

 

Elev: Plăpămaru Gabriela, cls. aXIa I, Colegiul Economic Buzău 
Prof.coord. Jingan Gabriela 

 
Violența este o forma de abuz prin care un individ este rănit fizic și/sau psihic în 

mod intenționat, iar în majoritatea cazurilor, în mod repetat. Violența are mai multe forme 
și manifestări: violența fizică, violența psihică și violența instituțională , respectiv violența 
domestică și violența în școli. În opinia mea, violența este o forma de slăbiciune, o încer
care eronată prin care cineva își exprimă frustrarea și furia, cineva care nu este capabil să 
rezolve o problemă prin discuții, cineva lipsit de educație și incapabil să facă parte din 
lumea civilizată. 

În primul rând, violența psihică este des întâlnită și aparent inofensivă, dar capa
bilă să producă daune sufletești enorme. Acest tip de violență se realizează prin utilizarea 
unui limbaj care influențează în mod negativ dezvoltarea unei persoane.  

În al doilea rând, violența fizică este cel mai periculos tip de violență, aceasta 
produce daune atât fizice, cât și psihice. Este reprezentat de utilizarea forței în scopul pro
vocării suferinței fizice.  

În al treilea rând, violența instituțională este un tip violență la scară largă și este 
cauzată de incompetența, neglijența, a dezinteresului și a corupției organelor de conducere 
dintro comunitate. Aceasta apare atunci când o instituție neagă drepturile fundamentale 
ale unora dintre membri; când violența este instituționalizată, ea devine o parte a culturii 
și este acceptată de către societate. Un alt dezavantaj îl constituie faptul că un sistem slab, 
incompetent sau corupt promovează, direct sau indirect, violența. O manifestare a violen
ței este reprezentată de violența domestică, cea mai tragică dintre toate deoarece transfor
mă căminul întrun loc groaznic în care ești mereu în alertă și speriat, iar noțiunea de fa
milie întrun sacrificiu făcut de victime ce nu dispun de altă alternativă care să le asigure o 
viață normală. Conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române sau 
înregistrat 8.926 de sesizări privind infracțiunea de lovire și alte violențe săvârșite în fami
lie doar în primele 6 luni ale anului 2016, un alt studiu îngrijorător realizat în anul 2014 
arată că 1 din 4 femei din România au fost cel puțin o dată agresată fizic sau sexual de 
partenerul său. Aceste cifre sunt doar informațiile oficiale. Numărul extrem de redus al 
sesizărilor la Poliție reflectă lipsa de încredere a victimelor în autoritățile statului și de
monstrează faptul că instrumentele legale existente și serviciile de asistență aflate la dis
poziția lor nu le oferă siguranță imediată. Violența în școli este o altă problemă îngrijoră
toare deoarece aceasta periclitează dezvoltare elevilor și duce la încălcarea unui drept fun
damental, dreptul la educație. Un studiu arată că violența verbală afectează 2 din 3 copii 
români. Aceasta se produce datorită spiritului de turmă ce dă senzația de superioritate 
agresorilor sau din dorința de a urca pe scara socială. Un alt studiu prezintă că 2.5% dintre 
cazurile de violență verbală sunt atribuite profesorilor. Cauzele violenței sunt, printre alte
le, religia falsă și abuzul de alcool și consumul de droguri. Religia stă deseori la baza vio
lenței, inclusiv a violenței sectare și a terorismului. Istoria ne prezintă războaie date în 
cinstea religiei, formațiuni instituționale ce promovează violența și sacrificii inutile ale 
unor vieții, dar o problemă contemporană ce produce tragedii la scară globală este teroris
mul. Fanatici și extremiști iau vieții și folosesc violența convinși fiind că îndeplinesc lu
cruri mărețe în numele religiei lor. Abuzul de alcool și consumul de droguri nu doar dău
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nează sănătății fizice și mentale, ci încetinește totodată funcționare centrilor nervoși din 
creier, ceea ce presupune că o persoană aflată sub influența unor substanțe este mai pre
dispusă la un comportament violent și la reacții violente când este provocat. 

 În concluzie, oricum sar privi această problemă, violența are efecte negative, 
chiar tragice atât pentru victimele, cât și pentru agresori ce pășesc ușor, ușor pe un drum al 
dezumanizării. 
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ÎNDEMN 
 

Elev. Candale Vasilica 
Clasa a IVa A 

Liceul Tehnologic ,,Liviu Rebreanu” Maieru, BN. 
 
În lumea asta nu uita 
Nu mulţi sunt de partea ta! 
Făţi prieteni câţi tu vrei  
Dar ai grijă cu ei! 
 
Intimidat nu te lăsa 
Violenţa nui a ta 
Tu copile ai un drept 
Profită şi fii înţelept! 
 
Nu sta întrun colţ speriat 
Chiar dacă eşti întristat 
Stai mereu cu capul sus 
Drept, cinstit nu poţi fi răpus! 
 
Poţi dansa şi poţi cânta 
Ai drepturi, nu uita 
Dar nu abuza de ele 
Ca să fii mereu printre stele! 
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SPUNE NU VIOLENȚEI ÎN CASA TA! 
 

Grosu Antonia, cl. a VIa, 
Școala Gimn. Nr. 1 Albești, Botoșani 

Profesor Carmen Macovei 
 

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

NU VREAU SĂ ȘTIU CE-I VIOLENȚA! 
 

Lău Adina, cl a VIIIa 
Școala Gimn. Nr. 1 Albești, Botoșani 

                                                                                                     Profesor Carmen Macovei 
 

 În casa mea e armonie 
 Și liniște va fi mereu, 
 În jur este prietenie 
 Cu cei dragi sufletului meu! 
 

 Dragostea va fi regină, 
 Iubirea, fiica ei va fi, 
 Liniștea va fi lumină, 
 Iar ura mă va ocoli. 
 

 Nu vreau să știu cei violența! 
 Vreau doar iubirea so cunosc, 
 Așa că vreau săi simt absența! 
 În casa mea nu are loc! 
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   NU VIOLENȚEI VERBALE! 
 

   Leonte Diana, clasa a VIa 
Școala Gimn. Nr. 1 Albești, Botoșani 

Prof. Carmen Macovei 
 
 Eu am un prieten bun ce se numește Alin, iar el merge în scaun cu rotile, după o 
operație. Deși are această dizabilitate, el este foarte optimist și mereu cu zâmbetul pe bu
ze. Nu renunță nicio clipă la bucuria de a trăi frumos viața. 
 Întro zi, când veneam la școală, cemi aud urechile? Doi băieți mai mari spu
neau: 
Uităte la el! Nui în stare de nimic! Nici măcar a merge nu poate! Ha! Ha! Ha! 

În acel moment, mam supărat și leam spus: 
De cel jigniți pe Alin? Pentru că nu are picioare? Are, în schimb, o inimă de aur și o 
inteligență sclipitoare! În plus, are o educație aleasă! 
 Atunci, trist, Alin sa apropiat și a spus: 
Poate voi credeți că, dacă nu poți să mergi, trebuie să fii marginalizat? Greșit! Dacă vrei 
să fii om, nu trebuie să ții cont de toate răutățile, ci săți vezi de drumul tău, cu încredere 
și speranță! E loc sub soare pentru toți! 
 Am înțeles, în sinea mea, ce a spus Alin și am intrat în școală, gândindumă la 
vorbele lui; învățasem ceva! 
 În ziua aceea aveam ora de sport; toți colegii așteptau cu nerăbdare și bucurie 
ora, numai Alin nu. Se bucura doar de faptul căși vedea colegii bucurânduse. Ca de obi
cei, am stat lângă el pentru a nu fi singur. Era prietenul meu! El continua să fie trist. Încă 
îl dureau vorbele celor doi. Nu puteam suporta supărarea din sufletul și din ochii lui, așa 
că, venindumi o idee, am puso în practică imediat. El, cât stătuse la recuperare, își dez
voltase puternic musculatura. Am venit cu o provocare pentru băieții din clasă: să fie un 
concurs de tracțiuni și, dacă băieții vor câștiga, se vor comporta cu Alin ca înainte, colegi
al, dar, dacă va câștiga Alin, să aibă parte de un respect special. Toți au fost de acord. A 
făcut fiecare băiat tracțiuni, pe rând. A venit momentul mult așteptat pentru mine. Alin a 
venit cu scaunul sub bara suspendată, a fost ridicat de băieți pentru a se prinde de bară și a 
început să facă tracțiuni. Minunat moment! Alin ia depășit cu mult pe toți. A câștigat! A 
câștigat! 
 Din acea zi, el devenise un om respectat până și de cei doi cel jigniseră care au 
înțeles că important este ca ceea ce avem bun și frumos în noi să dăruim și altora! Dacă 
vrem să trăim întro lume mai bună, trebuie să fim buni, toleranți, să acceptăm pe fiecare 
așa cum este! 
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CEL DINAINTE…CEL DE ACUM 
Petcuţă Ivona-Sorina, Clasa. a X-a,  Colegiul Naţional “Anastasescu” Roșiori de Ve-

de, Teleorman 
Prof. coord. Marian Mihaela Marilena - Secţiune: literatură-proză 

Eram eu?  Eu, cel care voiam sa fiu? Eu, pe care voiau părinții mei săl vadă?... 
Un eu perfect pentru ea?  
 Totul a început când am întâlnito, si nu miam dat seama că era pentru ultima 
dată. 

O fată cu o faţă ovală, cu părul uşor neglijent prins în coadă, atât eram capabil să 
văd atunci. Ce numi aduc aminte? Sunt lacrimile care i se prelingeau pe obrajii calzi pe 
care altădată îi sărutam cu atâta sete. 

“O IUBESC, DAR ASTA NUI DEAJUNS…” Asta îmi tot repetam. Şi chiar o 
iubeam pe Hannah, doar că tot ce ţinea de mine, de copilăria mea, erau luptele.  

Greşeala mea? Greşeala mea era că nu mă limitasem doar la ring, voiam şi mai 
mult, reacţionam violent la orice impuls, în afara ringului. Orice zi era un calvar pentru cei 
pe care îi agresam fie din vina mea, fizic sau verbal. Fugeau de mine… Însă ce nu vedeam 
era că şi cei pe care îi iubeam, cărora voiam sa le ofer protecţie se îndepărtau de mine. Îi 
răneam… Dar până să plece ea nu observasem asta. 
 Nu iam făcut nimic ei, fizic vorbind, doar stresul, gândul că eu mă bat cu oricine 
vreau la fiecare pas. Îi aducea dezamăgire şi numai dezamăgire. Nu eram doar o problemă 
pentru şcoală, pentru ai mei, eram o problemă generală, iar părinţii ei nu mă acceptau, o 
problemă în plus pentru ea. După o perioadă de certuri, ea a cedat. Nimic na mai fost la 
fel de când neam despărţit. De atunci am văzut altfel lumea, nu mai eram atât de impul
siv, de arogant, nu mai credeam că totul se poate rezolva „arătânduţi muşchii”. La luptele 
din ring nam renunţat, doar că acum le trăiam, gândeam fiecare mişcare. Nu mai acţionez 
“la nervi” , ba chiar mă liniştesc antrenamentele. 
 Am ajuns la concluzia că nimic în lumea asta nu e bun când duci totul la extrem. 
Boxul pentru mine era un fel de a mă da “mare”, de a fi în centrul atenţiei. Dar nu vedeam 
şi din partea cealaltă, cum e să fii “ţintă”, şi mai mult, nu vedeam că nu numai  “ţinta” 
suferea; sufereau , apropiaţii victimei, dar si apropiaţii mei. Scăpasem situaţia de sub con
trol. Era grav! 
 Ce sa întâmplat cu Hannah? Nimic neobişnuit. Ea era şi este perfectă. Este cu
minte si deşteaptă, este calmă, cu o personalitate aparte, un caracter deosebit. Ea nu sar 
schimba pentru nimic în lume, ea este bună, drept pentru care, şia pavat un drum frumos, 
lin, iar in drumul ei voia să aibă doar oameni precum ea. Şi aşa sa şi întâmplat. 

Timpul a trecut, acum are un om demn lângă ea, care o merită. Neam întâlnit o 
dată sau de două ori. Când ma văzut, ochii iau sclipit, dar nu de bucurie, şi mai mult de 
frică. Însă, nam ezitat să o întreb ce mai face, iar pe cel de lângă ea lam salutat. Atunci 
frica ia dispărut din privire şi am  văzut pentru prima dată în ochii ei că este cu adevărat 
mândră de mine . Am fost foarte bucuros, că munca şi voinţa mea au dat roade şi că sunt 
capabil de orice îmi propun. 
 Am continuat să trăiesc după alte principii. Chiar dacă practic boxul în continua
re violenţa nu mai face parte din viaţa mea, numi mai întunecă judecata. 
Îţi mulţumesc că miai deschis ochii Hannah!  
Sfat: Când eşti nervos sau poate chiar speriat, gândeşte! Nu acţiona fără să gândeşti 
mai întâi! Violenţa înrăutăţeşte situaţia!  
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DOAR O ÎNTREBARE 

Gheorghe Irinel Clasa. a X-a,  Colegiul Naţional “Anastasescu” Roși-
ori de Vede, Teleorman 

Prof  coord. Marian Mihaela Marilena,Secţiune:literatură-poezie 

-Te-ai gândit 
...dacă din întâmplare 
dar intenționat...ai rănit 
o fată....şi te-ai gândit 
că totuşi...cu conştiinţa 
ai acţionat... 
Totul începe cu un înce
put si asta trebuie menţio
nat 
şi totuşi avem o poveste 
bună...dar cu un conţinut 
distorsionat 
în aşa fel încat...o minte cu 
o singură celulă euforizan
tă 
Poate să o deducă,ca fiind 
interesantă 
In această fabulă feerică 
A cărui personaj principal 
este o simpă fată tinerică 
Una probabil ce o simti 
emanând de vapori frica 
Iar aceasta scurta 
caracterizare, povestea 
noastră, uşor complica 
şi poate că totul ar fi fost 
diferit 
şi poate că un final mai 
frumos ar fi trebuit zărit 
şi totuşi viata,în gene
ral,bate filmul 
şi totusi chiar dacă relata
rea nu a început...trebuie 
sa ne păstrăm calmul 
  

  
Viaţa acelei fete pare una 
obişnuită 
Dar, în sufletul ei stă o po
veste tăinuită 
O relatare ce nu pe mulţi ar 
încanta 
şi spre noi orizonturi mintea 
iti poate avânta 
Totul a început şi sa ter
minat demult 
şi eu va relatez, ce chiar 
acum ascult 
Fata a avut o copilărie de
parte de normală 
Crescută de o mama cu o 
inima rece si foarte haină 
şi grav este că fata a accep
tat tot desi nu avea vreo 
vină 
Nefiind crescută intro soci
etate aşa de "naturala" 
Pe drum, la şcoala, şi îna
poi 
acesta era drumul pe care 
mergeam şi noi 
dar noi ne gândeam la 
pixuri si foi 
nu la zile lipsite de speranta 
şi sufletul plin de ploi 
  

  
Dar fata indura şi inca 
indură 
pentru că acum e mai mult 
sau mai putin matură 
fiindcă sa obisnuit şi acum 
fară ruşine 
de sentimentele mamei sale 
care nu mai par straine 
Acum işi tratează fata cum 
era şi ea tratată 
fiindca ea incă simtea iubi
re şi aceasta senzaţie trebu
ia inlaturată 
din viata ei,deşi ştia că nu 
se poate 
dar violenţa în abunden-
ţă oricând poate da roa-
de 
Doamnelor şi domni
lor,deşi eu sunt copil 
Va spun că inima mea nu 
este sinonimă cu un disc de 
vinil 
şi ea cat o să încercaţi nu o 
să mai fie reparată 
nu dupa ce a fost atat de 
zgariată 
Spune nu violenţei 
Si doar incearcă să ii dai un 
nou nivel inteligenţei 
Fii calm şi iubeşte tot ce e 
in al tau jur 
şi dovedeştele celorlalţi că 
exită măcar un om ce poate 
fi numit,întradevăr,pur 
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 NU VIOLENȚEI! 
 
                                                                                                          RÎMARIU AURA   
                                                                                             ȘC.GIMNAZIALĂ IZBICENI -OLT 
                                                                                                            CLASA a III- a  
                                                                                                            INV.MIHALCEA IULIA 
                                                   
Haideți copii să fim cu toții uniți 
Și astfel să-i facem foarte fericiți 
Pe toți cei de noi iubiți. 
Pentru ca noi să avem o lume mai bună 
Fără nicio mică minciună 
Fără vreo urmă de dependență 
Și fără cea mai mică violență 
Să oprim deci indiferența 
Să combatem astfel violența! 
 
 

FLORI……NU PALME! 
 

                                                                                    OPRIȘ CĂTĂLINA 
                                                                                ȘC. GIMNAZIALĂ IZBICENI- OLT 

                                                                           CLS. a III- a 
                                                                                                   INV. MIHALCEA IULIA 
 

Dă o floare nu o palmă! 
Azi la şcoală noi am învăţat 
Să dăm o floare, 
NU o palmă. 
Căci palma, pe lângă urma de pe faţă 
Mare dureren suflet ne lasă . 
 
O floare, înseamnă un gest frumos,  
 Din partea orișicui 
Și un zîmbet mai ales 
Pe chipul celui mai sfios. 
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                                                   DUŞMA-PRIETENUL  
                                                                     Mihăilă Vicentziu 
                                                                 SC. GIMN. Nr. 133, Bucureşti 
 
            Întro zi, cu flori roz în pomi, o bunicuţă, însoţită de nepotul 
ei, se plimbă prin parc. Era  
o zi frumoasă,cu mult soare,iar copilul se gândea la tema lui de la limba română să scrie 
o  poveste  interesantă. Deodată, I sa aprins beculeţul: ,, O să scriu despre 
un  băieţel  drăguţ  şi o să numesc povestea ,,Călătoriile lui Vincenth”  
          …,,Întro lume colorată cu creioane de un copil, existau extratereştrii, multe OZN
uri  şi un omuleţ pe nume Vincenth, cu  inima  curată  şi  cu  multă  imagina
ţie.  Îi  plăcea  să  călătoreascăcu OZNul lui, Comphuter. Ia pus aşa numele, pen
tru  că era  foarte deştept  şi  ştia să execute toate comenzile.  
              Dar întro seară, Vincenth sa întâlnit cu prieduşmanul lui, Barambobozau
rul.  Îi  spunea aşa, pentru că demult au fost prieteni, iar acum erau duşmani, deoarece s
au certat. Vincenth la salutat:  
         Salut prie dusmnanule! Ţia trecut supărarea?  
         Salut Vincenth! Mie o sămi treacă tristeţea atunci când o să fie şi oraşul meu vesel, 
colorat şi cu mulţi copii!  
        Păi, hai că o să încerc eu să te ajut! Nu
mai că trebuie să promiţi că o să fii şi tu prietenos, nu o să te mai cerţi şi nu 
o să mai vorbeşti urat cu cei din jur!  
      Da, promit! Am fost destul pedepsit! Nu am mai avut prieteni, nu 
am  mai  fost  invitat  la nicio petrecere, toţi miau dat ,,Block” sau ,,Unfriend” pe face
book  şi mă  ocoleau  dacă  ne întâlneam în drum spre şcoală  
           Păi şi tu o să devii dusma prietenul meu pe vecie!O să le spun si celorlal
ti  că  îţi  pare rău de tot ceea ce ai făcut !  
          Mulţumesc, Vincenth! Eşti un om bun! Miam datseama că pumnul meu şi vorbele 
mele urâte. Au fost ,,arme” îndreptate împotriva celorlalţi, da şi împotriva mea.  
         
           Vincenth la rugat pe copilulpovestitor să deseneze o lume şi mai mare, 
cu multe culori, astfel încât să încapă şi prietenul lui, Barambobozaurul. Nu 
o să credeţi cât de fericit a fost  acesta, iar Vincenth a cunoscut 
o prinţesă tare frumoasă şi deşteaptă. Era fericit că poate so plimbe cu Oznul lui toată 
ziua.                             
             Această prinţesă se numea prinţesa ,,Nonviolenţă’ şi era o fată slăbuţă şi firavă, 

dar foarte puternică. Vorbele ei frumoase cântăreau mai mult decât o mie de pumni ori 

palme, iar privirile ei calde, topeau orice orice intenţie de distrugere 

ori ceartă, prezente în sufletul unui copil.  

             Astfel, toţi erau bucuroşi, iar copilul a primit nota 10 la limba română şi colegii l

au aplaudat.  
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Spune Nu violenţei! –Violenţa distruge ! 
 

Elev, Militaru Gabriela 
Colegiul Tehnic “ General David Praporgescu” 

Prof.Coord. Mihăilescu Florinela 
 

“ Brutalitatea se naşte din frică” 
Nicolae Iorga 

Violența reprezintă utilizarea forței și a constrângerii de către un individ, grup, 

clasă socială în scopul impunerii voinței asupra altora. 

Violenţa afectează viaţa tuturor celor care sunt victime sau martori. Pentru 

copii, violenţa are urmări psihologice, emoţionale şi de dezvoltare. Violenţa conduce la 

deteriorarea climatului şcolar, afectează raporturile elevelev, elevpărinte, elevprofesor 

şi profesorpărinte, generând sentimente de insecuritate, de teamă, de incertitudine 

care influenţează negativ dezvoltarea normală a copilului/tânărului. 

A fi violent presupune în primul rând agresivitate. Această agresivitate este 

izvorâtă dintrun sentiment de inferioritate, dintro lipsă avută în copilărie sau , pur şi 

simplu din frustrări şi refulări a ceea ce individul a trăit. 

Eric Debarbieux consideră că “violenţa este dezorganizarea brutală sau continuă 

a unui sistem personal, colectiv sau social şi care se traduce printro pierdere a 

integrităţii, ce poate fi fizică, psihică sau materială. Aceasta dezorganizare poate să 

opereze prin agresiune, prin utilizarea forţei, conştient sau inconştient, însă poate exista 

şi violenţă doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenţia de a 

face rău” . Această definiţie evidenţiază natura discretă a violenţei, care ar consta, în 

opinia autorului, nu doar în acte fizice, ci şi acţiuni la nivelul psihic sau al obiectelor celui 

agresat. 

Psihologic, violenţa desemnează comportamentul agresiv, manifestat pe căi 

indezirabile social.Conceptul de violenţă este asimilat de multe ori cu cel de agresivitate, 

dar şi cu cel de abuz. Deşi se prezintă ca fiind un fenomen negativ, indezirabil social, este 

prezent din ce în ce mai mult în viaţa tinerilor, şi nu numai. 

După părerea mea, violenţa este asimilată în mod greşit sentimentului de 

impunere, de supremaţie şi, în acele cazuri în care pe cale paşnică nu se obţine această 

supremaţie se recurge la violenţă. 
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Cazurile de violenţă, din păcate, se află întro continuă creştere, iar nivelul de 

agresivitate este din ce în ce mai ridicat. Peste tot, la şcoală, pe stradă, în presă auzim 

despre acest fenomen, însă măsuri de stopare la nivelul ţării a acestui fenomen negativ 

nu există, sau impactul programelor de prevenire a violenţei este redus. 

Miaş dori să trăiesc întro lume lipsită de orice formă de agresivitate, în care 

drepturile mele să fie respectate şi lumea să fie mai bună. 

Bibliografie: 

Ana Muntean, Anca Munteanu, Violenţă, traumă, rezilienţă, 2011, Editura 

Polirom, Iaşi ; 

Ina Curic şi Lorena Văetişi, Inegalitatea de gen: violenţa invizibilă, 2005, Editura 

Eikon, Cluj Napoca; 
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VREM SĂ FIM IUBIŢI! 
 

BIANU Eva Ioana, clasa a IV-a, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius!” BRĂILA 
coord. prof. înv. primar MIRCIOI Mariana 

 
„  Daţimi un bănuţ, vă rog, vă rog!” 
Aşa îşi petreceau Robert şi Alexia ziua pe timp de iarnă: cerşind pentru a supravie

ţui. Băiatul era înalt şi slab. Era îmbrăcat cu o bluză subţire şi ruptă. Mai avea şi un panta
lon cam mic, iar în picioare purta o pereche de şosete murdare. În schimb Alexia era bon
doacă. Purta un cojoc bărbătesc şi o fustă scurtă în carouri. În picioare nu avea nimic. 

Copiii erau foarte diferiţi, dar amândoi  îşi doreau o viaţă mai bună. Ei nu aveau 
mamă, dar tatăl lor consuma des alcool şi de aceea devenea agresiv verbal, dar şi fizic. 

De la ora 7 dimineaţa, copiii se duc la „muncă” (aşa cum numeşte tatăl lor cerşitul) 
în piaţa mare. În timpul acesta tatăl lor stă acasă cu sticla de bere în mână. Ei nu este in
conştient de ceea ce se întâmplă, ba din contră, văzând puţinele animale moarte de foame, 
trece dispreţuitor pe lângă ele. Spunea că asta este treaba copiilor. 

Bună seara, tată! Neam întors.  
Câţi bani miaţi adus? urlă tatăl curios, cu ochii curioşi către buzunarele copiilor. 
Zece lei şi cincizeci de bani, spuse Alexia cu glas timid. 
Cum? Atât de puţin? Neputincioşilor! Azi dormiţi afară! strigă mânios şi îşi lovi 

copiii  
cu răutate.  
Dar, tată, sunt 10 grade afară! ziceau sărmanii printre lacrimi. 
Nu mă interesează! Plecaţi, plecaţi! Nu meritaţi să staţi în casă! le spunea, 

împingândui spre uşă. 
După ce au ieşit din casă speriaţi, sau gândit ce să facă. Erau înspăimântaţi de frig, 

de pustietatea de pe stradă. Vedeau în unele case cum alţi copii se jucau cu părinţii lor, 
stăteau împreună în jurul mesei sau se încălzeau la gura sobei. Ei nu sau simţit niciodată 
atât de fericiţi, atât de iubiţi de tatăl lor. 

Poate dacă mai trăia mama .... eram şi noi acum în casă, dar....., spuse cu ochii în 
lacrimi  

Alexia. 
Hai, surioară, să mergem! Poate găsim un adăpost în capătul străzii. 
Şi sau îndreptat încet spre piaţă, unde ştiau că pot găsi un loc unde să poată dormi. 

Pe drum sau întâlnit însă cu un poliţist. Ia întrebat ce este cu ei. După ce au povestit 
păţania cu tatăl lor, poliţistul a hotărât săi ducă întrun loc cald, unde să primească şi 
mâncare caldă.  

O femeie blândă, cu ochii ca măslinele, îmbrăcată cu o rochie verde lea ieşit în uşă. 
Poliţistul ia spus să aibă grijă de ei până dimineaţa. Copiii au primit o supă caldă şi un 
ghiveci delicios. Femeia lea dat şi haine groase şi ia învelit.  

Curând au adormit, cu gândul la o familie fericită. Au visato pe mama lor, care le 
cânta în timp ce stăteau în poala ei, sub nucul din curtea casei. Tatăl lor nu, nu mai ţipa la 
ei, nu îi mai bătea, ci era lângă ei şi îi privea cu duioşie.  

Când sau trezit au privit în jur, iar ochii lor erau din nou trişti, gândinduse că trebu
ie să se întoarcă la cerşit, la tatăl lor, la cuvintele sale pline de răutate.  
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NU VIOLENȚEI ! 
Scriu cu patos, scriu cu esență, 
Soluția nu este nicidecum prin violență. 
Căci să ataci un semen, mare păcat, 
Tratează cum vrei să fii și tu tratat. 
Dacă vrei să rezolvi, dă cu pixul tare, 
Dar pe foaie, în tine și prin comunicare. 
 

Tot cei bun în această lume 
Constă în deschidere, nicidecum în pumn nu e. 
Decât să țipi, sănjuri și să te bați, 
Mai bine uităte câți oameni trebuie ajutați. 
Căci sunt mulți ce luptă pentru o pâine, 
 Iar tu, indiferent, dai cu piciorul întrun câine! 
 
Eleva: Preda Diana 
Clasa a VIIIa  
Colegiul Național “Mihai Viteazul” 
Sfântu Gheorghe, Județul Covasna 
Prof. coordonator  Mitroi Olga 

ÎMPREUNĂ 
 

O viață cu violență 
Este o viață indecentă, 
Plină de mâhnire 
Și fără pic e iubire. 
 

Nimeni nui perfect 
Însă nu trebuie să fii violent, 
Există o soluție  
Pentru fiecare discuție. 
 

Împreună noi vom putea 
Să clădim ceva, 
Oprind violența 
Și salvând inocența! 
 

Eleva: Dajboc Ioana 
Clasa a VIIIa  
Colegiul Național “Mihai Viteazul” 
Sfântu Gheorghe, Județul Covasna 
Prof. coordonator  Mitroi Olga 
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COPILĂRIE  SENINĂ 

 

 

Știu că sunt un copil ca oricare.... Sunt întreagă, sunt sănătoasă, am ce mânca, am 

o casă..., am părinți, am rude, am prietene... 

Doar că....mama nici nu cred că mai știu cum arată. Nu am văzuto de mult timp. 

Pe tata îl văd periodic, când merg cu bunicul la Craiova. Nu am amintiri prea plăcute des

pre el.... Mil amintesc vag, mirosind a băutură, țipând, amenințând și lovind. 

Numi place să mă gândesc la asta.. 

Aceste gânduri ale mele pe care le aștern pe hârtie, sunt acum o revoltă scrisă 

împotriva violenței, împotriva lipsei de iubire și de respect. 

Orice formă de violență își lasă amprenta asupra oamenilor, mai ales asupra 

noastră, a copiilor, fie că sunt vorbe aruncate la mânie sau băutură, fie că sunt gesturi re

gretate poate mai târziu... Miar plăcea să știu că fiecare dintre noi înțelege urmările, rana 

și durerea care rămân în noi atunci când mânia este mai puternică decât înțelepciunea. 

Pot însă să visez ! Bucuria de a visa nu mio poate fura nimeni ! Visez ! Visez că 

mă trezesc în camera mea, doar a mea, curată, luminoasă, aranjată frumos, iar mama mă 

mângâie și mă sărută cu blândețe, șoptindumi drăgălășenii la ureche. Tata intră calm pe 

ușă, încărcat cu daruri și vine să ne sărute. Bunicul stă lângă sobă și mă așteaptă să poves

tim, ca de obicei, lângă prietenul său necuvântător, dar atât de loial, motanul ,,Mustățilă”. 

Visez, visez frumos, la ceea ce miaș dori să fie..... Nimeni nu mă va împiedica 

vreodată să visez la o copilărie așa cum îmi doresc. O copilărie fără griji, fără gândul la 

ziua de mâine, fără probleme, o copilărie senină.... 

 

 

 

Sindilă Mirela, cls. aVIIa 
Școala Gimnazială Găneasa 

Loc. Găneasa, jud. Olt 
Prof. îndrumător: Neacșa Claudya Maria 
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LINIȘTE…. 
 

 

Îmi place mult liniștea, îmi place să o ascult.... Sunt o persoană calmă, tăcută, 

timidă și numi place deloc gălăgia.... 

Numi place cearta și numi plac oamenii care se ceartă, țipă și lovesc. Pur și 

simplu nui înțeleg. Puterea nu se demonstrează prin strigăte și lovituri, ci prin tact, bun 

simț și înțelepciune. Fiecare problemă poate avea o rezolvare simplă, cu înțelegere. Totul 

se întâmplă altfel când vorbești calm. Vorbele se așază frumos pe făgașul lor, chipurile se 

luminează, gesturile se îmblânzesc, totul în jur pare mai bun și mai frumos. 

Părintele nostru ne spune de obicei că avem îngerașul bun pe un umăr și pe cel 

rău, pe celălalt. Când facem fapte bune, reușim să biruim. Când facem fapte rele, suntem 

răi, îl facem pe îngerașul cel bun să plângă...  

Așa se întâmplă și atunci când cei din jurul nostru sunt răi.... ne fac să plângem... 

noi și sufletele noastre.... 

Un singur cuvânt ne poate răni și ne răsună în urechi iar și iar și iar.... Gesturile 

urâte, violente, lasă și ele urme, nu doar pe corp, ci și în inimă șin minte... 

Din acest puternic motiv numi place cearta, numi place gălăgia ! 

Sunt un copil timid, tăcut șimi place voia bună, îmi place seninul zilei, îmi place 

zâmbetul șăgalnic al razelor de soare ce ne mângâie fețele, îmi place dansul zglobiu al 

fluturașilor multicolori, îmi place susurul cristalin al pâraielor, îmi place șoapta misterioa

să a vântului, bâzâitul monoton al harnicelor albine. 

Îmi place răcoarea fulgilor de nea când mi se lipesc de gene, îmi place tarabana 

picurilor de ploaie așezată. 

Șimi place iubirea dintre oameni..... și liniștea.... 

 

 

Beznă Maria Gabriela, cls. aVIa 
Școala Gimnazială Găneasa 

Loc. Găneasa, jud. Olt 
Prof. îndrumător: Neacșa Claudya Maria 
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SPUNE “NU” VIOLENŢEI 
 

 

Autor: GHERGHE ŞTEFAN 
Şcoala Gimnazială Nr 27, Bucureşti 

Îndrumător: Prof înv primar Nicolae Ruxandra Ioana 
 

 

De ce oare lai lovit? 
Nu vezi că rău sa simţit? 
Ar fi cazul chiar pe loc 
Violenţei săi spunem „STOP!” 
 

Timpul înapoi nu mai poţi da, 
Nu ştiu dacă te va ierta, 
Doar de un suflet bun depinde 
Şi de ale lui cuvinte. 
 

El te iartă, 
Dar ai grijă: 
De se va mai întâmpla 
Nimeni nu te va mai ierta! 
 

FĂRĂ VIOLENŢĂ! 
 

 

Autor: ŢĂRANU ANA-MARIA 
Şcoala Gimnazială Nr 27, Bucureşti 

Îndrumător: Prof înv primar Nicolae Ruxandra Ioana 
 

 

Tata cu mama mereu se certa 
Şi la urât la mine se uita. 
Dacă ziceam cumva ceva, 
Uneori mă şi bătea. 
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Întro zi, mam supărta, 
Şi la 112 am sunat. 
Leam spus ce sa întâmplat 
Şi repede au rezolvat! 
 

Acum sunt fericit; 
Nu sa mai întâmplat nimic.  
Şi în pace noi am stat, 
Nimeni nu sa certat! 
 
 

NU LOVI, NU DERANJA! 
 

 

Autor: BRAN CĂTĂLINA 
Şcoala Gimnazială Nr 27, Bucureşti 

Îndrumător: Prof înv primar Nicolae Ruxandra Ioana 
 

“Nul lovi, nul deranja!” 
Mereu mama îmi zicea 
Când un frate îmi loveam 
Sau când noi ne mai certam. 
 

Eram trist şi abătut 
Chiar nervos, şi plângeam mult 
Căci cel mic mereu avea 
Întâietate în faţa mea. 
 

Însă acum am mai crescut 
Şi fratele nu lam mai bătut. 
Am înţeles cavea nevoi 
Mai importante decât noi.  
 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

580 

 

Răsărit de soare 

Când încerci să mă faci să simt 

ca și când mă voi împiedica mereu în mers, 

eu știu că și stelele sunt reci la început 

dar apoi luminează un întreg univers . 

* 

Știu că obrazul meu va simți din nou 

durerea usturătoare ca o înțepătură... 

Dar tot admir albinele în zborul lor sacralizat, 

atât de ușor, încât pare veșnic teatralizat. 

* 

Uneori mă gândesc că înghiți frunze de pelin 

când îmi spui cuvinte amare care dor, 

dar chiar și o simplă mângâiere a vântului lin 

le aruncă în uitare fără a tânji de dor. 

* 

Mă dobori și mă ții jos cu toată puterea ta 

și ,dintro dată, îmi spui răspicat să mă ridic, 

iar eu o fac, căci și soarele răsare în fiecare zi 

cu noaptea tremurând în fața sa... 

TITLUL LUCRĂRII : RĂSĂRIT DE SOARE 
ELEV: DICULESCU ARGEȘEANU PATRICIA 

CLASA a VIII a A 
SCOALA GIMNAZIALA ,,IONEL TEODOREANU’’ 

BUCURESTI SECTOR 4 
PROFESOR COORDONATOR: NICOLESCU CAMELIA 
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SPUNE NU VIOLENȚEI! 

                                                Autor: Cornea Cătălina, clasa a X-a  

     Liceul Tehnologic „Carsium” Hîrșova 

 Violența este o formă de agresiune foare întâlnită în viața cotdiană deși acest 

lucru nu este tocmai normal, violența se manifestă încă din cele mai vechi timpuri din 

diverse motive.  

 Unul din cele mai frecvente motive sunt conflictele dintre oameni din cauza dife

ritelor neînțelegeri, acestea manifestânduse de la jigniri până la agresiuni fizice. 

 Deși acestea nu ar trebui să existe între oameni aceștia fiind parte a aceleiași co

munități, ar trebui să trăiască întrun mediu ambiant și sigur fără a se teme și a trăi cu frica 

că cineva iar putea răni. 

 Privind pe scală mai mare, oamenii sunt agresați zilnic.  

 Fie că sunt elevi la școală sau liceu și sunt victime ale bullyingului, fie adulți 

care sunt de asemenea victime ale hoților. Ceea ce este dea dreptul îngrijorător în cazul 

lor este faptul că deseori sunt răniți grav, fie rămân cu traume sau în cele mai rele cazuri 

persoana respectivă își poate pierde viața din cauza un astfel de oameni agresivi care nu se 

gândesc că faptele lor pot avea consecințe și nu  numai faptul că urmează a fi pedepsiți dar 

și imaginea unei coonștiințe încărcate și pline de vină. 

 Deși am putea lua chiar noi inițiativă, generația noastră este cea a viitorului și a 

schimbării în bine, împreună putem opri aceste violențe făcând din lume un loc mai bun 

unde toți se înțeleg, unde putem trăi în armonie unii cu ceilalți, poate că sună idealist dar 

nu îmi pasă căci eu sunt genul de om care crede în oameni și știu că împreună putem spu

ne: „Nu violenței!”. 
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VIOLENȚA ÎNTRE FETE ȘI BĂIEȚI! 

                                                Autor: Palaghiu Daria, clasa a V-a  

             Școala Gimnazială nr. 1  

Hîrșova 

 Deși sunt diferiți în multe aspecte, fetele și băieții sunt egali în drepturi. Întro 

relație armonioasă ambii parteneri se tratează reciproc cu bunătate și respect. Unii băieți 

cred că este firesc dacă se comportă agresiv sau chiar își lovesc prietena cu brutalitate. 

Acest comportament nu este firesc. Violența împotriva femeilor este considerată o infrac

țiune.  

 Este greșit să îți lovești prietena.  

 Unii băieți cred că au dreptul săși pună la respect prietenele. Ei le lovesc pentru 

că vor săși arate puterea. Nu este normal să folosești violența împotriva prietenei tale.  

 Societatea îi face pe bărbați să creadă că sunt superiori  femeilor.  

Acest lucru îi determină pe aceștia să creadă că au dreptul să lovescă femeile.  

Învață să îți controlezi mânia. 

 Uneori ne ascundem resentimentele în spatele mâniei. Când ești furios oprește

te. Gândește înainte să acționezi. Aștepată să te liniștești apoi alege un alt moment și loc 

pentru a pune din nou problemele și a găsi soluții întrun moment pașnic.  

 „NU” însemană întradevăr „NU”. Dacă o fată spune nu, chiar asta gîndește.  

Trebuie să îi respecți dorința.   

Nu ești proprietarul prietenei tale.  

 Mulți bărbați spun că femeile le aparțin și că bărbații stabilesc regulile. Întro 

relație adevărată bărbații și femeile își respectă reciproc gândurile și sentimentele.  

 Mulți bărbați au fost învățați săși domine femeile.  
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Adesea băieții sunt învățați să fie duri și să devină stăpânii femeilor agresândule 

verbal sau fizic. Relațiile dintre oameni trebuie să se bazeze pe comunicare, respect, înțe

legere, toleranță, cooperare și întrajutorare.  

Uneori părerile diferite ale oamenilor pot duce la conflice. Aceste se pot rezolva pe cale 

pașnică, prin discuții pentru găsirea celei mai bune soluții. Egoismul, invidia, lipsa de res

pect, răutatea împiedică bunul mers al vieții.  

 

VIOLENȚA! 

                                            Autor: Șerban Eduard Bogdan, clasa a V-a  

       Școala Gimnazială nr. 1  Hîrșova 

 Ce însemană de fapt violența? Această stare de spirit sau conjunctură reprezintă 

descărcările nervoase ale unei persoane la un anumit timp. Aceste descărcări au influențe 

directe către sănătatea și aspectul fizic al persoanei agresate. În țara noastră din nefericire 

există peste 8.000 de cazuri ce au fost sesizate doar in primele 6 luni din anul 2016. Aces

te agresiuni afectează și sănătatea mentală datorită faptului că loviturile sunt aplicate și la 

nivelul capului. 

 Omul nu trebuie să fie violent ci pașnic și binevoitor, bineînțeles acest act se pe

depsește cu închisoarea sau în antichitate chiar cu moartea, însă datorită faptului că țara 

noastră a implementat drepturi depline la viață, această crudă decizie nu mai este luată în 

considerare. Alcoolul sau etnobotanicele influențează starea de spirit și implicit riscul de a 

fi violent. 

 Violența nu reprezintă o educație, ci un mod de a umbri fericirea din sufletul 

copilului agresat. O astfel de metodă de educație crește riscul ca noul adult să implemen

teze aceeași metodă. Acest lucru mărește procentul de sesizări către Poliția română situ

ând țara noastră către coada clasamentului de nonviolență din lume.  
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 Neam dori ca țara noastră să fie considerată o țară pașnică.  

 Nu trebuie să judecăm persoanele din jur. Lumea este un tărâm al binelui nu în

cerca să o schimbi pe ea ci pe tine. 
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Șc. Gimn. Nr. 113 București 
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Șc. Gimn. Nr. 113 București 
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Șc. Gimn. Nr. 113 București 
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Șc. Gimn. Nr. 113 București 
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Șc. Gimn. Nr. 113 București 
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Șc. Gimn. Nr. 113 București 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

600 
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 DREPTUL MEU DE A EXISTA 
 
 

Văcăreanu Diana, clasa aX-a B 
Liceul Pedagogic,,N. Iorga”, Botoşani 

Prof. coord. Mihaela Pancu 
 
 

                Sunt copil. Soarele a răsărit în urmă cu puţin timp pentru mine. Nu ştiu precis ce 
înseamnă a avea drepturi. Ştiu însă că îmi pot colora cerul în culoarea pe care mio 
doresc. Ştiu că pot cădea şi mă pot ridica singur. Ştiu, dar ştiu sigur, că sunt destul de 
mare încât săi pot iubi pe toţi.  Nu știu însă de ce unii poartă ura cu ei și o revarsă asupra 
altora? Dumnezeu a creat lumea din dragoste pentru ea, iar oamenii se sfâșie uneori. 
Câtă brutalitate în gesturile unor oameni, care au același chip cu mine, pentru care 
soarele zâmbește la fel în fiecare zi. Dar ei poartă cu sine urma pierderii dumnezeirii; îmi 
vine să cred că nu erau din sămânța divină. Uneori mă chinuie sentim,ente contradictorii: 
poate că acești oameni, aspri și cruzi, au vina unei suferințe amare, care nu sa vindecat, 
iar dorul răzbunării pe ceilalți este singura lor mângâiere. De aceea eu cred în îndemnul 
christic, acelșa de ați iubi aproapele, dar și pe cel ce pare a fi dușmanul, pe omul brutal, 
urât, dar care are nevoie de dragostea mea și a tuturor. Dacă plătim violenței cu violență, 
aceasta nu se va sfârși, dar dacă o vom întâmpina cu iubire, întro zi lumea aceasta va fi 
din nou plină de dragoste.  
      Poate că a avea drepturi înseamnă, înainte de toate, să iubești oamenii, săți colorezi 
lumea cu culorile dragostei.  
     Soarele sa mai înălţat puţin. Acum ştiu că pot părăsi mâna mamei, că pot merge la 
şcoală, că toată lumea e a mea. 
 Astfel am aflat că pot sămi arunc grijile şi să visez la o lume perfectă. Ce multe ştiu...! 
     Soarele se pregăteşte să apună. Ştiu că în mine se mai găseşte o urmă din culoarea cu 
ajutorul căreia am colorat odată cerul. Ştiu că, de fapt, este dreptul meu de a exista. 
 
 

SUNT UN BUN CETĂȚEAN! 
 
 

Dupir Sabina, clasa aX-a B 
Liceul Pedagogic,,N. Iorga”, Botoşani 

Prof. coord. Mihaela Pancu 
  

 

        Mam trezit din copilărie ca dintrun  vis, fără să mă anunțe nimeni cât de dură este 
realitatea. Ca majoritatea tinerilor de vârsta mea mie greu să suport doze prea mari de 
realitate…”(T.S. Eliot). Noi, tinerii, ne construim ziduri care ne despart de lumea înconju
rătoare. Aşa e mai ușor să negi realitatea și crezi astfel că nimic nu te va atinge…Privim  
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totul cu indiferență şi ajungem să comentăm că nimic nu ne place. Vorbim în 
permanență despre egalitate și libertate, despre toleranță, dar un prețuim niciuna din 
aceste valori. Octavian Paler spunea că  adevărata noastră dramă este conflictul dintre 
noi, ca oameni, care dăm vina pe destin, însă nu ținem cont de faptul că „destinul este 
propriul nostru caracter” (Octavian Paler).  
          Avem nevoie să conştientizăm că toţi oamenii se nasc egali, că muntele nu are ne
voie de munte, dar omul are nevoie de om. Violența, fizică sau verbală, nu este un 
atribut uman pentru că niciun om nuşi aparţine sieşi, ci toţi aparţin unei comunități, căci 
fiecare este o parte a ei. Iar grija fiecăruia trebuie să devină grija tuturora.'' 
          Sunt cetățean european și am dreptul la drepturile mele ! România este și va fi în
totdeauna casa mea. În ciuda zidurilor,care ne despart,  am speranţa că tinerii de astăzi  
mai „păstreză ceva din demnitatea ierbii, care refuză să crească pe drumuri.” (Valeriu 
Butulescu, Stepa memoriei). 
   

 
VISUL 

 
 

Vasiliu Daiana-Lisa, clasa aX-a B 
Liceul Pedagogic,,N. Iorga”, Botoşani 

Prof. coord. Mihaela Pancu 
 
         Întotdeauna ma impresionat sărbătoarea nașterii lui Iisus, sărbătoarea ce ne umple 
inimile de dragoste, armonie, fericire și speranța de a apărea minuni. Anotimpul acesta 
îmi amintește de fetița cu chibrituri din basmul lui Hans Christian Andersen.   Este mult 
de când ma impresionat povestea fetiței sărace, dar o regăsesc adesea în drumul spre 
casă, seara târziu, în ipostaza cerșetoarei dizgrațioase, umile și fără speranță. Am văzuto 
din nou. Era tristă, plânsă și mam gândit să vorbesc cu ea. Sa înseninat dintro dată. O 
cheamă Eliza, este de vârsta mea, dar nu vine la școală pentru că familia ei este dezor
ganizată. Poartă urmele bătăilor primite în mod repetat. Tatăl bea sistematic, iar mama a 
plecat în Italia. Copiilor le e rușine cu ea. Nu are frați și rudele o alungă de fiecare dată. 
La școală nu mai poate merge, nu are nici haine, doarme pe unde apucă. Protecția co
pilului! spun eu cu un ton salvator. A fost și acolo, dar a trebuit să plece. Cineva a făcut 
niște hârtii și a crezut că, în sfârșit, a găsit un cămin. Na fost așa. A fost umilită, bătută, 
aruncată în stradă.  
          Violența a distrus armonia familiei și dragostea de care avea nevoie Eliza. Eliza este 
numele tuturor copiilor abrutizați, lăsați la marginea lumii și dați uitării. De ce?  
           Ajun de Crăciun. Peisajul de iarnă este magnific . Copaci de zahăr sunt gătiți de 
fluturii lucitori, iar crengile sunt îmbrăcate întrun palton de nea. Cozonacii sunt îmbie
tori, prăjiturile delicate, ca niște domnișoare elegante, bradul pare dintro lume orien
tală, a celor o mie și una de nopți.  
        Mirific decor, dar fetița? Da, acea veșnică, umilă ființă, victimă a violenței unei lumi 
bolnave, desculță și fără speranță. Știți ce cred eu? Crăciunul este visul ei. Dumnezeu a 
creat minunea aceasta pentru fetița cu chibrituri și pentru Eliza din povestea mea, iar 
Eliza mea poartă numele tuturor copiilor uitați.  
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SPUNE NU VIOLENȚEI 
      „Copilăria e un izvor de vise 

                                                          Cu multe felinare aprinse 
Ce strălucesc în depărtări 

                                                          Privite printre multe zări” 
 Poarta copilăriei se deschide. Cerul cristalin strălucește deasupra copiilor și le 

picură pace în suflet. 

Copilăria este o lume de miracole și de uimire. Este vârsta fără griji, plină de 

bucurii pentru fiecare copil. Este ca o comoară în suflet, pe care nimeni nu o va uita nicio

dată. 

 Copilăria este o primăvară a vieții, o oază a inocenței de bucurie, de fior. Să fii 

copil înseamnă să iubești, să zâmbești, să fii fericit.  

Fiecare dintre noi are dreptul la copilărie, dreptul de a explora minunile ei și de a 

descoperi micile bucurii care ne înconjoară. 

 Viața fără copilărie ar fi ca un copac fără frunze, ca iarna fără zăpadă, ca o carte 

de basm în care nu ar exista : vrăjitoarea cea rea, prințul, prințesa, balaurul cu șapte cape

te. 

 Viața fiecăruia este precum o stea care strălucește pe cerul senin. Violența de 

orice fel, fie ea verbală sau fizică nu face decât să umbrească frumusețea copilăriei 

 Dacă fiecare dintre noi ar privi lumea prin ochii copiilor ar înțelege că violența 

ne face mai urâți, atât în interior cât și în exterior.  

Viața înseamnă frumusețe, iar frumusețea trebuie știută și apărată. 

 Trec clipele….trec repede ca picăturile de vis căzute pe sufletul transparent și 

albastru al copilăriei. Nimeni și nimic nu poate umbri bucuria copilăriei. 
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    SPUNE NU VIOLENȚEI! 
 

       Rotaru Maria Elena 
    Liceul de Arte ,, Constantin Brăiloiu,,  
      Clasa a IX a B, sectiunea 1 
                                                                          Profesor coordonator Patrășcoiu Ana Maria 

 

 

         Din toate timpurile violența este una dintre marile probleme ale omenirii. Ea a deve
nit o problemă gravă și ingijorătoare, doarece întalnim violență acolo unde ar trebui să fie 
armonie și întelegere adică în familie, în școală unde ar trebui să existe educație, dar și în 
societate. Această violență poate fi de natură verbală sau fizică.  Deși este considerată o 
problemă majoră a societății, violența se răspândește tot mai mult ca o epidemie unde cei 
puternici au prioritate. O formă dureroasă de impunere a unui individ din nefericire tot 
mai des întâlnită este violența domestică care devine un obicei pentru femei si copiii, ce 
sunt infestați cu suferință și durere zi de zi. Lipsiți de apărare și fără nici o putere, copiii 
privesc printre lacrimi pe cel căruia odată îi spuneau ,,tată,, , cum le devine dușmanul cel 
mai de temut prin comportamentul față de ei, prin folosirea violenței fizice și verbale. Așa 
dar, coșmarul pe care copiii îl văd zi de zi cu ochii larg deschiși si îngroziți, scenele la 
care sunt martori sau victime, cu sau fără voia lor, lasă urme adânci în sufletele lor, având 
mai târziu un impact emoțional foarte vizibil în comportamentul lor în societate. Unii co
pii care văd scene înfiorătoare, se manifestă la școală, în grupul de prieteni printrun com
portament neadecvat, dorind să se remarce și să fie în centrul atenției, din cauza dramelor, 
copiii devin treptat persoane lipsite de sentimente, cu sufletul inundat de ură pentru cei din 
jur. De aceea, un lucru mai puțin luat în considerare este faptul că în rândul tinerilor există 
fenomenul sinuciderii, iar  pe primul loc în rândul cauzelor se află mediul familial deterio
rat și slabă comunicare în cadrul familiei.  Pentru a evita toate aceste manifestări trebuie 
să spunem: 
NU VIOLENȚEI DOMESTICE, REFUZÂND SĂ FIM NIȘTE VICTIME! 
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   SPUNE NU VIOLENȚEI! 
 

                                                             Toma Sorina Mihaela, clasa a IXC,sectiunea 1 
                                                           Liceul de Arte, Constantin   Brăiloiu,TgJiu 
                                                                  Prof.coordonator Pătrășcoiu AnaMaria 

 

Vați gândit vreodată la actul de violență în sine? Ce semnifică? Slăbiciune!
Violența este arma celor slabi!Nu ești neapărat mai presus doar pentru că ești mai 
puternic .Nu ești deloc matur dacă abuzezi fizic pe cineva. Violența este o acțiune 
corozivă asupra libertății altei persoane.  

Teai gândit vreodată că un om stimabil, aranjat, care coboară îmbrăcat ele
gant dintro mașină de lux, ar putea, să lovească o persoană? Ei bine…POSIBIL? 
Violența este tot ceea ce desfigurează condiția umană. Haideți să nu lăsăm râul de 
răutate să ne înece…. 

 Violența nu apare brusc. Ea se naște dintro traumă psihică sau fizică oricât 
de mică, crește si se hrănește cu răutatea celor din jur. Este un monstru însetat după 
ură! 

 Este răutatea genetică neînțărcată la timpul potrivit! Orice persoană ce să
vârșește un act de violență trebuie acuzat și pedepsit pentru fapta sa, însă, nu toate 
persoanele sunt însetate după răul ce izvorăște dintro lovitură, unele persoane au fost 
agresate, la rândul lor de alții, de aceea acum violența este una dintre expresiile sufe
rinței lor interioare.  

Violența poate fi fizică, verbală, exprimată prin gesturi, atitudine, orice tip 
de violență este greșită. Violența este argumentul cel lipsit de argumente! Violența 
nu trebuie încurajată! Ea trebuie subjugată la timp.! Trebuie să știm să ne împotrivim 
răului interior. Trebuie să nu lovim, rănim…să nu îi facem pe alții din violența noas
tră să devină și ei violenți. 

 Sunt împotrivă violenței, deoarece satisfacția e doar temporară, pe când răul 
făcut este permanent! 
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SPUNE” STOP” VIOLENȚEI! 

 

Ghiliuc Nicoleta Loredana 
 Liceul de Arte „Ctin Brăiloiu” 

    Târgu Jiu, clasa a IX a C 
        Profesor coordonator: Pătrăscoiu Ana

Maria 
 

 

Te doare atât de mult? E dențeles, 
Ai grijă de cine te atașezi fără nici un sens                                                            
Dacă vezi că prietenii tăi au început o bătaie, 
Despartei chiar dacă te alegi cu o vânătaie. 
 

Dacă părinții te tratează cu violență, 
Încearcă săi tratezi cu indiferență 
În lumea asta, orice lucru greșit făcut 
Viața îți dă o palmă indiferent de orice debut! 
 

Violențan societate este o armă albă, 
Poate provoca în familie o moarte gravă 
Dacă produci un final neplăcut, 
O să fii tratat urât, indiferent de debut! 
 

Moto: Din punctul meu de vedere, nu sunt de acord cu violența, 
Că orice ar fi, pe primul loc, se află indiferență! 
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FĂRĂ VIOLENȚĂ 
 

 

BIVOL IULIA 
CLASA  a VI-a B 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPREA IORGULESCU, CÂMPULUNG 
 

 

Fără violență, 
Totul este mai frumos  
Fără violență 
Vei  trăi mai fericit 
Fără violență 
Vei ști censeamnă dragostea. 
Nu fi violent, 
Că nu este bine, 
Să superi oamenii 
Și mai ales pe tine!  

 
PROF. COORDONATOR 
PÂRVULESCU CLAUDIA 

    
ALDEA ANCA 
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VIOLENȚA E OTRAVĂ 
 

 

CIOBANU ANA MARIA 
CLASA  a VI-a B 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPREA IORGULESCU, CÂMPULUNG 
 

 

Pentru o lume mai bună 
Fără minciună 
Fără dependență 
Și fără violența! 
Să oprim independența 
Să combatem violența! 
Violența e otravă 
Ce aduce deznădejde 
E durere, e un chin 
Și te rog să fii mai bun. 
 

 

PROF. COORDONATOR 
PÂRVULESCU CLAUDIA 
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SPUNE NU VIOLENŢEI ÎN FAMILIE! 
 

          Violenţa în familie este un lucru foarte rău, atât pentru părinţi cât şi pentru copii.Cel 
mai mult sunt afectaţi copiii, deoarece ei rămân cu traume pentru toată viaţa. 
           Pe mine acest tip de violenţă ma marcat deoarece atunci când eram încă un bebe
luş am asistat la acest tip de violenţă. Tatăl meu o bătea mereu pe mama. Era foarte agre
siv atunci când consuma alcool, adică în fiecare zi. Când aveam aproape cinci ani, mama 
nea părăsit, plecând în străinătate pentru a munci şi a scăpa de viaţa amară de acasă şi 
lăsândumă împreună cu cele două surori ale mele în grija tatălui alcoolic. Sora mea cea 
mare sa căsătorit, aşa că am rămas cu sora mea în vârstă de şase ani. De atunci, tata a 
început să ne bată ori de câte ori consuma alcool sau ori de câte ori întrebam de mama. 
          În momentul când neam făcut mai mari, am început să fugim deacasă din cauza 
neajunsurilor şi pentru a căuta răspunsul la întrebarea “De ce plătim noi pentru plecarea 
mamei?” 
Plecând deacasă am crezut că tata se va tempera, că îi va părea rău pentru ceea ce făcuse, 
că nu ne va mai batea dar, neam înşelat foarte tare. În continuare alcoolul îl făcea să ape
leze la violenţa fizică şi verbal, iar noi nu puteam să facem sau să spunem nimic. 
           Întruna din zile nu am mai putut să suportăm chinurile şi jignirile venite din partea 
tatălui nostru şi am apelat la autorităţi. Acestea au venit şi neau întrebat ce vrem să 
facem.Noi leam răspuns că vrem întro familie normală, fără violenţă, fără ameninţări şi 
unde putem spune “mamă” şi “tată”, pentru că mamă şi tată sunt aceia care te cresc şi nu 
aceia care îţi dau doar viaţă. 
          De aceea dragi părinţi, ţineţivă copiii aproape, iubiţii şi oferiţile o copilărie liniş
tită şi fericită fără să se gândească la ce vor face mâine, dacă vor avea ce să manânce sau 
dacă va fi linişte în casă pentru a se putea odihni. Nu apelaţi la violenţă, nici între dum
neavoastră adulţii, dar nici asupra copiilor, deoarece Violenta naşte Violenţă şi nu vă 
puteţi educa copiii cu Ea!  
 

 

 

“SPUNE NU VIOLENŢEI ÎN FAMILIE!” 
Elev: SORA VASILE 

Clasa: a VII-a B 
Şcoala Gimnazială Nr.3 Doiceşti, comuna Doiceşti, judeţul Dâmboviţa 

Profesor coordonator: POPA ONISIA 
Secţiunea Literatură: proză 



 ,,Construim familii puternice. Spune NU violenței!”               ISBN 978-973-0-24903-3, Galați, 2017  

630 

SPUNE STOP VIOLENŢEI ÎN FAMILIE! 
 

 

Nu este bine să fie violenţă şi ceartă în familie, în familie trebuie să găsim sprijin, iubire şi 
încredere. 
            Când am auzit despre această temă gândul meu sa dus imediat la doi fraţi pe care 
mama lor ia părăsit de când erau mici dar, aceştia sunt frumoşi, deştepţi şi puternici. De 
când au fost părăsiţi de mamă aceştia au rămas cu sora lor şi cu tatăl lor care, din păcate, 
îşi îneca tot mai des amarul în băutură. 
              Fraţii creşteau, creşteau dar cum timpul trecea, ei întrebau tot mai des de mama 
lor.La auzul acestei întrebări tatăl lor devenea tot mai nervos deoarece nu voia săşi amin
tească de ea. Acest tată îi agresa mereu pe cei doi fraţi, până întro zi când ei nu au mai 
suportat şi au plecat.Tatăl lor ia căutat dar ei fuseseră găsiţi de autorităţi. Întrebaţi de ce 
au plecat de acasă copiii au povestit totul poliţiştilor, spunândule că nu vor să se întoarcă 
acasă, că vor să trăiască întro familie liniştită şi iubitoare. După mai multe proceduri cei 
doi fraţi au ajuns întro nouă familie. La început nu se simţeau în largul lor dar, cu timpul 
şiau dat seama că aceea era familia adevărată, era “acasă”, era linişte şi iubire în jur, 
aveau mamă şi tată. 
               Timpul trecea, iar lor nu le mai păsa că nu au legătură de sânge cu noua familie, 
ci doar erau bucuroşi că au unde să spună “acasă, mamă şi tată”. Este normal ca uneori să 
se întrebe ce mai fac părinţii lor biologici şi săşi pună întrebarea “Oare se mai gândesc la 
mine?, Oare mă mai iubesc? 
                 Timpul trecea, fraţii creşteau frumos şi sănătos alături de noua lor familie, iar 
tatăl lor biologic a rămas doar cu alcoolul pentru că ai săi copii lau părăsit din frica de a 
nui lovi.De aceeea nu este bines ă existe violenţă în familie pentru că de la o simplă jig
nire se ajunge la agresivitate, la violenţă verbală şi mai ales fizică. 
                   Sunt recunoscătoare că nu mă confrunt cu astfel de situaţie şi aş fi bucuroasă 
dacă niciun copil nu sar confrunta cu aşa ceva pentru că îmi imaginez cât de greu este să 
stai cu teamă să nu păţeşti ceva, tu sau părinţii tăi, din cauza certurilor şi a violenţei. 
Aşa că Spune STOP Violenţei  în Familie! 

“SPUNE STOP VIOLENŢEI ÎN FAMILIE!” 
Elev: ENACHE ANDREEA 

Clasa: a VII-a B 
Şcoala Gimnazială Nr.3 Doiceşti, comuna Doiceşti, judeţul Dâmboviţa 

Profesor coordonator: POPA ONISIA 
Secţiunea Literatură: proză 
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Violenţa NU ţine locul Educaţiei! 
 

          Violenţa în familie îşi pune amprenta asupra copiilor extrem de repede. De cele mai 
multe ori părinţii cred că ei sunt mici şi nu cunosc violenţa domestică dar, din păcate, 
copiii recunosc foarte bine semnele acestei violenţe. Copiii, chiar dacă sunt mici, ştiu ce 
se întâmplă, simţinduse de cele mai multe ori inutile în faţa părinţilor, crezând că cer
turile şi violenţa dintre părinţii lor sunt din vina lor, ceea ce este foarte periculos pentru 
copii. Aceştia trăiesc întrun mediu unde aud numai ţipete şi văd multă agresivitate, 
temânduse pentru părinţii lor, dar şi pentru ei înşişi. Copiii se simt inutili pentru că nu pot 
opri violenţa dintre părinţi, iar dacă încearcă să intervină pentru a opri cearta sau bătaia, 
există riscul de a fi răniţi. 
           Influenţele unui mediu violent asupra copiilor sunt multiple: ei pot avea coşmaruri 
sau nu se pot odihni, pot avea rezultate slabe la învăţătură, iar în relaţiile cu prietenii se 
pot simti de cele mai multe ori trişti, retraşi sau speriaţi. 
           Efectele violenţei în familie pot include sentimente de frică, teamă, neîncredere şi 
ruşine, dar şi indicând semne de stres, dureri de cap, de stomac şi probleme de somn. 
          În cazul în care copiii asistă la această violenţă pot începe să creadă că violenţa do
mestică este absolut normală şi cu siguranţă singurul mod de a obţine ceea ce îşi doresc 
este să o folosească, crezând că nu e nimic rău în a fi abuziv sau abuzat, agresiv sau agre
sat.Total greşit. 
Asistând la aceste scandaluri şi bătăi şi chiar ei fiind bătuţi, copiii rămân cu trauma de 
care nu vor scăpa toată viaţa din cauza unor părinţi care nu au avut altceva mai bun de 
făcut decât să se bată între ei în faţa copiilor, bătândui şi pe ei, fără  să se gândească că 
Violenţa NU ţine locul Educaţiei. 
            De aceea în nicio familie nu trebuie să existe această modalitate de rezolvare a 
problemelor.Pur şi simplu părinţii pot discuta calm, iar dacă nu pot face asta şi apelează la 
violenţă să se gândească foarte bine pentru că, dacă au copii, aceştia pot rămâne traumati
zaţi pentru totdeauna din cauza lor. 
            În concluzie, dragi părinţi nu apelaţi la violenţă dacă aveţi o problemă sau copilul 
dumneavoastră mai face câte o prostie, aşa sunt copiii şi aşa este şi viaţa, întotdeauna apar 
probleme când nu ne aşteptăm dar, trebuie să rămânem calmi şi să le rezolvăm cum ştim 
mai bine  fără violenţă pentru că ea naşte violenţă. 

“Violenţa NU ţine locul Educaţiei!” 
Elev: SORA MARIA ILINCUŢA 

Clasa: a VII-a B 
Şcoala Gimnazială Nr.3 Doiceşti, comuna Doiceşti, judeţul Dâmboviţa 

Profesor coordonator: POPA ONISIA 
Secţiunea Literatură: eseu 
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Antebellum 
 

Din inimă va spun, 
Căi trist în astă lume, 
Cum violenţa a ajuns 
Săţi faci cu ea renume. 

 

Ochi trişti şinlăcrimaţi 
Pe străzi eu văd adesea, 
În lagăr tu te simţi 
Cerânduţi recompensa. 

 

Răceala te cuprinde 
Şi norii grei se adună 
Răzbind în astă lume 
Dea pururea nebună. 

 

Durere aud în glas 
Şi ţipete răsună, 
Pe străzi căi noapte sau e zi 
O lume vreau mai bună! 

 

Cerânduţi libertatea 
Deo eternitate 
Să lupţi şi azi şi mâine 
Să scapi deo nedreptate! 

 

 

 

 

 

 

 

Antebellum 
Elev: Stegaru Oana Andreea 

Clasa XI, Colegiul Tehnic Tomis, Constanţa 
Prof. Coord. Popescu Anisa- Valentina 
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Pozitiv, nu negativ! 
 
 
 
 

Dintre ceartă și omor, 
Am ales ca să ignor. 
Dintre jigniri și lovit, 
Am ales ca să evit. 

 
Decât să mă enervez, 
Am ales ca să cedez. 

Și în loc să mă răzbun, 
Am ales să fiu mai bun! 

 
Vreau să iert și să zâmbesc, 

Nu mănfurii, ci iubesc. 
Ca să ajut voi fi activ, 

Vreau să fiu doar pozitiv! 
 

Astăzi și în fiecare zi de acum încolo am ales să fiu mai bună! 
Fiți pozitivi, iubitori, toleranți! 

Iubițivă! 
 

 
   

Rotariu Magdalena-Irinuca 
Instituția: Școala Gimnazială “Dan Iordăchescu’’ 
Localitatea: Hlipiceni 
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Orori, victime, suferințe...  

 
 
 
 

 Deschiteți inima, sufletul....  
 Iubește, ocrotește, protejează.  

 Alintă, alină, mângâie,  
 Oferă atingeri suave, nu dureri crunte!  

   
 Nu lovi, nu jigni, nu respinge...  

 Nu țipa, nu striga, nu bate...  
 Odată pornită oroarea,  

 Sufletul nu se mai vindecă nicicând!  
   

 Atingemă cu vorbe calde și înțelegere,  
 Învațămă să fiu ceea ce vrei!  

 Ai răbdare....  
 Creștemă, educamă;  

 IUBEȘTEMĂ!  
   

 VIOLENȚA SE NAȘTE DIN VIOLENŢĂ ȘI TOT SPRE VIOLENŢĂ SE ÎNDREAPTĂ!  
 DACĂ MAM NĂSCUT DIN IUBIRE TOT CU IUBIRE VREAU SĂ CRESC!  

 

Rotariu Magdalena-Irinuca 
Instituția: Școala Gimnazială “Dan Iordăchescu’’ 
Localitatea: Hlipiceni 
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Fără violenţă, mai multă vigilență!  

Rotariu Magdalena-Irinuca 
Instituția: Școala Gimnazială “Dan Iordăchescu’’ 
Localitatea: Hlipiceni 

 
 
 
 

 Copilașii drăgălași  
 De părinți sunt abuzați.  
 Bătuți cu sânge rece...  

 Și nimeni nui ocrotește!  
   

 Sunt bătuți în fiece zi,  
 Obișnuința asta sar pierde  

 Dacă cineva ar afla  
 Și atunci părinții nu iar mai abuza!  

   
 Haideți să spunem NU violenței!  

 Să rezolvăm pentru totdeauna problema asta.  
 Să ne iubim... să trăim în înțelegere și armonie!  

   
 Copii abuzați vor abuza la rândul lor!  

 Să închidem cercul vicios!  
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Viața fără violență 
Fără violență, 
Mai mult vei trăi! 
Spune STOP violenței, 
Astfel vei dăinui. 
 

Fii îngăduitor și domol, 
Ușa înțelepciunii ți se va deschide, 
Și nici un pericol, 
Nu te va atinge. 
 

Deschideți sufletul 
E primăvară iară. 
Iertare și iubire, 
Săți umple mereu gândul! 
 

 

 

Titlul lucrării: Viața fără violență 
Numele şi prenumele elevului: Csonca Sara Estera 
Clasa: a IIa C 
Școala Gimnazială ,, Avram Iancu” 
Localitatea: Satu Mare 
Judeţul:  Satu Mare 
Numele cadrului didactic coordonator: Sabău Margareta 
Secţiunea: Literatură 
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                                         REBUS 
   ,, Spune NU violenței!”- ,, Armonie” 

 
Rezolvând 

corect rebusul, pe ver
ticala AB veţi 
descoperi ce presu
pune o înțelegere bună 
în relațiile dintre mai 
multe persoane. 

 

 
 

 

1. Violența 

este arma celor... 

2. Îngăduitor, indulgent; 

3. Radio, televiziune, presă 
întrun singur cuvânt; 

4. Casă care deschide porțile 
cunoașterii; 

5. Ești adăpostit de orice 
pericol; 

6. Mijlocire; 

7. Persoană plină de genero
zitate; 

 

Titlul lucrării: ,,Armonie” 
Numele şi prenumele elevului: Resteman Dariu 
Clasa: a IIa C 
Școala Gimnazială ,, Avram Iancu” 
Localitatea: Satu Mare 
Judeţul:  Satu Mare 
Numele cadrului didactic coordonator: Sabău Margareta 
Secţiunea: Afise, postere, rebusuri 

              A                 

        1 S L A B I             

    2 T O L E R A N T           

            3 M A S S M E D I A 

        4 S C O A L A           

5 S I G U R A N T A             

      6 M E D I E R E           

    7 S U F L E T I S T         

              B                

              A                 

        1                       

    2                           

            3                   

        4                       

5                               

      6                         

    7                           

              B               
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Dreptul la pace şi armonie 
Elev: Opria Gabriela – Maria 

Clasa a VIIa 
Şcoala Gimnazială Oniceni 

Judeţul Suceava 
Îndrumător: prof. Samson Iulia 

Secţiunea literară 
 

Copii și mame triști, fără speranță 
Scarbiți de ură și dea lor viață 
Șinneacă plânsul în adânci suspine 
Neștiind cum va mai fi ziua de mâine. 
 
Sau săturat să rabde zi de zi  
Scandaluri, certuri, bătăi, tragedii, 
Înjurături și vorbe foarte grele, 
Dureri și lipsuri, lacrimi, multe rele. 
 
Censeamnă violența? De ce așa purtare? 
Avem dreptul la viață și pace, fiecare 
Ce exemple de oameni dau unii din părinți, 
Când nuși iubesc copiii, ci înjură printre dinți? 
 
În loc săi strângăn brațe, ei le fac chiar necaz, 
Adorm cuprinși de frică, cu lacrimi pe obraz 
O, Doamne, ce tristețe! Și ce dureri aduni... 
Când simți o grea povară... Durereantregii lumi. 
 
Copiii să învețe iubirea și respectul, 
Ceea ce fac părinții, ei iau mereu exemplu. 
Să oprim violența și ura omenească, 
Copiii să se joace, sănvețe să zâmbească. 
 
Oameni, lăsațile copilăria lor, 
Nu leontinați cu vorbe care dor, 
Cunjurături șiacuze fără rost 
Copiii voștris cei ce vă cunosc. 
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Stop violenței ! 
 
De când am ajuns la școală, 
Doi colegi se tot măsoară 
Și se ceartă, se jignesc 
Până lupta o pornesc. 
 
Vor să vadă fiecare 
Care este cel mai tare. 
Se lovesc și se trântesc,  
Ceilalți râd și îi privesc. 
 
E greșit, strigă Matei! 
    Și noi suntem tot ca ei 
         Dacă stăm și îi privim 
         Și bătaia no oprim! 
 

 
„Stop violenței !” 

Bejinariu Raluca Ioana  
Clasa a III-a A 

Liceul Pedagogic „N.Iorga”, Loc.Botoșani 
Prof. Simion Carmen Florentina 

 
 

Fără violență ! 
 

Inima mea de copil 
Mă îndeamnă să strig: 
Nu mai loviți ! 
Nu mai fiți răi ! 
Fără violență, dragii mei ! 
 
 
Vor oamenii să râdă, să zâmbească 
Copiii să se joace 
Cu drag pe lângă ei, 
Și totul să fie, 
Fără violență, dragii mei ! 
 

 
Lazăr Claudia Gabriela 

Clasa a III-a A 
Liceul Pedagogic „N.Iorga”, Botoșani 

Prof. Simion Carmen Florentina 
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Spunem NU violenței ! 
 

      Violența este o problemă gravă care își face simțită prezența din ce în ce mai mult în 
societate, dar și în școală. 
       În jurul nostru, la fiecare pas observăm violență: la televizor, aproape toate știrile 
vorbesc despre violență, în magazine, pe stradă. În lumea întreagă sunt foarte frecvente 
agresiunile, bătăile, conflictele, crimele și războaiele. 
    Violența se manifestă și la școală între elevii din aceeași clasă sau din clase diferite. 
Adesea se poate ajunge la bătăi, răzbunări chiar, în afara școlii. Pentru ca noi copiii să fim 
pregătiți pentru societate trebuie să avem cunoștințe despre ce înseamnă violență dar și 
despre prevenirea ei, începând din școală. Violența pornește de la o neînțelegere, continuă 
cu stări de enervare, certuri, jigniri, bătaie. 
    Pentru a evita conflictele trebuie săi înțelegem pe ceilalți, să acceptăm că avem idei 
diferite, să ne păstrăm calmul, să avem puterea de a ierta, să fim curajoși, veseli, săi  res
pectăm pe ceilalți pentru a fi și noi înțeleși și respectați. 
    Eu sunt de părere că întotdeauna un conflict se poate rezolva pe cale pașnică.  
 

  
                                                                                                                 

Aniței Ilinca - Adnana 
Clasa a III-a A 

Liceul Pedagogic „N.Iorga”, Botoșani 
Prof. Simion Carmen Florentina 
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Mesaj pentru voi! 

 
 

Autor: Avram Darius, clasa a V- a A 
Instituţia: Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad 

Profesor coordonator: Voștinar Mihaela 
 

 
 

 
Mama manvăţat de mic  
Să nu mă bat nici un pic, 
Să şterg răul cât de mic 
Cu un zâmbet şiun pupic!    
   
Nu vă bateţi, dragi colegi,  
Păstraţivă dar întregi!  
Violenţa nui o cale, 
Nici soluţie de scăpare. 
 
Când mânia te pândeşte 
Numără până  la zece! 
Astfel, scapă de belele, 
Ghinion şi gânduri rele 
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Pledoarie pentru non violenţă...! 
 
 

Autor: Crișan Adelina, clasa a VIII- a A 
Instituţia: Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad 

Profesor coordonator: Clepe Roxana-Oana 
 

 
 
 

 
Rogute, Doamne, frumos 
Schimbă spectrul luminos: 
Rogvaivul fă dei curmă 
V din violet la urmă! 
Violet al violenţei, 
Al mâniei şi demenţei...  
Curcubeu miraculos, 
Aşternel covor pe jos, 
Fă prieteni din duşmani, 
Dăne viaţă mii de ani, 
Picură în suflet vară, 
Răutatea   să dispară, 
Iar în Marea Trecere, 
Dăne înţelegere... 
Dumnezeu, dea vrea, a face 
Să loveascăn noi cu... PACE! 
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Mă opun violenţei! 
 
 

Autor: Pascu Andreea Lavinia, clasa a VII- a A 
Instituţia: Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad 

Profesor coordonator: Stana Gianina-Aurora 
 

 
 

 
Mă opun violenţei 
Cu toată inima! 
Mă opun cruzimii, 
Şi preamăresc iubirea! 
 
Mă opun nebuniei 
De ami face rău. 
Mă opun fricii mele 
Ce te cheamă mereu. 
 
Mă opun ŢIE însuţi! 
Bestie ce eşti! 
Şi chiar şi mie însumi 
Atunci când îmi vorbeşti. 
 
Căci fapta, dar şi vorbaţi 
Toate mă chinuiesc. 
Şi nu mai am curajul 
Să mă destăinuiesc. 
 
Va veni oare timpul 
Să mă eliberez? 
Să spun o dată NU 
Săncep iar să visez? 
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Stop violenței! 
 
 

Autor: Neagoe Alexia, clasa a VI- a C 
Instituţia: Şcoala Gimnazială „Caius Iacob” Arad 

Profesor coordonator: Vida Andrea 
 

 
 

 
 
Când eşti supărat 
Şi rău teai certat 
La nimic nu ajută 
Violenţa cea brută! 
 
Când cu pumnul tu ai dat 
Chiar nimic nai rezolvat! 
Violenţa trebuie oprită, 
Nu să fie răspândită! 
      
Violenţa de foloseşti,    
În viaţă no să reuşeşti! 
Copile, să ţii bine minte: 
Trebuie să fii mereu cuminte!   
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Nu violenței în familie! 
 
 

Autor: Kovacs Timeea, clasa aV-a A 
Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad 

Profesor coordonator: Dohangie Ariana 
 

Printre toate câte astăzi 
Mai apar aici, în lume, 
Violenţa, putem spune, 
Are, vai!, un „falnic” nume. 
 
Instituţii, şcoli înalte, 
Oameni simpli sau bogaţi, 
Vezi adesea între dânşii 
Violenţi, chiar dacăs fraţi. 
 
În familii se aude 
Violentă câtă vrei. 
Asta eun semnal dealarmă: 
NU E BINE, dragii mei! 
 
Ea desparte soţsoţie,  
Ea produce chiar răniri. 
Câte beneficii oare 
Am avea de nu ar fi? 
 
Sfatul meu, ca şialtădată, 
E sonlăturăm mereu  
Cu blândeţe şi iubire. 
So schimbăm, că NU E GREU!  
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Învaţă!… 

 
Autor: Olar Amalia, clasa  a V-a A 

Instituţia: Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad  

Profesor coordonator: Ciorba Mihaela 
 
 
 

De ce mă loveşti 
Şi mă umileşti?  
De ce nu accepţi NU? 
Cine te crezi tu? 
 
De ce mereu mă cerţi 
Şi nimic nuţi convine? 
Ai putea măcar să ierţi 
Şi sănveţi ce e bine: 
 
Bătaia, cruzimea, 
Te fac acum un demon. 
Iubirea, armonia 
Te vor face om. 
 
Învaţă sasculţi, 
Învaţă să ierţi, 
Învaţă să comunici, 
Învaţă să vezi 
 
Că violenţa nui bună, 
Iar eu voi spune NU! 
Învaţă să fii om 
OMUL poţi fi TU! 
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DA, ARMONIEI! 

Elev: Bindea Andrada, clasa a V-a 
Școala Gimnazialǎ “Petru Rareș”, loc. Ciceu-Mihǎiești 

 

 

Bǎtaia nui o formǎ 
Bunǎ de educare, 
Pe care unii copii 
O primesc ȋn loc de mȃncare. 

 

Cuvintele chiar dor 
Cȃnd tu aștepți de fapt 
O mȃngȃiere dulce 
Alǎturi de cel drag. 

 

Adulții cred despre copii 
Cǎ vreau doar dulciuri, jucǎrii, 
Cȃnd copiii vreau de fapt 
Iubire și bucurii. 
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Cocoșul  și  găina 

 
 
 
 
 
Pe meleaguri îndepărtate 
Toată ziua se tot ceartă 
Despre al lor necaz  
Că cocoșul treabă nare, 
Că găina nu mai face de mâncare. 
Însă bietul puișor neajutorat 
Azi tare a suferit 
Iar în el o furtună sa stârnit 
Fiindcă cocoșul violent  
Cu o furie mereu prezentă 
Șia vărsat supărarea  
Pe puișorul mic și fără alinare. 
În gândurile lui târzii din noapte  
Se intreabă: 
De ce nu mă îmbrățișează nimeni? 
De ce nu pot zâmbi în fiecare zi ca toți ceilalți copii? 
De ce numi spune nimeni TE IUBESC? 
 

 
Prof.  înv. primar  Șerban  Florentina 

Școala Profesională Scânteia, Județul  Ialomița 
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Despre violenţă 
 
 

 
 Eu provin dintro familie liniştită. Mama şi tata se înţeleg bine, iar 
eu dau dovadă de bună creştere. Oare cum ar fi fost  să mă nasc întro 
familie în care  violenţa este stăpână? 
 Chiar vecinii de lângă noi au astfel de comportamente urâte. 
Ţipetele lor îi deranjează pe toţi. Acolo sunt doi copii. Ei sunt irascibili. 
Nu sunt liniştiţi la şcoală şi nimeni nu le vorbeşte. Suferă foarte mult din 
această cauză. 
 Părinţii mei iau invitat la un picnic în natură. Împreună am mers 
întrun loc mirific. Râul suspina printre stânci. Apa limpede şi cristalină 
era ca o oglindă magică.Spre mirarea noastră, acea familie nu era atrasă de 
aceste minunăţii. 
 Când am ajuns acasă, mam gândit cât de mult rău îţi poate 
provoca violenţa. Dacă aceasta se dezvoltă alimentânduse cu faptele 
noastre rele,înseamnă că vorbele bune ,gesturile frumoase ,faptele creştine 
iar putea slăbi puterea.Haideți să încercăm să o alungăm și să  fim mereu 
buni! 
 
 
 

                                                                                 Oproiu Bianca
Clasa  I A, CNTV

Prof.înv.primar Tomescu Cristina
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Am fost furios pe colegul, 
Uitase sămi dea un caiet, 
 Il cerusem de ieri, de la şcoală 
Şiam primit  azi un simplu “regret” 
 

Am vrut săi aplic o pedeapsă,  
Săl fac să regrete şi el,  
Dar mai bine pedeapsa saştepte, 
O săl fac sănţeleagă niţel... 
 

De ce săţi risipeşti energia, 
Certândute cu cel neglijent, 
Mai bine învaţăl ce e iubirea 
Şi astfel câştigaţi în duet! 
 

Nu poţi fi violent sau netrebnic, 
Dacă ai o fărâmă de “OM”, 
Educaţiai azi cel mai bun sfetnic,  
La capitolul acesta e tot mai gol! 

 

 
 

CONCLUZIE 
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DE CE? 
 

 TINCU ADELINA, CLASA A XIA 
COLEGIUL TEHNIC ”ALEXE MARIN”, SLATINA 

 

Aș fi vrut să simt răcoarea dimineții și  
cântecul suav al mamei  
în înnorata amiază a plecării tatălui meu . 
Era multă lume strânsă pe stradă. 
Mașini veneau și plecau  
și sirenele făceau gălăgie  
cât pentru o seară de vară  
închinată greierilor supărați pe Furnică. 
Mama, tremurând, la privit  
șia lăcrimat cred  pentru ultima oară..  
Sunt situații în care școala numi explică 
de ce tremură gândul,  
de ce se varsă râurilen fluviu și nu invers,  
de ce la țară copiii nu au wi –fi, 
de ce minte omul și  
de ce tata pleacă deacasă fără să se mai întoarcă?  
Fiindcă eu mă așez în fiecare zi în bancă ;  
atentă și cuminte,  
ascult cum cresc , 
fără sămi răspundă cineva. 
Iar în tot acest timp mama plânge. 
De ce? 


