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Introducere 

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (2002) prin violenţă se înţelege 

ameninţarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei 

persoane, contra altuia sau contra unui grup sau unei comunităţi care cauzează sau 

riscă să cauzeze un traumatism, un deces sau daune psihologice, o dezvoltare 

improprie sau privaţiuni. [Definiţia violenţei după OMS (Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii) din: World report on violence and health, Geneva 2002, p. 5] 

Violenţa şcolară este una din manifestările violenţei cotidiene, şi este un tip 

particular al violenţei în instituţii. Violenţa este inerentă naturii umane dar acest 

lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm prin prevenirea şi 

combaterea acestui fenomen social. 

La finele anilor 60, Johan Galtung a adus în discuţie diferenţierea între 

violenţa personală şi cea structurală. În cazul violenţei personale, victimele şi 

autorii pot fi identificaţi fără nici o ezitare. Violenţa structurală produce şi ea 

victime, dar nu persoane, ci structuri specifice organizatorice sau sociale, în acest 

caz condiţiile de viaţă fiind cele care stau la baza acesteia. Conform aceastei 

tipologii a violenţei după J.Galtung, violenţa în şcoală nu este altceva decît 

violenţă personală. Pedepsele fizice în şcoli nu au fost nici acum suprimate în 106 

ţări ale lumii, dar chiar şi în ţările unde au fost interzise, punerea în practică şi 

monitorizarea aplicării legii este, adeseori, ineficientă. 

 Violenţa fizică: include orice fel de agresiune care implică folosirea forţei, 

indiferent dacă este folosită o armă sau un obiect, şi care produce suferinţa fizică. 

In această categorie putem include, de exemplu:  

o Restricţionarea cu forţa a activităţii sau mişcării celeilalte persoane;  

o Scuturarea de umeri a celeilalte persoane;  

o Împingerea sau înghiontirea;  

o Aruncarea cu un obiect greu;  

o Împungerea;  

o Lovirea sau pălmuirea;  

o Tragerea de păr;  

o Muşcarea;  

o Sufocarea;  
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o Bătaia.  

Prima ţară din lume care a interzis toate formele de pedeapsă corporală 

aplicate copiilor este Suedia, experienţa acestei ţări arată că reducerea fenomenului 

violenţei nu se poate baza doar prin interdicţie ci prin campanii de educare a 

publicului larg desfăşurate ani la rînd. Ca rezultat o schimbare în metodele de 

disciplinare aplicate de educatori (şi de părinţi etc.) copiilor. 

 

 Violenţă psihică: cuvinte sau acţiuni pentru a controla, izola, intimida, sau 

răni respectul de sine al partenerului. Printre altele ne putem referi la:  

o Ridiculizare sau insultare;  

o Criticare constantă a celeilate persoane;  

o A fi extrem de posesiv nepermitand colegului sa aibă prieteni sau să vorbească 

cu alţii;  

o Ameninţări;  

o Stricarea bunurilor. 

Elevii sunt supuşi numeroaselor încercări, se confruntă cu probleme ce necesită 

implicarea persoanelor adulte, competente, care necesită implicarea întregii 

comunităţi. 

Violenţa directă sau fizică este cazul în care există o relaţie clară între subiect 

şi obiect. Violenţa este exercitată de un autor (subiect), violenţa este suferită de o 

victimă (obiect). Urmează acele forme ale violenţei în şcoală care indică în mod 

clar subiectul şi obiectul violenţei în şcoală. 

Forme ale violenţei în scoală : 

- violenţa între elevi; 

- violenţa elevilor faţă de profesori; 

- violenţa profesorilor faţă de elevi (comportamentul neadecvat al cadrelor 

didactice); 

- violenţa părinţilor faţă de profesori, educatori. 

Conform unor cercetări printre sursele de violenţă pot fi enumerate situaţiile ca: 

- perpetuarea relaţiilor de dependenţă şi subordonare a elevilor faţă de profesori; 

- preponderenţa comunicării pe axa profesor-elev şi oportunităţile limitate ale 

elevilor de a comunica între ei în procesul de învăţare; 

- atitudini de ignorare ale profesorilor faţă de elevi, care conduc la pierderea 

încrederii în sine a elevilor; 

- evaluare neobiectivă, 
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- etichetarea din partea profesorilor cît şi a elevilor; 

- sancţiuni inegale; 

- decalajul între aşteptările elevilor şi practica şcolară curentă. 

Metodologia cercetării 

Scopul: Evaluarea dimensiunii fenomenului de violenta în şcoală şi al 

evidenţierii perspectivei pe care directorii unităţilor de învăţămînt, consilierii 

şcolari şi elevii o au asupra acestui fenomen;  identificarea principalelor cauze 

generatoare de violenţă, determinarea influenţei pe care o are violenţa asupra 

dezvoltării emoţionale şi sociale ale copilului cît şi modalităţile cele mai eficiente 

prin care diverse mijloace pot fi utilizate în combaterea acestui fenomen. 

Obiectivele: 

 Evaluarea dimensiunii fenomenului de violenţă în şcoală; 

 Determinarea surselor violenţei în mediul şcolar la nivelul relaţiilor ce se 

stabilesc între diferiţi actori ai şcolii; 

 Identificarea poziţiei familiei ca factor de influenţă a violenţei în şcoală; 

 Identificarea poziţiei scolii în soluţionarea cazurilor de violenţă; 

 Elaborarea unui set de recomandări, destinate cadrelor didactice şi 

parinţilor, cu scopul de diminuare a fenomenului violenţei în şcoală. 

Metodologie: 

Investigaţia are un caracter calitativ şi cuprinde următoarele metode: 

 interviuri individuale cu copii care au manifestat / faţă de care s-a 

manifestat violenţă; 

 interviuri individuale cu directorii unităţilor şcolare; 

 interviuri individuale cu părinţi; 

 focus grupuri cu cadrele didactice din şcolile localităţilor respective; 

 Studiu de caz (violenţă elev-elev; violenţă profesor-elev; părinte-

profesor; părinte-elev). 

Ghidurile de interviu au vizat următoarele aspecte : 

- cauze ale manifestărilor de violenţă şcolară ale elevilor/profesorilor; 

- tipurile manifestărilor de violenţă;  

- locul desfăşurării; actorii implicaţi şi intensitatea/frecvenţa acestora; 

- modalităţile de intervenţie şi prevenţie utilizate. 

Pentru o eficientă comunicare au fost respectate următoarele principii: 

o acordul informat; 
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o protecţia bunăstării psihologice; 

o interesul superior al copilului; 

o contribuţiile individuale a celor intervievaţi; 

o evaluări ale gîndirii de grup; 

o anonimitatea răspunsurilor individuale. 

Raportul final este realizat în urma informaţiei culese prin cele 108 interviuri 

individuale cu copii din grupul-ţintă, 62 interviuri cu părinţi, 5 focus-grupuri cu 

cadrele didactice din zonă, 35 interviuri cu directorii şcoală, 22 studii caz. În zona 

de nord a ţării, în localităţile Bălţi, Floreşti, Sîngerei au fost realizate 23 interviuri 

individuale cu copii faţă de care s-a manifestat violenţă / care au manifestat 

violenţă; 10 interviuri cu părinţi; 12 interviuri cu directorii de şcoală; 1 focus-grup 

cu cadrele didactice; 10 studii de caz. În localităţile Vadul lui Vodă, Orhei (zona de 

centru), au fost realizate 25 interviuri individuale cu copii faţă de care s-a 

manifestat violenţă / care au manifestat violenţă; 13 interviuri cu părinţi; 6 

interviuri cu directorii de şcoală; 1 focus-grup cu cadrele didactice; 7 studii de caz. 

În zona de sud a ţării, în localităţile Cahul, Moscovei au fost realizate 20 interviuri 

individuale cu copii faţă de care s-a manifestat violenţă / care au manifestat 

violenţă; 11 interviuri cu părinţi; 9 interviuri cu directorii de şcoală; 1 focus-grup 

cu cadrele didactice; 5 studii de caz. În Transnistria, oraşele Tiraspol, Bender, 

Camenca, Dubăsari, Dnestrovsc, satul Speia r.Grigoriopol, satul Stroenţî r.Rîbniţa 

au fost realizate 44 interviuri individuale cu copii faţă de care s-a manifestat 

violenţă / care au manifestat violenţă; 28 interviuri cu părinţi; 8 interviuri cu 

directorii de şcoală; 2 focus-grupuri cu cadrele didactice. 

Brazelton si Greenspan (2001), identifică nevoile copilului pentru o 

dezvoltare normală ca fiind: 

1. Nevoia de a avea relaţii emoţionale calde, apropiate, stabile ; 

2. Nevoia de a fi protejat fizic; 

3. Nevoia de a avea experienţe adaptate nivelului de dezvoltare; 

4. Nevoia de a avea responsabilităţi adecvate nivelului de dezvoltare ; 

5. Nevoia de experienţe adecvate diferenţelor individuale ale copilului, 

intereselor lui particulare ; 

6. Nevoia de a trăi într-o comunitate stabilă, de a beneficia de sprijinul şi 

cultura acesteia ; 

7. Nevoia de a avea un viitor protejat. 
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Toate acestea pot fi asigurate în mare masură de familie, de şcoală şi de 

conlucrarea dintre aceste două. 

În calitate de cadre didactice acestea trebuie să le asigure elevilor un climat 

care să susţină o dezvoltare armonioasă a acestora prin: 

- Asigurarea unei comunicari permanente cu ei şi cu părinţii lor; 

- Tratarea cu respect de către cadrele didactice a elevilor; 

- Dacă se consideră nedreptăţit, să conteste personal sau cu sprijinul părinţilor 

rezultatele evaluărilor; 

- Informarea copilului despre cele ce i-ar putea afecta; 

- Luarea în consideraţie a opiniei elevilor; 

- Luarea măsurilor pentru protejarea drepturilor şi intereselor elevilor. (Ghidul 

părinţilor în lumea copiilor) 

 

Rezultate 

o Violenţa în şcoală – aspecte care au fost urmărite în cadrul interviurilor 

cu elevii 

- Percepţia siguranţei în preajma şcolilor 

 

Zonele din preajma şcolilor sunt percepute de majoritatea elevilor ca fiind în 

general sigure. Fiind întrebaţi dacă în drum spre şcoală le este teamă de ceva 

răspunsurile au fost nu sau foarte rar. Chiar dacă majoritatea lor vin neînsoţiţi (de 

cei maturi) la şcoală şi nu neapărat în transport public. Cei care zic că au careva 

temeri în legătură cu siguranţa lor pînă la şcoală şi de la şcoală vorbesc de o 

posibilă manifestare a atitudinii negative din partea colegilor mai mari sau chiar 

colegi de clasă:  

„Se mai întîmplă să ne certăm cu băieţii şi să ne dăm cîte un picior”; „Am 

venit cu nasturii rupţi, a început de la joacă dar s-a terminat cu bătaie”;  „M-au 

numit urît şi m-au împins pentru că eu învăţ  bine iar ei nu” – sunt spusele elevilor 

de vîrstă diferită  despre colegii lor de clasă. Motivele sunt diverse o ceartă 

anterioară, luare în derîdere sau poreclire.  „M-a bătut un băiat din clasele mai 

mari, chiar cînd am ieşit din şcoală” – zice Vasile, elev în clasa întîi (caz foarte rar 

dar prezent). Alte raspunsuri sunt:  Băiat de 15 ani „Nu am cu nimeni nimic, nu am 

de ce să mă simt în nesiguranţă.”  Fată de 11 ani: „De obicei merg la şcoală cu o 

colega mai mare, nu ne este teamă de nimic.” „Locuiesc aproape de şcoală, 
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5minute şi sunt la lecţii, nu mi s-a intimplat niciodată ca cineva să-mi vorbească 

urît sau să vrea să mă lovească” – spune o fată de 15ani. 

Locurile unde cel mai des au loc ciocnirile violente ale elevilor sunt clasa cînd 

este absent profesorul, curtea şcolii, în drum spre casă, mai rar pe holuri, cantină 

unde profesorii sunt de servici, sau sunt alături de copii pentru a lua masa. 

 

 

Desen prin care se defineşte violenţa – ca bătaie dintre băieţi 
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- Conceptul de violenţă definit de elevi 

 

În mod tradiţional şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, 

de formare a competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care 

ne înconjoară, de întelegere a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. Şcoala trebuie 

sa profileze caractere, să-i educe tînărului plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi şi 

de a face faţă schimbărilor din lume. În acest context, a vorbi despre violenţă acolo 

unde ne aşteptăm să găsim cele mai bune condiţii pentru formarea şi dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii, poate părea un fapt cel puţin neverosimil. 

Şcoala reprezintă un loc unde elevii sunt instruiţi, este şi un loc unde se stabilesc 

relaţii, sunt promovate valori, se creeaza condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, 

afectivă şi morală a copilului. Clasa şcolară constituie un grup ai cărei membri 

depind unii de alţii, fiind supuşi unei mişcări de influenţare reciprocă de 

determinare a echilibrul funcţional al cîmpului educaţional. 

Pe parcursul desfăşurării practicii au fost realizate interviuri individuale cu 

copii din diferite regiuni ale Republicii Moldova cu vîrste cuprinse între 8 şi 17 

ani. Am fost interesaţi de a afla ce reprezintă violenţa în mediul şcolar în viziunea 

elevilor la care am obţinut diferite răspunsuri. În cele mai dese cazuri prin noţiunea 

de violenţă copiii înteleg următoarele: 

O fetiţă de 9 ani spune: te loveşte, te numeşte urît.   

Băiat de 14 ani: se bat elevii, un băiat prost şi altul deştept. 

Fetiţă de 10 ani: este un lucru urît, ceartă.  

Băiat de 8 ani a răspuns că violenţa este răutate. 

Fată de 15 ani: a bate şi a numi urît pe cineva pentru că ţi-a făcut un rău, sau crezi 

că ţi l-a făcut. 
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Diversitatea răspunsurilor copiilor privind perceperea conceptului de violenţă 

denotă diferite experienţe proprii şi improprii ale acestora privitor la fenomen. 

Studiul realizat arată că violenţa, conform elevilor intervievaţi, se manifestă prin 

strigăte, înjurături, ameninţări dar şi prin lovituri. Violenţa este vazută de unii copii 

chiar în familiile lor, cazul în care unul din părinţi este dependent de alcool şi/sau 

violent. Copilul la rîndul lui manifestă agresivitate faţă de colegi, nefiind capabil să 

soluţioneze neînţelegerile pe altă cale. Sunt notate o serie de comportamente 

agresive identificate de respondenti: 

 

- ţipetele, apar ca metode directe de a-şi arăta furia, fenomen care descreşte odată 

cu creşterea vîrstei elevului, la fete persistînd încă multă vreme, tipice mai mult 

elevilor cu vîrsta cuprinsă între 7-13 ani;  

- violenţa verbală exprimată în maniere diferite (poreclă, atragerea atenţiei asupra 

calităţilor negative ale adversarului, bîrfă) tipica vîrstei 10-15 ani; 

- ironia ca formă de exprimare a ostilităţii, caracteristică mai mult adolescentilor; 
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- înjurăturile, diferite expresii profanatoare sunt mai frecvente la băieţi care, 

persistă la toate vîrstele. 

 

Au fost identificate şi cazuri în care a fost aplicată şi forţa fizică, mai ales la 

elevii cu vîrsta cuprinsă între 10-16 ani, important este că aceasta a urmat  

comportamentelor agresive descrise mai sus. 

Violenţa elevilor este manifestată faţă de colegii de clasă sau faţă de colegii 

de şcoală, cazuri în care sunt descrise situaţiile respective ne arată prezenţa 

numărului mare de băieţi implicaţi în ele, ceea ce nu ne permite însă să spunem că 

absente sunt cazurile de manifestare a violenţei din partea fetelor, ele sunt, doar că 

sau nu sunt recunoscute drept manifestare a violenţei de către cei implicaţi, sau 

sunt considerate nesemnificative.  Motivele pentru care sa ajuns la un asemenea 

comportament violent au fost variate:  

 

insulta vulgară din partea colegilor, ,, că se dau mari”, distrugerea rechizitelor 

personale şi a altor obiecte, divergenţe în cadrul orelor, din cauza notelor, din 

cauza fetelor (pentru băieţi şi invers), pedeapsa pentru fapte rele, nesupunere, 

„pur şi simplu asa”.  

 

Forma mai uşoară a violenţei verbale ca ironia profesorului este semnalată de 

elevii din clasele mai mari, consecinţele ei, evidenţiate de elevi: sau mobilizare de 

a schimba ceea ce nu e bun, lipsă în comportamentul, studiul elevului, sau protest 

în a schimba ceva, elevii dorind de fapt a fi înţeleşi de profesor dar nu luaţi în 

derîdere. „E tare neplăcut cînd toţi colegii rîd de tine.” „Dacă greşeşti, nu ştii 

tema nu e motiv să se lege de tine.” Afectat este respectul de sine şi încredere în 

sine dispare în aceste cazuri, ambele pot fi atît de scurtă cît şi de lungă durată. 

Elevii nu-şi doresc o aşa atitudine, pentru că le provoacă discomfort psihologic. 

Astăzi se acceptă o definiţie largă a violenţei şcolare, incluzînd fapte care nu 

sunt în mod necesar penalizabile sau care scapă semnalărilor judiciare. De 

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

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

cît şi repetarea a multor evenimente stresante, rar penalizate, nu în mod obligatoriu 

penalizabile. 

Caracteristica centrală care e proprie unui elev violent este impulsivitatea. 

Impulsivitatea ca trăsătură de personalitate îl predispune pe individ către 
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gestionarea violentă a conflictelor. Moeller consideră că definiţia impulsivităţii 

trebuie să includă trei elemente importante: diminuarea sensitivităţii la consecinţele 

negative ale comportamentului, reacţii rapide şi neplanificate la stimuli care preced 

procesarea completă a informaţiei, lipsa considerării consecinţelor pe termen lung. 

La acestea, autorul adaugă perspectiva socială asupra impulsivităţii – învăţarea 

socială – în care impulsivitatea este un comportament învăţat. Copilul impulsiv 

învaţă din familie să reacţioneze imediat pentru a obţine ceea ce îşi doreşte. 

Considerăm că este o legătură strînsă între manifestarea comportamentului violent 

şi impulsivitate: „dacă mă enervez reacţionez deodată”- zice unul din elevii care 

manifestă comortament violent. Elevii violenţi manifestă un grad scăzut de 

empatie, ei acceptă fără nici o rezervă nu numai vizionarea scenelor de violenţă din 

filme şi chiar îşi asuma un rol activ în cazurile de violenţă în care sunt implicaţi. 

Aceste momente ne pun în gardă şi dorim să venim cu o serie de: 

 Sugestii în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în şcoală 

Analizînd sugestiile oferite de elevi şi profesorii cu experienţă am putut 

construi un plan de prevenire a violenţei şcolare, organizat pe două dimensiuni: 

1) Programe de intervenţie la nivelul clasei.  

 Elaborarea unui regulament al clasei, elevii să fie cei care negociază 

regulile şi stabilesc sancţiunile în cazul în care nu sunt respectate. Se vor stabili 

reguli simple care trebuie respectate şi care pot fi schimbate la nevoie. 

 Iniţierea de activităţi care să vizeze dezvoltarea competenţelor personale 

şi sociale ale elevilor, prin încredinţarea unor sarcini. Elevii trebuie învăţaţi ce 

presupune convieţuirea în societate: a se înţelege reciproc, a asculta, a exprima 

problemele în cuvinte, a lua decizii colective, a întîrzia acţiunea atunci cînd 

sunt sub influenţa stărilor tensionate, a respecta legea.  

 Ceea ce multe instituţii numesc „cultură organizaţională” poate fi 

realizat cu mult succes şi la nivelul clasei prin diverse activităţi comune 

extracurriculare care să permită o cunoaştere reciprocă, întărirea coeziunii 

grupului, dezvoltarea sentimentelor de mîndrie legate de apartenenţa la clasa şi 

şcoala respectivă. 

2) Programe de intervenţie la nivelul şcolii 

 La nivelul şcolii se pot înfiinţa grupuri de dezbateri (cu o frecvenţă 

lunară) la care să participe profesorii şcolii şi eventual un consultant extern 

(psihopedagog, jurist, poliţist), în care să se pună în discuţie dificultăţile muncii 
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de formare a tinerei generaţii. Situaţiile-problemă expuse de unul sau mai mulţi 

protagonişti sunt încredinţate grupului şi dezbătute în cadrul acestuia. 

 Includerea în cadrul programelor şcolare a unor teme speciale care să 

vizeze dezvoltarea competenţelor sociale, formarea comportamentelor 

prosociale, dezvoltarea personală, modalităţi de soluţionare negociată a 

conflictelor. 

 Depistarea, mediatizarea şi dezbaterea actelor de violenţă şcolară. 

Implicarea elevilor în prevenirea actelor de violenţă. 

 Stabilirea unei colaborări mai strînse cu familia prin implicarea acesteia 

în cadrul diferitelor activităţi extraşcolare. 

 Înfiinţarea, în cadrul şcolii, a unui centru de consultanţă pentru părinţi şi 

elevi.  

 Organizarea unei asistenţe adecvate victimelor violenţei în mediul de 

şcolarizare prin colaborarea cu psihologul şcolar, medicul şcolii şi cu centrele 

de asistenţă psihopedagogică. 

 Structurarea unor parteneriate (şcoală, poliţie, justiţie, comunitate). 
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Noi spunem NU violenţei  (Tabăra de la Vadul lui Vodă) 

 

 

 

 

- Modul de manifestare a violenţei elevilor faţă de elevi 

 

Una din elevele unui liceu (clasa XI) ne-a povestit că ea însăşi a fost implicată 

într-un caz de violenţă: şi-a lovit colega din motiv că i-a luat un lucru personal fără 

să-şi ceară permisiunea. Conflictul a rămas în interiorul clasei şi nici părinţii nu au 

ştiut de lel. La cei din clasele primare s-a observat că simulează, mai ales băieţii, 

acte de violenţă cînd unul din copii este jertva iar celălalt, ceilalţi 2-3 elevi sunt cei 

care mimează lovituri cu pumnii, picioarele, cu obiectele care le au la îndemînă 

(băţ, geantă, riglă etc.). Acţiunea este însoţită şi de sunete asemănătoare unor 

lovituri, sunete care indică durerea pe care o are cel ce este „bătut”. La observaţie 

reacţionează prin a spune, „ne jucăm”. Marina de 14 ani spune că a fost înjurată de 

un coleg de al său, situaţie cu atît mai neplăcută cu cît ea este cea care atunci cînd 

băiatul are nevoie de ajutor (pix, ajutor pentru a înţelege tema, altele) i-l oferă. 

Doi elevi ai clasei I, sau bătut, zice una din învăţătoare, cauzele nu le-a înţeles 

de la copii, dar conflictul s-a extins pînă la părinţi care la rîndul lor au „discutat” în 

mod violent, conflictul ajungînd nu la profesoară în primul rînd, dar la directorul 

şcolii. Părinţii sunt cei care poartă o parte din vină pentru comportamentul violent 

pe care îl adoptă copiii lor, acest lucru ne face să vorbim despre necesitatea unor 

întîlniri în cadrul adunărilor părinteşti cu psihologul şcolii, cu inspectorul pentru 

minori care ar putea să le dea sfaturi, să le explice unele particularităţi ale vîrstei 

copiilor lor, acest fapt ar putea reduce numărul cazurilor de violenţă în şcoală. 

Părinţii informaţi ar putea contribui la aceea ca copiii lor să fie mai toleranţi, 

înţelegători, să evite a manifesta violenţă, iar dacă apar motive care ar putea 

declanşa violenţa să roage pe cineva din adulţi (diriginte, profesor, psihologul 

şcolii etc.) să fie mediator în acel caz. 

Limbajul indecent este un alt mod de manifestare a violenţei elevilor faţă de elevi. 

Unde se întîmplă să-şi vorbească urît: cel mai des în apropierea şcolii, toaletă şi în 

clasă. 
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În scopul înţelegerii în profunzime a fenomenul violenţei în mediul de 

şcolarizare, s-a apelat la interpretarea desenelor realizate de către copii. Propunerea 

de a realiza desenele a fost preluată de catre copii cu entuziasm şi chiar plăcere. 

Subliniem, că în procesul de comunicare cu copii s-a păstrat principiul de 

neimplicare a cercetătorului în modul de elaborare a desenelor acestora, copilul 

dispunînd de libera alegere în ceea ce priveşte gama de culori care urma  să fie 

utilizată precum şi alte detalii. 

Desenele copiilor sunt un adevărat univers al temerilor, dorinţelor refulate şi  

a emoţiilor. Asemenea jocului, desenul devine una din principalele activităţi 

distractive dar şi instuctive ale copilului. Desenele simbolice, realizate spontan şi 

nu după nişte reguli precise, fac apel la imaginaţie şi îi permit să se joace cu 

„conceptele”. În aceste desene descoperim suferinţele sale, bucuriile, frica, modul 

în care se percepe pe sine şi pe cei din jur, întrebările secrete sau întrebările la care 

nu a primit răspuns. 
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Violenţa desenată de copii 

 

Toţi copii şi-au imaginat violenţa ca agresivitate manifestată, de cele mai 

multe ori între doua persoane. În cele mai multe cazuri, în desenele copiilor se 

indentifică un agresor şi o victimă. Ceea ce vine să demonstreze că violenţa este o 

realitate prezentă în şcolile Republicii Moldova, şi că unii copii văd în persoana 

învăţătorului un potenţial agresor, alţii relatează prin desen momentele prin care au 

trecut ei înşişi. Relevant în acest sens este desenul unui copil în care învăţătorul 

este înfăţişat ca lovind un copil la o lecţie de matematică. Ceea ce am putea 

presupune, că existenţa unor asemenea situaţii, nu numai că este posibilă, dar chiar 
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reală. Din cele relatate de copii o asemenea situaţie s-a petrecut cu adevărat la orele 

de matematică, avînd ca efect, în mod evident afectarea personalităţii copilului. 

Acest moment neplăcut pentru copil se va înmagazina undeva în memorie, fiind 

reactualizat în mod inconştient prin forma unor acte ratate, agresivitate, tensiuni 

interelaţionale. Ura devine drept consecinţă al momentelor dureroase trăite de 

coplil cîndva. Se consideră, că în cazul în care copilul, la o vîrstă fragedă a trăit o 

experienţă negativă, manifestată prin violenţă din partea vre-unei persoane, 

inclusiv profesor, coleg de clasă, coleg din clasele mai mari aceasta se va 

reactualiza în momente critice, de criză prin a lua atitudini negative faţă de 

persoane cu aceste tip de activitate profesională, în cazul nostru a profesorului sau 

faţă de colegii de şcoală, iar în viitor, fiind părinte posibil să fie prezente mari 

temeri în legătură cu atmosfera în clasă, şcoală sau chiar educaţie 

necorespunzătoare care poate afecta copiii.  

Analiza desenelor, arată că cel mai des utilizată este culoarea roşie. Roşu, de 

altfel este prima culoare pe care copilul învaţă să o distingă, roşul se poate 

indentifica cu suferinţa, roşii sunt picăturile de sînge vărsate de catre un copil 

bătut, redat de către aceştia în desenele lor. Întrebaţi şi rugaţi să comenteze cele 

desenate, în marea majoritate a cazurilor, copiii susţin că un copil dintr-o clasa mai 

mică este bătut de către un altul din clasele superioare.  

Mai putem depista, ca roşu în unele situaţii semnifică şi agresivitate, violenţă, 

dar şi teamă. Astfel, în unele desene s-a observat că copii se desenează pe sine 

însuşi in culoare roşie, şi am putea presupune că aceştia sunt sau ar putea să devină 

violenţi în unele situaţii. Ar fi eronat să generalizăm acest fapt, spunînd că acest 

copil chiar este agresiv, deoarece agresivitatea e condiţionată de numeroţi factori 

din jur care ar putea să afecteze personalitatea copilului. Unul din aceşti factori, 

este cel social care în mod evident are un impact puternic asupra copilului, din 

punct de vedere pozitiv, dar şi negativ. Mai important este că violenţa pe care o 

văd copiii în jur, în toate formele sale de manifestare, în orice mediu social 

(familie, grup de vecinătate etc), în realitatea ce îl inconjoară. Pe de altă parte, tot 

în culori roşii sunt desenate persoanele care manifestă violenţă: fie avînd în mînă 

unele obiecte ascuţite, precum: cuţitul, sabia sau alte obiecte grele, precum 

ciocanul. Şi în acest caz, copii au susţinut faptul că victimile sunt membri ai 

aceluiaşi grup şcolar. 

Alte culori utilizate sunt: galben, albastru, verde, care reprezintă o gamă de 

culori ce nu denotă agresivitate sau violenţă, ci dimpotrivă un echilibru atît 
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emoţional, cît şi psihologic, astfel putem afirma faptul că există şi o anumită 

stabilitate în relaţiile dintre copii.  

Negrul, însă este o culoare utilizată uneori în întreg desenul. Negrul este o 

culoare neutră, rece, depresivă, reduce activitatea mentală şi activitatea metabolică 

inducînd stări de nelinişte, de disperare. Cel mai important de remarcat este, însă, 

că în negru sunt desenate motive, precum şi episoade din filmele japoneze în desen 

animat care din punctul de vedere al mai multor cercetători în domeniu, acest tip de 

desene reprezintă poate cazul cel mai elocvent de violenţă, luată la mod general, 

dar şi violenţă în mediul de şcolarizare reprezentată prin multiplele conflicte ce 

apar între elevi. Subliniem faptul, că elevii, în general copiii văd în personajele din 

filmele de desen animat, exemple de urmat, preluînd de la aceştia modul de 

comportament, felul de a comunica, gestica, mimica, intonaţia. Acest fapt 

demonstrează că copii au memorizat scenele de violenţă din aceste filme, (fapt ce 

trebuie să îngrijoreze părinţiii, profesorii) deşi copiii neagă că au înfăptuit acte de 

agresivitate sau violenţă îndreptate împotriva celuilalt. 

 

Desene ale copiilor 
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Acest moment ne face să concluzionăm că printre factorii care generează 

producerea incidentelor violente în şcoli sunt: influenţa desenelor animate cu 

subiect violent, filmelor de acţiune şi a jocurilor PC. 

Copiii susţin ideea că violenţa se manifestă între diferite grupuri şcolare, 

explicaţie preluată şi din filmele în desen animat cu subiect violent. O asemenea 

situaţie trimite la identificarea copilului ca aparţinînd la un anumit grup, creîndu-şi 

astfel, chiar un sentiment de solidaritate cu grupul respectiv. Pe de o parte, acest 

fapt poate avea şi o influenţă pozitivă, deoarece copilul participă astfel la un proces 

de socializare, pe de altă parte, copilul poate prelua de la grup un set de valori, mai 

puţin pozitive. 

Menţionăm un alt element esenţial al interpretării desenelor: amplasarea în 

pagină a desenului, care ne-ar putea dezvălui informaţii relevante în ceea ce 

priveşte lumea lor interioară, starea lor psihologică, precum şi relaţiile 

interpersonale. Ne poate oferi de asemenea detalii asupra ceea ce înţeleg copii prin 

fenomenul violenţei. Astfel, multe din desene ale copiilor sunt amplasate în partea 

stîngă a foii, ceea ce evocă trecutul, ezitările, protecţia sinelui şi indică natura 

relaţiei sale cu mama sa, fie că mama este reală sau simbolică. Am putea astfel, să 

admitem într-o oarecare măsură, că situaţiile reprezentate în desene sunt trecutul 

copilului.  În unul din desene este reprezentat o eleva victimă, iar agresorul un 

băiat, „coleg de clasă” spune fata de 13 ani, desenul descrie un caz de violenţă din 

trecutul ei. 

 Un alt desen este al unui baiat, cu virsta de 12 ani, în care este arătat 

agresorul ca cerînd bani de la un altul, de virstă mai mică, insultindu-l, dar şi 

înarmat cu ceva. Iarăşi, în viziunea copilului, această situatie reprezintă violenţa 

instituţională, caz existent în şcoală. Important, este în acest desen copacul, el 

reprezintă copilul, dezvoltarea lui psihologică, precum şi raportarea sa faţă de 

exterior. Trunchiul este partea cea mai stabilă a copacului. O mare importanţă se 

acordă suprafeţei acesteia. În desenul respectiv este prezentat un trunchi colorat cu 

îndîrjire, apăsat, scrijelit, de culoare neagră, care ar putea fi un semn de alarmă, 

deoarece poate fi indiciul unui abuz, a unei traume, dar şi a violenţei îndreptată 

spre sine sau spre cei din jur. Ramurile, lipsite de frunze, sugerează lipsa de contact 

şi de comunicare cu altcineva, indiciu al personalităţii introverte. 

Analiza desenelor copiilor scoate în evidenţă fatul că aceştia recunosc 

prezenţa fenomenului violentei în şcoală. Deşi au existat mai puţine cazuri în care 
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copiii au desenat profesorul în ipostaza de agresor, totuşi aşa desene sunt prezente. 

Imaginea reprezintă una din situaţiile reale, întîmplate la ore. Conchidem: violenţa 

este prezentă în mediul de şcolarizare, ignorarea acestui fenomen, absenţa unor 

măsuri de redresare a situaţiei, poate dăuna anumitor aspecte ale personalităţii 

copilului, emoţionalului şi mai apoi socialului care presupune convieţuirea, 

conlocuirea, relaţionare pozitivă cu ceilalţi. Semnalăm faptul că sistemul şcolar ar 

trebui să-şi menţină prioritatea educativ-constructivă şi nu distructivă în 

constituirea personalităţii copilului, ca urmare fiind necesare luarea unor atitudini 

ferme atit din partea părinţilor, a cadrelor didactice, dar şi a întregii populaţii 

privind fenomenul de violenţă în mediul de şcolarizare care afectează emoţionalul 

şi socialul copilului. 

 

 

- Modul de manifestare a violenţei profesorilor faţă de elevi 

 

Studiul Violenţa faţă de copii realizat de UNICEF Moldova în colaborare cu 

Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi 

Copilului arată că în şcoli, 33% din copii au afirmat că a u fost abuzaţi verbal de 

către profesori şi 13% au fost supuşi pedepselor fizice. 

Discuţiile cu elevii cît şi cu directorii şcolilor au arătat: cazurile în care 

violenţa este manifestată de profesori faţă de elevi sunt foarte rare. „Nu a fost nici 

un caz ca profesorul să ne numească urît sau să ne lovească” spune Sergiu, elev în 

clasa a IX. Copii din clasele primare din cele trei centre în care afost realizată 

cercetarea au fost întrebaţi dacă invăţătoarea îi ceartă, loveşte dacă fac vre-o 

năzbîtie, răspunsurile au fost, nu. Marina, 14 ani, spune că la şcoală profesorii nu-i 

lovesc şi nici nu-i numesc urît pe elevi. Mai mulţi liceeni au spus că nu sunt în 

clasele lor cazuri în care un profesor ar manifesta violenţă faţă de vre-unul din 

elevi. Alţii spun că se mai întîmplă să fie numiţi urît (elevi din diferite clase), sau 

să le fie dat după ceafă cu o cîrpă umedă că nu sunt atenţi (elev în clasa I) dar că 

ei sunt vinovaţi că nu au ascultat de profesor, că sunt galagioşi, că nu au pregătit ce 

le-a fost dat pe acasă. Aceste relatări ne fac să presupunem că cazurile în care 

violenţa este manifestată de profesor faţă de elev sunt rare, dar nu absente şi că 

posibil atunci cînd cadrele didactice ignoră vre-un copil, sau poate-l numeşte urît 

acest lucru nu este perceput ca violenţă. Nu ascultă, nu face temele, se poarta urît 
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– nu sunt motive care ar îndreptăţi violenţa profesorului faţă de elev. Disciplinarea 

copilului nu poate avea loc prin mijloace ce presupun suferinţă fizică şi psihică. 

Comportamentele agresive pe care le pot manifesta profesorii sunt: 

intimidarea, ameninţarea, respingerea, izolarea etc., care provoacă suferinţă 

elevului. Specialiştii consideră că suferinţa copilului agresat emoţional este mai 

mare decît suferinţa în urma unei agresiuni fizice. Elevii doresc ca profesorii să fie 

egali în atitudine în cazul tuturor colegilor, când în aplicarea sancţiunilor nu se 

respectă echitatea tratamentului pentru toţi avem de-a face cu o violenţă 

psihologică îndreptată împotriva elevilor. Datoria profesorilor este să cunoască 

fenomenul violenţei şi să explice părinţilor, elevilor consecinţele acesteia asupra 

dezvoltării copilului (una din fetele intervievate, Svetlana, spune că unii copii 

ignoră, se poartă urît cu o colegă pe motiv că este săracă, nu are tată, nu are cine 

să-i ia apărarea dar că una din profesoare le explică că nu este bine să fie aşa, că 

fata respectivă este ca şi ceilalţi elevi şi diferenţa din motive economice nu trebuie 

să fie o cauză a răutăţii lor- caz care bucură prin atitudinea profesorului).  
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Activităţile în comun – împrietenesc 

 

- Modul de manifestare a violenţei elevilor faţă de profesori 

 

Specialistul în problematica violenţei în mediul şcolar, Eric Debarbieux 

propune următoarea definiţie fenomenului violenţei: violenţa este dezorganizarea 

accidentală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau social şi care se 

traduce printr-o pierdere a integritatii, ce poate fi fizică, materială sau psihică. 

Această dezorganizare poate fi manifestată prin agresiune, prin utilizarea forţei, 

conştient sau inconştient, însă poate exista şi violenţa doar din punctul de vedere al 

victimei, fără ca agresorul să fi avut intenţia de a face rău. 

Violenţa elevului este comportamentul care este în contradicţie cu 

regulamentul şcolar şi cu statutul de elev. Copilul provenit dintr-un mediu 

defavorizat va intra în conflict cu stilul cognitiv şi normele vehiculate de scoală, 

acestea fiindu-i străine, diferite de cele ale mediului de origine, „confruntarea” 

dintre cele două modele şi sisteme de valori promovate de familie şi de şcoală 

generînd inadaptare şcolară, atitudini de refuz, proteste, eşec. Urmările pot fi deloc 

îmbucurătoare: violenţă manifestată faţă de cei din jur sau cei din jur manifestă 

violenţă faţă de elev. 

Cum se manifestă violenţa elevilor faţă de profesori:  

- indisciplină în cadrul orelor, în şcoală; 

- ignorarea mesajelor profesorului; 

- răspund obraznic profesorului; 

- atitudine ironică faţă de profesor; 

- ameninţări verbale; 

- agresiune fizică; 

- agresiune indirectă prin distrugerea bunurilor profesorului. 

Primele două uneori nici nu sunt considerate ca manifestare a violenţei, 

următoarele sunt mai grave şi deja se încearcă o soluţionare a lor din partea 

cadrelor didactice.  

Care ar fi sursele violenţei dintre elev - profesor, dar şi profesor – elev: 

- dificultăţile de comunicare dintre elevi şi profesori; 

- subiectivitatea în evaluarea elevilor; 

- programele şcolare prea încărcate; 



Raport de 

studiu 

CERCETAREA DIMENSIUNILOR INTELIGENŢEI EMOŢIONALE ÎN VIOLENŢA JUVENILĂ: 

COPIII ŞI ŞCOALA 

 

24 

 

- metode pedagogice tradiţionale/moderne (metode neatractive de predare-

învăţare, neacceptarea iniţiativei elevilor);  

- numărul mare de elevi în clasă. 

 

- Consecinţele violenţei la nivel emoţional 

 

Jersild vorbeşte despre următoarele fenomene legate de comportamentul 

violent la adolescenţi: 

- ascunderea, amînarea agresivităţii şi a furiei, lucru care se manifestă în funcţie de 

educaţie (adeseori necesitînd un mare consum de energie); 

- acumularea furiei, unii din ei nu răspund imediat, pentru ca ulterior să se 

manifeste sub forma nevrozităţii, lipsei apetitului; 

- sublimarea furiei şi agresivităţii în fantezie sau reverii. Adolescentul îşi poate 

astfel imagina răzbunarea, scene de triumf personal, violenţă sau chiar dorinţa de 

moarte a persoanei pe care o urăşte, în fantezie. Acest mecanism serveşte ca un 

veritabil mecanism de refulare; 

- deplasarea furiei şi agresivităţii spre altceva sau altcineva (sparg, distrug obiecte, 

chinuiesc animale, bat altă persoană, iar uneori se pot alătura unor grupuri cu 

manifestări antisociale etc); 

- proiectarea ostilităţii este o metodă de externalizare, considerînd că alţii sunt 

nervoşi, că starea lor se datorează altora care au greşit. În acest caz apare adesea 

sentimentul că a fost nedreptăţit, apare revendicativitatea exagerată, plîngeri 

cronice contra şcolii, familiei, comunităţii, uneori asupra unor grupuri sociale sau 

etnice pe care le consideră vinovate de starea sa. În acest caz nu numai perceperea 

fenomenelor din jur va fi deformată, iar memoria va reţine doar pedepsele, 

nedreptăţile, în timp ce multiplele ocazii de a fi tratat favorabil vor fi uitate. 

- Ura direcţionată asupra propriei persoane poate lua variate forme: autocriticism 

exagerat, autoblamarea, apariţia manifestărilor psihosomatice. 

 La întrebarea care au fost consecinţele violenţei manifestate de coleg sau 

profesor faţă de tine, elevii au menţionat frecvent în răspunsurile lor pierderea 

încrederi în sine, sentiment de învinovăţire, ruşine – în cazul violenţei verbale dar 

şi fizice, pentru violenţa fizică fiind indicate şi rănile fizice cum ar fi vînătăile. 

Printre cei care au suferit în urma violenţei fizice este şi Vasilică de 8 ani, (cazul a 

avut loc în primăvara  lui 2008) elev în clasa I, care ieşind din şcoală pentru a 

merge acasă după lecţii a fost lovit de unul din elevii clasei a 7-a aceleiaşi şcoli, în 
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timp ce altul din aceiaşi clasa îl ţinea.  Consecinţele: ochi şi nas vînăt şi frica de a 

mai veni la şcoală neînsoţit de cineva din maturi. Sentiment de nesiguranţă care 

încă mult timp la avut acest copil pînă a uita de acest caz. Marina, fetiţa înjurată de 

colegul ei spune că mergînd spre casă se simţea de parcă toţi ştiau acele cuvinte 

urîte spuse la adresa sa, prin aşa experienţă nu ar mai vrea să treacă. Un alt 

răspuns este că violenţa şcolară au afectat rezultatele la învăţătură, cazul băiatului 

care spune că a fost lovit pentru că are note mai bune decît colegii. La nivel 

emoţional, drept consecinţe ale violenţei sunt aduse de către elevi următoarele 

momente: pierdere a controlului şi agresivitate înaltă atunci cînd se răzbună (elev 

în clasa 8, poreclit de colegi în mod repetat chinezul); performanţă şcolară scăzută; 

sentimente de frică de a nu se mai repeta ce s-a întîmplat, frica de a fi singur, de a 

fi izolat (şi în cazul violenţei fizice şi în cazul violenţei emoţionale); neîncredere în 

cei din jurul său; înjosit etc. Orice formă de violenţă asupra copilului poate duce la 

inducerea unei stări de teamă, anxietate, furie, a sentimentului de vinovăţie, jenă, 

senzaţie de insecuritate. Bătaia influenţează negativ dezvoltarea copilului, îi 

afectează personalitatea, identitatea şi demnitatea. Un copil faţă de care se 

manifestă sistematic violenţa va deveni, în rare cazuri, o persoana pozitivă, 

optimistă, care işi va realiza potenţialul, care va fi el însuşi nonviolent faţă de alţii. 

În măsura în care elevii îşi exprimă atitudinea faţă de sine şi faţă de alţii îşi lasă 

amprenta asupra formării unor trăsături de caracter, ce rămîn a fi prezente în 

continuare. Ei sunt supărăcioşi, în momentul lezării demnităţii personale, 

sensibilitatea faţă de aprecierea din partea celor din jur a exteriorului său, a 

aptitudinilor, a capacităţiilor se îmbină cu înfumurarea excesivă şi cu opiniile 

categorice faţă de cei din jur. Sentimentalismul se împacă cu duritatea 

surprinzătoare, timiditatea cu lipsa de jenă, dorinţa de a fi apreciat de ceilalţi – cu 

independenţa aparentă, lupta cu adulţii, regulile acceptate de societate, idealurile 

răspîndite şi comparîndu-se permanent cu semenii săi îşi provoacă o stare de 

nelineşte, ceea duce la un comportament agresiv, ceea ce poate duce la orientarea 

antisocială, care deseori se explică prin înţelegerea greşită ori superficială a esenţei 

rolului masculin, a confundării bărbăţiei cu grosolănia, cruzimea şi cu brutalitatea. 
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o Percepţia riscului violenţei în mediul şcolar de către cadrele didactice 

 

- Factorii care generează producerea cazurilor de violenţă în şcoală 

În cadrul unui focus-group unul din profesori a relatat următoarele: 1) relaţiile 

dintre elevi sunt tensionate din diverse motive. Cercul de prieteni este constituit 

conform venitului şi stării familiale iar conflictele apar din cauza invidiei. Deseori 

aceste conflicte sunt soluţionate repede fără a fi implicaţi şi părinţii. Dar nu am 

vazut să se bată elevii între ei şi nici profesori care să aplice forţa; 2) Soluţionarea 

cazurilor de violenţă este în dependenţă de gravitatea problemei, cu ajutorul 

părinţilor, uneori chiar şi cu ajutorul inspectorului pentru minori, se discută, se 
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verifică etc. Violenţa este definită de cadrele didactice astfel: cuvînt la moda, 

poate este mai bine să spunem conflicte în şcoală. Un ultim caz nişte băeiţi sau 

bătut de la o fată. Dar imediat au fost despărţiţi de un profesor. Aplică profesorii 

forţa fizică: 1) poate în trecut se aplica, acum nu. Nu este metoda care ar aduce 

succese nu numai în pedagogie. Un elev bine educat mai rar sau chiar de loc nu va 

fi implicat în cazuri de violenţă. Violenţa verbală la fel este inacceptabilă în 

şcoală, cuvîntul răneşte copilul, este la fel de dureros ca şi o palmă. 2) Violenţa 

naşte violenţă.  Cum arată copilul predispus să manifeste violenţă? – a sunat 

întrebarea. 1. În conflicte se implică atît fetele cît şi băieţii, atît cei mici cît şi cei 

mari. Poate mai des cei cu o reuşită joasă la şcoală. 2. În majoritatea cazurilor 

copiii care au reuşită bună au şi comportament acceptabil. Totuş depinde de 

mediul în care el trăieşte. 3. Sunt din famiilii social-vulnerabile, cu o reuşită slabă. 

Lovesc, insultă, implică fraţii şi prietenii mai mari. Copii nesupraveghiaţi, cu mult 

timp liber pe care şi-l petrec cu cine îl găsesc. Cum sunt soluţionate cazurile de 

violenţă? Mustrarea în faţa tuturor elevilor şcolii, prin organizarea orelor de clasă 

la care este explicat ce este bine şi ce este rău. Iar diminuarea fenomenului de 

violenţă în şcoală 1. poate fi făcută prin educaţie, prin cunoaşterea drepturilior şi 

obligaţiilor; 2. cu sprijinul părinţilor şi întregii societăţi. Prin ridicarea 

economomiei ţării şi odată cu ea stoparea migraţiei părinţilor peste hotare. 

În Orhei am realizat unul din focus-grupuri, la care au participat profesori din 

instituţiile de învăţămînt din acest oraş. Cu ajutorul  acestor profesori noi am 

încercat să determinăm dimensiunile violenţei care se manifestă între elev-elev, 

elev-profesor, părinte-profesor, să vedem influenţa pe care o are aceasta asupra 

dezvoltării psiho-emoţionale, sociale ale copilului, influenţa pe care o are asupra 

formării “eului”. În final am încercat să elaborăm soluţii pentru diminuarea 

fenomenului de violenţă în şcoală. 

Încă odată subliniem că şcoala este instituţia care asigură transmiterea valorilor 

sociale şi a codurilor comportamentale. Şcoala în prezent nu mai reprezintă un 

mediu artificial, căutînd să se apropie prin forma sa, prin funcţiile sale, prin 

disciplina sa de  societatea adulţilor. Lumea externă a pătruns în şcoală, venind să 

asigure învăţarea democraţiei, a responsabilităţii şi a participării, a formelor de 

autoconducere. Sesizăm importanţa şcolii în formarea individului ca personalitate, în 

oferirea unui sistem complex de abilităţi de a activa în cadrul societaţii, de aici vine 

importanţa identificarea şi perceperea înţelegerii ce este violenţa, manifestarea 

acesteia în şcoli, cum pot fi descrişi factorii ce provoacă  apariţia violenţei dintre 
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profesor-elev, elev-elev, dacă profesorul îşi asumă o parte din vină în cazurile de 

violenţă.  

Întrebaţi fiind dacă “Consideră că în şcoala unde predau toţi copiii se bucură 

de aceeaşi atenţie din partea profesorilor?” Răspunsul a fost categoric–NU, fiecare 

dintre profesori găsind diverse motive: unii dintre profesori au argumentat că şi 

elevii şi profesorii sunt diferiţi, alţi profesori au determinat caracterul, 

temperamentul şi educaţia diferită a elevilor, ca fiind principalele motive; pe lînga 

toate acestea  profesorii se plîng de lipsa de timp, orele puţine (1,2 ore pe săptămînă)  

nu le permit cunoaşterea mai bună a elevilor şi să le acorde atenţie egală. Uneori un 

obstacol în cunoaştera elevilor este şi starea sănătăţii  şi vîrsta înaintată a 

profesorului. Toţi profesorii au ajuns la aceeaşi concluzie: nu toti copii au nevoie de 

aceeaşi atenţie, deoarece sunt copii deschişi, extroverţi, şi copii “închişi în sine”, 

izolaţi de ceilalţi, ei nu au nevoie nici de atenţia profesorilor, nici de a copiilor. Cred 

că fiecare dintre noi se întreabă: oare principala cauză a izolării, închiderii în sine a 

unui copil nu este provocată de puţina atenţie ce i se acordă, sau uneori lipsa totală a 

acesteia, de lipsa de comunicare cu ceilalţi? 

Următoarele relatări descriu relaţiile dintre elevi: profesorii caracterizeaza 

relaţiile interpersonale pentru vîrsta şcolară mică (clasele primare) în felul următor: 

venind în clasa I unii copii se cunosc deja, alţii - nu. De aceea relaţiile dintre copii, 

întîi sunt coordonate şi determinate de învăţător. În relaţiile lor ei se orientează dupa 

părerea, aprecierea şi hotărîrea învăţătorului. În clasele a III-a, a IV-a elevii devin 

mai independenţi faţă de opinia învăţătorului, şi relaţiile dintre elevi devin mai 

strînse. În această perioadă se consolidează relaţiile dintre elevi şi majoritatea 

acestora fac selecţia colegilor după calităţiile morale – este bun, disciplinat, harnic 

etc. 

În clase apar microgrupuri de 5, 6 copii, cu lideri în frunte, cauza formării 

poate fi interesul comun (fotbalul) şi calitaţiile morale. În sfera motivaţională a 

comunicării şi a relaţiilor interpersonale a preadolescenţilor au loc schimbări 

cardinale: îşi pierd din intensitate relaţiile cu părinţii şi profesorii, în această 

perioadă o  semnificaţie deosebită au relaţiile cu semenii. Comunicarea cu semenii 

este specifică acestei vîrste, motivul principal ar fi necesitatea apartenenţei la grup 

(de afiliere), ceea ce permite satisfacerea anumitor necesităţi: interesele comune, 

pasiunile, să găsească  înţelegerea sentimentelor, gîndurilor, ideilor, dar şi de a 

asigura susţinerea lor emoţională din partea semenilor în soluţionarea diferitelor 
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probleme, necesitatea de prietenie, bazate pe ataşament emoţional profund şi interese 

comune.  

Relaţiile şi comunicarea cu semenii ocupă un loc important în viaţa 

adolescenţilor, izvor de informaţie, de cunoştinţe care din diferite motive nu sînt 

obţinute de la adulţi, ele constituie un teren de autorealizare şi oferă posibilitatea 

confirmării apartenenţei  la grup. La această vîrstă  scade valoarea grupurilor 

organizate - şcoala, clasa, unde relaţiile sunt reglementate de adulţi. (Psihologia 

dezvoltării şi psihologia pedagogică, Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Chisinău 

2007). 

Profesorii intervievaţi descriu relaţiile dintre elevi în următorul fel: relaţiile 

dintre copii sunt satisfăcătoare, o profesoară este sigură că natura relaţiilor depinde 

de perioada în care s-a format colectivul, de exemplu, din clasa I-a–IV-a, relaţiile din 

cadrul grupului  este diferită de relaţiile din cadrul clasei formate la 15 ani, unde 

copii vin din diferite regiuni şi au caractere diferite. Deseori micile conflicte devin 

premise a violenţei fizice, cît şi psihice, din această cauză unul din obiective a fost să 

determinăm cît de des apar acestea şi cum sînt soluţionate de părţi. Astfel, acestea 

pot apărea de 2,3 ori pe săptămînă, iar motivele deseori apar între grupurile formate 

în dependenţă de vestimentaţie, de tipurile de telefoane mobile, limbaj. Psihologii şi 

alţi specialiştii în problemele adolescenţilor sublinează că există o adevărată 

subcultură juvenilă cu valorile şi normele  sale  specifice, printre care se numără în 

primul rînd, moda. Cerinţele acestei mode sînt destul de drastice: stilul unic al 

îmbrăcămintei, tunsorile, limbajul, manierele. La  această vîrstă conformarea faţă de  

modă are un sens psihologic evident: acesta este un mijloc de a se identifica cu 

oamenii şi în acelaşi timp de a se deosebi de alţii, la fel şi limbajul este un mijloc de 

a se autoexprima.  

Deseori conflictele sînt rezolvate pe cale paşnică, elevii singuri găsind soluţii, 

dar sunt şi cazuri în care se manifestă violent, iar profesorul este obligat să se 

implice, chiar şi un motiv banal a provocat un conflct care s-a sfîrşit cu bătaie între 

părţi: două eleve au venit la şcoală îmbrăcate la fel; una dintre ele a fost revoltată 

cum de şi-a permis cealalaltă elevă să vină îmbrăcată la fel şi s-au luat “la harţă ” pe 

coridoarele şcolii, iar profesorii au trebuit să intervină, relatează o profesoară.  

Conflictele generează acte de violenţă, dar cum este definită violenţa de 

profesori, de cîte ori au fost martori ai violenţei dintre elevi? Violenţa este percepută 

de profesori ca fiind ceva grav, violenţa este orice mod de a supăra pe cineva, în 

special copii: “nu te-ai exprimat corect, nu te-ai uitat cum şi-ar dori, nu i-ai acordat 
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destulă atenţie, ai ridicat vocea’’. Încălcarea drepturilor oricărui elev, profesorului, 

dirigintelui, membrilor colectivului: de a se manifesta, de a se exprima liber şi de a-l 

hărţui în legătură cu aceasta. Profesorii oferă definiţii incomplete a violenţei, cauza 

ar putea fi că în societatea contemporană violenţa a devenit un subiect mult discutat 

şi uneori memoria îţi poate oferi un tablou clar al unor acte de violenţă care nu pot fi 

descrise în cuvinte iar uneori violenţa este considerată un fapt ordinar, obişnuit. 

Profesorii deosebesc violenţa fizică şi emoţională, unii nu au fost martori ai 

conflictelor dintre elevi, dar au auzit că de obicei, la cămin se mai “îmbrîncesc”, alţii 

au fost martori ai violenţei dintre elevi, este interesant faptul ca fetele,  adesea intră 

în conflict, din cauza baieţiilor. O profesoară a fost martora unei lupte dintre baieţi şi 

a vrut să se implice, dar cineva i-a sugerat că mai bine  să nu se implice, că are mare 

şansa să  “primească una în faţă”. Un alt caz, relatat de o profesoară: un băiat şi o 

fată se băteau. Oare a devenit o normalitate să aplici violenţa fizică, să fie percepută 

ca ceva firesc şi obisnuit? De ce este prezentă violenţa în rîndurile elevilor: 

- exemplul părinţiilor, a tatălui, văzut ca o autoritate;     

- violenţa rămîne a fi una din principale moduri de a capta atenţia, de a deveni 

lider, visul oricărui copil de a deveni  un adult, iar adesea acesta este cel care 

apelează la violenţă pentru a fi recunoscut ca o autoritate; 

- influenţa mass-media, a filmelor (idealurile răspîndite de acestea: personaje 

cu puteri fenomenale, supranaturale, care se luptă deseori cu autoritaţiile, cu regulile 

societăţii). 

În cadrul focusului-grup am urmărit să identificăm  care sunt relaţiile dintre 

profesor  şi elev, dacă profesorii aplică forţa fizică? Dincolo de  conţinuturile 

concrete care se transmit în activitatea didactică  va fi important de urmărit tipul de 

interacţiune care se va statornici între clasa de elevi şi profesor, precum şi atitudinea 

acestuia faţă de grup şi faţă de fiecare elev în parte. Relaţia profesorului cu elevii 

reprezintă o construcţie reciprocă, dinamică ce se realizează permament, în funcţie 

de circumstanţe şi scopurile educaţionale. Ea este “opera” comună, ce se 

definitivează în  timp, prin implicarea ambelor părţi. Raportul oarecum este 

dezichilibrat, asimetric din motive obiective: diferenţa de vîrstă, de statut social, de 

capital cultural, de cumulul de experienţă. Diferenţele există în mod evident, dar ele 

nu trebuie să devină motiv de depreciere a elevilor, de impunere a propriei persoane, 

de exercitare a autoritarismului. Autoritatea care este o dimensiune pozitiva în 

educaţie, nu se impune, ci se cîştigă. Profesorul este o autoritate pentru elevii săi 
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într-un domeniu de cunoaştere, atunci cînd ceea ce i se spune este acceptat de către 

elevii săi cu adevărat. 

 
 

Focus-group 

 

Profesorii nu au aplicat, nici nu au văzut  niciodată alţi profesori să aplice 

sancţiuni fizice, chiar dacă copii, se mai plîng părinţilor că sunt loviţi de către 

profesori, dar intervievaţii sînt convinşi că aceştia inventează, avînd o imaginaţie 

foarte bogată. Totuşi o profesoară  a recunoscut că a aplicat o palmă unui elev, din 

greşeală, dar cum afirma „această palmă m-a ajutat să mă împrietenesc cu el”. Un 

alt caz  iesit din comun, relatat de o profesoară, (a fost difuzat şi la ProTV), eleva şi-

a permis să ia cu forţa scaunul pe care era aşezat profesorul, iar acesta ca răspuns i-a 

aplicat o palmă. Cine este vinovat în această situaţie? Eleva, care pare un copil mai 

puţin educat, sau din contra profesorul, care nu ştie să-şi construiască o relaţie cu 

elevii, cel mai important lucru din activitatea unui pedagog? Nici un profesor nu 

sustine ideea ca profesorul să aplice forţa fizică faţă de copil, dar sunt şi situaţii 
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excepţionale, cînd elevul întrece orice normă etică, comportîndu-se obraznic: cazul 

expus de o profesoară este foarte sugestiv, un băiat în prima bancă făcea fotografii 

sub fusta profesoarei? Cum putea să reacţioneze această profesoară? Este oare 

justificată în acest caz aplicarea forţei fizice? Profesorii mai indică şi alte cazuri, 

cînd este justificată aplicarea forţei fizice, în momentul în care trebuie sa apere un 

elev de agresivitatea altuia.  

Profesorii pot să enumere o mulţime de cazuri, inclusiv şi momentul în care se 

implică  părinţii şi aplică forţa fizică faţă de profesor: profesorul este zgîriat, lovit şi 

insultat  în faţa elevilor. În acest caz cum ar trebui să procedam: ochi pentru ochi şi 

dinte pentru dinte, sau urmăm mesajul biblic şi întoarcem şi obrazul stîng. Care va fi 

alegerea? În scolile lor, nu există violenţă fizică, doar cea verbală, afirmă profesorii 

intervievaţi. Ei recunosc că greşesc, conştientizează acest fapt, dar deseori se 

întîmplă să atace elevii verbal, din cauza că aceştia nu sunt ascultători, sau nu sunt 

atenţi la ore.  

Profesoara unui liceu (Centru) ne-a vorbit despre violenţa în rîndurile elevilor 

care se manifestă prin trimiterea de SMS-uri ofensatoare. Cazul este următorul: un 

elev trimite SMS în mod repetat altui elev în care vorbeşte urît despre mama aceluia 

care este plecată peste hotare, la nivel emoţional au loc următoarele: ruşine, 

sentiment de învinovăţire şi răspuns manifestat prin violenţă fizică (îşi dau pumni, 

palme) şi prin cuvinte necenzurate. Alte cazuri: copii din clasele mai mici cînd merg 

la WC sunt alungaţi de cei din clasele mai mari, sunt numiţi denigrator, se rîde de ei. 

În rezultat aceiaşi ruşine, rănirea eu-lui, chiar şi nesiguranţă pe teritoriul şcolii. La 

întrebarea cum reacţionează direcţia şcolii, profesoara spune că nu se ajunge pînă la 

director unde să fie chemaţi părinţii, profesorii soluţionează problemele la ora clasei 

explicîndu-le consecinţele unui astfel de comportament. 

Este interesant de urmărit descrierea pe care o fac profesorii elevilor care 

manifestă violenţă: copiii a căror părinţi sînt plecaţi peste hotare, care au o libertate 

mai mare, copiii care nu au o bună educaţie, nu au comportament stabil, care sunt 

agresaţi de către adulţi, cît şi de semeni, la rîndul lor sunt violenţi, copii cu situaţia 

materială mai puţin bună - dupa părerea unor profesori, dar acesta nu este un factor 

decisiv, deoarece  şi copiii cu o situaţie financiară bună se întîmplă să manifeste 

violenţă verbală cît şi fizică, familia este cauza principală  în formarea copilului cu 

caracter violent. O profesoară vede acest tip de elevi mestecînd guma tot timpul, fără 

un control lăuntric, la lecţii şi acasă cu telefonul mobil, deschide uşa cu piciorul, 

buricul gol, agresiv. Acestea ar fi unele  din principalele trăsături al unui copil 
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violent, pe cînd în cealaltă  extremă avem victima violenţei: elevul cu privirea 

abătută, prin felul său atrage atenţia, un copil care are o educaţie bună şi pune 

accentul pe valori forte, copil ce are lumea lui şi este izolat de ceilalţi, el este cel 

impus să  ducă geanta, să-i dea banii săi de buzunar agresorului, copii care se 

subapreciază, sunt nesiguri, nu au încredere în forţele propii. Consecinţele rămîn 

pentru toată viaţa: neputinţa de a-şi exprima protestul, rănirea respectului de sine, 

pierderea încrederii în sine şi în ceilalţi, depresie, dar reacţia poate fi şi opusă, adică 

la rîndul său acest copil să fie motivat să se schimbe, alegînd varianta de multe ori  

nu cea mai bună – de a răspunde la violenţă prin violenţă.   

În final ne-am propus să evidenţiem principalele soluţii în prevenirea şi 

combaterea violenţei: 

 Respectarea drepturilor atît a elevilor, a părinţilor, cît şi a profesorilor. 

 În fiecare şcoală să fie un psiholog, un mediator în rezolvarea conflictelor. 

 Părinţii să înţeleagă că a pleca peste hotare şi a lăsa copiii în grija altcuiva 

este însoţită încă de un de risc – copiii afectaţi emoţional pot fi violenţi sau să 

perceapă violenţa de orice fel ca normă;  

 Comunicarea profesorilor cu elevii; 

 Un program ce  constă din cursuri specialzate despre comunicarea cu elevii, 

învăţarea şi deprinderea unor noi metode de predare, mai captivante şi interesante 

pentru elevi, învăţarea unor tehnici de aplanare a conflictelor, tehnici de stabilire a 

unor relaţii calde cu copii; 

 Părinţii să nu neglijeze copii săi, a asigura din punct de vedere material dar a 

fi absent emoţional nu este educaţie, şi nu presupune îndeplinirea obligaţiilor de 

părinte. 

Într-o mare măsura noi suntem cauza problemelor noastre, iar violenţa devine 

tot mai răspîndită în lume. Decizia ne aparţine nouă dacă dorim să schimbăm  ceea 

ce nu vrem să vedem în fiecare zi. 

 

- Violenţa în şcoală în relatările directorilor de şcoală 

 

Directorii de şcoală au recunoscut că în instituţiile pe care le conduc au avut 

loc acte de violenţă în care au fost implicaţi elevii dar şi părinţii acestora. 

Directoarea unei şcoli primare din Cahul ne-a relatat următoarele cazuri: 1) părinţii 

şi propriii lor copii - părinţii îşi lovesc copiii în public, din mai multe motive dar 

cele mai răspîndite sunt acelea că copiii nu au rezultate la învăţătură aşteptate de 
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părinţi sau din cauza că aceştia nu au un comportament liniştit, adecvat la şcoală 

(comentariul nostru: nu este exclus că în viitor acest model de comportament va fi 

învăţat şi va apărea ori de cîte ori copilul va considera că aşa şi doar aşa pot fi 

soluţionate problemele); 2) părinţii şi colegii copilului lor - de multe ori după 

conflictele din clase în care unul din elevi şi-a permis  să-l lovească sau să-l 

numească urît pe celălalt cei care vin la şcoală să se lămurească sunt părinţii şi 

anume ei sunt acei care dintr-un conflict nesemnificativ pot să facă o problemă 

mare, deoarece unii părinţi îşi permit să-i lovească pe cei care i-ai supărat copilul; 

3) violenţa între elevi - deoarece este o şcoală primară motivele situaţiilor 

tensionante sunt de multe ori la prima vedere nesemnificative, dar acestea nu 

trebuie ignorate sau trecute cu vederea pentru că pot apărea  probleme mai mari, de 

exemplu în una din zile un elev i-a spart capul colegei sale din motiv că aceasta de 

mai multe zile la rînd îl poreclea. Toate aceste cazuri de violenţă atestate în 

instituţia dată nu au fost înregistrate, deoarece nu se doreşte defaimarea şcolii. 

Dacă ar apărea vre-un caz în care profesorul va încălca normele morale acesta va fi 

concediat.  

Interviuri individuale au fost realizate cu directorii şcolilor din cele 3 zone ale 

Republicii Moldova, interviul începe cu un set de întrebări, care ne arată atmosfera 

şcolii, adică relaţiile dintre elevi-professori, elevi-elevi. Din răspunsurile primite 

vedem că directorii de şcoală presupun că profesorii au o atitudine mai prietenoasă 

faţă de unii copii şi le acordă mai mult timp şi atenţie. Adică în şcoală nu există 

atitudine egală faţă de elevi. Există „cei iubiţi” şi ceilalţi. Din punct de vedere 

psihologic această diferenţiere influienţează atitudinea copiilor faţa de (liubimcik) 

„cei iubiţi” şi în unele cazuri ei pot să fie victime ale agresivităţii venite din partea 

colegilor săi. Dar această situaţie nu influienţează asupra accesului la resursele 

şcolii – toţi elevi au acces egal, nu este făcută diferenţa dintre copii nici în funcţie 

de gen.  

Majoritatea din cei intervievaţi au răspuns la întrebarea „Consideraţi că 

relaţiile unor profesori cu elevii sunt tensionate”, că există copii, care au conflicte 

cu profesorii. Cauza acestor situaţii absenţa educaţiei în familie (copii rămaşi în 

grija rudelor, părinţii lor fiind plecaţi peste hotare), copilul provenind din mediu în 

care a te manifesta violent este o normă.  

La întrebarea „Consideraţi că profesorii îi pedepsesc fizic pe elevi” 

majoritatea au răspuns că niciodată, dar prezenţa şi a  răspunsurilor pozitive indică 

că acest fapt există dar nu este prezent în toate şcolile. Unul din directori a spus că 
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poate aceste cazuri există dar el nu ştie despre ele. Directorii şcolilor au fost destul 

de deschişi răspunzînd la întebarea „Consideraţi că profesori strigă sau îi numesc 

pe elevi cu cuvinte urîte” şi au spus că poate uneori profesorii numesc urît elevii, 

argumentînd că uneori copiii contemporani nu înţeleg alt limbaj. Dar majoritatea 

au spus că acest fapt nu poate să aibă loc. 

Aproape toţi intervievaţii au spus că în timpul prezent copiii sunt foarte 

agresivi şi conflictele apar nu numai dintre elevi, dar şi dintre elev şi profesor, şi 

foarte des elevul începe conflictul. Cauza principală a conflictelor dintre elev-elev 

deseori este diferenţa socială (unii au telefoane şi haine scumpe), influenţa mass-

mediei (desene animate, filme agresive). Mulţi au răspuns că rar există în clasă 

copii izolaţi. Din răspunsurile de mai sus putem să descriem un tablou al clasei 

obişnuite. Aproape în fiecare clasă există copii violenţi, şi uneori copii izolaţi.  

Necătînd la faptul că toţi intervievatorii au spus că conflictele există, la 

întrebare cîte cazuri de violenţă au fost înregistrate, majoritatea au spus că nu au 

nici un caz înregistrat. Ei se străduie să rezolve problemele cu forţele sale proprii. 

Iar ceilalţi au spus că au cazuri de violenţă între elevi înregistrate. În mediu cîte 

două cazuri pe an, dar într-o şcoală a fost îregistrate 6 cazuri. Cazuri de violenţă 

între profesori şi elevi sunt întîlnite mai rar, poate cîte un caz în an, iar într-o şcoală 

au fost înregistrate 2-3 cazuri.  Atît băieţii cît şi fetele sunt implicaţi în aceste 

cazuri de violenţă elev-profesor, astăzi agresivitatea fetelor a crescut în comparaţie 

cu anii precedenţi. 

La întrebarea, care ne arată cum definesc intervievaţii „violenţa”  majoritatea 

au spus că violenţa este o acţiune faţă de altul cu scopul de afecta psihologic sau 

fizic şi/sau aplicarea forţei pentru a impune ceva. Cauza violenţei în primul rînd 

este din pricina neînţelegerii, situaţia materială a familiei diferită, absenţa părinţilor 

(dacă ei lucrează peste hotare), evaluare incorectă de către profesori. Violenţa este 

manifestată în cele mai dese cazuri prin insultare (cele mai multe răspunsuri) sau 

prin lovire, muşcat sau altele (apeluri telefonice, comportament urît ş.a.). Unul din 

directori spune: „Avem violenţă verbală, expresii urîte şi vulgare la o anumită 

categorie de elevi. Dacă ai unul-doi din aceştia în clasă, ii influenţează şi pe 

ceilalti.” Un altul continuă  „Expresiile vulgare afectează elevii dublu: pe de o 

parte le învaţă dacă nu le-au cunoscut, pe de altă parte spuse în adresa lor 

afectează din punct de vedere psihologic, cred că poate forma chiar un complex de 

inferioritate la cel care este sensibil, binecrescut, sau poate să-l facă să răspundă 

cu aceeaşi monedă.” Jignirile cu referire la trăsăturile fizice (grăsanule, 
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slăbănogule), la trăsăturile psihice (prostule), la situaţia socio-economică 

(sărăntocule) cu adevărat considerăm ca pot crea complexe de inferioritate dar cu o 

bună cunoaştere a psihologiei vîrstelor de către cadrele didactice, cu o bună 

pregătire pedagogică este posibilă prevenirea şi rezolvarea situaţiilor conflictuale 

determinate de astfel de comportamente ale elevilor. Unul din directori ne-a vorbit 

despre lipsa unei „culturi a jocului”, ceea ce face ca jocurile din curtea şcolii, de 

după ore să se transforme în agresivitate fizică, aici e şi trăsătura specifică vîrstei 

de a te impune prin violenţa fizică şi prin violenţă verbală. 

Intervievaţii au propus următoarele modalităţi de rezolvare a conflictelor: 

conflictele trebuie să fie rezolvate şi cu ajutorul părinţilor – nu trebuie să se aştepte 

ca şcoala să ia toate responsabilităţile asupra sa. De aceea ei au propus 

următoarele: comunicarea cu părinţii copiilor, implicarea psihologului şi 

organizarea seminarelor cu genericul „Nu - violenţei”, activităţi extraşcolare, ca 

copiii să fie ocupaţi şi să nu aibă timp liber. Pentru că majoritatea intervievaţilor au 

răspuns că izvorul agresivităţii este influienţa desenelor animate, mulţi au propus 

copiilor să li se limiteze accesul necontrolat la televizor.  

 

 
 

Desenele animate violente - izvor al violenţei elevilor 
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Din răspunsurile date se observă că directorii şcolilor doresc o implicare şi 

interes mai mare din partea părinţilor. Deoarece consideră că principala educaţie 

copiii o primesc în cadrul familiei. Iar interviurile cu părinţii ne arată că ei aşteaptă 

mai multe activităţi din partea şcolii – organizarea seminarelor, activităţi speciale 

etc. Vedem un punct comun: nici părinţii şi nici directorii nu vor să ia asupra sa o 

mare parte din  responsabilitate. Astfel ajungem la concluzia că ei aşteaptă acţiuni 

din altă parte, de aceea în multe cazuri nu fac nimic. Intervievaţii au răspuns că 

conflictele afectează în primul rînd respectul copilului faţa de sine, că copilul 

pierde încrederea în ceilalţi şi creşte sentimentul de nesiguranţă, e prezent 

sentimentul absenţei unui sprijin. 

Violenţa nu este unica modalitate de soluţionare a problemei şi soluţia cea 

mai potrivită în toate cazurile ar fi intervenirea profesorilor şi discuţii la problema 

dată. Uneori ar fi bine să se implice o a treia persoană psihologul, un profesor sau 

un părinte inteligent, pregătit pentru a soluţiona problemele apărute.  

Directorii explică: părinţii (cei din oraş) spun că sunt ocupaţi şi nu au timp 

să vină la şcoală. Acest fapt ne indică că triunghiul relaţiei copii-părinţi-şcoală este 

întrerupt, şi deseori părinţii nu sunt cointeresaţi în îmbunătăţirea relaţiilor cu 

şcoala. Ar trebui să se ofere o  mai bună educaţie în familie, să se organizeze 

cursuri speciale pentru profesori, comunicare mai strînsă dintre diriginte, părinţi şi 

copii, să fie mai bine determinate obligaţiunile elevului şi profesorului. Societatea 

este vinovată de procesul creşterii violenţei (filme şi desene animate violente) şi ea 

trebuie să reacţioneze la situaţia violenţei şi să educe din partea sa prin publicitate, 

recomandări, discuţii.    

Concluzie: 

Aproape toţi interievaţii a spus că rata violenţei a crescut din cauza influienţei 

televizorului şi societăţii, din cauza scăderii nivelului de educaţie în cadrul 

familiei, deoarece părinţii sun plecaţi peste hotare. Şcoala realizează unele 

activităţi care sunt dedicate prevenirii violenţei, iar această problemă trebuie să fie 

discutată şi influienţată şi din partea familiei - o mai bună educaţie, sau educaţie 

întru dezvoltarea sentimentului de dragoste faţă de altul, şi din partea societăţii – 

publicitate socială, programe pentru copii despre non violenţă.  



Raport de 

studiu 

CERCETAREA DIMENSIUNILOR INTELIGENŢEI EMOŢIONALE ÎN VIOLENŢA JUVENILĂ: 

COPIII ŞI ŞCOALA 

 

38 

 

 
- Experienţa şcolii în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în 

şcoală 

 

Participanţii la educaţie, şi profesorii şi elevii au dreptul la respect şi 

siguranţă. Profesorii spun că sunt necesare: 

- orele de clasă unde să se discute problemele apărute prin dezbateri în cadrul 

orei clasei; 

- actvităţile extracurriculare care să-l ţină ocupat pe elev cu acele activităţi 

care îi sunt pe plac; 

- e necesar de detrminat elevii, să respecte colegii săi, cadrele didactice, prin 

acordarea unor sarcini pe echipe; 

-  organizarea în cadrul şcolii a unei echipe de consultanţă cu părinţii şi elevii 

care ar putea soluţiona, diminua actele de violenţă apărute în şcoală; 

- întocmirea listelor cu elevii problemă pe clase prezentarea acestora 

psihologului şcolii pentru a planifica activităţile ulterioare cu aceşti elevi; 

- colaborarea şcolii ci familiile elevilor a căror copii manifestă violenţă; 

- promovarea bunelor practici prin organizarea schimbului de experienţe între 

şcoli în prevenirea violenţei în şcoală; 

- susţinerea emoţională a copiilor a căror părinţi sunt plecaţi peste hotare prin 

discutarea experienţelor personale şi oferirea unui sprijin specializat; 

- formarea continuă a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt etc. 
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Cadrele didactice se straduie să ţină cont de fiecare punct menţionat mai sus 

dar sunt şi piedici care nu permit realizarea lor la acel nivel care ar trebui să fie, 

printre ele ar fi norma didactică încărcată, salriile mici care foarte puţin motivează 

profesorii; părinţi indiferenţi sau absenţi; lipsa mijloacelor financiare care ar putea 

permite organizarea a unor activităţi culturale în afara şcolii cum ar fi vizionarea 

unui spectacol, excursie în afara localităţii din care este şcoala – activităţi care ar 

uni copiii, ar fi o lecţie de viaţă pentru ei; resurse insuficiente: informaţii, 

instrumente. De multe ori accentul în activitatea didactică cade pe cantitate dar 

calitatea este dată uitării iar calitate înseamnă a simţi ceea ce simt copiii, a trăi 

experienţe pozitive cu ei şi a fi alături cînd este nevoie de acest lucru. Statul ar 

trebui să revadă salarizarea profesorilor, ăsta ar fi un pas care ar contribui şi el la 

redresarea situaţiei existente la moment în şcoală şi care vizeză nemijlocit copiii. 

La fel situaţia economică din ţară nu este nici ea propice soluţionării problemelor 

existente în şcoală. 

 
Panou al unei şcoli din ţară 
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- Исследование эмоционального и интеллектуального измерения 

наилия в детской среде: дети и школа 

 

Межличностные отношения в школах большинство опрошенных 

оценивают в общем положительно. Все ученики отметили, что им 

предоставляется равный доступ к школьным ресурсам (пользование 

библиотекой, спортплощадками и спорт-залом, инвентарем, компьютерами и 

т.п.). Большинство отметили, отсутствие проявлений неравенства между 

мальчиками и девочками,  хотя некоторые родители считают, что учителя-

женщины более лояльно относятся к девочкам, а учителя-мужчины - к 

мальчикам. 

Вместе с тем 2/3 опрошенных учеников отметили, что в их классах не 

всем уделяется равное внимание на уроках (учителя работают с наиболее 

активными). В классах как городских, так и сельских школ, есть ученики 

привилегированные (их положение определяется социальным статусом 

родителей, материальным положением семьи, уровнем успеваемости 

самих учеников), и есть ученики «изолированные», причем в некоторых 

классах их бывает несколько (группа из 3-4 человека). Все опрошенные 

учащиеся не видят в таких отношениях конфликтогенности и считают такое 

положение вполне нормальным («Так всегда было»). 

В отношениях друг с другом между школьниками старших и средних 

классов отмечается существенная разница. Младшие (до 15 лет) учащиеся 

затрудняются определить такое понятие как насилие. По их мнению – это 

«применение физической силы с нанесением вреда здоровью» или «когда 

дерутся», «когда издеваются» и т.д. Все остальные формы (удары, шлепки, 

оскорбления и т.п.) оцениваются как нормальные формы отношений. И хотя 

4/5 респондентов участвовали (или были свидетелями) ругани и драк 

одноклассников, угроз и оскорблений, по их мнению эти конфликты никаких 

особых последствий не имели, «разве что «обида осталась». 

У школьников старших классов (после 15 лет) в понятие «насилие» уже 

входят: оскорбления, плевки, удары, ругань, порча личных вещей, 

ограничение личной свободы, принуждение к выполнению каких-либо 

обязанностей в школе и т.п. Именно в этом возрасте ученики старших 

классов уже дают вполне адекватную оценку своим действиям, которые 

можно отнести к проявлениям насилия. 



Raport de 

studiu 

CERCETAREA DIMENSIUNILOR INTELIGENŢEI EMOŢIONALE ÎN VIOLENŢA JUVENILĂ: 

COPIII ŞI ŞCOALA 

 

41 

 

В конфликтных ситуациях с преподавателями младшие школьники 

отметили, что на них кричат и обзывают («иногда») («дурак», «тупица», 

«балбес», «поганка», «скотина» и др.), бывает наказывают и физически 

(«ставят в угол», «выгоняют из класса», «бьют линейкой» и др.), но 

«редко». Что интересно, респонденты этого возраста   не ответили на 

вопросы, касающиеся проявления насилия с их стороны, т.е. четкого 

представления об этом явлении и формах его проявления они еще не имеют, 

и все происходящее в школе воспринимают как норму.  

На такую самооценку, по-нашему мнению, особое влияние сказывают 

несколько факторов:  

а) психофизиологические особенности детей, самоидентификация и 

личностное самоутверждение в коллективе; 

б) культура межличностных отношений в семье; 

в) деловая атмосфера и уровень профессиональных отношений в школе. 

Респонденты старших классов отметили, что в конфликтах между 

учителями и учениками педагоги могут иногда применить и физическую 

силу, накричать и обозвать ученика. Причем, старшие школьники отметили, 

что «ради развлечения» они часто сами провоцируют педагогов на 

конфликты.  

В межличностных отношениях учащихся, к сожалению, часто 

проявляется агрессия, причиной которой являются сплетни, оскорбления 

учащихся (и их родственников), утверждение лидерства (драки). Именно в 

этом возрасте не сформированные в более ранний период привычки, нормы и 

формы межличностных отношений дают  зримые конфликтогенные 

рецидивы. Так, например, в одной из школ  старшеклассник попытался 

отчитать преподавателя в классе при всех учащихся за неблаговидное 

поведение: написание докладной записки директору о недостойном 

поведении учеников. После разрешения такого вида конфликтов практически 

все учащихся отмечают переживаемые ими чувства обиды, стыда, вины, 

утрату веры в себя. 
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Violenţa în şcoală în viziunea elevilor din Transnistria 

 

Сравнение результатов опросов городских и сельских школьников 

показало, что уровень конфликтогенности и его характер значительно 

отличаются. В сельских школах более сильно проявляется социальный 

контроль над детьми, связь «школа – учитель – ученик» более тесная и 

открытая. Поэтому респонденты отметили, что агрессивных учеников в 

школе можно встретить «очень редко», хотя драки между мальчишками 

случаются («иногда»). Конфликты между учителями и учениками возникают 

«очень редко», среди форм насилия чаще всего отмечаются «оскорбления», 

«угрозы». Формы этих проявлений определяются во многом традиционными 

отношениями, существенную роль в которых играет статус родителей, а 

иногда других родственников ученика. 

Исследование роли семьи в воспитании детей показывает, что именно в 

семье находятся истоки явления насилия, получающие развитие  как в школе, 
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так и в обществе в целом. Именно в семье ребенок получает первые уроки 

межличностного общения, формирует систему жизненных ценностей, формы 

и навыки поведения. Интервьюирование родителей показало, что во многом 

семья устранилась от воспитательного процесса, предоставив детям 

неконтролируемую свободу действий.  

В общем, родители плохо знают, как складываются отношения их детей 

в школе. Основная форма контроля (и то не регулярная) – оценки, 

полученные на уроках. В ответах на интервью родители отмечают: 

«Большинство родителей в классе пассивные, не дружные»; «С ними 

каши не сваришь». 

На замечания учителей о плохом поведении школьников родители 

реагируют: «Ну что мы можем поделать, такие наши дети».  

«У нас в классе вроде бы физически не наказывают. А вот в соседней 

школе нашего города учительница в классе дает подзатыльники, тягает 

за уши… преподавательница у них очень эмоциональная и таким образом 

она дисциплинирует учеников на уроке».  

О конфликтных ситуациях слышали, однако считают, что в учебно-

воспитательном процессе приемлемы разные формы их разрешения. 

«Если честно, то я ее понимаю (учительницу). И редко осуждаю. 

Как я раньше сказала, их (учеников) очень много, и каждый индивидуален. 

Здесь много зависит от домашнего воспитания… Ученики много шумят 

и не слушаются… Вот учитель порой и крикнет на них».   

«…В целом в школах и образовательном процессе такое исключить 

нельзя, где-то, как-то все равно учителя используют унизительные 

слова. Я слышала, что говорят и «дурак», «тупица»… Но в целом 

искоренить это невозможно».  

Родители, дети которых испытывали насилие в школе, чаще всего звонят 

по телефону директору или классному руководителю и просят разобраться. 

Но бывают случаи, когда они лично направляются в школу «восстановить 

справедливость» и применяют к обидчикам физические или моральные 

воздействия.  

«На занятиях по физкультуре, в разгаре какой-то игры моя дочь 

задержала за косу одноклассницу. Та расплакалась и побежала 

жаловаться маме – учительнице этой школы. Реакция последовала 

немедленно: мама–учительница встретила дочь на перемене и при 
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учениках отругала, посыпались оскорбления и угрозы. Класс на такую 

реакцию мамы отреагировал полной изоляцией школьницы. А моя дочь об 

этом рассказала лишь несколько месяцев спустя, боясь возмездия».  

Родители приводили немало примеров разрешения конфликтов 

способом перевода детей в другие школы. К сожалению, есть примеры и 

жестокого обращения с детьми в семьях. Следует отметить, что такие случаи 

не остаются незамеченными, администрации школ обращались в 

правоохранительные органы для защиты ребенка от семейной деспотии.  

По мнению учителей, многие, особенно молодые семьи, в воспитании 

своих детей проявляют полнейшую педагогическую безграмотность. 

Основой своей заботы о детях родители в лучшем случае считают их 

материальное обеспечение, а воспитание и обучение полностью 

перекладывают на школу. В свою очередь, педагогические коллективы, в 

силу своей специфики работы, не в состоянии выполнить функции семьи. 

Материалы интервью и фокус-групп с дидактическими кадрами 

показали, что насилие в школах Приднестровья, по мнению участников 

исследования, не является острой проблемой. Случаи насилия случаются 

«редко» или «очень редко», в основном в межличностных отношениях 

учеников. Эти мелкие конфликты решаются без проблем с помощью 

учителей. 

Вместе с тем, анализ полученных эмпирических данных, выявил две 

тенденции: 

 отсутствие у учителей четкого представления о проблеме насилия 

в целом,  его формах; 

 нежелание, осознанное и неосознанное, представить свой 

учительский коллектив в худшем виде. 

Неравное отношение к ученикам в классе не является, по мнению 

педагогов, конфликтогенным фактором. 

«Естественно учителя не относятся ко всем одинаково, т.к. все 

ученики индивидуальны, неповторимы и к каждому требуется особый 

подход». 

«Учителя должны быть объективны в отношениях, иначе это 

ставит под вопрос их профессионализм. Но, к сожалению, это не всегда 

получается на практике». 
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Одинакового подхода нет, «потому что все ученики разные, с разным 

характером, с разным воспитанием, разным материальным и 

социальным положением» (подчеркнуто нами). 

«Ну, есть учителя, у которых есть любимчики, есть учителя, 

которые умеют любить всех детей одинаково. Кто-то делит детей по 

умственному признаку, а кто-то по материальному. Отсюда и разное 

отношение к ученикам». 

Как видим, преподаватели осознают сложность разделения 

профессиональных и межличностных отношений в учебном коллективе, но 

считают, что такая ситуации в целом естественна. 

«Если урок не выучила старательная девочка, я ей сделаю замечание, 

но, конечно, не в такой форме как нерадивому ученику».  

Именно на таких оценках формируется у преподавателей и оценка 

классного коллектива в целом. Интересно, что преподаватели среднего 

возраста (за 35 лет), имеющие более солидный педагогический стаж (более 

10 лет) адекватно оценивают школьные коллективы, отмечая в них и 

привилегированных, и изолированных учеников. Жалуясь при этом, что 

«преподаватель сегодня «поднят на такую высоту», что реальных прав в 

школе не имеет: не может выгнать ученика из класса, поставить 

двойку, применять какие-либо другие меры наказания…», учителя 

сельских школ в сравнительном плане отмечали, что в советский период 

авторитет учителя был практически непререкаемым и статус его был  гораздо 

выше.  

Преподаватели более молодого возраста (до 35 лет) заверяют, что все в 

классе равны («так должно быть»), изолированных учеников нет («мы 

постоянно над этим работаем, вовлекаем их во внеклассные 

мероприятия»), насилия в школе нет или бывает очень-очень редко («так 

не должно быть»).  

К сожалению, как показывают сравнительные данные, 100% 

опрошенных учеников и родителей оценивают ситуацию совершенно иначе. 

Здесь возникает вопрос: «А знают ли молодые педагогические кадры, что 

такое насилие в школе?». Процитируем ответы:  

«Насилие в школе, по моему мнению, это ущемление каких-либо прав 

(например, право на личное мнение)»;  
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«Насилие, на мой взгляд, это когда заставляют ученика заниматься 

тем, чем ему «не дано». Я считаю, если не дается какой-то предмет 

ребенку, то не нужно его заставлять зубрить, достаточно будет его 

присутствие в школе, и чтобы он     слушал» (?!); 

«Физическое насилие по отношению к ученикам не может быть 

оправдано. Может, в каких-то случаях»;  

«Насилие – это когда сильные обижают слабых»;  

«Моральное насилие, наверное, встречается.  И преподаватели 

тоже не машина, чтобы держать свои переживания под контролем, 

иногда и прикрикнешь»; 

«Конфликты между учащимися, конечно, есть, без них нельзя. 

Главное – чтобы все заканчивалось благополучно»;  

«Конечно, я была свидетельницей драки, но смотря что считать 

дракой – это тоже вопрос спорный»; 

«Все дети как дети, они могут и оскорбить, и толкнуть, и дать 

подзатыльник – все такие, идеальных нет». 

Основная масса учителей, участвующих в исследовании, хорошо 

осведомлена о последствиях конфликтов, их влиянии на детей (отмечают 

стыд, обиды, депрессию и даже суицидальные настроения и т.п.). Ребенок, 

который подвергся каким-либо формам насилия, подавлен, не может 

реализовать себя в коллективе, шутку воспринимает в штыки. И чаще, по 

мнению учителей, такие проблемы отмечаются у  девочек переходного 

возраста (12-14 лет) из неблагополучных семей.  

В качестве важного наблюдения следует подчеркнуть, что многие 

вопросы интервью были неожиданными для учителей, вызывали недоумение 

и, на наш взгляд, заставили их по-новому оценить ситуацию в своей школе и 

оценить собственный педагогический опыт. 

В целом, можно подчеркнуть, что в сознании педагогов отсутствует 

четкое определение феномена насилия над детьми, учителя не всегда 

различают формы его проявления (под насилием чаще понимается 

физическое воздействие), в определенных ситуациях считают допустимым 

применение некоторых форм. 

На вопрос, что знают они об учениках, подвергшихся насилию, мы 

получили ответы: 
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«Ребенок, предрасположенный к физическому насилию – даже не 

могу представить себе, такого не встречала»; 

 «К сожалению, в нашей школе есть сигналы применения 

физического насилия учителей над учениками, но они не 

подтверждаются. Только ходят слухи, письменного подтверждения 

таких слухов нет»;  

«За 20 лет работы в школе я физического насилия в школе не 

наблюдала»(?!); 

 

 
 

Насилие со стороны учителей - «это вообще недопустимо. Безусловно, 

бывает, что учитель может слегка потормошить ученика, так сказать, 

немного приструнить, но не более…, хотя может где-то и есть».  

Уменьшить насилие в школе, по мнению учителей, следует более тесной 

взаимосвязью школы и семьи, повышением профессионализма учителей, 

воспитательной работой с учениками.  Учителя отметили весьма низкий 

уровень ответственности и контроля за поведением учеников со стороны 

семьи, часто отсутствие должной заботы родителей о детях (даже в вопросах 

питания, санитарного состояния ребенка и т.д.). 

Из конкретных мер, которые были названы в фокус-группах, можно 

отметить, что в одной из школ ввели ученическую «Почту доверия», в 

которой дети могли анонимно написать о своих проблемах. К сожалению, 
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некоторые записки обсуждались с учениками на классных часах, и  огласка 

проблем лишь еще больше травмировала детей. Ошибки педагогов сделали 

этот метод неэффективным.  

Фокус-группы с педагогическим составом показали, что сегодня в 

школах работают достаточно квалифицированные кадры, хотя можно 

отметить, что происходит «старение» педагогического состава, 

увеличивается число педагогов старшего возраста (свыше 50 лет) в силу 

причин социально-экономического характера (низкая заработная плата, 

социальная незащищенность и др.). Очевидно, что  сегодня не хватает 

дидактической литературы, различных форм обмена опытом (семинаров, 

тренингов) для большего осознания и практического решения проблем, 

возникающих в современной школе под влиянием социально-экономических 

условий. 

Стандартизированные интервью с директорами школ показали, что во 

главе школьных коллективов стоят достаточно опытные руководители. 

Практически все отметили наличие тех или иных форм насилия в их школах. 

Они реально оценивают ситуацию и пытаются предпринимать меры для 

минимизации этого явления. Однако, по нашему мнению, интересы 

директора-чиновника в ответах иногда преобладали над интересами 

директора-педагога. Например, отметив, что в их школах насилие чаще 

проявляется в виде оскорблений и угроз («как в любом детском 

коллективе»), на вопрос о зарегистрированных случаях они ответили, что 

«было один-два» или «жалоб не было». Зарегистрированные случаи – это 

часто те, «которые дошли до министерства», а те конфликты, которые 

решались в стенах школ, не зарегистрированы. В своих интервью ученики, 

подвергшиеся какому-либо воздействию со стороны учителя или соученика,  

писали: «Родители приходили в школу, писали жалобу, но это не 

помогло», случай не зарегистрирован. В одной из школ директор рассказал, 

что регистрирует в письменном виде все случаи и создал собственную 

компьютерную базу данных всех случаев нарушения дисциплины для 

мониторинга ситуации, в том числе и по отдельным ученикам. 

Все директора школ отмечают все более возрастающий процесс 

браздофикации, деления школьников на группы по материальному достатку, 

что служит возникновению конфликтогенных ситуаций.  
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«Очень печально, когда ученики унижают друг друга из-за 

финансового достатка в семье. У кого-то в классе родители побогаче, 

кто-то менее обеспечен. И вот школьники группируются по этому 

признаку и конфликтуют между собой».  

Это проблема очень серьезная и трудная. Дело в том, что некоторые 

родители, зарабатывая деньги за пределами страны, пытаются заменить 

деньгами свое отсутствие и невнимание к детям. А школьники, получая 

значительные суммы, часто не способны разумно и эффективно их 

потратить, им «хочется всего попробовать и из напитков, и из табачных 

изделий и т.п.». 

Привилегированность детей – проблема старая, но директора школ, в 

отличие от некоторых педагогов, вполне четко разделяют профессиональные 

и межличностные отношения. По их мнению, в селах есть «иной уровень 

отношений» между близко знакомыми семьями учителей и учеников, что, к 

сожалению, сказывается и на  отношениях  в классе.  

«В каждом селе свои отношения, свои проблемы, которые, конечно 

же, сказываются и на работе школы». В этом смысле приходится вести 

тщательную и повседневную работу с педагогами и семьями. 

В городских школах, по мнению руководителей, работать намного 

сложнее, т.к. сегодня весьма конкурирующими средствами воспитания 

школьников является СМИ и Интернет. У школы нет контроля доступа к 

информации, нет ограничений в ее получении учениками. В СМИ, Интернете 

часто пропагандируется насилие, агрессия, культ силы. И перед школой 

встает сложная проблема научить школьников оценивать и пользоваться 

полученными из этих источников знаниями. Некоторые директора 

предлагают воспользоваться зарубежным опытом – кодировать доступ к 

определенным телевизионным каналам. 

Директора школ считают эффективной формой взаимодействия в 

предотвращении насилия  тесную взаимосвязь «семья – детский сад – 

школа», т.е. непрерывность и контроль в воспитательном процессе с ранних 

детских лет, вовлечении в процесс воспитания общественных организаций. В 

общем, руководители считают, что в преодолении насилия необходимо  

вести комплексную работу, вовлекая в нее семью, школу, общественные 

организации и т.д.  
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Constatări 

- factorii care generează producerea incidentelor violente în şcoli sunt: influenţa 

desenelor animate cu subiect violent, filmelor de acţiune şi a jocurilor PC; 

- cazurile de violenţă în şcoală  nu sunt făcute publice pentru a nu dăuna imaginii 

şcolii; 

- cele mai frecvente cazuri de violenţă sunt cele dintre băieţi, dar întîlnim şi relatări 

despre violenţa fetelor; 

- actele de violenţă ce au loc în şcoală, afectează emoţionalul copiilor implicaţi în 

aceste cazuri; 

- violenţa în şcoală poate modifica negativ comportamentul elevului devenind el 

însuşi violent faţă de ceilalţi; 

- într-un număr considerabil din cazurile de violenţă în şcoală (elevi - elevi) sunt 

implicaţi copii a căror părinţi sunt plecaţi peste hotare, copii din familiile 

vulnerabile, cu părinţi dependenţi de alcool; 

- violenţa verbală, psihologică este mai frecventă decît violenţa fizică; 

- manifestarea violenţei elevului depinde de gradul agresivităţii şi violenţei în 

familie, dacă este violenţă în familie, copilul la rîndul lui va manifesta violenţa în 

afara ei; 

- violenţa în şcoală este o problemă a comunităţii; 

- lipsa de implicare a societăţii în stoparea violenţei în şcoală este o nedreptate care 

se comite în raport cu cela faţă de care se manifestă violanţa; 

- violenţa fizică şi emoţională dăunează grav dezvoltării armonioase a copilului; 

- violenţa elevilor faţă de elevi, profesorilor fata de elevi este vazută şi de cadrele 

didactice şi de elevi ca încalcare a principiilor morale, şi are consecinţe la nivel atît 

emoţional cît şi social de lunga durată. 

 

Concluzii 

- riscurile la care sunt supuşi elevii în şcoală în urma conflictelor sunt: de a 

fi agresat verbal, de a fi lovit, de a-i fi luate bunurile etc; 
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- toţi membrii unei comunităţi şcolare au dreptul la o şcoală sigură fără 

violenţă. Factorii implicaţi au responsabilităţi în crearea unui mediu 

favorabil din care să fie eliminată orice formă de violenţă; 

- violenţa în şcoală, în unele cazuri, chiar pentru directorii de şcoală este un 

subiect incomod, probabil pentru a nu ştirbi din prestigiul şcolii; 

- cel mai des sunt menţionate cazuri de violenţă dintre elevi, mai puţine sunt 

cazurile de violenţă a profesorilor faţă de elevi, şi mai puţin menţionate sunt 

cazurile de violenţă a elevilor faţă de profesori; 

- controlul din partea părinţilor a comportamentului copilului în şcoală, în 

afara şcolii va contribui la diminuarea fenomenului violenţei în şcoală; 

- neimplicarea familiei în a explica diferenţa dintre moral şi imoral, legal de 

ilegal are ca urmare însuşirea de către copil a unor comportamente 

inadecvate vîrstei şi deseori negative; 

- profesorii, dar şi părinţii sunt cei care trebuie să promoveze ideea unei 

copilării fără violenţă, în care educarea copilului se face doar prin 

disciplinare pozitivă. 

 

Recomandări 

- să se acorde prioritate prevenirii violenţei în şcoală, abordând cauzele 

acesteia, intervenind, de exemplu în cazul factorilor de risc din familie, cum 

sunt lipsa ataşamentului dintre părinţi şi copii, destrămarea familiei, 

dependenţa de alcool sau de droguri a unuia sau ambilor părinţi, etc. 

- să se asigure că directorii de şcoli şi profesorii folosesc strategii de predare şi 

de învăţare non-violente şi adoptă măsuri disciplinare care nu se bazează pe 

teamă, ameninţări, umilire sau forţă fizică; 

- să fie adoptate programe de activităţi care se adresează întregului mediu 

şcolar şi care încurajează dezvoltarea de abilităţi, cum sunt abordările non-

violente ale rezolvării conflictelor; 

- să fie create linii telefonice, prin intermediul cărora elevii să poată vorbi cu 

un consilier, psiholog căruia să-i solicite sprijinul şi sfatul. 

- să fie încurajată mass-media de a aborda problema violenţei în şcoală prin 

care ar contribui la conştientizarea problemei existente şi diminuarea ei prin 

informare. 

- crearea unui sistem de comunicare între şcoală şi comunitate (familie, ONG-

uri mass-media etc) în scopul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală; 
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- în caz de violenţă şcolară e necesar să fie realizat un plan de intervenţie care 

ar include un program de reabilitare pentru elevul care a suferit de pe urma 

actului de violenţă; 

- sensibilizarea elevilor la problematica violenţei în şcoală; 

- transformarea regulamentului şcolar din instrument formal în mijloc real de 

prevenţie şi intervenţie a violenţei în şcoală. 
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