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Această unitate de lectură este o selecŃie de texte realizată pe baza a două doumente de referinŃă ale
cursului nostru: Studiul privind ViolenŃa în şcoală şi Ghidul privind prevenirea şi combaterea
violenŃei în şcoală, realizate de Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei cu sprijinul ReprezentanŃei UNICEF
în România. La finalul documentului veŃi găsi şi studiul de caz pe care vi-l supunem atenŃiei în
vederea realizării ActivităŃii 3 prezentată în ghidul de învăŃare pentru această săptămână.
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INTRODUCERE

ViolenŃa umană este, fără îndoială, una dintre temele recurente ale societăŃilor contemporane.
Preocuparea pentru manifestările de violenŃă, dilemele privind creşterea criminalităŃii şi a cauzelor ei,
strategiile de prevenire şi combatere a acestor fenomene reprezintă subiecte de reflecŃie pentru lideri
de opinie, politicieni, jurnalişti şi, mai ales, pentru cercetători din diferite domenii ale ştiinŃelor sociale.
Globalizarea interesului faŃă de violenŃa socială este consecinŃa unei conştientizări generalizate privind
necesitatea punerii violenŃei pe agendele de lucru ale diferiŃilor actori sociali, responsabili de găsirea
unor soluŃii, dar şi de mobilizarea corpului social, a societăŃilor civile pentru luarea de poziŃie,
implicarea şi participarea la prevenirea şi/sau combaterea acestui fenomen social.
Desigur, violenŃa umană este un fenomen complex, având determinări psihologice, sociale, culturale şi
economice. Acest lucru este evident dacă luăm în consideraŃie amploarea formelor ei de manifestare şi
interrelaŃiile pe care le presupune. Dincolo de diversitatea fenomenului violenŃei umane, încercări de a
contura, la nivel naŃional şi global, dimensiunile ei impun, ca prim pas, cunoaşterea acesteia, stabilirea
unor categorii conceptuale, tematice şi operaŃionale, indispensabile unei abordări integrate.
ViolenŃa şcolară este doar una dintre manifestările violenŃei cotidiene. Dezbaterile privind relaŃia între
conceptul de „drept la siguranŃă” şi mediul şcolar au căpătat în Europa o dezvoltare continuă şi
constantă, cu diferenŃe de la Ńară la Ńară, devenind oficial o problemă politică în urma unei întâlniri a
experŃilor, organizată de Comisia Europeană la Utrecht, în anul 1997. Mass-media acordă din ce în ce
mai multă atenŃie violenŃei, contribuind la conştientizarea şi creşterea interesului public faŃă de
violenŃa tinerilor, inclusiv faŃă de violenŃa şcolară. GuvernanŃii şi societatea civilă au devenit sensibili
la fenomenul violenŃei în mediul şcolar, renunŃând la stereotipul conform căruia şcoala este o entitate
izolată, un spaŃiu social autonom, necorelat la dinamica socială, neafectat de conflictele şi dificultăŃile
cu care se confruntă societatea, în general. Şcoala este o parte integrantă a comunităŃii largi, iar
problemele cu care se confruntă ca instituŃie şi mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate.
ViolenŃa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru nu
înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi
combaterii acestui fenomen social. Şcoala ca mediu instituŃional nu se sustrage acestei afirmaŃii. Ba
chiar mai mult, aceasta, nemaifiind considerată „nici o fortăreaŃă şi nici un sanctuar”1, ci un forum al
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socializării, un spaŃiu deschis lumii exterioare, asimilându-i tensiunile, trebuie văzută şi ca spaŃiu de
manifestare a violenŃei.
Cu ce forme de violenŃă ne întâlnim în şcoli, care sunt cauzele care determină violenŃa şcolară, de ce
unii copii adoptă modalităŃi de comportament violent în relaŃiile lor cu colegii, cu prietenii, cu
profesorii, cu părinŃii, de ce unii profesori instituie relaŃii de putere, exprimate prin violenŃă la adresa
elevilor, sunt doar unele dintre întrebările la care trebuie să găsim răspunsuri pentru a asigura în şcoli
un climat pozitiv şi pentru a Ńine sub control violenŃa interpersonală.
În România, o dată ce conştientizarea violenŃei şcolare – adesea inclusă în violenŃa tinerilor şi violenŃa
asupra copiilor/tinerilor – a crescut, o serie de organisme guvernamentale şi neguvernamentale au
încercat să abordeze aceste fenomene. Abordările au fost locale, contextualizate şi, în general, tangente
la problema generală a violenŃei. PuŃine cercetări au avut ca preocupări abordarea violenŃei şcolare în
termeni de specificitate, urmărind să stabilească în mod riguros, chiar în contexte limitate,
dimensiunile, cauzele şi factorii determinanŃi ai acestui fenomen.
O imagine la nivel mondial a violenŃei, în care să se includă formele ei diferite de manifestare, este
dificil de realizat, chiar dacă acest lucru se poate face la nivel naŃional. La propunerea Secretarului
General al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, un proiect integrat privind violenŃa2 s-a desfăşurat
între 2002-2004, implicând 41 de Ńări europene (între care şi România) interesate de a participa pentru
ca, printr-un efort colectiv, să se poată realiza o imagine globală asupra violenŃei cotidiene. ViolenŃa
şcolară a fost, în acest context, doar o parte a acestui demers. Deşi locul pe care îl ocupă ea în politicile
naŃionale este, desigur, diferit de la o Ńară la alta, acest fapt fiind determinat mai ales de tradiŃie şi de
resurse umane şi materiale, se recunoaşte unanim importanŃa acestei probleme şi necesitatea abordării
atât din perspectivă cognitivă, cât şi din perspectivă pragmatică.
Sensibilizarea faŃă de fenomenul violenŃei şcolare ar trebui, firesc, să ducă la creşterea eforturilor
depuse pentru ameliorarea situaŃiei prezente. În acest sens, Ńara noastră trebuie să se implice în
prevenirea şi combaterea violenŃei, în general, şi a celei şcolare, în special, şi să dispună de o
cunoaştere la nivel naŃional a fenomenului violenŃei şcolare.
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Capitolul I. VIOLENłA ŞCOLARĂ – PRECIZĂRI CONCEPTUALE ŞI
ABORDĂRI ACTUALE

 ViolenŃa şcolară ca formă a violenŃei cotidiene: o problemă globală
ViolenŃa şcolară se impune din ce în ce mai mult în atenŃia societăŃii contemporane şi mai ales în cea
a unor instituŃii specializate şi a unor organizaŃii neguvernamentale, sensibilizate de amploarea de
necontestat pe care acest fenomen o capătă, chiar în absenŃa unor statistici riguroase şi comparabile, la
diferite nivele de globalizare. O diversitate de forme de violenŃă uşoară sau moderată, dar şi
evenimente tragice, aduse la cunoştinŃa publicului, reprezintă expresia vizibilă a unui stil de relaŃionare
şi a unui comportament social care valorizează pozitiv violenŃa, în detrimentul unor strategii de
gestionare şi rezolvare a conflictelor. Societatea, în ansamblul ei, dar în mod diferenŃiat, percepe cu
nelinişte creşterea acestui fenomen, incluzându-l în problematica complexă a violenŃei tinerilor,
considerându-l ca un factor care fragilizează sau împiedică o societate care se doreşte democratică.
ViolenŃa şcolară nu este un fenomen nou, dar, în trecut, ea s-a manifestat mai degrabă în spaŃiul relativ
autonom al şcolii; actualmente, lumea şcolii a căpătat permeabilitate crescută, ca şi transparenŃă
instituŃională, asimilând tensiunile şi dificultăŃile cu care se confruntă societăŃile contemporane. În
contextul cultural şi politic european se acceptă şi se promovează ideea că şcoala trebuie să fie un
spaŃiu privilegiat, al securităŃii, liber de conflicte şi de manifestări ale violenŃei societale.
Interesul şi preocuparea faŃă de violenŃa şcolară se află astăzi pe agenda politică a unor instituŃii şi
organisme naŃionale şi internaŃionale, dar şi în centrul atenŃiei unor structuri ale societăŃii civile şi ale
specialiştilor din domeniul universitar şi academic. Faptul că multe şcoli se confruntă cu problema
violenŃei este bine cunoscut la nivel global şi naŃional. Prezentăm mai jos câteva concluzii ale unor
studii şi cercetări, relevante în acest sens:
- Din statisticile din SUA reiese că 14% dintre profesori au raportat că au fost ameninŃaŃi cu arma de
către elevi în 19973, iar, între 1992-1996, 4 profesori la o mie de locuitori au fost victime ale
crimelor cu violenŃă. Între 1996-1997, 10% din totalul şcolilor publice au raportat cel puŃin o crimă
violentă în incinta lor4.
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În ceea ce priveşte violenŃa şcolară în FranŃa, o anchetă desfăşurată între 1994-2000, asupra unui
eşantion de 35000 elevi, arată că, în opinia lor, violenŃa şcolară a crescut, mai ales în zonele de
mare excludere socială5.
În Anglia, în 20036, au fost raportate 7000 de fapte de violenŃă şcolară, din care 6899 în timpul
orelor de curs.
În fiecare Ńară studiată de Christian Pfeiffer pentru Departamentul de JustiŃie al S.U.A.7, se
constată creşterea ratei delincvenŃei juvenile: în Anglia şi łara Galilor, în 1986, aproximativ 360
de copii între 14 şi 16 ani au fost condamnaŃi sau supravegheaŃi pentru săvârşirea unor infracŃiuni

cu violenŃă, iar în 1994 numărul lor a crescut la 580 la 100000 de locuitori. În Germania, în 1984
numărul copiilor şi adolescenŃilor între 14 şi 18 ani suspectaŃi de infracŃiuni violente era de 300 la
100000 de locuitori, pentru ca, în 1995, să se ajungă la 760 la 100000.
Există câteva repere semnificative ale noii viziuni asupra copilăriei, şcolii şi educaŃiei, care au adus
contribuŃii majore în abordarea violenŃei şcolare. Interesul relativ recent faŃă de violenŃa în şcoli are
loc în contextul unei schimbări profunde şi continue în practica şi teoria educaŃională. Oficial,
preocuparea pentru violenŃa în şcoli ca problemă de politică naŃională şi a ComunităŃii Europene
nu are un trecut îndelungat. Aceasta s-a exprimat prin:
- ConferinŃa experŃilor organizată de Consiliul Europei la Utrecht (24-26 februarie 1997), cu tema
SiguranŃa în şcoli [Safety in schools];
- Primul Congres Mondial organizat de Observatorul European privind ViolenŃa în Şcoli şi Politici
Publice (Paris, martie 2001);
- ConferinŃa Consiliului Europei de la Bruxelles (26-28 noiembrie, 1998), cu tema de lucru ViolenŃa
în şcoli: sensibilizare, prevenire, penalităŃi [Violence in schools: awareness-raising, prevention,
penalities];
- Meeting of Safety and Security in Education – UNICEF HQ (2002);
- AcŃiunile sub auspiciile proiectului integrat Răspunsuri la violenŃa cotidiană într-o societate
democratică (2002-2004)8: ConferinŃa de la Strasbourg (2002) cu titlul Parteneriat local pentru
prevenirea şi combaterea violenŃei în şcoli [Local partnership for preventing and combating
violence at schools]; Forumul privind Prevenirea violenŃei în viaŃa cotidiană: contribuŃia societăŃii
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civile [The prevention of violence in everyday life: civil society’s contribution] – 18-19 noiembrie
2002, Strasbourg.
La aceste evenimente focalizate pe problematica violenŃei în şcoli se pot adăuga contribuŃiile unor
evenimente şi abordări privind violenŃa în general, inclusiv cea şcolară: Studiul global al NaŃiunilor
Unite privind violenŃa [UN Global Study on Violence, 2000] şi Raportul Mondial asupra ViolenŃei şi
SănătăŃii, OMS (2002).
ConferinŃa Comisiei Europene de la Utrecht din 1997 a reprezentat momentul cel mai important în
privinŃa preocupării faŃă de violenŃa în şcoli. Odată ce experŃii au recunoscut importanŃa acestei
probleme, mobilizarea şi preocuparea faŃă de violenŃa în şcoli a devenit în mod constant un obiectiv
politic la nivel naŃional şi internaŃional. Multe schimbări au urmat acestei conferinŃe:
- s-a acceptat o definiŃie mai largă a violenŃei, subliniindu-se necesitatea construirii unui corp de
cunoştinŃe obiective privind acest fenomen;
- s-a considerat necesar a se da o mai mare atenŃie victimelor violenŃei, prin desfăşurarea unor
anchete pentru a se cunoaşte percepŃia lor, efectele victimizării şi rolul consilierii victimelor;
- s-a subliniat rolul parteneriatului şi reŃelelor în comunităŃile locale în prevenirea violenŃei din şcoli
şi s-a subliniat importanŃa recunoaşterii acestui rol de către cei implicaŃi în educaŃie;
- s-a evidenŃiat faptul că, în ultima decadă, violenŃa în şcoli a căpătat o nouă dimensiune politică.
Toate aceste evenimente, împreună cu recomandările cu care s-au finalizat, au conturat ideea că
violenŃa reclamă din partea fiecărui stat un răspuns politic energic, exprimat prin:
- conceperea şi realizarea unei politici globale şi coordonate de luptă împotriva violenŃei cotidiene,
în general, şi împotriva celei şcolare, în special;
- elaborarea principalelor elemente privind activităŃile prevăzute;
- desemnarea organismelor însărcinate cu coordonarea măsurilor şi a comunicării la diferite niveluri;
- descrierea metodelor care urmează a fi aplicate.

 O istorie lungă, dar o preocupare relativ recent
În şcoli a existat din totdeauna violenŃă. ViolenŃa în şcoli nu este un fenomen social cu totul nou.
Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil, în cea mai mare parte datorită mediei, aşa cum susŃine,
pe bună dreptate, Alain Mouchoux9. Celor care consideră că violenŃa şcolară este un fenomen recent
trebuie să li se amintească faptul că, în perspectivă istorică, şcoala a fost întotdeauna asociată cu
9
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violenŃa. Istoria educaŃiei, a praxisului educaŃional – indiferent că vorbim despre spaŃiul privat al
familiei sau de cel instituŃionalizat, al şcolilor şi internatelor – evidenŃiază acest lucru.
Brutalitatea era o temă recurentă a climatului şcolar, devenind temă de reflexie şi dezbatere odată cu
dezvoltarea standardelor civilizaŃiei, aşa cum afirmă Norbert Elias10. Este un fapt recunoscut că, în
vechea Europă, în şcoli domnea brutalitatea, o brutalitate tolerată, considerată necesară pentru
disciplinarea elevilor, din antichitate şi până în perioadele relativ recente. Modelul teoretic al lui
Norbert Elias, numit proces civilizator, se referă la dinamica socială de lungă durată şi la schimbările
în trăsăturile psihologice tipice. Teoria sa susŃine că, în cursul istoriei, un tip de personalitate a început
să prevaleze, el fiind caracterizat prin creşterea controlului afectelor, descreşterea impulsivităŃii şi
moduri mai raŃionale de viaŃă, adică nivele superioare de control de sine. Acestea au dus treptat la
pacificarea graduală a interacŃiunilor cotidiene, care devine evidentă prin nivele mai scăzute de
comportament violent. Manuel Eisner11 consideră recent că modernizarea, auto-controlul şi violenŃa,
mai ales cea în forme grave (violenŃa letală) trebuie articulate pentru a putea sesiza relaŃia între
civilizaŃie şi violenŃă.
În această perspectivă se înscrie şi conceptul de disciplină, în sens macrosocial şi microsocial, asociat
educaŃiei, în sensul cel mai larg. Gerhard Oestreich12 a introdus conceptul de disciplinare socială
[social disciplining] – consecinŃă a interacŃiunilor complexe între diferitele forŃe culturale, politice şi
economice – pentru a modela personalitatea umană astfel încât riscul violenŃei, inerentă condiŃiei
umane, să aibă temperanŃă. Reprezentarea copilăriei şi “pedagogia neagră”, de care aminteşte Alice
Miller, se înscria tocmai în acest curs istoric, cu anumite principii şi metode disciplinare, dar ele diferă
de viziunea modernă asupra educaŃiei. Disciplina socială se realiza prin brutalitatea profesorilor, căreia
îi corespundea agresivitatea elevilor, de multe ori la fel de puternică.
Socializarea belicoasă, mai ales în şcolile de băieŃi, era susŃinută de modelul virilităŃii la care aspirau
elevii prin acel rite de passage către statutul de adult. Încurajarea violenŃei în cadrul relaŃiilor sociale
era astfel ceva firesc şi deloc supus îngrijorării colective. În mediile juvenile, înfruntările iniŃiatice şi
între grupuri făceau parte din socializarea practicată în societăŃile premoderne13. La sfârşitul secolului
al XIX-lea, în mediile favorizate, grija malthusiană pentru copilul răsfăŃat a antrenat forme noi de
control social, iar educaŃia non-violentă, în principiu, s-a afirmat printr-o reŃea de interdicŃii14. ViolenŃa
devine astfel elementul „refuzat” al socializării juvenile, ajungând-se ca, în timpul recreaŃiilor, să fie
interzise jocurile care conŃineau elemente ce puteau fi asimilate violenŃei.
10
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O nouă viziune asupra copilăriei a mers mână în mână cu o nouă viziune asupra metodelor de
educaŃie a copiilor, indiferent de spaŃiul în care avea loc proiectul educaŃional. Recentul interes pentru
violenŃa şcolară are loc în contextul în care o schimbare profundă şi continuă a avut loc în teoria şi
practica educaŃională. ViolenŃa împotriva copiilor nu mai este tolerată, iar faptul că ea a existat în
trecut nu justifică utilizarea ei în prezent.
Deschiderea sferei private către public este, în mod neîndoielnic, sensibilă în evoluŃia structurii
familiei. FuncŃii care în trecut cădeau în sarcina familiei sunt preluate acum de stat sau de colectivitate,
exprimând viziuni moderne asupra controlului social şi al educaŃiei. Nu vorbim despre imixtiune în
spaŃiul privat, ci despre justificări etice, dictate de principii democratice în sistemul relaŃiilor
interumane. Astăzi trebuie apărat interesul copilului pentru a-i asigura dezvoltarea în cele mai bune
condiŃii. Copilul, indiferent dacă se află în spaŃiul privat al familiei sau în cel instituŃionalizat al şcolii,
a căpătat un nou statut. El este un individ lipsit de apărare, vulnerabil, dar căruia i se recunosc anumite
drepturi. Principiile etice prevalează asupra sângelui sau funcŃiei – ambele înscrise în raportul
tradiŃional de putere între copil şi adult – şi dă copilului o autonomie în raport cu instanŃele adulŃilor.
InterdicŃia prin lege a răului tratament al copilului este cel mai elocvent exemplu.
Nu numai pedepsele corporale, dar şi tratamentele vexatorii (ameninŃarea, indiferenŃa, neglijenŃa,
derâderea, umilirea) ca sancŃiuni morale la care copilul nu poate răspunde decât prin ostilitate, fugă
etc. sunt astăzi incriminate. Autoritatea adultului, indiferent dacă el este părinte sau educator, exclude
orice tip de traumă a copilului. Legile şi protecŃia socială stabilesc astăzi drepturile familiei, altădată
exclusive, iar raportul adult-copil nu mai aparŃine doar vieŃii private. Responsabilitatea parentală nu
este anulată sau preluată de diferite instanŃe, ci doar controlată. Ochiul societăŃii priveşte atent ceea ce
altă dată era netransparent şi secret, în familie sau în spaŃiul închis al instituŃiei şcolare.
În România, încă de la regulamentul şcolar din 1758 (dar şi anterior), apar reglementări pentru elevi
care stipulau, printre altele, obligaŃiile acestora de a asculta de director şi de profesori şi observaŃia că
lor nu le este permis să se considere absolviŃi de nici o pedeapsă la care profesorul este îndreptăŃit să
recurgă, nici chiar de cea corporală. În acelaşi timp, nici un elev nu avea voie să „dăuneze” colegilor
săi prin aplicarea violenŃei sau prin „răspândirea prin cuvinte a sămânŃei discordiei”. În mare, „elevii
trebuie să ducă o viaŃă smerită şi decentă, să nu ofenseze pe nimeni, să dea fiecăruia ce-i aparŃine”.
Aceste reguli s-au păstrat timp îndelungat, fiind preluate în esenŃă şi după reglementările din 1850,
când apar tot mai multe amendamente propuse de elevi.
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Noua concepŃie asupra copilăriei se împleteşte organic cu noua viziune asupra şcolii, ca
microcosmos al societăŃii. Şcoala – arată Jean-Marc Nollet15, ministrul pentru copii (Comunitatea
franceză din Belgia) – este un mediu viu, ea nu trebuie să fie nici fortăreaŃă şi nici sanctuar, ci un loc al
emancipării, în contact cu viaŃa reală. De aceea, şcoala are ca sarcină să promoveze încrederea în sine
şi dezvoltarea personală a tuturor copiilor, să-i încurajeze în procesul de asimilare a cunoştinŃelor şi
deprinderilor necesare rolului lor activ în viaŃa economică, socială şi culturală şi să-i pregătească să
devină cetăŃeni responsabili, care să contribuie la dezvoltarea societăŃii democratice, pluraliste,
deschise altor culturi. Ca atare, şcoala nu este numai un loc al transmiterii/construirii/reconstruirii
cunoştinŃelor, ci, înainte de toate, un forum al socializării şi al deschiderii către lume. Copiii vin la
şcoală cu o anumită identitate, formată în mediul de apartenenŃă, al familiei. Totuşi, ei trebuie să fie
educaŃi astfel încât să comunice cu societatea. Pentru acest lucru, susŃine autorul, şcolile trebuie să
renunŃe la tăcerea conspirativă, practicată pentru protejarea reputaŃiei şi să devină un spaŃiu al
transparenŃei şi al comunicării.
ConferinŃa de la Strasbourg (2002) s-a depărtat categoric de considerarea represiunii ca mijloc de
control al violenŃei şcolare. Dezbaterile s-au centrat, dimpotrivă, pe următoarele aspecte: mediere,
dialog intercultural, sisteme de pre-alertă, educaŃia pentru cetăŃenie, programe de prevenire a violenŃei
în şcolile primare şi respectarea drepturilor omului, toate aceste concepte structurându-se într-o
strategie adaptată prezentului. În DeclaraŃia Finală a acestei conferinŃe, s-a susŃinut ca prevenirea să fie
orientată către educaŃie, iar şcoala să fie deschisă şi să se angajeze în iniŃiative de parteneriat local cu
actorii comunitari, incluzând poliŃia, respectând trăsăturile specifice şi factorii de mediu comunitari.

 Cadru conceptual
Abordarea violenŃei în şcoli (sau violenŃei şcolare), ca formă particulară de violenŃă, trebuie să ia în
consideraŃie trei concepte-cheie: violenŃa, şcoala şi vârsta. Ca atare, din această abordare se exclud
copiii necuprinşi în vreo formă de educaŃie, deşi ei pot fi la vârsta şcolarizării. De asemenea, deşi
vârsta este o variabilă importantă, violenŃa şcolară nu este asociată cu delincvenŃa juvenilă, decât în
măsura în care faptele penale ale tinerilor au loc în perimetrul şcolii sau cel mult în vecinătatea
acesteia, infractorii având statut de elev. În acest ultim caz, violenŃa în şcoli poate fi considerată
violenŃă juvenilă instituŃională, iar fenomenul violenŃei şcolare poate fi integrat în criminalitatea
minorilor. ViolenŃa şcolară poate fi considerată drept o parte a delincvenŃei juvenile, ea urmând şi
contribuind la aceasta: astfel, se poate vorbi despre criminalitatea minorilor.

15

Nollet, Jean-Marc, Schools as microcosms of society. Violence in schools – a challenge for the local community. Local
partnership for preventing and combating violence in schools, Conference 2-4 December 2002, Council of Europe,
Strasbourg (France), p.15.
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Astăzi se acceptă o definiŃie largă a violenŃei şcolare, incluzând, în afara delincvenŃei, fapte care nu
sunt în mod necesar penalizabile sau care scapă, în orice caz, semnalărilor judiciare. De asemenea, se
susŃine din ce în ce mai mult ideea de a se Ńine seama de discursul victimelor în definirea violenŃei
şcolare, care este atât agresiune brutală şi haotică, cât şi repetarea a multor evenimente stresante, rar
penalizate, nu în mod obligatoriu penalizabile.
Definirea violenŃei ca fenomen social, ca şi definirea violenŃei şcolare ca formă particulară a violenŃei
este un proces continuu, susŃinut de concepŃia despre violenŃă şi de rezultatele unor abordări
sistematice, consecutive impunerii acestui fenomen atenŃiei specialiştilor şi opiniei publice.
Având în vedere că violenŃa şcolară a fost abordată, în proiectul european privind violenŃa cotidiană,
ca formă particulară a violenŃei cotidiene, am optat, ca şi experŃii europeni, pentru definiŃia violenŃei,
propusă de raportul OrganizaŃiei Mondiale a SănătăŃii (OMS, 2002). Astfel, violenŃa înseamnă
„ameninŃarea sau folosirea intenŃionată a forŃei fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra
altuia sau contra unui grup sau unei comunităŃi care antrenează sau riscă puternic să antreneze un
traumatism, un deces sau daune psihologice, o dezvoltare improprie sau privaŃiuni”16. Această definiŃie
exclude toate evenimentele accidentale (precum accidentele rutiere17), numai dacă acestea nu implică
intenŃia de a ucide sau de a răni. Totuşi, ea include actele bazate pe o relaŃie de putere exprimată prin
intimidare, ameninŃare sau, invers, neglijenŃă şi omisiune. Acest lucru pare să se aplice la contextul
instituŃional al şcolii în care tradiŃia ierarhiei educatori-elevi, elevi-elevi rămâne o realitate generatoare
de stări conflictuale şi manifestări de violenŃă.
Dezbaterile asupra definiŃiei pun în evidenŃă un diferend între cercetări şi politici recente preocupate
de violenŃa şcolară şi între unele practici mai vechi, puternic încetăŃenite în unele Ńări. Aceste practici
şi cercetări nu priveau violenŃa în ansamblul ei, nefolosind de altfel nici termenul. De exemplu,
termenul violenŃă nu era deloc folosit în Anglia, în contextul şcolar. Chiar şi în 1999 se mai simŃea
nevoia definirii şi operaŃionalizării noŃiunii de violenŃă şcolară.
Interesul faŃă de violenŃa şcolară şi acceptarea nevoii de a fi prezentă în agendele naŃionale şi cele
europene nu a apărut decât după ConferinŃa de la Utrecht (1997), când în multe Ńări europene nu
existau nici statistici şi nici proiecte privind urmărirea acestui fenomen social. Lipsa de omogenitate în
atenŃia acordată violenŃei şcolare la nivelul Ńărilor europene participante era evidentă, mulŃi experŃi
neştiind dacă pentru Ńara sa violenŃa şcolară era sau nu o problemă. FranŃa, unde violenŃa şcolară deja
se impusese în dezbateri şi iniŃiative, părea o voce solitară, încercând să sensibilizeze miniştrii
16

Rapport Mondial sur la violence et la santé, sous la direction de Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, Lozano-Ascencio, OMS,
Genève, 2002.
17
Includerea accidentelor rutiere în statisticile privind violenŃa nu este o practică a tuturor Ńărilor europene. De aceea, rata
criminalităŃii în Suedia, de pildă, este cea mai ridicată tocmai datorită înregistrării extrem de minuŃioase a tuturor
evenimentelor rutiere cu victime, dând victimei o accepŃiune foarte largă.
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educaŃiei faŃă de această realitate socială. În nota pregătitoare ConferinŃei de la Utrecht, pe care
preşedinŃia olandeză a adresat-o Comitetului EducaŃiei în decembrie 1996, se preciza în legătură cu
„siguranŃa în şcoală” că această temă este uneori numită şi „lupta contra violenŃei în şcoală”18.
Încercând să analizeze ce progrese s-au făcut în abordarea violenŃei şcolare în perioada 1998-200219,
urmând conferinŃei de la Utrecht (1997), Eric Débarbieux a scos în evidenŃă diferenŃele sociale,
culturale, politice şi chiar academice la nivelul experŃilor europeni, marcând drumul parcurs chiar de
conceptul de violenŃă şcolară care ar fi trebuit să acopere fenomenul social desemnat cu acelaşi nume.
Din diferite motive, conferinŃa de la Utrecht s-a încheiat cu evitarea utilizării acestui concept, optânduse – după discuŃiile avute în jurul unor concepte ca tulburări şcolare [school disturbances],
comportament prosocial versus comportament antisocial, comportament indezirabil – pentru evitarea
utilizării conceptului violenŃă şi focalizarea pe cel de promovarea siguranŃei în şcoală.
Abia în 1998 – arată Eric Débarbieux – apar schimbări în dezbaterile experŃilor, care au condus la
modificări majore privind definiŃia conceptului violenŃă, recunoaşterea victimei, importanŃa soluŃiilor
locale, dimensiunea politică a problemei, toate acestea asociate, după opinia autorului, cu recenta
globalizare a problemei. În acest context, Nicole Vettenburg20 readuce în atenŃia experŃilor problema
definirii violenŃei, demonstrând că discrepanŃele între definiŃii, între metodologii etc., fac imposibilă
cunoaşterea dimensiunilor reale ale violenŃei şcolare în Europa şi compromit nu numai datele
statistice, dar şi strategiile de abordare (prevenire şi combatere) ale fenomenului. Ca şi Eric
Débarbieux, Nicole Vettenburg a susŃinut decentrarea de pe agresor şi lege şi centrarea pe victimă,
astfel încât în clasificările făcute să se pornească de la punctul de vedere al victimei. În acest fel,
autoarea subliniază importanŃa acceptării conceptului de violenŃă, preferabil celui corect politic,
comportamentalist, de conduită antisocială21.
Nicole Vettenburg (1999)22 consideră că există trei forme de violenŃă în şcoli:
- devianŃa tolerată sau violenŃa juvenilă normală;
- violenŃa socială, în care şcoala însăşi este victima violenŃei manifestate în societate, la nivel
general (acest lucru este adesea invocat pentru a elibera şcoala de orice responsabilitate);
- violenŃa anti-şcoală (distrugerea echipamentelor, vandalism, insultă şi agresivitate faŃă de
profesori).

18

Débarbieux, Eric, op. cit. 3.
Este vorba de timpul dintre simpozionul organizat de Consiliul Europei la Bruxelles (26-28 noiembrie 1998) cu tema
ViolenŃa în şcoli: sensibilizare, prevenire, penalităŃi şi ConferinŃa organizată tot de Consiliul Europei la Strasbourg (2-4
decembrie 2002), cu tema Violence in schools – A challenge for the local community.
20
Vettenburg, Nicole, Towards a Definition of the Concept of Violence, 1999, op. cit. 14.
21
Débarbieux, Eric, op.cit.3, p. 50.
22
Vettenburg, Nicole et all. (1999), Violence in Schools: Awareness-raising, Prevention, Penalities, Strasbourg, Council of
Publishing, p. 15-21.
19
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Chris Gittins (2004)23aduce în discuŃie trei definiŃii ale violenŃei:
- DefiniŃia violenŃei, care se află în dicŃionarul ENCARTA (1999):: 1) folosirea forŃei fizice pentru a

-

-

produce răniri cuiva sau a distruge ceva; 2) folosirea ilegală a forŃei nejustificate sau efectul creat
prin ameninŃare;
DefiniŃia folosită de D. Olweus (1999)24, după care violenŃa sau comportamentul violent este:
comportamentul agresiv în care un actor sau infractor foloseşte corpul său sau un obiect (incluzând
o armă) pentru a lovi (relativ serios) sau a produce disconfort unui individ.
DefiniŃia dată de OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii (OMS), reprodusă anterior, în text.

Acelaşi autor subliniază faptul că definiŃiile au puncte comune, dar şi aspecte specifice. Aspectele
comune se referă la: lovirea/rănirea sau cel puŃin ameninŃarea cu lovirea/rănirea; intenŃia (rănirea
accidentală nu este de obicei considerată drept violenŃă).
Ceea ce este considerat crucial, în opinia lui Chris Gittins, este dacă violenŃa fizică e necesară sau nu
în definirea violenŃei. După cum se poate constata, definiŃia dată de OMS este mai largă, depăşind
componenta fizică. A restrânge violenŃa la acte fizice prezintă unele avantaje, care derivă din
vizibilitatea ei. Ca atare, monitorizarea acesteia este mai facilă decât cea a violenŃei verbale sau
relaŃionale. Aceasta poate fi chiar diferenŃa între violenŃă şi agresiune. Pe lângă acest aspect, care
implică dihotomia fizic-psihic, alte aspecte fac ca definiŃiile să difere, în opinia lui Chris Gittins: când
putem vorbi despre violenŃă legală, când putem vorbi despre violenŃa impersonală ( autor este un grup
social sau o instituŃie), în care nu există un autor concret, fizic, aşa cum se întâmplă când şcoala, ca
instituŃie, produce violenŃă prin deciziile, acŃiunile şi politicile sale.
Un alt autor, Amato Lamberti25, distinge între:
- agresiune, definită drept comportament intenŃionat spre producerea unor răniri sau disconfort
altora;
- violenŃă ca abuz al puterii fizice, psihologice sau instituŃionale;
- maltratarea în situaŃii de hărŃuire între copii;
- intimidare, exprimată prin marginalizare sau victimizare.
În conformitate cu diferite studii, violenŃa în şcoli este un tip particular de violenŃă în instituŃii, care
poate lua următoarele forme:
- pedeapsă fizică;
- restricŃie fizică;
23

Gittins, Chris, A Handbook on Violence Reduction for Schools in Europe. How to make a difference. Integrated Project
2, Responses to violence in everyday life in a democratic society, 2004. Autorul le numeşte definiŃii adulte, întrucât ele nu
sunt date de copii, citând opinia unor autori – Smith, Cowie, Liefooghe şi Olafsson, 2002 –, după care copiii înşişi definesc
violenŃa în diferite moduri, în funcŃie de vârstă, limbă şi cultură, p.15.
24
Olweus, D., Harcelement et brutalités entre élèves, Paris, ESF, 1999, p. 12.
25
Cf. Bîrzea, Cezar, op. cit. 6, p. 12.
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-

constrângere solitară şi orice formă de izolare;
obligaŃia de a purta vestimentaŃie distinctivă;

-

restricŃii alimentare;
restricŃii sau refuzul de a avea contacte cu membrii familiei sau cu prieteni;

-

abuzul verbal şi sarcasmul26.

Există din ce în ce mai mult recunoaşterea complexităŃii şi diversităŃii problematicii violenŃei în
Europa. Încep să se alcătuiască bănci de date ştiinŃifice naŃionale în multe din Ńările europene, Ńinânduse seama de indicatori diverşi şi avându-se în vedere importanŃa recunoscută de acum a repetării în
experienŃa victimală. Statisticile instituŃionale măsoară atât delincvenŃa reală şi crima, dar mai ales
mobilizarea serviciilor de poliŃie şi judiciare. În ele se avansează ideea de cuantificare a violenŃei şi
acordarea importanŃei victimelor, aceasta putând să reprezinte esenŃialul în ceea ce priveşte cifrele
violenŃei şcolare.
Termenul de violenŃă este folosit în mod frecvent, el devenind în ultimii ani o rutină lingvistică în
programele naŃionale, publicaŃii, rapoarte şi statistici, producŃia academică şi în media. În studiul de
faŃă, pentru a putea compara informaŃiile obŃinute şi pentru a o furniza celor intervievaŃi sau
chestionaŃi, am optat – aşa cum am prezentat şi în metodologia cercetării – pentru următoarea definiŃie
operaŃională: violenŃa în şcoală este „orice formă de manifestare a unor comportamente precum:
- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninŃare,
hărŃuire;
- bruscare, împingere, lovire, rănire;
- comportament care intră sub incidenŃa legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism –
provocarea de stricăciuni cu bună ştiinŃă –, furt);
- ofensă adusă statutului/autorităŃii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenŃioasă faŃă de
cadrul didactic);
- comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală
şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.
 Recomandări, programe şi statistici la nivel internaŃional
Consiliul Europei a recomandat câteva principii directoare în confruntarea cu fenomenul violenŃei
şcolare:
- conceperea prevenirii violenŃei ca o dimensiune centrată pe educaŃie în spiritul civismului
democratic (toleranŃă şi relaŃii interculturale, egalitate între sexe, respectarea drepturilor omului,
gestionarea pacifistă a conflictelor, valorizarea persoanei, a nonviolenŃei );
26

Children and Violence, Innocenti Digest, UNICEF, nr. 2, 1997, p. 10.
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-

considerarea tinerilor ca actori şi parteneri-cheie în orice acŃiune desfăşurată în această direcŃie;
conceperea unor modalităŃi de acŃiune înainte ca faptele de violenŃă să se declanşeze, avându-se în

-

vedere sensibilizarea tuturor actorilor implicaŃi şi prevenirea timpurie a violenŃei;
prevederea unor modalităŃi de reacŃie rapide şi echilibrate în cazul declanşării faptelor de violenŃă;

-

conştientizarea necesităŃii de acŃiune la toŃi actorii implicaŃi şi întărirea mobilizării acestora;
promovarea dezvoltării de schimburi, dialoguri la toate nivelurile în cadrul comunităŃii;
acordarea priorităŃii în ceea ce priveşte protecŃia şi îngrijirea victimelor;
susŃinerea familiilor în ceea ce priveşte exercitarea rolului lor educativ.

Chiar dacă există deja principii şi recomandări privind combaterea violenŃei şcolare, acestea nu pot fi
aplicate decât într-o manieră suplă, întrucât statele europene au particularităŃi în ceea ce priveşte cadrul
juridic şi instituŃional menit a se implica în această luptă. Aceste particularităŃi depind în mare măsură
de următoarele aspecte: evoluŃia în timp a situaŃiei naŃionale, istoria instituŃiilor, dimensiunile culturale
ale fenomenului violenŃei şi practicile în acest domeniu. Totuşi, tendinŃele de globalizare a societăŃii
contemporane exercită presiuni fireşti privind primii paşi către conturarea unui răspuns global şi ferm
dat violenŃei, chiar dacă ea are un caracter multiform. În acest sens, violenŃa şcolară este parte a
acestui răspuns, beneficiind de măsurile ce vor viza celelalte forme ale violenŃei.
Indiferent de particularităŃi, situaŃiile naŃionale se caracterizează prin următoarele aspecte:
- prestigiul din ce în ce mai mare pe care îl are ideea de prevenire: prevenirea violenŃei şcolare, ca
şi a altor forme de violenŃă; drept consecinŃă, se manifestă centrarea pe prevenire mai degrabă
decât pe autorii sau pe victimele violenŃei;
- consensul privind parteneriatul instituŃional în elaborarea strategiilor de abordare a fenomenului
violenŃei în general, inclusiv a violenŃei şcolare; coordonarea eforturilor organismelor societăŃii
civile cu cele ale instituŃiilor de stat;
- confruntarea cu dificultăŃile de autonomizare versus integrare a formelor violenŃei în vederea
stabilirii unor proiecte specifice ale acestor forme;
- integrarea atenŃiei acordate victimelor în programele şi proiectele de prevenire.
O primă categorie de programe şi acŃiuni naŃionale răspunde unei viziuni generale asupra stării de bine
– securitate, protecŃie – a segmentului de vârstă cel mai vulnerabil la orice formă de violenŃă.
Prevenirea violenŃei şcolare se face, în multe Ńări, prin programe naŃionale centrate pe o politică
generală privind securitatea copiilor şi a tinerilor.
- În Bulgaria, programul Copiii Bulgariei, în Estonia programul Copilul şi violenŃa pot ilustra acest
tip de interes general, prin care sunt urmărite măsuri ce trebuie adoptate de instituŃiile publice
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pentru ca viaŃa şi sănătatea copiilor să nu fie puse în pericol în diferite contexte: în familie, la
şcoală, pe stadioane, pe stradă sau în alte spaŃii publice27.
-

-

În Rusia, programul educaŃional Copiii Rusiei28 sau programul Un secol XXI fără violenŃă şi
cruzime29 fac parte din aceeaşi categorie de programe.
Programe de formare în domeniul psihosocial pentru profesori s-au desfăşurat în Rusia şi în fosta
Iugoslavie.
Succesul obŃinut de centrele de consiliere pentru femei şi copii, victime ale violenŃei – indiferent
de locul în care se produce aceasta şi de relaŃiile acestor victime cu agresorul –, organizate în
FederaŃia Rusă, a demonstrat faptul că ele constituie o nevoie urgentă pentru ameliorarea
consecinŃelor victimizării.
În Cehia, Malta şi în alte Ńări, proiecte privind încetarea hărŃuirii copiilor între ei au fost derulate
pentru a face faŃă acestei forme de violenŃă interpersonală a minorilor30.

-

În FranŃa, Eric Débarbieux a efectuat o anchetă în şcoli, stabilind că insultele şi furtul sunt
manifestările cele mai frecvente de violenŃă şcolară. Au fost implicaŃi în studiu 32895 elevi,
autorul considerând, pe baza analizei datelor obŃinute, că statisticile nu sunt fidele, pentru că
numărul mic de victime nu înseamnă o violenŃă redusă, ci mai degrabă neînregistrarea acelor
victime care sunt supuse unor victimizări multiple, repetate31.
Sensibilizarea publicului larg privind vulnerabilitatea copiilor la violenŃă– considerat grup de risc –
face parte din etosul acestor programe.
O altă categorie de programe are o viziune mai restrânsă, urmărind direct violenŃa şcolară: strategii de
mediere pentru gestionarea conflictelor, planuri de acŃiune împotriva hărŃuirii. Aceste programe
urmăresc asigurarea unui climat social mai bun în şcoli, prin formarea unor comportamente nonconflictuale şi dezvoltarea unor abilităŃi sociale care să evite generarea situaŃiilor de violenŃă. Planuri
specifice de acŃiune în acest sens sunt răspândite în multe Ńări.
- În Portugalia, un proiect al Şcolii Pacifiste a folosit un chestionar intitulat Eu şi şcoala, punând
accentul pe importanŃa climatului non-violent în şcoli.32 Programul ESCOLHAS, din care a făcut
parte Proyecto Infante derulat de INDE Lisabona33, s-a focalizat pe comunităŃile defavorizate cu
copii şi tineri prezentând risc infracŃional. Este vorba despre o strategie integrată de prevenire, cu
implicarea şcolilor, a părinŃilor, a asociaŃiilor locale, a centrelor de sănătate, a centrelor de afaceri
27

Jarg, Regina, Kinnunen Aarne, Measures to prevent violence in the European countries – a summary of the answers
provided to the questionnaire by the Council of Europe, 2004. Draft version. Raport inclus în documentele discutate la cea
de a patra întâlnire a corespondenŃilor naŃionali ai proiectului integrat Răspunsuri la violenŃa cotidiană într-o societate
democratică (2002-2003).
28
Cf. Chinkov, Valery, Violence among children and young people in the Russian Federation, în Violence in schools – A
challenge for the local community, Council of Europe Publishing, 2003.
29
Idem.
30
Cf. Debarbieux, Eric, op. cit. 3, p. 52.
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pentru sprijin şi a serviciilor publice. ActivităŃile desfăşurate în cadrul proiectului au privit
medierea socială, activităŃi de petrecere a timpului liber, implicarea subiecŃilor Ńintă în dezvoltarea
-

comunităŃii locale.
În Belgia s-au desfăşurat programe privind medierea, lucrându-se în parteneriat cu agenŃii
comunitari şi stabilindu-se centre de consiliere34, precum şi un proiect focalizat pe crearea
capitalului social ca o cale a refacerii legăturii dintre copii şi tineri cu mediul înconjurător35.
Acesta s-a desfăşurat în 46 de şcoli şi a avut ca obiectiv major întărirea relaŃiilor interpersonale ca
răspuns la delincvenŃă; a funcŃionat sub deviza „leagă-te de tine, leagă-te de altul, leagă-te de grup,

-

-

-

de societate, de tot ce te înconjoară”. Între activităŃile desfăşurate, au figurat tehnicile de relaxare
pentru copii în şcoli, rezolvarea prin mediere a conflictelor dintre elevi, responsabilizarea copiilor
pentru menŃinerea în bună stare a claselor şi a locurilor de joacă, alte activităŃi de grup.
În ElveŃia, Programul Zürich, care are ca obiectiv dezvoltarea unor cunoştinŃe practice, utile pentru
întărirea eficienŃei programelor de intervenŃie şi prevenire a violenŃei şcolare, este bazat pe
Programul Communities that care, conceput de Hawkins şi Catalano în SUA.
În Anglia, Programul naŃional National Behavior and Attendance Improvement Programme36 are
scopul de ameliorare a comportamentelor prin formarea profesorilor pentru a gestiona eficient
comportamentele elevilor. Programul a generat un alt program, numit BEST Behavior and
Education Support Team, iniŃiativă rezultată din consecinŃele pozitive ale programului privind
ameliorarea comportamentelor37. Strategia de îmbunătăŃire a comportamentului, pilotată în 34
autorităŃi educaŃionale locale, a avut drept criterii de reuşită următoarele: reducerea hărŃuirii şi
intimidării, creşterea frecvenŃei şi a motivaŃiei şcolare, reducerea excluderii, reducerea drastică a
agresiunii asupra personalului educaŃional, descreşterea abandonului, a părăsirii şcolii de către
profesori şi scăderea ratei criminalităŃii în cursul orelor de şcoală. Proiectul Creating Safer
Communities in Europe: a crime prevention sourcebook38 a avut ca scop creşterea prevenirii
criminalităŃii prin responsabilizarea oamenilor şi prin întărirea coeziunii sociale; practicile propuse
au constat în: implicarea activă a tinerilor în viaŃa cotidiană a şcolii, în instituŃii şi cluburi din zona
în care locuiesc, cooperarea între copii, adolescenŃi şi adulŃi pentru îmbunătăŃirea climatului local.
S-au înfiinŃat comitete pentru copii şi tineri, un serviciu rapid oferit de copii şi tineri bătrânilor
singuri, workshop-uri pe tema democraŃiei în şcoli.
În SUA, există o experienŃă mai îndelungată şi mai circumscrisă fenomenului; proiectul Preventing
and Responding to School Violence, elaborat de Departamentul de EducaŃie al Statului Michigan în
anul 2001, şi înfiinŃarea unei Hotline pentru raportarea cazurilor de violenŃă în şcoli; proiectul Safe
Schools Against Violence in Education (SAVE), introdus de guvernatorul George E. Pataki în anul

34

Ibidem.
Declerck, J., Depuydt, A., Linked Project Report, 2000, University of Leuven, Dep. of Criminology, Belgia.
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2001.
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1999; proiectul legislativ pentru sporirea siguranŃei în şcoli, creşterea calităŃii educaŃiei, stabilirea
de noi programe de prevenire a violenŃei; înfiinŃarea unui centru pentru siguranŃă în şcolile statului
New York, care asigură resurse pentru şcoli şi comunităŃi, în vederea obŃinerii asistenŃei tehnice şi
informaŃionale privind prevenirea şi intervenŃia, precum şi coordonarea formării în şcoli şi
comunităŃi locale pentru prevenirea violenŃei.
În unele Ńări europene, campanii naŃionale cu mesaje sociale legate de violenŃa în şcoli, însoŃite de
pliante, filme, clipuri, casete audio se adresează fie publicului larg, fie victimelor, fie celor care trebuie
să intervină în prevenirea violenŃei şcolare. Au fost elaborate manuale destinate educatorilor care se
confruntă în activitatea lor zilnică cu violenŃa în şcoală, incluzând metode pentru reducerea violenŃei şi
pentru asigurarea unui climat şcolar non-violent.
Seminarii, conferinŃe şi sesiuni de formare pentru cei care se confruntă cu violenŃa şcolară, ca şi
pentru cei care au această problemă în atribuŃiile profesionale se organizează în multe Ńări, mai ales din
perspectiva parteneriatului între instituŃii şi a participării societăŃii civile, subliniindu-se necesitatea
prevenirii şi controlului violenŃei şcolare ca parte a securităŃii comunitare. De exemplu, în Germania
există întâlniri regulate între ofiŃeri de poliŃie şi elevii unor şcoli, ca şi zile stabilite în care elevii pot
merge la poliŃie şi pot discuta cu aceştia. Tot în Germania, există un Congres naŃional pentru mediatori
în şcoli şi centre de tineret, al cărui scop este schimbul de informaŃii şi de experienŃă în cea ce priveşte
violenŃa şcolară, prevenirea şi controlul ei.
Mai puŃin răspândită este cercetarea de tip academic, întrucât problematica socială ca investigaŃie de
tip aplicativ nu a fost în mod tradiŃional prezentă în motivaŃia de cercetare. Prezentăm în cele ce
urmează concluziile unor studii şi cercetări realizate în diferite Ńări.
- Rezultate ale unor cercetări efectuate în Slovenia39 şi Serbia40 arată că în şcolile primare şi
secundare din Ljubljana, cel puŃin 45% dintre copii au raportat că au fost hărŃuiŃi, 20% au fost
hărŃuiŃi mai mult decât de odată sau de două ori în anul academic în care s-a efectuat cercetarea, iar
5% dintre copii au suferit hărŃuiri zilnic. Cercetarea efectuată în Belgrad a avut ca subiecŃi elevi de
10-17 ani şi a pus în evidenŃă următoarele rezultate: 21,3% dintre subiecŃi au fost cel puŃin o dată
ameninŃaŃi fizic în şcoală, 36,7% dintre ei au fost insultaŃi sau au constituit Ńinta unor batjocoriri,
iar 9,5% au fost furaŃi sau li s-au distrus obiecte personale. G. Pavisic (1998)41 conchide că
violenŃa juvenilă în şcolile sârbeşti este abordată insuficient datorită următoarelor motive: nu există
măsuri de prevenire la nivelul şcolilor; nu există căi eficiente de protecŃie a elevilor faŃă de
39

Cf. Mikus Kos, Anica, Peer violence and bullying in South-East Europe, în Violence in schools – a challenge for the
local community, Council of Europe Publishing, 2003, p. 71-77. Autoarea lucrează la FundaŃia „ Împreună” din Ljubljana;
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comportamentul violent; structura şi calitatea relaŃiilor şcolare, personalului şcolii pe de o parte şi a
elevilor şi părinŃilor, pe de altă parte şi, cel mai grav poate, existenŃa unor organizări la nivelul
claselor şi în afara şcolii care contribuie la violenŃă şi la manifestarea comportamentului agresiv al
elevilor.
-

Într-un studiu42 asupra comportamentului copiilor de 13 ani din 27 de Ńări, se arată că majoritatea
acestora a fost implicată în intimidarea celorlalŃi colegi, cel puŃin o dată până la această vârstă.

-

Nicole Vettenburg şi I. Huybregts43 s-au concentrat pe corelaŃia dintre comportamentul antisocial
al elevilor şi calitatea relaŃiei acestora cu profesorii. Studiul autorilor a relevat faptul că elevii fac o
distincŃie foarte clară între „profesorii buni, pe care îi plac, îi respectă şi cu care doresc să
coopereze şi cei răi, care adeseori trebuie să plătească pentru răutatea lor”. Elevii investigaŃi au
arătat că excesul de violenŃă şi intimidarea practicată de profesori sau elevi pot fi evitate dacă
profesorii ar arăta mai mult interes faŃă de problemele copiilor, ar evita să se arate plictisiŃi în faŃa
acestora, ar glumi uneori, ar stabili limite şi standarde şi ar purcede la acŃiuni serioase când acestea
ar fi încălcate, şi-ar trata elevii în mod corect şi i-ar asculta în mod activ, luându-le opiniile în
serios, ar fi mai moderni. O altă opinie a elevilor legat de comportamentul violent al unora dintre ei
ar fi că şcoala îi Ńine sub presiune, ei se simt copleşiŃi de cerinŃele excesiv de mari impuse de
curriculum, de zilele de şcoală prea lungi, de absenŃa oportunităŃilor de relaxare în timpul
programului şcolar şi după. Atât studiul prezentat anterior, cât şi un altul desfăşurat în Israel44 scot
în evidenŃă faptul că la nivelul violenŃei şcolare contribuie mai mult climatul şcolar decât
caracteristicile mediului exterior şcolii, precum statul socio-economic, ratele criminalităŃii la nivel
local. În ciuda presiunilor externe negative, şcolile trebuie să-şi dezvolte politicile de creare a unui
climat sigur şi potrivit unei dezvoltări armonioase a elevilor lor.

Problemele de comportament care apar la tineri trebuie înŃelese ca rezultanta diverselor forŃe care
acŃionează de-a lungul vieŃii unui individ. Demersul ştiinŃific bazat pe această idee a traiectoriei de
viaŃă a dat naştere unor modele teoretice: modelul dezvoltării sociale, aparŃinând lui R.F. Catalano şi
D.J. Hawkins; teoria controlului multiform (M. LeBlanc); teoria interacŃională (T.P. Thornberry) sau
teoria controlului social informal, diferenŃiat pe grupe de vârstă (R.J. Sampson şi J.H. Laub)45. Deşi
aceste teorii diferă în ceea ce priveşte evaluarea mecanismelor cauzale, ele sunt în consens privind
corelatele şi factorii cu gradul de risc cel mai mare. În timpul ultimelor două decenii, cercetarea a
realizat progrese remarcabile în identificarea factorilor susceptibili să crească riscul apariŃiei
problemelor de comportament în timpul adolescenŃei. Aceste rezultate se datorează unei serii de studii
prospective longitudinale (D.P. Farrington, 1998, R. Loeber şi Magda Stouthamer-Loeber,1986). Nu
42
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trebuie uitate nici cercetările focalizate pe valoarea predictivă a diverselor variabile în materie de risc,
asociate problemelor de comportament, în general, şi comportamentului violent, în particular (M.W.
Lipsey şi J.H. Derzon, 1998) .
Ceea ce trebuie subliniat este faptul că toate programele şi proiectele privind protecŃia copilului, cele
privind prevenirea delincvenŃei juvenile – indiferent dacă ele acordă prioritate victimei sau agresorului
– cuprind indirect aspecte ale violenŃei şcolare, pentru simplul motiv că minorul, copilul este implicat
în sistemul educaŃiei publice şi, ca atare, îşi petrece o parte din timp în instituŃiile şcolare. Un efort
substanŃial, dificultăŃi de coordonare şi costuri mari necesită proiectele privind violenŃa, indiferent de
tipul ei, în care participă mai multe Ńări.

 ViolenŃa şcolară – situaŃia naŃională şi informaŃii relevante referitoare la acest fenomen
ViolenŃa şcolară în Ńara noastră este o temă încă puŃin reprezentată în preocupările decidenŃilor, atât la
nivelul celor implicaŃi în procesul educaŃional, cât şi la nivelul societăŃii în general. Societatea
contemporană se vede nevoită a regândi şcoala şi rolul ei social. Contextul violenŃei şi felul în care noi
o percepem în prezent s-au schimbat radical în cursul ultimilor ani, mai ales datorită dezvoltării
globalizării, criminalităŃii şi terorismului fără frontiere. Imaginile prezentate în media şi mai ales în
domeniul audiovizual au contribuit substanŃial la conturarea unei noi forme de frică, a unui sentiment
de insecuritate, generat de impresia conform căreia violenŃa poate izbucni oriunde, în familie, pe
stradă, în spaŃiul public, pe stadioane şi chiar în şcoli.
ViolenŃa în şcoli este o problemă în mod special delicată. Altă dată şcoala, definită ca instituŃie de
educaŃie publică, era considerată ca un spaŃiu sacru al învăŃării, relativ autonom faŃă de societatea
adulŃilor, cu problematica ei complexă legată de viaŃă. Astăzi, lumea şcolii a căpătat o permeabilitate
crescută, asimilând tensiunile şi disfuncŃionalităŃile societăŃii. Şcoala a devenit un spaŃiu în care se
confruntă valorile şi practicile tradiŃionale, care structurează procesul învăŃării academice, cu sisteme
de valori mai ample, mai dificil supuse unei structurări riguroase şi controlului social, generate de
învăŃarea socială, în care media intervine ca agent formator cu un potenŃial de fascinaŃie şi atractivitate
net superior.
Provocarea majoră pe care o aduce prezentul şcolii este deschiderea ei către exterior şi intrarea ei în
parteneriate cu actorii comunităŃii locale, inclusiv cu poliŃia. ViolenŃa în şcoală nu este decât o formă a
violenŃei cotidiene, astfel încât ea nu poate fi abordată doar ca exprimând o realitate separată de viaŃă.
MenŃionată la noi mai ales ca un fapt izolat, violenŃa şcolară are o influenŃă mare asupra percepŃiei
sociale şi a valorilor prezentului, contribuind la erodarea imaginii tradiŃionale pozitive a şcolii ca
instituŃie sigură şi securizantă. Educatorii controlează din ce în ce mai dificil impactul pe care violenŃa
20

şcolară o are asupra climatului şcolar, iar praxisul educativ tradiŃional nu mai este suficient pentru
practicarea rolului profesional al educatorilor, constrânşi din ce în ce mai mult să asimileze informaŃii
privind gestionarea conflictelor şi utilizarea strategiilor de rezolvare de probleme manifestate în spaŃiul
şcolar. Mediatizarea drepturilor copilului, în contextul actual în care democratizarea relaŃiilor capătă
din ce în ce mai multă importanŃă, pe fondul criticilor aduse practicilor represive şi recomandărilor
privind comunicarea între actorii procesului educaŃional, obligă educatorii la reconsiderarea statutului
lor, la parteneriat cu societatea şi instituŃiile sale, cu familia, lărgind rolul lor prin adăugarea unei
dimensiuni formative substanŃiale. Educatorii manifestă reticenŃe faŃă de această lărgire a rolului lor,
dând dovadă adesea de conservatorism, trăind încă în ideea şcolii ca spaŃiu al transmiterii de
cunoştinŃe şi al disciplinării copilului ca natură în formare din perspectiva unor precepte de
comportament în care raportul de putere este central.
Una dintre cauzele cele mai frecvent observate în domeniul violenŃei şcolare în Europa de sud-est pare
să fie negarea existenŃei fenomenului, idealizarea climatului şcolar în toate dimensiunile sale sau
minimizarea fenomenului violenŃei şcolare46. La noi în Ńară, atât în privinŃa violenŃei, cât şi în privinŃa
diferitelor forme de violenŃă, nu există decât date parŃiale, obŃinute în urma unor investigaŃii
desfăşurate adesea la iniŃiativa unor organisme neguvernamentale. În cadrul proiectului integrat al
Consiliului Europei privind violenŃa cotidiană47, analiza datelor furnizate de corespondenŃii naŃionali a
arătat faptul că în majoritatea Ńărilor s-au întreprins anchete sectoriale, iar frecvenŃa cea mai mare a
acestora a vizat violenŃa împotriva femeii, urmată de violenŃa şcolară48. Dacă în ceea ce priveşte
violenŃa împotriva femeii Ńara noastră se aliniază acestor Ńări, în privinŃa violenŃei şcolare nu s-au făcut
cercetări decât sporadic şi mai ales la nivel local. La nivel naŃional, violenŃa şcolară a fost implicit
considerată ca parte a violenŃei tinerilor, înscriindu-se printre consecinŃele negative ale subculturii
tinerilor.
Astfel, în cadrul unui seminar privind violenŃa domestică în Buftea49, s-a arătat că violenŃa este un
model relaŃional de co-habitare şi că violenŃa fizică este o experienŃă frecventă a copilăriei: 60,8%
dintre copii sunt agresaŃi fizic de către părinŃi, iar 47% dintre ei au fost bătuŃi la şcoală de către
învăŃători şi profesori. În cadrul altei cercetări, adulŃii50 afirmă într-o proporŃie semnificativă (45%) că
abuzul fizic al copiilor are loc în instituŃiile de educaŃie din care aceştia fac parte.
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La nivel naŃional51, poliŃiştii au organizat în anul 2003 peste 7180 de acŃiuni şi controale în urma
cărora au fost depistaŃi, în preajma şcolilor, 46 de autori de infracŃiuni, 97 de elevi au fost identificaŃi
şi cercetaŃi pentru comiterea unor infracŃiuni, iar 563 de elevi au fost luaŃi în evidenŃă ca fiind
predispuşi la fapte antisociale (aşa-zişii elevi-problemă). În perioada iulie-august a aceluiaşi an, numai
în zona unităŃilor de învăŃământ s-au săvârşit 53 de infracŃiuni, din care 7 cu violenŃă. Peste jumătate
din unităŃile şcolare nu sunt asigurate cu sisteme de pază, accesul persoanelor străine de acestea
făcându-se relativ cu uşurinŃă; de asemenea, şcolile nu au instalate sisteme tehnice de alarmă sau alte
amenajări specifice prevenirii primare pentru protecŃie la efracŃie.
În cadrul activităŃilor preventive, poliŃiştii se orientează mai ales spre identificarea minorilor
delincvenŃi, a persoanelor îndoielnice care frecventează unităŃile şcolare, a celor care atrag elevii în
grupuri infracŃionale sau comercializează droguri şi alcool în zona amintită. De anul trecut, fiecare
unitate de învăŃământ a fost dată în responsabilitatea unui ofiŃer de poliŃie sau agent. Acesta are sarcina
să Ńină legătura cu consiliile profesorale, să participe la şedinŃele organizate periodic cu părinŃii, la
unele ore de dirigenŃie, pentru cunoaşterea problemelor cu care se confruntă unitatea şcolară pe care o
are în grijă.
În condiŃiile în care comportamentul violent în şcoli şi în vecinătatea lor a crescut, ca şi numărul de
incidente şi de episoade de manifestare a violenŃei, infracŃiunile de natură sexuală apar şi în spaŃiul
şcolii, fapt cu atât mai inacceptabil având în vedere rolul social al şcolii şi raŃiunea acestei instituŃii.
OrganizaŃia „SalvaŃi Copiii” reproduce datele Inspectoratului General al PoliŃiei52 privind distribuŃia
minorilor victime ale abuzurilor sexuale în funcŃie de locul săvârşirii faptei, între 1999-2000, date din
analiza cărora reiese faptul că şcoala nu este exclusă ca loc al violenŃei sexuale. În perimetrul şcolii au
fost săvârşite 4 violuri între 1999-2000, 4 cazuri de relaŃii homosexuale, 6 cazuri de perversiuni
sexuale şi 7 cazuri de corupŃie sexuală.
Diferite cercetări şi studii elaborate în ultimii ani au evidenŃiat situaŃii locale în care dimensiunea
violenŃei şcolare a fost în centrul atenŃiei.
- Unele dintre acestea privesc relaŃia între comportamentul violent şi adicŃia faŃă de droguri în
şcoală. Un studiu53 asupra acestei probleme a arătat că, în anul 2002, la toate cele 99 licee din
Bucureşti a crescut numărul de preadolescenŃi şi adolescenŃi consumatori de droguri (11%), dar şi
comportamentul violent indus de adicŃia faŃă de droguri. Astfel, 15% dintre elevi s-au certat cu
profesorii, 13,9% s-au certat ori s-au bătut cu colegii, 6,97% au furat bani sau obiecte, iar 6,39% au
fugit de acasă. Factorul context proxim se relevă a fi important: 40% dintre liceenii care iau
51
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droguri aparŃin unor familii cu o istorie de relaŃionare şi comportamente ostile, în care certurile
între membrii familiei şi mai ales între părinŃi sunt frecvente.
-

-

Un alt studiu, realizat în licee din Cluj-Napoca54, a arătat că 47,6% dintre elevii intervievaŃi au
suferit agresiuni fizice o singură dată, iar 4,3% aproape zilnic. Din 100 de eleve, aproape 19 au
suferit măcar o dată o formă de abuz sexual, iar din 100 de băieŃi, 4 au fost abuzaŃi sexual.
În oraşul Oradea, parteneriatul între şcoli şi autorităŃile locale, poliŃie, agenŃia pentru protecŃia
copilului, autorităŃile din domeniul sănătăŃii, organizaŃii neguvernamentale şi biserică a avut efecte
pozitive; unele acŃiuni specifice – organizarea de centre de integrare socială, adăposturi de noapte,

-

locuinŃe sociale şi consiliere familială – şi programe de prevenire a delincvenŃei juvenile –
consumul de droguri, abandonul şcolar, crearea de asociaŃii ale tinerilor – au dus la diminuarea
violenŃei în acest oraş şi, implicit, în şcoli55.
Un studiu al Institutului NaŃional de Criminologie56 a relevat faptul că majoritatea minorilor
inculpaŃi erau elevi la data comiterii de infracŃiuni (60,34%), cei mai mulŃi erau de etnie română
(84,3%), numai 10,69% fiind romi. Din analiza anchetelor sociale şi a referatelor de evaluare, a
rezultat că, în majoritatea cazurilor, s-au înregistrat dezinteres faŃă de şcoală, rezultate slabe la
învăŃătură, absenŃe repetate. Din cei 423 de elevi inculpaŃi, numai 13,26% aveau relaŃii normale în
mediul şcolar, iar 47,64% relaŃii conflictuale cu colegii şi profesorii, dificultăŃi de comunicare şi
integrare în colectivitate.

Într-o perspectivă globală, se remarcă faptul că, deşi mediul şcolar este un spaŃiu public, acesta are un
statut de excepŃie în raport cu orice alt loc public, datorită faptului că reprezintă o instituŃie cu norme şi
reglementări mult mai precise decât alte spaŃii publice. Totuşi, siguranŃei şi securităŃii spaŃiului
rezervat educaŃiei publice nu li s-a acordat suficientă atenŃie, acestea neconstituind obiectul unor
cercetări sistematice şi analize speciale, necesare cunoaşterii particularităŃilor fenomenului violenŃei
şcolare şi a dimensiunilor sale psihosociale.
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Agresiunea fizică şi abuzul sexual suferit de liceeni în Cluj-Napoca, studiu realizat în perioada ianuarie-mai 1999 de
Centrul de Planificare Familială, FundaŃia Tineri Pentru Tineri, Centrul Artemis de consiliere psihosocială şi juridică
împotriva abuzului sexual şi violenŃei, pe un eşantion de 1279 de liceeni (851 fete şi 416 băieŃi), cu vârste cuprinse între 14
şi 19 ani, din 24 de şcoli şi 69 de clase.
55
Schwimmer, Walter, The importance of concrete strategies for violence prevention in schools. În: Violence in schools –
a challenge for the local community, Draft version, Local partnerships for preventing and combating violence at school,
Conference 2-4 December 2002, Strasbourg, Council of Europe.
56
Mezanote, Oana, Necula Carmen, Analiza statistico-judiciară a dinamicii tipurilor de infracŃiuni comise de minori, a
categoriilor de minori delincvenŃi şi a tipurilor de măsuri educative şi pedepse, perioada 2003-2004. Studiul a fost realizat
pe un eşantion de 701 inculpaŃi minori, analizat pe 522 de sentinŃe judecătoreşti rămase definitive, de la judecătorii din cele
7 provincii istorice.
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Capitolul II. LEGISLAłIE PRIVIND DREPTURILE COPILULUI, VIOLENłA
ŞI VIOLENłA ŞCOLARĂ

1. LegislaŃie la nivel naŃional

Drepturile copilului şi protecŃia acestuia faŃă de diferitele forme de violenŃă sunt stipulate în
numeroase reglementări legislative la nivel naŃional. Unele reprezintă ratificări ale unor convenŃii
internaŃionale la care România a aderat, constituindu-se ulterior în acte legislative referitoare la
drepturile copilului în general şi la mijloace de protecŃie împotriva formelor de violenŃă. Altele sunt
rezultante ale demersurilor instituŃionale la nivel naŃional de a gestiona fenomenul violenŃei, sub
diferitele sale aspecte.
Analiza s-a centrat pe documentele semnificative şi recente care vizează tematica studiului, fiind
structurată pe următoarele aspecte:
- acŃiuni şi măsuri privind prevenirea, combaterea sau controlul formelor de violenŃă;
- instituŃii responsabile şi parteneriate în care Ministerul EducaŃiei şi Cercetării sau structurile sale
sunt direct responsabilizate de către lege;
- drepturi şi responsabilităŃi ale actorilor implicaŃi.
Vom prezenta în continuare cele mai semnificative documente în acest sens.
•

H.G. nr. 972/4 decembrie 1995 privind aprobarea Planului naŃional de acŃiune în favoarea
copilului
Hotărârea transpune recomandările comitetului ONU privind drepturile copilului într-un plan naŃional
de acŃiune în favoarea acestuia. InstituŃiile responsabilizate sunt: Comitetul NaŃional pentru ProtecŃia
Copilului, Ministerul Muncii şi ProtecŃiei Sociale; Ministerul ÎnvăŃământului; Ministerul SănătăŃii,
Ministerul Tineretului. ActivităŃile propuse în ceea ce priveşte protecŃia copilului împotriva violenŃei şi
abuzurilor şi prevenirea violenŃei sunt următoarele (conform cap. IV):
- adaptarea curriculumului şi a regulamentului şcolar astfel încât acestea să respecte exigenŃele
ConvenŃiei ONU în privinŃa drepturilor copiilor;
- atragerea familiei în activitatea instituŃiei de învăŃământ;
- promovarea unor programe care să asigure: prevenirea absenteismului, eşecului şi abandonului
şcolar; prevenirea şi combaterea consumului de alcool, tutun, droguri; prevenirea şi combaterea
violenŃei verbale şi fizice, precum şi a oricăror forme de comportament antisocial.

24

În scopul controlului/gestionării cazurilor de delincvenŃă juvenilă, se au în vedere (conform cap. VII):
demararea unor programe comune de prevenire a delincvenŃei minorilor şi de reintegrare socială a
acestora; protecŃia minorilor infractori prin crearea unor instituŃii speciale de detenŃie şi reeducare;
înfiinŃarea unor instituŃii/secŃii medical-educative care să răspundă nevoilor de îngrijire şi educare
specializate, în vederea reabilitării minorilor.
• Legea nr. 678/21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
InstituŃiile abilitate de această lege sunt: Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Muncii şi
SolidarităŃii Sociale; Ministerul AdministraŃiei Publice; Ministerul EducaŃiei şi Cercetării; Ministerul
SănătăŃii şi Familiei; Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Copilului şi AdopŃie; Ministerul de
Interne; Ministerul JustiŃiei. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării realizează, cu sprijinul celorlalte
ministere implicate şi în colaborare cu organizaŃiile neguvernamentale în domeniu, programe
educative pentru părinŃi şi copii, în special pentru grupurile cu risc crescut de a fi victime, în vederea
prevenirii traficului de persoane (cap. II, art. 8).
•

Ordinul Ministrului de Interne şi al Ministrului EducaŃiei şi Cercetării privind colaborarea
în domeniul educaŃiei şi pregătirii anti-infracŃionale a elevilor (Ordin al Ministerul de Interne
nr. 183/29 noiembrie 2001 şi Ordin al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării nr. 3032/14 ianuarie
2002).
Acest Ordin cuprinde reglementările cele mai specifice cu privire la fenomenul violenŃei şcolare şi se
referă la prevenirea violenŃei, victimizării elevilor, delincvenŃei juvenile şi criminalităŃii prin
cooperarea dintre Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul de Interne. Ca instituŃii
responsabilizate, pe lângă ministerele menŃionate anterior care acŃionează la nivel central, mai sunt
abilitate inspectoratele şcolare şi inspectoratele de poliŃie. Legea instituie principalele activităŃi de
prevenŃie şi obiectul acestora, acŃiunile corelate, tematicile propuse, formele de realizare şi actorii
implicaŃi.
Caseta 1. ActivităŃile instituite de Ordin
Art. 2: ActivităŃile cu caracter educativ-preventiv vor viza atât prevenirea delincvenŃei juvenile cât şi
prevenirea victimizării elevilor (…).
Art. 3: AcŃiunile vor avea loc în cadrul orelor de dirigenŃie, de consiliere sau în cadrul activităŃilor
extraşcolare stabilite de comun acord între conducerile unităŃilor şcolare şi ale celor de poliŃie vor fi
organizate întâlniri cu elevi, cu profesori şi cu părinŃi, din partea poliŃiei urmând să participe ofiŃeri
specializaŃi în prevenirea criminalităŃii, precum şi lucrători de la alte formaŃiuni.
Art. 4: Inspectoratele de poliŃie şi cele şcolare au ca rol analiza semestrială a dinamicii stării
infracŃionale "în perimetrul şcolar şi cea care se manifestă în rândul elevilor.
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Structura activităŃilor educativ-preventive instituite de ordin este următoarea:
- pregătirea elevilor în direcŃia prevenirii delincvenŃei juvenile şi a prevenirii victimizării;
-

pregătirea consilierilor educativi şi a profesorilor diriginŃi în problematica prevăzută;
întâlniri cu profesori şi părinŃi - se vor organiza o dată la două luni în fiecare instituŃie de
învăŃământ;
alte activităŃi privind informarea şi implicarea elevilor în acŃiuni educativ-preventive: distribuirea
unor materiale cu caracter preventiv şi amenajarea în şcoală a unor panouri cu astfel de
materiale; organizarea de concursuri; participarea la emisiuni radio-TV.

Caseta 2. Tematica activităŃilor educativ-preventive
A. Prevenirea delincvenŃei juvenile:
- elemente de legislaŃie, principalele infracŃiuni sau acte antisociale comise de copii (definiŃii, forme
de manifestare, diferenŃa dintre infracŃiune şi contravenŃie, dintre furt şi tâlhărie etc.);
- consecinŃele legale, sociale şi morale ale acestor fapte - răspunderea penală şi contravenŃională a
minorului (cum îi afectează pe ei, pe colegi, pe părinŃi, alte persoane);
- cauze şi elemente favorizante ale comiterii de infracŃiuni (dorinŃa de a avea un obiect sau o sumă
de bani, prestigiul în ochii prietenilor, influenŃa grupului, instigarea sau forŃarea de către o altă
persoană, invidia, gelozia, consumul de băuturi alcoolice sau de droguri);
- necesitatea respectării regulilor de convieŃuire socială (pentru a fi respectat, trebuie să respecŃi;
pentru a fi în siguranŃă trebuie la rândul tău să nu faci rău altora);
- grupurile şi apartenenŃa la grup (gaşcă sau cerc de prieteni; avantaje şi dezavantaje; cine ia
deciziile în cadrul grupului; teama de a nu se face de râs; activităŃi legale şi activităŃi ilegale ale
grupului; ce spune legea despre infracŃiunile săvârşite în grup);
- consumul de alcool şi droguri (riscuri, consecinŃe medicale, legale şi sociale).
B. Prevenirea victimizării copiilor:
- situaŃii în care se pot afla - acasă, pe stradă, la şcoală, la joacă, în mijloacele de transport; cum pot
identifica o situaŃie periculoasă sau potenŃial periculoasă;
- cine este responsabil de siguranŃa lor (părinŃi, cadre didactice, poliŃie, alte instituŃii);
- mijloace de auto-protecŃie împotriva agresiunilor fizice (loviri, vătămări corporale), împotriva
agresiunilor sexuale, împotriva furturilor, împotriva înşelăciunilor;
- ce drepturi au; cum şi le pot exercita; cine le apară şi cui pot cere ajutor.
C. Întâlniri cu profesori şi părinŃi:
- responsabilităŃile legale ce le revin pentru creşterea şi educarea copiilor;
- răspunderea pentru faptele copiilor;
- modalităŃi de prevenire a infracŃiunilor comise asupra copiilor;
- familiile dezorganizate şi în care se consumă alcool – riscurile pentru educaŃia şi sănătatea
copiilor;
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-

agresiunile fizice şi sexuale asupra copiilor, comise în familie;
necesitatea unei strânse cooperări între familie, şcoală, societatea civilă, administraŃia locală şi alte
organisme guvernamentale;

-

propuneri de proiecte şi de acŃiuni comune destinate limitării victimizării copiilor.

• Legea nr. 305/9 mai 2002 privind organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Române.
Această lege stipulează atribuŃiile generale ale poliŃiei. Astfel, PoliŃia Româna... este instituŃia
specializată privind apărarea drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale persoanei, a proprietăŃii
private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracŃiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în
condiŃiile legii (art.1.). Art.18, lit. a, menŃionează că, la nivel local, autoritatea teritorială de ordine
publică are următoarele atribuŃii: contribuie la elaborarea planului de activităŃi şi la fixarea
obiectivelor şi indicatorilor de performanŃă minimali, având ca scop protejarea intereselor
comunităŃii şi asigurarea climatului de siguranŃă publică.
•

H.G. nr. 726/14 mai 2004 pentru aprobarea Planului de acŃiuni prioritare în domeniul
protecŃiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării pentru perioada 2004-2005
Hotărârea instituie un plan de acŃiuni prioritare pentru protecŃia copilului, formarea cadrelor didactice,
constituirea parteneriatelor instituŃionale şi sensibilizarea opiniei publice. InstituŃiile responabilizate
sunt: Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei; Ministerul EducaŃiei şi Cercetării; Ministerul
SănătăŃii; Ministerul AdministraŃiei şi Internelor; Ministerul JustiŃiei; Autoritatea NaŃională pentru
ProtecŃia Copilului şi AdopŃie.
Aspectele privind protecŃia copilului împotriva formelor de violenŃă se regăsesc la nivelul planului
propus în următoarele obiective şi acŃiuni corelate acestora:
- Formarea iniŃială şi continuă în domeniul protecŃiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi
exploatării, prin introducerea în legislaŃie a obligativităŃii formării iniŃiale şi continue în domeniul
protecŃiei copilului a profesioniştilor care interacŃionează cu copilul;
- Sensibilizarea opiniei publice asupra abuzului, neglijării şi exploatării copilului, prin realizarea de
campanii mediatice pentru sensibilizarea opiniei publice asupra problematicii prin intermediul
unor proiecte sau programe naŃionale aflate în derulare şi în responsabilitatea unor ministere (de
exemplu, educaŃia pentru sănătate în şcoli, educaŃia pentru cetăŃenie democratică, educaŃie pentru
sănătate, prevenirea şi combaterea violenŃei domestice).
• Legea nr. 272/21 iunie 2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului
Este una dintre cele mai importante reglementări-cadru la nivel naŃional privind aspecte legate de
protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, copilul fiind definit ca "orice persoană care nu a împlinit
vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitate deplină de exerciŃiu, în condiŃiile legii" (art. 4, alin. a).
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InstituŃiile responsabilizate pentru protecŃia şi promovarea drepturilor copilului şi abilitate de lege să
preia atribuŃii legate de diverse forme de violenŃă sunt: Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia
Copilului; Comisia pentru ProtecŃia Copilului (organ instituit la nivel local); DirecŃia Generală de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului; Oficiul Român pentru AdopŃii; Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării. În ceea ce priveşte drepturile copiilor în cadrul procesului educaŃional şi prevenirea unor
forme de violenŃă, legea promovează următoarele măsuri (vezi caseta de mai jos):

Caseta 3. Legea nr. 272/21 iunie 2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului (extras)
Art. 48
(1) a) facilitarea accesului la educaŃie preşcolară şi asigurarea învăŃământului general
obligatoriu şi gratuit pentru toŃi copiii;
b) dezvoltarea de programe de educaŃie pentru părinŃii tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenŃei în
familie;
d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat şcoala, în vederea
reintegrării lor în sistemul naŃional de învăŃământ;
f) prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor
servicii sociale în mediul şcolar, precum sunt: hrană, rechizite, transport.
(2) În cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către cadrele
didactice, de a fi informat asupra drepturilor sale precum şi asupra modalităŃilor de exercitare a
acestora. Pedepsele corporale în cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise
(3) Copilul, personal şi, după caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul său legal, are dreptul de a
contesta modalităŃile şi rezultatele evaluării şi de a se adresa în acest sens conducerii unităŃii de
învăŃământ, în condiŃiile legii
(4) Cadrele didactice au obligaŃia de a semnala serviciului public de asistenŃă socială sau, după caz,
direcŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de
neglijare a copiilor.
Art. 85
(1) copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenŃă, abuz, rele tratamente sau
neglijenŃă.
(2) Orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza autorităŃile abilitate de lege să ia
măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenŃă, inclusiv violenŃă
sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau
neglijenŃă.
•

H.G. 1295/13 august 2004 privind aprobarea Planului naŃional de acŃiune pentru prevenirea
şi combaterea traficului de copii
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În cadrul acestui plan, Ministerului EducaŃiei şi Cercetării îi revine transpunerea în acŃiuni concrete a
următoarelor obiective:
-

informarea şi sensibilizarea populaŃiei cu privire la fenomenul traficului de copii, riscurile pe care
le prezintă şi dispoziŃiile legii;

-

dezvoltarea sistemului de servicii destinate asistenŃei şi sprijinirii familiilor în dificultate, în special
în zonele cu risc crescut în ceea ce priveşte fenomenul traficului de copii;
consolidarea legislaŃiei naŃionale în domeniu;
formarea personalului din structurile centrale şi locale, cu atribuŃii în materie.

•

H.G. 1504/16 septembrie 2004 privind aprobarea Planului naŃional de acŃiune pentru
prevenirea şi combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării sexuale a copiilor
în scopuri comerciale
Reglementările acestui act legislativ vizează prevenirea şi combaterea abuzului sexual al copiilor şi a
exploatării sexuale a acestora în scopuri comerciale, colaborarea diverşilor actori la nivel local şi
naŃional şi acŃiunile care trebuie puse în aplicare. InstituŃiile abilitate pentru prevenirea acestor
fenomene sunt: Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Copilului şi AdopŃii; Ministerul EducaŃiei şi
cercetării; Ministerul SănătăŃii; Ministerul JustiŃiei; Ministerul AdministraŃiei şi Internelor; consiliile
judeŃene/direcŃiile pentru protecŃia copilului; autoritatea tutelară.
AcŃiunile instituite de lege în care este implicat şi Ministerul EducaŃiei şi Cercetării în calitate de
partener sunt:
- constituirea unui grup de lucru din reprezentanŃii instituŃiilor abilitate, ONG-uri şi organisme
internaŃionale în domeniu; încurajarea cooperării inter-instituŃionale şi interdepartamentale;
- stabilirea unei metodologii de lucru în comun în domeniul prevenirii şi combaterii abuzurilor;
- organizarea de cursuri pentru copii/ tineri/ adulŃi pentru a învăŃa să recunoască formele şi
caracteristicile abuzului sexual şi pentru a fi informaŃi despre locurile unde pot face sesizări;
- dezvoltarea capacităŃii comunităŃilor de a retrage copiii şi adolescenŃii din locurile unde se
desfăşoară activităŃi de exploatare sexuală; dezvoltarea de programe privind promovarea
drepturilor copilului prin educaŃie familială şi prin sprijin acordat familiilor;
- includerea în curricula şcolară obligatorie, pe categorii de vârstă, a programelor de educaŃie pentru
sănătate; promovarea în rândul elevilor a unor noŃiuni precum respectul de sine, demnitatea umană,
non-discriminarea;
- desfăşurarea de activităŃi în scopul prevenirii stigmatizării sociale a copilului/ tânărului victimă a
abuzului sexual; recuperarea şi reintegrarea victimelor în familie, şcoală, comunitate;
- dezvoltarea şi implementarea unui sistem complet de centre/ servicii de reabilitare psihologică şi
socială a copilului abuzat sexual;
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-

activităŃi de monitorizare a fenomenului (prin elaborarea şi actualizarea unor baze de date,
indicatori relevanŃi); realizarea de studii şi cercetări în domeniu şi mediatizarea rezultatelor

-

acestora;
implicarea copiilor şi a tinerilor, alături de adulŃi, în acŃiuni de prevenire; informarea lor privind

-

auto-protecŃia şi drepturile pe care le au, implicarea lor în programe şi proiecte, încurajarea
constituirii unor grupuri de discuŃii/ de acŃiune (ateliere de lucru, realizarea de spectacole,
forumuri, publicaŃii, activităŃi sportive);
sprijinirea înfiinŃării de asociaŃii sau grupuri de copii sau tineri care să participe la dezvoltarea
politicilor, programelor şi a legislaŃiei specifice.

•

Legea nr. 371/20 septembrie 2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea poliŃiei
comunitare
Conform acestei legi, supravegherea unităŃilor şcolare intră în atribuŃiile PoliŃiei comunitare (cap. III,
art. 7, alin. e). Potrivit acestei reglementări autorităŃile publice locale au posibilitatea de a-şi organiza
structuri specializate de poliŃie comunitară. Activitatea poliŃiei comunitare se axează pe întreŃinerea şi
revitalizarea unor raporturi interumane în cadrul comunităŃii şi asigură o intervenŃie operativă şi
eficientă împotriva faptelor antisociale şi a autorilor acestora.

PoliŃistul comunitar sau de proximitate are ca atribuŃii principale acordarea de ajutor şi protecŃie,
consilierea în materie de siguranŃă, medierea conflictelor, menŃinerea legăturii dintre poliŃie şi
populaŃie şi consilierea persoanelor vulnerabile la victimizare. Acesta asigură parteneriatul dintre
poliŃie – instituŃie responsabilă pentru menŃinerea ordinii şi a liniştii în cadrul comunităŃii – şi
comunitatea respectivă. PoliŃistul de proximitate are un important rol în prevenŃia violenŃei,
dedicându-şi activitatea consilierii şi informării cu privire la prevederile unor acte normative, la
modalităŃile prin care membrii comunităŃii pot evita să devină victimele unor infracŃiuni sau autori ai
unor fapte penale, având în acelaşi timp responsabilităŃi în cercetarea, documentarea şi rezolvarea unor
fapte penale.
•

H.G. 1769/21 octombrie 2004 privind aprobarea Planului naŃional de acŃiune pentru
eliminarea exploatării prin muncă a copiilor
Aspectele vizate prin această hotărâre se referă la transpunerea într-un plan naŃional de acŃiune a
reglementărilor internaŃionale privind eliminarea exploatării prin muncă a copiilor. InstituŃiile
responsabilizate sunt: AgenŃia NaŃională pentru ProtecŃia Copilului şi AdopŃie; Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării; Ministerul AdministraŃiei şi Internelor; Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei;
Comitetul NaŃional Director pentru Prevenirea şi Combaterea Exploatării Copiilor prin Muncă;
consiliile judeŃene locale.
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Ministerul EducaŃiei şi Cercetării este abilitat în direcŃia realizării următoarelor obiective: dezvoltarea
capacităŃii instituŃionale, a structurilor cu atribuŃii în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării
copiilor prin muncă; dezvoltarea de programe de acŃiune directă în vederea prevenirii implicării
premature în muncă a copiilor, precum şi a retragerii din muncă, reabilitării şi reintegrării educaŃionale
şi sociale a copiilor care muncesc
ActivităŃile pe care Ministerul EducaŃiei şi Cercetării trebuie să le realizeze în parteneriat cu alte
instituŃii sunt:
-

crearea unui mecanism unitar de monitorizare a locurilor de muncă, a unităŃilor de învăŃământ şi a
zonelor geografice cu risc de exploatare prin muncă a copiilor;
facilitarea accesului la programe de orientare şcolară şi profesională a elevilor din învăŃământul
secundar inferior, în corelare cu cerinŃele pieŃei muncii;
dezvoltarea de activităŃi extra-curriculare în vederea prevenirii abandonului şcolar datorat
implicării premature în muncă;
promovarea programelor prelungite în şcoli gen semi-internat, centre de zi (asigurarea unei mese,
pregătirea lecŃiilor, dezvoltarea abilităŃilor practice, consiliere psihopedagogică);
îmbunătăŃirea accesului la educaŃie şi creşterea frecvenŃei în scopul prevenirii abandonului şcolar
şi a finalizării învăŃământului general obligatoriu, în special în mediul rural;
extinderea programului " a doua şansă" şi a altor programe educaŃionale alternative şi non-formale
la nivel naŃional;
iniŃierea şi încurajarea educaŃiei non-formale în vederea facilitării reintegrării şcolare a copiilor
care au abandonat şcoala datorită implicării lor în cele mai grave forme de muncă;
dezvoltarea serviciilor de protecŃia copilului pentru reabilitarea copiilor retraşi din forme grave de
muncă (servicii de consiliere pentru copii şi părinŃi, servicii de consiliere pentru copilul abuzat,
neglijat şi exploatat, asistenŃi maternali profesionişti şi centre de primire în regim de urgenŃă pentru
copiii abuzaŃi, neglijaŃi şi exploataŃi).

Un alt set de legi şi regulamente fac referiri directe la obligaŃiile profesorilor şi ale elevilor şi la
modalităŃile de sancŃionare, ca urmare a nerespectării acestora. Aceste reglementări sunt
prezentate în cele ce urmează.
• Legea nr.128/12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic
În Titlul I, art. 4, alin. 4, se stipulează că nu pot ocupa posturile didactice de conducere sau de
îndrumare şi de control acele persoane care desfăşoară activităŃi incompatibile cu demnitatea funcŃiei
didactice. Aceste activităŃi sunt: a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităŃi comerciale
în incinta unităŃii de învăŃământ sau în zona limitrofă; b) comerŃul cu materiale obscene sau
pornografice scrise, audio sau vizuale; c) practicarea, în public, a unor activităŃi cu componenta
lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.
31

În Capitolul II, Titlul VI este prezentată răspunderea disciplinară şi materială a personalului didactic,
didactic auxiliar, a personalului de conducere, de îndrumare şi de control. Personalul didactic de
predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din
învăŃământ răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului
individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului
învăŃământului şi prestigiului instituŃiei (conform art. 115).
Caseta 4. SancŃiunile disciplinare aplicabile cadrelor didactice
Art. 116
a) observaŃie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaŃia de conducere, de
îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea
unei funcŃii didactice superioare sau pentru obŃinerea gradelor didactice ori a unei funcŃii de
conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcŃia de conducere, de îndrumare şi de control din învăŃământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
•

Anexa la OMEC nr. 4747/16 octombrie 2001 – Regulamentul de funcŃionare şi organizare a
unităŃilor şcolare
Acest document stipulează drepturile şi obligaŃiile elevilor. În caz de nerespectare a obligaŃiilor pe care
le au în cadrul unităŃii şcolare, elevii pot fi sancŃionaŃi disciplinar. Vom prezenta în continuare
acŃiunile care le sunt interzise elevilor în spaŃiul şcolar şi măsurile disciplinare pe care nerespectarea
acestora le atrage.
Caseta 5. AcŃiuni interzise elevilor în spaŃiul şcolar

Art. 102
a) să distrugă documente şcolare (cataloage, carnete de elev, foi matricole);
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităŃii de învăŃământ;
c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăŃământ materiale care, prin conŃinutul lor, atentează la
independenŃa, suveranitatea şi integritatea naŃională a Ńării, care cultivă violenŃa şi intoleranŃa;
d) să organizeze şi să participe la acŃiuni de protest care afectează desfăşurarea activităŃii de
învăŃământ sau care afectează frecvenŃa la cursuri a elevilor;
e) să blocheze căile de acces în spaŃiile de învăŃământ;
f) să deŃină şi să consume în perimetrul unităŃii de învăŃământ şi în afara ei droguri, băuturi alcoolice

32

şi Ńigări şi să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă în perimetrul unităŃii de învăŃământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum
muniŃie, petarde, pocnitori, care prin acŃiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a
colectivului de elevi şi a personalului unităŃii de învăŃământ;
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor şi a concursurilor;
j) să lanseze anunŃuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităŃii
de învăŃământ;
k) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faŃă de colegi şi faŃă de
personalul unităŃii de învăŃământ.
Caseta 6. SancŃiunile aplicabile elevilor
Art. 109-119:
a) observaŃia individuală – „constă în dojenirea elevului”"; se aplică de diriginte/învăŃător sau
director; sancŃiunea "nu atrage şi alte măsuri disciplinare”;
b) mustrare în faŃa clasei şi/sau în faŃa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în „dojenirea
elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-ise totodată atenŃia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancŃiune mai severă”;
se aplică de diriginte/învăŃător sau director; sancŃiunea este însoŃită de scăderea notei la purtare;
c) mustrarea scrisă constă în "dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a
directorului, de diriginte/învăŃător şi director şi înmânarea documentului părinŃilor/tutorilor legali,
personal, sub semnătură"; sancŃiunea este însoŃită de scăderea notei la purtare;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei - se aplică de director, la propunerea consiliului clasei
e)

f)
g)

h)

sau a directorului; sancŃiunea este însoŃită de scăderea notei la purtare;
eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în "substituirea activităŃii obişnuite a
elevului, pe perioada aplicării sancŃiunii, cu un alt tip de activitate în cadrul unităŃii de învăŃământ,
în conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioară ; în cazul refuzului elevului de a
participa la aceste activităŃi, absenŃele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul
clasei; această sancŃiune nu se aplică elevilor din clasele I-IV; sancŃiunea este însoŃită de scăderea
notei la purtare;
mutarea disciplinară la o clasă paralelă - sancŃiunea este însoŃită de scăderea notei la purtare;
preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi director pentru elevii care
absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15 % din totalul orelor la o
singură disciplină, cumulate pe un an şcolar; sancŃiunea este însoŃită de scăderea notei la purtare;
Exmatricularea – constă în eliminarea din unitatea de învăŃământ în care elevul a fost înscris; ea
poate fi de trei feluri:
1) exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăŃământ şi în
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acelaşi an de studiu - se aplică elevilor din învăŃământul liceal, profesional şi postliceal;
sancŃiunea se aplică şi pentru un număr de cel puŃin 40 de absenŃe nejustificate din totalul
orelor de studiu sau cel puŃin 30 % din totalul orelor la o singură disciplină de studiu cumulate
pe un an şcolar; sancŃiunea este însoŃită de scăderea notei la purtare sub 6;
2) exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăŃământ – se aplică elevilor din
învăŃământul liceal, postliceal şi profesional (pentru abateri deosebit de grave apreciate ca atare
de consiliul profesoral); sancŃiunea este însoŃită de scăderea notei la purtare sub 6;
3) exmatricularea din toate unităŃile de învăŃământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de
timp - se aplică elevilor din învăŃământul liceal, postliceal şi profesional (pentru abateri
deosebit de grave ); sancŃiunea este însoŃită de scăderea notei la purtare sub 6.
Art. 120: Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancŃiune menŃionată la articolele 110 -113 dă dovadă de un
comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puŃin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea
semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată acŃiunii, se poate
anula; anularea este decisă de cel care a aplicat sancŃiunea.
Art. 121: (…) pentru toŃi elevii învăŃământului preuniversitar, la fiecare 10 absenŃe
nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10 % absenŃe nejustificate din
numărul de ore pe semestru la o disciplină va fi scăzută nota la purtare cu un punct.
Art. 122: (…) elevii vinovaŃi de deteriorarea bunurilor unităŃii de învăŃământ plătesc toate lucrările
necesare reparaŃiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate; în cazul în
care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, a clasei; pentru distrugerea sau
deteriorarea manualelor şcolare primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar
nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de
imposibilitate achită contravaloarea acestuia.

2. ConvenŃii, recomandări şi legislaŃie internaŃională

La nivel internaŃional au fost elaborate şi ratificate o serie de documente legislative cu privire la
drepturile copilului şi la protecŃia acestuia împotriva unor forme de violenŃă, România fiind semnatară
a mai multor documente internaŃionale în domeniu.
• ConvenŃia ONU asupra Drepturilor Copilului, adoptată la 20 noiembrie 1989, la Copenhaga
Această convenŃie a fost ratificată de România prin Legea nr. 18/1990. Toate statele semnatare ale
ConvenŃiei NaŃiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului trebuie să respecte aceste drepturi
(Art.2, alin 1 şi 2): Statele părŃi se angajează să respecte şi să garanteze drepturile stabilite în
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prezenta ConvenŃie tuturor copiilor din jurisdicŃia lor, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie,
opinie politică sau altă opinie, de naŃionalitate, apartenenŃa etnică sau origine socială, de situaŃia
materială, incapacitatea fizică, de statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al
părinŃilor sau al reprezentanŃilor legali ai acestuia. Statele părŃi vor lua toate măsurile de protejare a
copilului împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancŃionare pe considerente Ńinând de
situaŃia juridică, activităŃile, opiniile declarate sau de convingerile părinŃilor, ale reprezentanŃilor săi
legali sau ale membrilor familiei sale.
În ceea ce priveşte protecŃia copilului împotriva oricărei forme de violenŃă, ConvenŃia stipulează
(Art.19. alin 1 şi 2): 1. Statele părŃi vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi
educative corespunzătoare în vederea protejării copilului împotriva oricăror forme de violenŃă,
vătămare sau abuz, fizic sau mintal, de abandon sau neglijenŃă, de rele tratamente sau de exploatare,
inclusiv abuz sexual, în timpul cât se află în îngrijirea părinŃilor sau a unuia dintre ei, a
reprezentantului ori reprezentanŃilor legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredinŃat. 2.
Aceste măsuri de protecŃie vor cuprinde, după caz, proceduri eficiente pentru stabilirea de programe
sociale care să asigure sprijinul necesar copilului şi celor cărora le-a fost încredinŃat, precum şi
pentru instituirea altor forme de prevenire şi pentru identificarea, denunŃarea, acŃionarea în instanŃa,
anchetarea, tratarea şi urmărirea cazurilor de rele tratamente aplicate copilului, descrise mai sus şi,
dacă este necesar, a procedurilor de implicare judiciară. Alineatul 2 al articolului 28 se referă explicit
la spaŃiul şcolar: Statele părŃi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea
măsurilor de disciplină şcolară într-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiinŃă umană şi în
conformitate cu prezenta ConvenŃie.
•

ConvenŃia nr. 182 a OIM (OrganizaŃia InternaŃională a Muncii) privind interzicerea celor
mai grave forme de exploatare ale muncii copilului şi acŃiunea imediată în vederea eliminării
lor
ConvenŃia reia principiile stipulate de către ConvenŃia privind drepturile copilului, adăugând prevederi
specifice pentru anumite forme de violenŃă:

Caseta 7. Prevederile ConvenŃiei nr. 182 a OIM
Art. 33: Statele părŃi vor lua măsuri corespunzătoare, inclusiv măsuri legislative, administrative, sociale şi
educaŃionale, pentru a proteja copiii contra folosirii ilicite de stupefiante şi substanŃe psihotrope, aşa
cum sunt aceste definite de convenŃiile internaŃionale în materie şi pentru a preveni folosirea copiilor
în scopul producerii şi al traficului ilicit de astfel de substanŃe
Art. 34: Statele părŃi se angajează să protejeze copilul contra oricăror forme de exploatare sexuală şi de
violenŃă sexuală. În acest scop statele vor lua, în special, toate măsurile corespunzătoare pe plan
naŃional, bilateral şi multilateral pentru a împiedica: incitarea sau constrângerea copiilor să se dedea
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la activităŃi sexuale ilegale; exploatarea copiilor în scopul prostituŃiei sau al altor practici sexuale
ilegale; exploatarea copiilor în scopul producŃiei de spectacole sau de materiale cu caracter
pornografic.
Art. 35: Statele părŃi vor lua toate măsurile necesare, pe plan naŃional, bilateral şi multilateral, pentru a
preveni răpirea, vânzarea şi traficul de copii în orice scop şi sub orice formă.
Art. 36: Statele părŃi vor proteja copilul contra oricărei forme de exploatare dăunătoare oricărui aspect
al bunăstării sale.
Art.37 (alin. a.): Nici un copil să nu fie supus la tortură, la pedepse sau la tratamente crude, inumane
sau degradante. Pedeapsa capitală sau închisoarea pe viaŃă fără posibilitatea de a fi eliberat nu va fi
pronunŃată pentru infracŃiunile comise de persoane sub vârsta de 18 ani; (alin. b.) Nici un copil să nu
fie privat de libertate în mod ilegal sau arbitrar. Arestarea, deŃinerea sau întemniŃarea unui copil
trebuie să fie conforme cu legea şi nu va fi decât o măsură extremă şi cât mai scurtă.
Amintim, în final, o serie de recomandări, acte legislative sau documente emise la nivel european
privind drepturile copilului şi protecŃia acestuia contra formelor de violenŃă:
- RezoluŃia 163 „Securitate în oraşele europene”, adoptată de Consiliul Europei la 16 octombrie
1985, care instituie măsuri specifice privind securitatea în zonele urbane cu risc de apariŃie a
fenomenelor de violenŃă;
- Recomandarea nr. R(87)21 a Comitetului de Miniştri ai Statelor membre ale Uniunii Europene
privind asistenŃa victimelor şi prevenirea victimizării (17 septembrie 1987);
- Recomandarea nr. R(90)2 privind măsurile referitoare la violenŃa în familie, adoptată de Comitetul
de Miniştri al statelor membre ale Uniunii Europene la 15 ianuarie 1990, care condamnă pedepsele
corporale şi alte forme de degradare ca mijloace de educaŃie, fie ele în familie, fie în instituŃii;
- Recomandarea nr. R(96)8 privind politica de combatere şi control a criminalităŃii într-o Europă în
transformare, emisă de Comitetul de Miniştri al statelor membre ale Uniunii Europene;
-

Programul comun de acŃiune pentru combaterea traficului cu fiinŃe umane şi exploatarea sexuală a
copiilor adoptarea în februarie 1997 de către Uniunea Europeană;
Recomandarea nr. R(97)3 privind participarea tinerilor şi viitorul societăŃii civile, adoptată de
Comitetul de Miniştri al statelor membre ale Uniunii Europene;
Recomandarea nr. R(1997)21 privind mass-media şi promovarea unei culturi a toleranŃei, adoptată
de Comitetul de Miniştri al statelor membre ale Uniunii Europene;
Recomandarea nr. R(1998)1371 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind abuzul şi
neglijarea copiilor, exploatarea sexuală şi abuzurile comise asupra copiilor;
Recomandarea nr. (2001)16 cu privire la protecŃia copiilor împotriva exploatării sexuale, la 31
octombrie 2001;
Recomandarea nr. 1531(2001) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind securitatea şi
prevenirea criminalităŃii în oraşe şi crearea unui observator european al violenŃei;
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-

DeclaraŃia finală-IP2 (2002)27- adoptată la închiderea ConferinŃei asupra parteneriatului local
pentru prevenirea şi combaterea violenŃei în şcoală, (Strasbourg, 2-4 decembrie 2002);

-

Recomandarea nr. R(2003)135 privind parteneriatul pentru prevenirea şi combaterea violenŃei în
şcoală, adoptată la Congresul AutorităŃilor Locale şi Regionale în Europa;

-

Carta Europeană pentru Şcoli Democratice fără ViolenŃă - IP 1-IP 2 (2003)2;
Recomandarea nr. R(2003)20 a Comitetului de Miniştri al statelor membre ale Uniunii Europene
privind noi modalităŃi de a face faŃă delincvenŃei juvenile şi rolul justiŃiei pentru minori, (24
septembrie, 2003).

Analiza legislaŃiei privind drepturile copilului şi protecŃia acestuia împotriva violenŃei conduce la
următoarele concluzii:
•

România este semnatara principalelor acorduri şi documente europene şi internaŃionale referitoare
la respectarea drepturilor copilului şi protecŃia acestuia împotriva diferitelor forme de violenŃă.
Aceste documente au constituit un reper important pentru elaborarea politicilor, strategiilor şi
planurilor de acŃiune în domeniu şi au condus la apariŃia unor reglementări sau metodologii
specifice la nivel naŃional.

•

LegislaŃia naŃională acoperă ca arie tematică gama manifestărilor de violenŃă, copiii de vârstă
şcolară fiind protejaŃi împotriva violenŃei fizice şi verbale, sexuale, a toxicomaniei şi a diverselor
forme de exploatare, cât şi împotriva unor potenŃiale surse de instigare la violenŃă sau influenŃare a
comportamentului minorilor prin emisiunile din cuprinsul programelor radio sau TV.

•

Se remarcă o creştere a interesului pentru adaptarea sau armonizarea legislaŃiei naŃionale potrivit
tendinŃelor cele mai recente. Acest fapt s-a tradus în instituirea de măsuri şi acŃiuni privind
prevenŃia şi intervenŃia în cazul diverselor forme de manifestare a fenomenului de violenŃă.
ApariŃia poliŃiei comunitare este cel mai relevant exemplu de adoptare a unei tendinŃe europene
care mizează preponderent pe prevenŃie, pe comunicare între toŃi actorii responsabili şi pe
colaborarea între autorităŃile locale şi cele responsabile cu controlul violenŃei şi aplicarea
sancŃiunilor.

•

Cele mai multe dintre reglementările existente vizează responsabilităŃi concrete pentru
organismele abilitate, unele instituŃii fiind special create la nivel central sau local (de ex.,
Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Copilului şi AdopŃie, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială
şi ProtecŃia Copilului sau Comisiile pentru ProtecŃia Copilului), altele fiind instituŃii de interes
public care preiau şi atribuŃii noi, legate de prevenirea sau controlul violenŃei (ministerele din
domeniile sănătăŃii, educaŃiei şi cercetării, muncii şi protecŃiei sociale, tineretului, interne şi
administraŃiei).

•

Se remarcă o tendinŃă de unificare a eforturilor diverselor organisme pentru găsirea sau aplicarea
unor soluŃii mai eficiente. LegislaŃia promovează parteneriatele instituŃionale, reprezentanŃii
societăŃii civile (organizaŃiile neguvernamentale de specialitate) sau instituŃiile de la nivel
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comunitar şi local fiind menŃionate explicit de către lege în calitate de actori activi alături de
instituŃiile guvernamentale.
•

Documentul comun emis de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul de Interne reprezintă
exemplul specific şi elocvent pentru eforturile de parteneriat instituŃional, acesta instituind reunirea
eforturilor privind educarea, prevenŃia şi intervenŃia în direcŃia soluŃionării fenomenelor de
violenŃă. Ordinul stipulează tematica, activităŃile şi acŃiunile concrete pe care instituŃiile şcolare
trebuie să le realizeze împreună cu organele locale abilitate de la nivelul Ministerului
AdministraŃiei şi Internelor.

Cap. III Privire generală asupra violenŃei umane
ViolenŃa umană – o problemă actuală care îngrijorează societatea în ansamblul ei. Lideri de
opinie, specialişti din diferite domenii, politicieni şi mass-media aduc cu frecvenŃă constantă în atenŃia
publicului larg problema violenŃei. Diferitele forme de violenŃă se află pe agenda politică a
instituŃiilor naŃionale şi internaŃionale. Consiliul Europei a lansat în 2002 un proiect privind violenŃa
cotidiană, compus din module referitoare la diferitele tipuri de violenŃă care au loc în prezent în
societăŃile contemporane. Există violenŃă în viaŃa publică, în cea privată, în instituŃii, printre care
şcoala, ca spaŃiu public instituŃionalizat, ocupă un loc privilegiat.
Nevoia de conştientizare, prin campanii sociale, dar şi de programe educaŃionale care să urmărească
atât dezvoltarea unei culturi a non-violenŃei, cât şi ameliorarea manifestării violenŃei în relaŃiile umane
este prezentă pe agenda de lucru a instituŃiilor de stat, ONG-urilor şi a mass mediei.
ViolenŃa este o realitate proprie naturii umane – dar şi a celei animale -, care are continuitate în istoria
umanităŃii. Natura umană include în structura ei violenŃa. De aceea, expresia „eradicarea violenŃei”
este inadecvată. Ceea ce se încearcă să se schimbe este atitudinea faŃă de violenŃă. Devalorizarea ei
treptată prin conştientizarea consecinŃelor ei negative, nedezirabile şi, implicit, creşterea controlului
pulsiunilor violente – individuale sau colective –şi structurarea unui răspuns: nu, violenŃei!
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În prezent, tendinŃele genocidale, cuplate cu progresul tehnologic, împreună cu distrugerea resurselor
ecologice reprezintă cele mai mari riscuri pentru specia umană. Viitorul speciei pare astfel incert.
Pentru a înŃelege genocidul – ca formă dramatică de violenŃă colectivă -, „nu trebuie să gândim îngust,
ci să apelăm la biologie, etică şi psihologie” (Jared Diamond, 1992).
„Animalul uman” are tendinŃe agresive. Acest lucru trebuie să-l recunoaştem. Istoria a arătat
permanenŃa violenŃei, excesele de violenŃă, ca şi momentele de calm şi relativă linişte. Războaiele au
alternat cu perioadele de pace.
Cartografia aproximativă a genocidelor există din 1492, înregistrând, până în 1990, 37 genociduri.
Instinctualitatea agresivă a omului nu poate fi cu uşurinŃă reprimată, stăpânită, pur şi simplu, pentru că
omul este primul „animal” care a inventat arme.
Biologic, se ştie , omul este un animal cu tendinŃe agresive. Într-o perspectivă socială, abordarea
violenŃei este mai complexă, pentru că omul este şi un animal social: relaŃiile de dominaŃie, cele de
putere, nevoia de a supune, de a exploata, orgoliul, incapacitatea de a gândi toleranŃa, ca soluŃie pentru
ambele părŃi adverse, incapacitatea de a rezolva pacifist conflictele şi de a evita pierderile.
DefiniŃia violenŃei
”AmeninŃarea sau utilizarea intenŃionată a forŃei fizice sau a puterii asupra sinelui, altuia sau asupra
unui grup ori comunităŃi, care antrenează sau riscă puternic de a antrena un traumatism, un deces, o
alterare psihologică, o dezvoltare precară sau privaŃiuni”(Raport mondial asupra violenŃei şi sănătăŃii,
OMS – OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii -, Geneva, 2002).
Abordare pluridisciplinară asupra violenŃei. Criterii de abordare a violenŃei:










Criteriul biologic: abordare biologică
Criteriul sociologic: abordare socială
Criteriul psihologic: abordare psihologică
Criteriul economic: abordare economică (costuri)
Criteriul medical: abordare medicală/psihiatrică
Criteriul cultural: abordare culturală (diferenŃe între culturi)
Criteriul gender: diferenŃe de sex în violenŃă
Criteriul juridic: Abordarea juridică (distincŃia civil/penal)
Criteriul politic: abordare politică
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Există diferite criterii pentru că ele urmează diferenŃierea între discipline în abordarea fenomenului
violenŃei umane. Din studii se remarcă eforturile cercetătorilor de a studia şi clasifica tipurile de
violenŃă, dar şi necesitatea de a coopera disciplinar.
Cea mai răspândită şi mai facilă din punct de vedere operaŃional este tipologia propusă – dar şi
adoptată în perspectiva înŃelegerii violenŃei ca fenomen social – de către OMS:
Clasificarea violenŃei: După OMS, violenŃa se împarte în trei tipuri.
1. ViolenŃa faŃă de sine: sinuciderea, abuzul şi comportamentul auto-distructiv; ea poate lua anumite
forme: fizică, psihologică sau privaŃiuni şi neglijenŃă faŃă de sine
2. ViolenŃa interpersonală: violenŃă familială/în cuplu; violenŃă comunitară (între persoane care
nu sunt rude şi care pot chiar să nu se cunoască).
Ambele subtipuri pot lua anumite forme: fizică, sexuală, psihologică sau privaŃiuni şi neglijenŃă.
3. ViolenŃă colectivă:
- violenŃă socială;
- violenŃă politică;
- violenŃă economică.
Toate aceste subtipuri iau aceleaşi forme ca şi violenŃa interpersonală.
ViolenŃa poate fi considerată ca un continuum, de la forme minore – împingere, bruscare, gesturi
fizice, expresii verbale denigratoare, jigniri etc. – la forme majore sau chiar extreme, mergând până la
forme letale.
În contextul şcolar, tipul cel mai răspândit de violenŃă este cea interpersonală şi cea intrapersonală.
ViolenŃa interpersonală poate lua următoarele forme:
4. ViolenŃă fizică
5. ViolenŃă psihologică
6. ViolenŃă verbală
7. ViolenŃă sexuală
8. PrivaŃiuni şi neglijenŃă
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Abordările violenŃei sunt complementare. Abordările violenŃei umane se exprimă astfel:
Biologic:

aspecte convergente/divergente între violenŃa animală şi cea umană

Sociologic:
Psihologic:
Economic:

categorii sociale, violenŃa mass media şi expunerea la violenŃă

Medical:
Cultural:

violenŃa are costuri mari (îngrijiri medicale/psihologice)
există indivizi violenŃi, cu tulburări de personalitate, dar şi psihopaŃi
există forme diferite de violenŃă, specifice unei culturi sau alteia (de ex. mutilări
genitale în unele culturi africane, crimele datorită neplătirii dotelor la indieni,
vendetta siciliană, căsătoriile minorelor în Iran)
bărbaŃii sunt mai violenŃi decât femeile (prezenŃa testosteronului)
unele comportamente violente sunt de natură penală, justiŃia restaurativă
drepturile omului/dreptul la integritate fizică şi psihologică, drepturile victimelor şi
egalitatea de şanse între femei şi bărbaŃi

Gender:
Juridic:
Politic:

violenŃa este o trăsătură de personalitate, oamenii diferă în ceea ce priveşte
potenŃialul lor de violenŃă

Se ştie că traumele suferite în copilărie, au consecinŃe de ordin psihologic bine conturate în cercetarea
criminologică din perspectiva psihologiei dezvoltării. Ele se manifestă prin:
 imagine de sine negativă;
 depresie şi/sau izolare socială;
 dificultăŃi în procesul de învăŃare;
 tulburări ale construcŃiei identităŃii sexuale; probleme dificile în sfera sexualităŃii;
 dificultăŃi de relaŃionare;
 sentimentul victimei că este diferită de alŃi oameni;
 sentimentul că este puternic în sens malign ( se dă o conotaŃie pozitivă comportamentelor violente,
pozitivarea negativului în condiŃiile ataşamentului între agresor şi victimă, mai ales în cazurile de
violenŃă sexuală);
 stări de confuzie privind propria persoană (disocierea eu-lui) sau ale valorilor existenŃiale;
 anxietate.
Atitudini ale adulŃilor – părinŃi, rude, cunoscuŃi/necunoscuŃi, vecini, cadre didactice -, care pot în
pericol viaŃa copiilor/elevilor:
 IndiferenŃa;
 Lipsa de informaŃie;
 Reproducerea modelului educaŃional din familia de origine ;
 NeglijenŃa;
 DeficienŃe ale stilului educaŃional; familia disfuncŃională;
 Lipsa de comunicare;
 Dezacord/divergenŃe privind stilul educaŃional/lipsa cooperării între părinŃi;
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AdulŃii – părinŃi, profesori – care în relaŃiile cu copiii folosesc pedepse fizice şi îşi exprimă trăiri
negative - nemulŃumire, dispreŃ, dezacord, insatisfacŃie, dezamăgire, indiferenŃă, nepăsare – faŃă de
comportamentul/performanŃele lor, indiferent de contextul la care ei se referă (acasă, şcoală, în lume)
trebuie să se gândească la efectele atitudinile lor asupra psihologiei copiilor.
Copiii au nevoie de înŃelegere, securitate afectivă, sprijin, protecŃie, dar şi de autoritate şi fermitate. O
prea mare înŃelegere şi libertate oferită de părinŃi poate fi considerată de către copil ca şi o formă de
neimplicare, de nepăsare. Comunicarea este necesară pentru a crea un climat de încredere şi respect
reciproc. Copilul are mai mult nevoie de timp şi deisponibilitate psihologică decât de bani.

Capitolul 5. DEFICIENłE DE COMUNICARE – SURSĂ A
VIOLENłEI ÎN ŞCOALĂ
5.1. ConsideraŃíi generale
„Dacă ar trebui să renunŃ la toate darurile mele cu excepŃia unui, m-aş hotărî să-l păstrez pe cel al
vorbirii, căci el mi-ar ajuta să le recuperez rapid pe toate celelalte”. (Daniel Webster).
Cuvintele de mai sus ne arată că nevoia de comunicare este/devine esenŃială în cele mai variate arii ale
existenŃei noastre. Orice activitate de comunicare are la bază înŃelegerea celorlalŃi, dar şi înŃelegerea
noastră de către alŃii. Comunicăm pentru a ne descoperi unii altora trebuinŃele şi pentru a ni le
împărtăşi. Comunicarea este deosebit de complexă şi foarte greu de supus analizelor. Rădăcina
latinească a cuvântului „comunicare” – communico- avea o semnificaŃie profundă care nu se referea
numai la punerea în evidenŃă a contactului, a legăturii, ci însemna şi a face în comun ceva, a împărtăşi,
a pune împreună, a uni.
Comunicarea umană
Comunicarea este atât un proces, cât şi o activitate. Ea este absolut necesară în viaŃa cotidiană, în
funcŃionarea relaŃiilor dintre oameni. Prin comunicare, oamenii transmit şi schimbă cu ceilalŃi
informaŃii, idei, sentimente, păreri, opinii, atitudini, interacŃionează. Actul de comunicare implică o
serie de componente: contextul (fizic, social, psihologic, cultural, temporal), emiŃătorul/comunicator
sursă, receptorul/comunicator receptor, mesajul (intenŃional sau neintenŃional), canalul de comunicare
(comunicare verbală/neverbală), zgomotul/paraziŃii (tot ce împiedică transmiterea integrală a
mesajului), feed-back-ul (adaptarea la partener).
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Comunicarea este un proces tranzacŃional (presupune relaŃii reciproce între comunicatori), inevitabil
(comunicarea este inerentă şi prezentă continuu în toate aspectele vieŃii) şi ireversibil (tot ce se
comunică nu rămâne fără efecte, nimic nu mai poate fi „şters”).
În funcŃie de canalul ales pentru transmiterea mesajului, există două tipuri de comunicare:
Comunicarea verbală care este orală sau scrisă. Se realizează printr-un cod lingvistic comun,
fie oral, fie scris.
Comunicarea neverbală este mai puŃin controlată şi conştientizată; implică corpul şi părŃile lui,
paralimbajul (tempo-ul vorbirii, tonul, ezitările, bâlbâielile, pauze, mormăieli, aspectul strict
vocal), dispunerea în spaŃiu, gesturile şi contactul.

Mediu de comunicare

ATITUDINI
STARE FIZICĂ
EXPERIENłĂ
COMUNICATOR/SURSĂ
zgomoot

1.
2.
3.

Mesaj
Mesaj
trimis pe
trimis pe
canal
canal

zgomot

AtenŃia stimulată de ideea sau nevoia de a comunica
Alegerea de a comunica mesajul folosind simbolurile de
limbaj
Folosirea memoriei şi a experienŃei trecute pentru a găsi
simbolurile necesare în vederea comunicării mesajului
(codificare)

MEMORIE

zgomot

AŞTEPTĂRI

ATITUDINI
EXPERIENłĂ
1.AtenŃia stimulată de stimuli auditivi şi nevoia de comunicare
2.Primirea simbolurilor în formă distorsionată
3.Folosirea memoriei şi a experienŃei trecute pentru a da înŃeles
simbolurilor (decodificare)
4.Stocare de informaŃii
5.Trimiterea feed-back-ului
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zgomot

Orice mesaj are 3 componente:
 Componenta verbală: contribuŃie 7%
 Componenta vocală: contribuŃie 38%
 Componenta facială şi/sau neverbală: contribuŃie 55%

Dincolo de mesajul verbal, există o serie de alte mesaje cu valoare de comunicare care fac parte din
relaŃiile interpersonale: contextul, distanŃa spaŃială – proxemica (modalităŃile în care folosim spaŃiul şi
felul în care ne plasăm conŃine mesaje importante despre oameni şi despre relaŃiile dintre ei; există mai
multe tipuri de distanŃă între oameni cu valori diferite de comunicare: distanŃă publică - de ex. distanŃa
profesor-elev este de aproximativ 3 m., distanŃă socială - între oameni de afaceri, distanŃa este de
aproximativ 1,2 m. până la 3 m.-, distanŃă personală - între prieteni, este de 0,45-1,2 m.-, distanŃă
intimă - între copilul mic şi părinŃi, între iubiŃi sub 0,45 m. sau chiar lipsa de distanŃă); comunicăm cu
fiecare parte a corpului nostru – faŃa şi elementele ei oferă informaŃii extrem de preŃioase pentru cei cu
care comunicăm, oferind un suport pentru anumite corelaŃii, iar abilităŃile de expresivitate facială sunt
extrem de utile în unele profesii (actor, speaker, moderator, profesor); mâinile comunică şi ele ceva în
mişcarea lor: strânsul mîinilor=prietenie, apropiere; frecatul mîinilor=satisfacŃie; bătutul cu degetele în
masă=nerăbdare, plictiseală, lipsă de interes - ; vocea are şi ea o valoare de comunicare - o voce
stinsă=lipsă de putere, deprimare; bâlbâiala=nesiguranŃă, timiditate; pauzele în vorbire=nesiguranŃă,
nehotărâre, tăcerea are funcŃii retorice şi îl face pe interlocutor să-şi pună întrebări, să cântărească
alternative, toate cu un efect observabil la nivelul cunoştinŃelor, atitudinilor, stărilor afective ale
receptorului.
“Cel care are ochi de văzut şi urechi de auzit se poate convinge singur că nici un muritor nu poate păstra un
secret. Dacă buzele sale rămân lipite, el «vorbeşte» cu vârful degetelor, se trădează prin orice por”. (Sigmund
Freud)
“O pauză într-un loc greşit, o intonaŃie prost înŃeleasă şi o întreagă conversaŃie o ia pe de lături”. (E:M.
Foster)

În comportamentul de comunicare interpersonală există trei situaŃii cognitive distincte ale eului: eu
sunt cunoscut de ceilalŃi, eu îi cunosc pe ceilalŃi, eu mă cunosc pe mine. Dezvoltarea cunoaşterii de
sine a unei persoane este condiŃionată de calitatea şi gradul de intercunoaştere dintre o persoană şi
celelalte cu care se află în relaŃie de comunicare.
“Pentru ca să ajung la orice adevăr despre mine însumi, trebuie să vin în contact cu o altă persoană. Celălalt
îmi este absolut indispensabil, atât pentru existenŃa mea cât şi pentru cunoaşterea mea despre mine însumi”.
(J.P. Sartre)
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Comunicarea educaŃională
Dacă ne referim la specificul ei dat de gradul diferit de implicare a elementelor comunicării, la
obiectivele procesului în sine, la actorii implicaŃi (profesori şi elevi), putem spune că acest tip de
comunicare este o formă specifică a comunicării umane. Procesul educaŃional prin care are loc
furnizarea de informaŃii se realizează prin comunicare, iar relaŃiile interpersonale între toŃi actorii
implicaŃi în activitatea şcolară se bazează pe comunicare. Comunicarea educaŃională este o
“comunicare integrală” în care componentele comunicării se potenŃează reciproc, astfel încât să se
obŃină o cât mai mare coincidenŃă între informaŃia codificată de profesor şi cea receptată activ de către
elev.
Comunicarea educaŃională poate fi considerată o relaŃie evaluativ-selectivă atât la emiŃător, cât şi la
receptor. În cadrul ei se definesc integral personalităŃile umane intrate în contact; ea poate fi
transformată în instrument de intervenŃie asupra persoanei care este educată, respectiv asupra elevului.
Schema cineva învaŃă (predă)/ceva/cuiva articulată pe teoria comunicării devine în contextul
educaŃional: cine=profesorul, ce=conŃinutul disciplinei, cui=elevul, unde=locul actului pedagogic,
când=momentul/durata actului pedagogic, cum=elementele de discurs pedagogic, metode pedagogice,
cu ce efecte= dobândirea cunoaşterii de către elev, ca receptor al discursului didactic. Profesorul şi
elevul joacă roluri prin care sunt angajaŃi într-un proces constant de influenŃare reciprocă în ceea ce
priveşte comunicarea.
Profesorii abordează în comunicarea cu elevii stiluri diverse, recomandabile sau nu în funcŃie de
contextul educaŃional; stilurile pot fi combinate între ele în funcŃie de situaŃie şi diversificate prin
introducerea factorului afectiv:
Stilul autoritar: profesorul are tendinŃa să stabilească toate directivele generale, nu este ostil
clasei de elevi, dar nici deschis, având o atitudine cvasiamicală şi impersonală; un astfel de stil
generează tensiune în atmosfera clasei, elevii sunt trataŃi ca simpli executanŃi, iar răspunsul, ca
expresie emoŃională, va fi agresivitatea. Acest stil afectează într-o oarecare măsură aspectele
instructive, dar se va răsfrânge în mod negativ asupra aspectelor formative. Însă există momente
ale actului educaŃional când acest stil autoritar, manifestat cu afecŃiune, se dovedeşte profitabil în
relaŃia profesorului cu elevii săi.
Dacă adevărul trebuie şi simŃit, nu numai explicat, didacticismul uscat şi abuziv – care schematizează şi
impune, diminuând motivaŃia – îndepărtează de cunoaşterea veritabilă.
„Cum se preface însă un adevăr într-o jumătate de adevăr, când e rostit prea apăsat”! (C. Noica)
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Stilul democratic: profesorul care are un asemenea stil stimulează iniŃiativa elevilor, creând
premisele unei permeabilităŃi a sugestiilor de la elev la profesor; este un cadru propice pentru un
învăŃământ activ, în care elevul este făcut părtaş la propria-i realizare; este un stil care vine în
întâmpinarea transformării educaŃiei în autoeducaŃie, a consolidării unei motivaŃii intrinseci a
învăŃării. Nu este acelaşi lucru, dacă acest stil de comunicare cu clasa de elevi este adoptat cu
interes real şi bucurie pentru realizările şi progresele elevilor sau numai de circumstanŃă.
Stilul neintervenŃionist, „laissez-faire”: neintervenŃia profesorului, acordarea de informaŃii numai
când sunt solicitate de clasa de elevi nu trebuie confundată cu refuzul de a acorda sprijinul de care
elevul are nevoie, ci este mai degrabă acordarea unei aparente depline libertăŃi elevilor în cadrul
procesului instructiv-educativ.
Comunicarea într-un singur sens (de la profesor la elev, când acestuia din urmă nu
i se oferă ocazia de a răspunde imediat şi direct) are de multe ori efecte
psihologice nedorite asupra elevilor:
•

frustrare – elevul nu poate comunica uşor, este incapabil să ceară
clarificări;

•

apatie – apare lipsa de interes şi de implicare;

•

teama – dacă profesorul se comportă ca şi cum este gestionarul
comunicării, induce elevilor săi teama de a vorbi (cred că astfel
profesorul se poate supăra pe ei);

•

dependenŃă – elevul aşteaptă ca profesorul să ofere toată informaŃia
necesară, devenind incapabil să judece valoarea informaŃiei;

•

ostilitate şi/sau agresivitate – elevii pot înceta să mai vină la ore, căutând
strategii de îndepărtare de profesor

AcŃiuni şi atitudini ale profesorilor, considerate dăunătoare în anumite
condiŃii sau dacă se manifestă în mod repetat în relaŃia de comunicare cu elevii:
•

intervenŃie/sancŃionare fără a indica norme sau reguli explicite sau în
dezacord cu norme/reguli explicite

•

inducerea sentimentului de vinovăŃie elevului care vine să-i ceară sprijinul

•

comunicare abuzivă (interdicŃii inexplicabile) cu elevii actori în situaŃii de
violenŃă

• atacul la stabilitatea şi securitatea emoŃională a elevilor
conformismul şi spiritul de contestare;
originalitate cu orice preŃ

46

5.2 Comunicarea ca sursă de violenŃă şcolară- rezultate ale cercetării
Tema comunicării educaŃionale nu a reprezentat o prioritate a programelor de formare iniŃială şi
continuă a cadrelor didactice din România, deşi este considerată o competenŃă importantă în
standardul profesional al acestei ocupaŃii. ImportanŃa acestei competenŃe este subliniată chiar de
profesori şi de părinŃi în cadrul interviurilor de grup: Comunicarea e foarte necesară, profesorul
trebuie să fie ca un al doilea părinte sau poate chiar mai mult pentru cei care nu au acasă părinŃi
ideali…(părinte); Comunicarea trebuie să fie pe primul plan; ca să iei nişte măsuri, trebuie ca prima
dată să comunici cu copilul, să-i înŃelegi toate problemele şi demersurile. (profesor), Comunicarea în
şcoală e foarte importantă. Măcar întrebat ceva copilul, acolo... Să vadă că-Ńi pasă de el. Dăm vina pe
găştile astea de cartier. Păi, de ce ajunge acolo? Pentru că în clasă nu-l bagă nimeni în seamă şi
trebuie să se impună şi el undeva, să facă şi el ceva; şi, pentru că acasă nu-l ascultă nimeni…
(profesor).
Comunicarea defectuoasă este considerată de toŃi actorii implicaŃi în procesul educaŃional ca fiind cea
mai tangibilă şi acută problemă a şcolii, aşa cum reiese din raportul „ViolenŃa în şcoală”. Elevii cred
că violenŃa din spaŃiul şcolar, în relaŃia profesor-elev, este cauzată şi de incapacitatea profesorilor de a
comunica eficient cu elevii lor. De pildă, în interviurile noastre, un părinte ne declara: Dacă pe ecranul
unui televizor ar apărea modul în care elevii se răzbună în plan imaginativ pe profesori, am avea
parte de cele mai veritabile filme „horror” .
Elevii au aşteptări mult mai ridicate privind relaŃia lor cu profesorii, dorind ca aceştia să fie mai
deschişi, mai direcŃi, mai apropiaŃi de problemele lor. Consilierii şcolari sunt de părere că, în proporŃie
de peste 80%, problemele de comunicare sunt în topul cauzelor comportamentelor violente ale
elevilor. AfirmaŃia „Unii profesori nu sunt deschişi la comunicare cu elevii”, se referă la tendinŃa unor
cadre didactice de a-şi păstra cu orice preŃ autoritatea, inclusiv prin blocarea căilor de comunicare cu
elevii. Comunicarea într-un singur sens – de la profesor la elev – are de cele mai multe ori efecte de
natură psihologică asupra elevilor. În astfel de cazuri de blocaj al comunicării, atât cu profesorii, cât şi
cu părinŃii, se ajunge la situaŃii în care „copilul, în loc să se deschidă spre noi, se bucură că poate ieşi
în colŃul străzii cu gaşca lui”
În opinia elevilor, o altă distorsiune în comunicarea profesorilor cu ei este impunerea cu orice preŃ a
autorităŃii profesorului. Mai mult de 40% dintre elevi resimt impunerea autorităŃii profesorului ca o
sursă importantă a reacŃiilor de tip violent. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât opinia lor în legătură cu
profesionalismul şi pregătirea cadrelor didactice (componentă importantă a autorităŃii profesorului)
este de multe ori destul de critică.
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Sursele violenŃei în mediul şcolar se găsesc, aşadar, şi la nivelul relaŃiei directe dintre elevi şi
profesori, mai ales în conflictul dintre cele două tipuri de cultură, valori şi practici uzitate în mediul
şcolar: cultura elevilor versus cultura profesorilor. Principalele surse de conflict între profesori şi elevi
apar ca urmare a decalajului între aşteptările elevilor şi practica şcolară curentă. Elevii aşteaptă o
relaŃie bazată pe negociere, independenŃă, pragmatism, iniŃiativă şi empatie în raport cu profesorii lor,
în timp ce cadrele didactice îşi doresc o relaŃie de dependenŃă, control, autoritate şi conformism.
de DeficienŃe de comunicare profesor-elev şi metode pedagogice neatractive aşa
cum sunt văzute ele de către elevi:
comunicare
Profesorii nu au suficientă răbdare să ne asculte problemele, nelămuririle –
profesor-elev
31,7%;
Profesorii se poartă foarte rece cu noi – 22,6%
Modul de prezentare a lecŃiei de către profesori nu este atractiv pentru elevi
– 29,3%
Profesorii ne cer să reproducem ceea ce au predat şi mai puŃin să avem idei
originale, îndrăzneŃe – 23,4%
Se întâmplă ca profesorii să ne insulte, să ne umilească prin expresii
neadecvate, să ne ironizeze – 22%.
DeficienŃe

MulŃi dintre profesori susŃin că stilul didactic este o caracteristică a activităŃii profesorului, care
variază în funcŃie de specificul clasei de elevi sau chiar al individualităŃii fiecărui elev. Profesorii nu
percep o relaŃie cauzală directă între stilul didactic adoptat şi manifestarea comportamentelor violente
ale elevilor şi nu par a fi conştienŃi că, uneori, modul în care se comportă profesorul poate conduce la
un anumit tip de comportament al elevilor.
Atunci când se confruntă cu situaŃii de comportament violent, strategiile cadrelor didactice sunt
diferite. Cei mai mulŃi profesori preferă să iniŃieze o mai bună comunicare, să facă eforturi în a
înŃelege mai bine nevoile şi interesele elevilor; alŃii cred că doar ironia, sancŃiunile, notarea şi stilul
autoritar sunt cele mai bune soluŃii în prevenirea şi atenuarea manifestărilor violente.
Pentru profesori, o clasă ideală este aceea în care elevii sunt cuminŃi, disciplinaŃi şi nu creează
probleme. Unele voci, ce-i drept fără prea mare ecou în rândul altor cadre didactice, susŃin chiar că
utilizarea metodelor active şi, totodată, asigurarea disciplinei în clasă sunt aproape imposibil de
conciliat.
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5.3 DirecŃii de acŃiune în vederea prevenirii şi ameliorării victimizării şcolare
A lupta contra violenŃei şcolare, înseamnă a ameliora calitatea relaŃiilor şi a comunicării între toate
persoanele angrenate în actul educaŃional. (Dardell, Jaouadi)
ModalităŃi de
eficientizare a
comunicării
profesorului
cu elevii

atitudine pozitivă în comunicare: pentru ca o interacŃiune a profesorului
cu clasa de elevi să fie eficientă, actorii implicaŃi trebuie să încerce un
sentiment pozitiv faŃă de situaŃia generală de comunicare,
deschidere faŃă de elev;
empatie: prin identificarea cognitiv-afectivă a profesorului cu un model de
comportament perceput sau evocat (elevul/clasa) este favorizat un act de
înŃelegere şi comunicare implicită, precum şi o anumită contagiune afectivă;
empatia poate deveni un cadru de referinŃă pentru evaluarea unui bun
profesor;
manifestarea faŃă de elev a unui interes pozitiv necondiŃionat:
recunoaşterea că partenerul elev are valoarea lui, iar contribuŃia lui în cadrul
comunicării educaŃionale are importanŃa ei de netăgăduit;
încredere în sine şi în elev: o atitudine destinsă a profesorului comunică
elevilor o impresie de siguranŃă de sine, de prestigiu, de autoritate, în vreme
ce tensiunea, rigiditatea şi lipsa de siguranŃă transmit faptul că profesorul
este incapabil să-şi domine mediul social şi să-şi influenŃeze partenerii de
comunicare;
acceptarea prezenŃei celuilalt: profesorul poate stabili un climat de
acceptare a elevului transmiŃându-i acestuia ideea că este interesat de
persoana lui, că îi acordă atenŃie, că îl apreciază; acest demers se poate
realiza nonverbal, prin menŃinerea unui contact ocular potrivit, a unei
proximităŃi fizice care să inducă ideea de proximitate psihologică, unei
posturi care să exprime o atitudine directă şi deschisă; în plan verbal,
aceasta se poate face prin folosirea, în adresare, a prenumelui elevului, prin
folosirea pronumelui personal „noi”, prin furnizarea unui feed-back relevant
şi imediat; comportamentul verbal şi nonverbal prin care un profesor
stabileşte un climat de acceptare a prezenŃei celuilalt – elevul – înfluenŃează
mult nivelul de învăŃare al elevilor.

gestionarea interacŃiunii: eficienŃa în comunicare rezultă şi din felul în
care profesorul conduce interacŃiunea cu elevul, în aşa fel încât partenerii
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săi să fie satisfăcuŃi, niciunul să nu se simtă neglijat sau, din contră, prea
scos în evidenŃă; într-o gestionare eficientă a interacŃiunii cu clasa de elevi,
mesajele verbale şi nonverbale se întăresc reciproc;
expresivitatea facilitează comunicarea şi îi conferă autenticitate: se referă
la aptitudinea de a comunica o angajare autentică în relaŃia cu elevii; când
vorbim de expresivitate, trebuie să avem în vedere atât planul emoŃional,
care traduce trăirile interne şi pune în evidenŃă aptitudinile, dar şi planul
cognitiv, ca o reliefare a conŃinutului cognitiv, ca impunere de semnificaŃii,
intenŃii şi influenŃe; având în vedere că aptitudinea de a exprima devine
vizibilă şi în funcŃie de cum elevii primesc mesajul exprimat, se poate spune
că expresivitatea este o comunicativitate specială;

atenŃie din partea profesorilor la felul în care sunt percepuŃi de elevii lor şi
crearea unui climat şi a unor relaŃii pozitive cu clasa de elevi: feed-backul pe care îl primesc cadrele didactice le poate ajuta în îmbunătăŃirea
practicilor instrucŃionale.
•

DezvoltaŃi mijloacele de comunicare cu elevii

•

MenŃineŃi schimburile verbale: vorbirea previne distorsionarea comunicării
şi apariŃia actului violent

•

EvitaŃi ironia, mai ales în situaŃiile tensionate

•

Dacă simŃiŃi că vă aflaŃi în dificultate la clasă, vorbiŃi despre asta cu
partenerii de comunicare, cu un coleg, cu un specialist

•

EvitaŃi mustrările severe şi personale la adresa unui elev, mai ales când
colegii lui sunt de faŃă: aceştia formează un public a cărui prezenŃă
exacerbează reacŃiile părŃilor

•

Nu răspundeŃi niciodată pe acelaşi ton unui elev nervos, tensionat

•

Nu încercaŃi să reglaŃi întotdeauna pe loc o situaŃie conflictuală care poate
apărea în relaŃia cu elevul

•

FaceŃi distincŃia între cerere şi sancŃiune: sunt momente în care starea
emoŃională ne împiedică să fim corecŃi/drepŃi
şă prezentată viitorilor profesori în timpul stagiului de formare, IUFM Nord-Pas-deCalais)
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Anexă. STUDIU DE CAZ
Studiu de caz nr. 1
(realizat pe baza anchetei cu dirigintele şi cu elevul)
B.O., 17 ani, elev în anul III, şcoală de arte şi meserii, mediul urban
B.O. este elev în ultimul an al unei şcoli de arte şi meserii aflate într-un cartier periferic al oraşului B., fiind în vârstă de 17
ani. Provine dintr-o familie organizată, tatăl având studii superioare (potrivit declaraŃiilor lui B.O., este absolvent a două
facultăŃi), iar mama este absolventă de liceu. În prezent locuieşte cu sora sa mai mare, ambii fraŃi fiind lăsaŃi de câteva luni
în grija unei rude, deoarece părinŃii sunt plecaŃi în Italia. Motivul plecării din Ńară al părinŃilor este legătura acestora cu un
caz de infracŃionalitate care a fost mediatizat de televiziune.
A fost semnalat ca fiind un elev violent de către diriginta sa, care îl consideră un elev cu probleme şi cu un comportament
agresiv, implicat în diverse conflicte în şcoală şi în afara acesteia:
Elevul B.O. este unul dintre elevii care cauzează în prezent cele mai mari probleme. În special după ce părinŃii lui
au plecat în străinătate, pur şi simplu nu trece o lună fără să cauzeze un incident grav. Are mari probleme cu
frecvenŃa, el este la şcoala profesională în anul trei, dar profesorii au ajuns să tolereze absenŃa sa de la ore
pentru că, atunci când este prezent, aceştia reuşesc cu greu să Ńină orele. E adevărat că nu face probleme la toate
disciplinele, la mine la clasă este liniştit, dar am profesori care nu-şi pot impune autoritatea în faŃa sa, ci chiar au
suferit agresiuni din partea lui. Cel mai recent incident este cel în care a scuipat o doamnă profesoară şi a
aruncat catalogul clasei pe geam.
Şcoala în ansamblu este cunoscută ca fiind o şcoală cu multe cazuri de violenŃă. Diriginta recunoaşte că este o şcoală cu un
„prost renume”, deşi are şi rezultate bune şi reuşeşte să îşi pregătească absolvenŃii pentru o meserie. Dar, atât în trecut cât şi
în prezent, nu s-au desfăşurat activităŃi de prevenire sau acŃiuni de prezentare a unor cazuri de către poliŃie, potrivit
declaraŃiilor lui B.O:
Nu, eu nu ştiu să fi avut loc o astfel de activitate, că îmi spuneau şi mie colegii. Nu prea cred că există interes pentru
aşa ceva, nu-şi pierde nimeni vremea cu asta. Eu cred că nu are nici un rost la noi la şcoală. Elevii sunt prea nebuni
… e dezastru, bătăi, acte de vandalism …
Familia lui B.O se pare că nu are probleme deosebite, relaŃia dintre părinŃi fiind de înŃelegere, sau cel puŃin aceasta era
situaŃia înainte de plecarea părinŃilor din Ńară, dar tatăl era foarte puŃin prezent în familie. PărinŃii aveau venituri suficiente
şi condiŃii de locuit decente (trei apartamente în proprietate). Înainte de plecarea din Ńară, părinŃii au vândut apartamentele
şi l-au lăsat pe B.O. în grija unei mătuşi, împreună cu sora lui. Din declaraŃiile lui B.O., se pare că nu a avut conflicte
majore cu părinŃii şi nici nu a fost supus vreunui tratament violent nemeritat. Diriginta lui B.O. consideră însă că familia
este unul dintre factorii importanŃi pentru comportamentul violent al acestuia.
InfluenŃe negative are asupra lui B.O. şi grupul de prieteni, unii fiind cu mult mai mari ca el, alŃii fiind deja persoane cu
condamnări sau recunoscute în cartier ca fiind violente:
Principalele cauze cred că Ńin de părinŃi şi apoi de anturaj. De părinŃi, pentru că ei nu numai că nu l-au certat, ci lau încurajat cu fiecare ocazie să fie durul şcolii, atât cu ceilalŃi elevi, cât şi cu cadrele didactice. Practic, este un
copil care mi se pare scăpat din mână. De asemenea, are cercuri de prieteni nesănătoase, umblă cu personaje mult
mai mari ca el, unele recunoscute ca fiind deosebit de violent, cu condamnări la activ, fără prea multă şcoală, dar
cu foarte mulŃi bani. Colegii îl privesc cu teamă şi el face totul ca să iasă în evidenŃă. Totuşi, cred că în primul rând
victimele sunt cadrele didactice.

51

B.O. apreciază că are într-adevăr un comportament violent în şcoală şi în afara acesteia, povestind cu sinceritate şi fără
reŃineri despre diverse situaŃii în care a fost implicat, considerând că este unul dintre elevii care fac uz de violenŃa fizică şi
de cea verbală, atât în şcoală, cât şi în cartier:
De exemplu, am avut mari probleme cu băieŃii din cartier. Acum câteva luni prietenul unui elev a venit cu o gaşcă
în şcoală cu patru, cinci maşini şi a ieşit iureş. A pornit de la un conflict minor cu alt elev, dar cel care a
încasat-o şi-a sunat prietenii pe mobil şi aceştia au venit rapid peste noi. CâŃiva am încercat să-l apărăm
pe cel care-l căutau dar am mâncat şi noi bătaie. Ne-au bătut până când a venit doamna directoare. Şi,
când a venit un golan din gaşcă, a vrut să dea cu cuŃitul în ea. Dar între timp apăruseră şi unii tovarăşi de
ai noşti şi unul a reuşit să-i dea mare bucată aşa că s-au speriat şi au plecat. De atunci nu am mai avut
probleme cu ei în şcoală, ci numai conflicte în afara şcolii.
B.O. relatează alte câteva cazuri de violenŃă a elevilor faŃă de cadrele didactice, în unele dintre acestea fiind implicat
personal. Nu apreciază că acestea ar fi dintre cele mai grave, însă:
…nu prea m-am dus pe la şcoală. Anul acesta am fost de vreo patru sau cinci ori. Doamna M. (d-na dirigintă) mi-a
spus că trebuie să vorbim, eu mă certasem cu o profesoară şi am crezut că e în legătură cu asta, poate făcuse ea
vreo plângere… Zice „B.O., nu mai ai ce căuta la şcoală!”…Bine, că m-am dus la profesoară să-mi cer scuze, nici
nu se uita la mine, nu mai voia să mă primească la ore... dar până la urmă m-a primit… [am intrat în conflict
pentru că] se jucau doi colegi de ai mei cu telefoanele şi ea a zis că eu. Şi m-a luat de urechi… şi eu nu suport. Mam enervat rău, am Ńipat la ea, am scuipat-o, i-am luat catalogul şi l-am aruncat pe geam. Ea s-a dus la director…
mai erau nebunii ăia pe acolo şi ne-am apucat să luăm toate băncile şi le-am pus una peste alta. Când a venit şi
directoarea şi directorul…
Elevul aduce în discuŃie şi cazul de violenŃă al unui profesor, pe care se pare că tatăl său l-a „rezolvat” cu aceleaşi mijloace
violente, fără ca măcar să apeleze la diriginte sau la conducerea şcolii:
…de exemplu S., profesorul de… a vrut să dea în mine în timpul unei ore. M-a înjurat, m-a astea… L-am sunat pe
tata şi a venit şi l-a bătut… [bătaia s-a petrecut în şcoală] Conflictul a început că cică nu suntem cuminŃi, el era de
serviciu şi nu ştiu ce a auzit, că am tâlhărit noi pe acolo, că am furat. Da’ de unde, noi nici nu fusesem pe acolo, noi
fusesem la un bar şi s-a luat de mine, că o să cheme poliŃia, că de ce nu recunosc. Atunci l-am chemat pe tata…
B.O. recunoaşte că nu frecventează şcoala, dar găseşte că unul dintre motive (pe lângă lipsa lui de motivaŃie şi de interes
pentru educaŃia pe care o primeşte) sunt cadrele didactice; acestea fie sunt lipsite de mijloace pentru a combate violenŃa, fie
sunt lipsite de experienŃă, fie sunt corupte şi rezolvă unele probleme prin mita oferită pentru motivarea absenŃelor sau
promovarea clasei:
…păi nu prea au ce să facă profesorii. Nu prea au autoritate, mai ales că majoritatea sunt tineri. Nu ştiu dacă au
experienŃă. Şi ăştia care sunt mai vechi… se rezumă la bani. PoŃi să nu te duci tot anul la şcoală că dacă
ai bani nu sunt probleme. Eu anul trecut nu cred că am fost zece zile la şcoală în întregime. Bine, că mă
duceam la şcoală, dar nu intram la ore.
Şcoala în sine nu este apreciată ca fiind utilă, B.O. considerând că un factor demotivant pentru participarea sa la cursuri
este acela că şcoala nu îi asigură o meserie şi nici nu îl pregăteşte pentru viaŃă:
Şcoala nu-mi oferă o şansă pentru o slujbă bună în viitor, ci mi se pare mai mult o pierdere de timp. Şcoala nu mă
ajută să mă descurc în viaŃă, să mă pregătesc pentru viitor şi nici nu mă ajută să devin om. La şcoală învăŃ şi multe
lucruri nefolositoare.
B.O. recunoaşte, totuşi, că profesorii constituie un factor foarte important în ceea ce priveşte calitatea educaŃiei din şcoală
şi că existenŃa unor profesori respectaŃi pentru ceea ce predau, dedicaŃi şcolii şi interesului elevilor ar contribui pozitiv la
creşterea participării, la diminuarea violenŃei în şcoală. Aceştia constituie, deocamdată, doar excepŃii în şcoala sa:
…dacă ar fi mai mulŃi profesori ca doamna profesoară de informatică sau de chimie, care se interesează de noi şi
care au grijă şi de materia lor, şi să fie respectate, categoric şi elevii ar fi mai cuminŃi.
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Cu toate că a fost implicat în numeroase conflicte, B.O nu consideră că a fost sancŃionat în mod serios şi nici potrivit
faptelor sale, şcoala neavând mijloace suficient de severe:
Am fost sancŃionat de şcoală (scăzut notă la purtare, avertismente). Puteau însă să-mi facă şi mai rău, nu consider
că au fost sancŃiuni severe.
Şcoala pare că a asistat de cele mai multe ori într-o manieră „pasivă” la fenomenele de violenŃă şi la infracŃiunile (furturile)
care se petrec relativ frecvent, autorii fiind elevi din şcoală care, după părerea lui B.O., au o situaŃie materială precară:
La noi, majoritatea elevilor sunt de la Ńară, la noi nu prea sunt cu bani… Se fură la greu, nu vine nimeni din afară,
în 90% din cazuri furturile sunt comise de elevi tot din şcoală. Şi bătăile cam tot la fel, ce tupeu ar avea cineva să
vină în şcoală. Chiar dacă e el mai ciorditor, l-ar lua la omor dacă l-ar prinde, nici nu ar şti cine l-a bătut.
Referitor la propria persoană, B.O. se caracterizează, cu aceeaşi sinceritate, ca fiind o persoană cu un temperament
tumultos şi cu înclinaŃii spre agresivitate, fiind însă sociabil şi doritor să aibă prieteni cu care să îşi petreacă timpul liber, de
cele mai multe ori pe stradă:
Consider că sunt o persoană care se aprinde foarte uşor, cred că e o trăsătură de familie. Îmi plac mult filmele cu
bătăi (am o colecŃie întreagă acasă de casete şi DVD-uri), îmi place să am prieteni şi am o groază, am prieteni
peste tot în Bucureşti, mă ştie lumea, îmi place să joc jocuri pe calculator (shooter-e), să joc fotbal, să stau cu
prietenii în stradă.
Îi place să fie admirat, să se simtă lider, să-i şocheze pe alŃii. Îi plac jocurile de noroc, să fumeze, dar nu a consumat
droguri, mai ales din teama faŃă de tatăl său, singura persoană căreia îi recunoaşte autoritatea. B.O. crede că trebuie să-Ńi
faci dreptate singur şi să nu aştepŃi până te ajută altcineva. Consideră că are uneori un comportament necontrolat, deşi a fi
bătăuş i se pare un comportament normal pentru un băiat, mai ales dacă locuieşte într-un cartier în care sunt probleme de
violenŃă:
Oricum, orice băiat ar trebui să ştie să se bată şi când te apucă furia trebuie să mă descarc, să mă bat… Mai arunc
câteodată şi cu obiectele când mă enervez, am spart televizorul odată. Cred că există multe motive ca să-i lovesc pe
alŃii, mai ales atunci când trebuie să suport agresiunea cuiva. Dacă cineva mă jigneşte îi răspund, nu ştiu însă cum
aş reacŃiona dacă ar râde cineva de mine pentru că nu îndrăzneşte cineva să facă lucrul acesta… Sunt multe cazuri
în care trebuie să recurg la violenŃă ca să-mi rezolv anumite probleme. Mai am uneori şi accese de mânie fără
motiv, dar rar.
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