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Violenţa în şcoli este un fenomen întâlnit în şcolile din România. Violenţa verbală dă naştere
violenţei fizice, motiv pentru care sistemul educaţional ar trebui să intervină prin măsuri de
soluţionare a conflictelor şcolare.
Pentru a înţelege actele de violenţă în şcoli este mai mult decât important să cunoaştem
motivele care duc la declanşarea acestora. De multe ori copilăreşti pentru un adult, motivele
violenţei fizice sau verbale în mintea unor adolescenţi sunt grave, ceea ce îi face să reacţioneze
în funcţie de felul în care concep o anumită situaţie sau în funcţie de nivelul de educaţie primit.
În urma unor studii realizate de specialiştii în domeniu, elevii-problemă sunt aceia care au
dificultăţi în comunicarea cu părinţii sau aceia care provin din familiile în care predomină
climatul conflictual. Anturajul este, de asemenea, unul dintre motivele conflictelor şcolare.
Marea majoritate a elevilor se afiliază unor „găşti” şi copiază comportamentul şi felul de a
acţiona al „partenerilor”. Chiar dacă există anumite acţiuni pe care nu le consideră adecvate,
elevii acţionează în funcţie de comportamentul întregului grup de teama de a nu fi daţi la o
parte. Dorinţa de a ieşi în evidenţă, teribilismul vârstei, nevoia de a se face cunoscuţi sunt alţi
factori de violenţă în rândul elevilor. Toate aceste acte agresive influenţează negativ sistemul
educaţional, dar şi siguranţa celor care învaţă în şcolile în care incidentele violente „fac parte”
din programa şcolara.
Violenţa în mediul şcolar se manifestă sub multiple forme şi în situaţii diverse.
Avem acte de violenţă comise de elevi asupra elevilor, de elevi asupra profesorilor, de profesori
asupra elevilor, de părinţi asupra elevilor, de părinţi asupra profesorilor, de străini (de şcoală)
asupra elevilor sau profesorilor.
Motivaţiile sunt diverse: certuri minore, răzbunare, gelozie, lipsă de respect, carenţe
educaţionale, metode pedagogice greşite etc.
Dacă agresiunile străinilor ori părinţilor asupra elevilor sau profesorilor se pot preveni prin
activităţile desfăşurate de instituţiile ce asigură ordinea şi liniştea publică (Poliţia, Jandarmeria,
Poliţia Comunitară) precum şi prin reglementarea strictă a accesului în unităţile de învăţământ,
violenţele comise de elevi asupra elevilor sau profesorilor şi de profesori asupra elevilor nu pot
fi prevenite prin activităţile altor instituţii şi de aceea ne vom axa în discuţie pe aceste trei
situaţii.
Agresiunile profesorilor asupra elevilor au făcut obiectul unei mediatizări intense iar faţă de
cadrele didactice care au un comportament neadecvat, societatea are o reacţie rapidă şi
eficientă, mergând până la îndepărtarea acestor cadre didactice din mediul şcolar.
Dar agresiunile elevilor (asupra altor elevi ori chiar asupra cadrelor didactice) reprezintă
majoritatea faptelor de acest gen comise în unităţile de învăţământ. Ce le generează? Ce le
favorizează ? Cum le putem preveni ? sunt întrebări la care vom încerca să răspundem în
continuare.
Factori generatori ai violenţei şcolare:
- abundenţa scenelor violente în mass-media;
- agresivitatea crescândă manifestată în societatea românească;
- jocurile pe calculator tip „shooter” sau “wrestling”;
- frustrările elevului, starea de tensiune emoţională acumulată astfel se descarcă prin
agresivitate, acte de violenţă;
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- provocări din partea altor elevi;
- “încurajări” din partea colegilor;
- pasivitatea cadrelor didactice, ş.a..

Pentru soluţionarea problemelor conflictuale există numeroase metode, mai mult sau mai puţin
folositoare în funcţie de gravitatea situaţiei:
- medierea conflictelor şcolare este un procedeu care constă în soluţionarea disputelor prin
intervenţia unei persoane neimplicate în conflict.
- echilibrarea intereselor poate diminua riscul apariţiei conflictelor şcolare prin acordarea
aceluiaşi statut ambelor persoane participante la conflict.
- corectarea climatului conflictual în familie reduce numărul elevilor-problemă, principalii
„suspecţi” în declanşarea actelor violente.
- realizarea unui echilibru al statutului elevilor în şcoală; prin această procedură fiecare elev
învaţă că este egal în drepturi indiferent de situaţia financiară sau de statutul social al părinţilor.

Violenţa în şcoli nu trebuie încurajată!
Cadrele didactice şi părinţii sunt cei care au rol decisiv, atât în rezolvarea conflictelor şcolare,
cât şi în eliminarea riscurilor ce pot declanşa apariţia acestora.
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