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 Agresivitatea în şcoală este o formă de conduită  de devianţă şcolară, cu o 
diversitate de forme de manifestare, cu intensitate diferită. Pe o scară a intensităţii, 
pornind de la intensitatea cea mai mică, agresivitatea presupune: confruntarea vizuală, 
poreclirea, ironizarea, tachinarea, bruscarea, lovirea cu diferite obiecte, pălmuirea şi 
ajungând la forme de intensitate crescută, cum ar fi înjunghierea şi împuşcarea.( Lazăr, 
S, Lazăr, L.(2001). 

Agresivitatea în şcoli a devenit în ultima perioadă o problemă majoră, iar 
părerea unanimă a elevilor este ca aceasta e un fenomen care riscă să ia amploare în 
câmpul educaţiei formale. În ceea ce priveşte nivelul de securitate, unii elevi consideră 
că în instituţiile de învăţământ nu se simt în siguranţă, dat fiind faptul că în incinta şcolii 
pătrund uneori şi persoane străine de acea instituţie. Dacă în incinta şcolii elevii au 
sentimentul că încă sunt în siguranţă, zonele din preajma şcolilor prezintă un risc mai 
crescut de izbucnire a incidenţelor violente. Această situaţie ar putea dezvolta 
sentimentul de frică, suferinţă psihică, frustrare, toate acestea influenţănd dezvoltarea 
armonioasă a elevilor din punct de vedere fizic şi psihic. 

Agresiunile care au loc în preajma şcolilor sau chiar în şcoli, au loc în special 
între elevii şcolii şi mai rar între elevii şcolii şi alte persoane- elevi din alte şcoli sau 
persoane adulte. Majoritatea incidentelor  au loc între elevi ( agresiuni verbale, gesturi 
agresive moderate şi rar bătăi între elevi). 

Comportamenul agresiv al elevilor are cauze multiple: probleme familiale (familii 
dezmembrate, situaţie materială precară), familii în care există un climat conflictual, 
familii hiperpermisive, modele de comportament învăţate în familie, anturajul, 
caracteristici specifice vârstei ( dorinţa de a atrage atenţia, de a impresiona, din 
teribilism, afirmarea masculinităţii). 

Motivaţia invăţării şcolare include: motivele frecventării şcolii, motive care îl fac 
să dobândească cunoştinţe, să-şi folosească talentele, interesele cognitive, scopurile 
care îl fac să aspire la propria sa realizare ca fiinţă umană, motivele interacţiunii cu 
colegii şi cu profesorii. Cercetările arată că cei mai mulţi copii care prezintă 
comportamente disociale şi antisociale, nu posedă nici măcar competenţe minime. 
Odată ce aceşti elevi au fost respinşi de către profesori şi colegi, au tendinţa de a 
abandona şcoala, de a se asocia în bande cu comportament violent. 

Conjunctura economică şi socială provoacă anumite confuzii în rândul tinerilor, 
care încep să se indoiască de eficacitatea şcolii. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât 
comunitatea nu îi asigură inserţia profesională. Valorile tradiţionale promovate în şcoală 
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cunosc o degradare vizibilă. Un mediu social în criză afectează profund dezvoltarea 
adolescentului şi a individului, în general. 

O altă cauză este relaţia dascăl-elev. Elevii în general se deschid în faţa unui 
profesor pe care îl simt apropiat, se inhibă atunci când cadrul didactic manifestă 
autoritarism faţă de cei cu rezultate slabe la învăţătură, îşi reprimă furia atunci când li se 
face o nedreptate sau sunt etichetaţi ca fiind elevi problemă, creându-se astfel o ruptură 
între membrii colectivului clasei, devin indiferenţi atunci când sunt trataţi cu indiferenţă. 
Violenţa psihologică repetată îndreptată împotriva elevilor, poate duce la apariţia 
sentimentului de frustrare, care se poate generaliza determinând o schimbare a atitudinii 
faţă de profesor şi faţă de activitatea şcolară în general. Sunt elevi care suferă ca 
urmare a unor judecăţi negative ale unor profesori, judecăţi care vin să întărească 
propriul lor sentiment de îndoială, de descurajare, de lipsă de încredere în forţele proprii. 
Acest dispreţ o dată interiorizat, poate antrena un ansamblu de reacţii comportamentale: 
lipsa de comunicare, pasivitate la lecţie, indiferenţă  sau perturbarea lecţiei, apariţia unor 
atitudini ostile, provocatoare. 

În general, dascălii se implică în aplanarea conflictelor, poartă discuţii cu cei care 
au generat situaţia, cer sprijinul părinţilor, iar atunci când situatia o cere se  recurge la 
mijloace de constrângere în urma consultării consiliului profesoral: avertizare scrisă, 
scăderea notei la purtare, iar in situaţii mai grave, exmatricularea. Diriginţii se implică în 
mod activ în viaţa clasei, tratând în timpul orelor diferite teme de importanţă pentru 
aceştia, ca devianţa şcolară, managementul conflictelor etc. Nu doar aceştia se implică 
în educaţia elevilor, ci şi psihologii şcolari, care ori de câte ori li se semnalează cazuri de 
agresivitate în şcoală  intervin prin acordarea asistenţei psihologice. Un rol important au 
şi poliţiştii de proximitate, care discută cu elevii şi intervin atunci când li se semnalează 
existenţa unui caz în şcoală. 

Cele mai frecvente incidente au loc în timpul pauzelor şi dupa ore - seara. În 
timpul orelor, atmosfera de studiu este adecvată, neexistând schimburi de replici 
violente, gesturi agresive, comportamente agresive, elevii reprimându-şi impulsurile 
agresive din respect faţă de anumiţi profesori, din interes pentru disciplina respectivă 
sau din teamă. 

În ceea ce priveşte colaborarea între profesori şi părinţii elevilor, se poate 
spune că este o problemă mai sensibilă, deoarece părinţii au o percepţie greşită asupra 
personalităţii propriilor copii, ei considerând, în general, şcoala responsabilă pentru 
comportamentele acestora. Nici în rândul profesorilor nu există întotdeauna o 
preocupare de a ajuta elevii să depăşească problemele care au generat conflicte, mai 
ales că o mare parte din cauzele care generează comportamentele agresive sunt de 
natură socială, iar şcoala nu are modalităţi de a le rezolva. 

Pentru prevenirea şi stoparea incidentelor violente în şcoală şi pentru creşterea 
gradului de siguranţă, trebuie să fie angajaţi agenţi de pază autorizaţi pe tot parcursul 
orelor de curs, prezenţa cu regularitate a poliţiştilor şi a jandarmilor în incinta şcolii şi în 
zonele adiacente, mai multa înţelegere şi implicare din partea  profesorilor şi a părinţilor 



în viaţa elevilor, mai puţinş discriminare între elevi.  Pot fi luate şi alte măsuri care să 
diminueze numărul incidentelor violente în şcoală, ca: emiterea unor regulamente cu 
bază legală de către minister valabile pentru întregul sistem de învăţământ, paza 
permanentă asigurată de agenţi de pază, precum şi contactul regulat cu poliţiştii şi 
jandarmii. 

Pentru reducerea agresivităţii în rândul elevilor, pot fi realizate unele activităţi, 
ca: 

- dezbateri la nivelul unităţilor şcolare cu privire la normele legislative referitoare la 
securitatea şi siguranţa elevilor în unităţile de invăţământ; 

- întâlniri cu reprezentanţii Poliţiei şi autorităţilor locale, pentru dezbaterea cauzelor şi 
condiţiilor de manifestare a agresivităţii în societate şi  şcoli; 

- dezbaterea în cadrul orelor de dirigenţie/ consiliere a unor teme privind 
comportamentul agresiv al elevilor; 

- realizarea unor pliante, broşuri, afişe pentru atenţionarea elevilor despre riscurile unui 
comportament agresiv, în vederea eliminării / reducerii fenomenului de agresivitate; 

- organizarea unor activităţi recreative cu specific non-violent; 

- consilierea psihologică a elevilor cu comportament agresiv şi a elevilor care au fost 
victime ale unui astfel de comportament; 

- organizarea “Săptămânii fără violenţă”, în cadrul căreia sunt cuprinse concursuri de 
eseuri, fotografii, jocuri sportive, marşul nonviolenţei etc.; 

- identificarea familiilor cu comportament violent asupra copiilor şi implicarea în 
rezolvarea situaţiei; 

- realizarea de lectorate cu părinţii pe tema educaţiei non-violente; 

- organizarea de cursuri de formare a părinţilor pe teme legate de: abilităţi de relaţionare 
şi comunicare eficientă cu copiii, abordarea copiilor cu tulburări de comportament, relaţia 
şcoală-familie; 

- realizarea unui studiu privind relaţia dintre lipsa motivaţiei pentru învăţare, abandonul 
şcolar şi agresivitate; 

- realizarea unui studiu privind relaţia între fenomenul plecării părinţilor în străinătate şi 
apariţia unor premise pentru comportamentul deviant. 

            Şcoala are un rol important de socializare al elevilor, de aceea, profesorii, ca 
agenţi educaţionali, sunt direct responsabili de comportamentul elevilor.   
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