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DESPRE PRIOECT

i
Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice
prin Activităţi de Mentorat
(2008 - 2011)
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiectul „Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat” se aplică întrun context în care sistemul românesc de învăţământ este caracterizat printr-un proces de restructurare şi
îmbunătăţire dinamic, urmărind formularea unei oferte educaţionale optimizate în raport cu nevoile de
cunoaştere şi de dezvoltare ale elevilor, cu provocările societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate şi de
eficienţă cerute de procesul de integrare efectivă în Uniunea Europeană.
Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate pentru elevii
din localităţile defavorizate prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din
învăţământul obligatoriu (clasele I-IX).
Proiectul urmăreşte:
• Să optimizeze calificarea cadrelor didactice din mediul rural şi din mediul urban defavorizat
şi să le abiliteze în construirea unei oferte educaţionale moderne şi diversificate, centrată atât
pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, cât şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să
corespundă standardelor naţionale de calitate;
• Să structureze un set de competenţe profesionale cadrelor didactice care să permită formarea
la elevi a unor capacităţi de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare socială
armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma parcursuri de învăţare ulterioare care să le
faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă;
• Să ofere celor 29.000 de cadre didactice şi a celor 2.720 de şcoli incluse în proiect resurse
de predare şi de învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi culturii instituţionale a şcolii
(promovarea unor valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală, dezvoltarea adecvată
a unei oferte curriculare la decizia şcolii şi întărirea legăturii şcoală-comunitate, aplicarea în
practica imediată a principiilor educaţiei incluzive), în vederea diversificării cunoştinţelor şi
practicilor cu privire la managementul orelor de curs, la implementarea strategiilor educaţionale
moderne, a unor metode eficiente şi individualizate de predare şi de evaluare continuă a
cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor; şi
• Să stimuleze şi să sprijine cadrele didactice în construirea unei oferte educaţionale care să ia în
considerare elevii cu caracteristicile lor individuale (mediul social de provenienţă, contextul etnocultural, ritmul individual de dezvoltare şi de învăţare etc.)
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Maniera de construire şi de livrare a ofertei de formare adresată cadrelor didactice constituie un
element important de plus calitativ adus de proiect, fiecare cadru didactic fiind consiliat şi sprijinit să-şi
identifice un set de ţinte de dezvoltare în funcţie de care să selecteze, împreună cu mentorii, acele module
de formare care sa contribuie intr-o maniera cat mai eficienta la atingerea obiectivelor stabilite. Programul
de formare, dincolo de oferta generală, dovedeşte un important grad de flexibilitate şi de adaptabilitate la
condiţiile particulare din fiecare şcoală.
Cele 8 module elaborate în cadrul proiectului pot fi grupate in doua mari categorii - module
generale si module specifice - fiecare categorie cuprinzand urmatoarele titluri:
Module generale:
• Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;
• Evaluarea continuă la clasă;
• Cunoaşterea elevului;
• Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare
Module specifice:
• Recuperarea rămânerii în urmă la limba română;
• Recuperarea rămânerii în urmă la matematică;
• Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală;
• Management instituţional şi management de proiect
Proiectul este implementat, în parteneriat, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, Educaţia 2000+ Consulting şi Millenium
Design Group.
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„Ca pe un pumn, seninul, de-aş putea să-l strâng,
L-aş desena pe frunţi copiilor când plâng.
Binele tot din lume, dac-aş putea,
Lor l-aş turna în lapte, ca să îl bea.”
Otilia Ştefania PĂCURARI
Sunt doctor in ştiinţele educaţiei, consultant al Centrului Educaţiei 2000+, România. Succesul
elevilor şi cursanţilor mei, datorat unui proces continuu de creaţie şi inovaţie m-a orientat spre studiul
aprofundat al teoriilor moderne ale inteligenţei care au impact în educaţie şi orientează procesul de
instruire într-un învăţământ centrat pe elevi. În toţi anii care au trecut am învăţat că educaţia înseamnă
muncă multă, o viziune clară şi pe lângă cunoştinţe, un spor de imaginaţie.
Marcela Claudia CĂLINECI
Sunt consilieră şcolară MD la Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti (CMAP).
Din 1999 colaborez cu Centrul Educaţia 2000+, România, în calitate de consultantă în educaţie şi de
formatoare. Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice prin cursuri practice constituie
cheia principală pentru a-i face pe copii să vină cu dragoste la şcoală, să devină astfel adulţi responsabili,
autonomi şi fericiţi. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Este în puterea noastră să facem „capitalul copiilor
să danseze”, pentru a avea succes şi pentru a creşte calitatea serviciilor oferite de şcoală.
„Spuneţi
că e obositor să fii alături de copii.
Aveţi dreptate.
Şi adăugaţi:
fiindcă trebuie să te cobori la nivelul lor,
să te apleci, să te înclini, să te încovoiezi,
să te faci mic. Aici însă greşiţi.
Nu asta te oboseşte cel mai mult,
ci faptul că eşti obligat să ajungi
la înălţimea sentimentelor lor,
să te întinzi, să te alungeşti, să te ridici
pe vârfurile picioarelor,
Ca să nu-i răneşti.”
Janusz Korczak
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CAPITOLUL

1
1. Violenţa – caleidoscop (agresivitate, violenţă,
conflict)
Teme de reflecţie
• Care este primul lucru care vă vine în minte atunci când auziţi sau rostiţi cuvântul violenţă?
• V-aţi gândit vreodată să asociaţi violenţa cu un caleidoscop?
Violenţa seamănă cu un caleidoscop? Poate că nu, pentru că, de regulă, ne ferim să punem laolaltă
frumosul cu urâtul sau binele cu răul. Poate că da, fiindcă ambele au multiple faţete şi se înfăţişează diferit
privitorului de la celălalt capăt.
Violenţa poate sau nu poate să însemne acelaşi lucru:
• pentru un copil şi pentru un adult,
• pentru o femeie şi pentru un bărbat,
• pentru un tânăr şi pentru un bătrân,
• pentru un român, un ungur sau o persoană de etnie rromă,
• pentru cineva foarte înalt sau foarte scund,
• pentru cineva foarte bogat sau foarte sărac,
şi enumerarea ar putea continua... Mai mult decât atât, violenţa nu numai că are multe chipuri, dar
ne agasează cu prezenţa ei pretutindeni: în familie, în grupul de amici, prieteni, pe stradă, în mijloacele
de transport, la şcoală, la muncă, în ziare şi reviste, la radio şi TV etc. Poate pentru că este un fenomen
atât de complex, cu ramificaţii sociale, culturale, economice şi psihologice este greu să găsim o definiţie
unanim acceptată pentru violenţă.

Temă de reflecţie
• Ce este violenţa? Există diferenţe între violenţă şi agresivitate?
• Care este relaţia dintre violenţă şi conflict?
În dicţionarul ENCARTA (1999) violenţa este definită ca fiind:
• folosirea forţei fizice pentru a produce răniri cuiva sau a distruge ceva;
• folosirea ilegală a forţei nejustificate sau efectul creat prin ameninţare.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră că violenţa înseamnă ameninţarea sau folosirea
intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra altuia, contra unui grup sau unei
comunităţi care antrenează sau riscă puternic să antreneze un traumatism, un deces sau daune psihologice,
o dezvoltare improprie sau privaţiuni.
Eric Debarbieux (1996), specialist în problematica violenţei în mediul şcolar, surprinde fenomenul
violenţei în ansamblu: „violenţa este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv
sau social, şi care se traduce printr-o pierdere a intregrităţii ce poate fi fizică, psihică sau materială.
Această dezorganizare poate să se opereze prin agresiune, prin folosirea forţei, conştient sau inconştient,
însă poate exista şi violenţă doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenţia de a
face rău.”
Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală
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X. A. Michaud consideră că nu poate exista un discurs universal asupra violenţei, deoarece fiecare
societate se luptă cu propria sa formă de violenţă, conform propriilor criterii şi tratează formele violenţei
cu mai mult sau mai puţin succes. „Istoric şi cultural, violenţa este o noţiune relativă, dependentă de
codurile sociale, juridice şi politice ale societăţii în care se manifestă.”
Greutatea aducerii la acelaşi numitor a consideraţiilor despre violenţă este dată şi de o oarecare
confuzie care se face cu noţiunea de agresivitate. Unii specialişti fac distincţie între cele două, considerând
că agresivitatea este un comportament sau o serie de comportamente provocatoare, pe când violenţa este
deja traducerea în faptă a intenţiilor, respectiv vătămarea.
„Violenţa este concretizarea agresivităţii, stadiul superior şi decisiv al acesteia. Disocierea
termenilor este convenţională, în comportamentul concret fiind foarte dificil de trasat o linie netă de
demarcaţie. De cele mai multe ori cele două atitudini se întrepătrund, cu trecere rapidă de la vorbă la
faptă, agresivitatea pregătind violenţa.” M. Floro face o diferenţiere între violenţă şi agresivitate pe baza
a trei criterii:
1. criteriul funcţional – agresivitatea este o potenţialitate ce permite dirijarea acţiunii; ea ţine
mai mult de gândire, de analiză, în timp ce violenţa ţine de ordinul acţiunii noastre, o acţiune
adaptată obiectivului ce trebuie atins;
2. criteriul topologic – agresivitatea ar fi mai ales internă, în timp ce violenţa e mai ales externă;
3. criteriul etic – în timp ce agresivitatea, înţeleasă ca potenţialitate care îi permite individului să
înfrunte problemele, poate fi considerată acceptabilă, violenţa, în calitatea ei de acţiune ce
produce durere, este inacceptabilă.
Majoritatea analizelor subliniază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp ce
violenţa este dependentă de cultură, educaţie şi context.
Dincolo de părerile şi cuvintele aşternute pe hârtie ale specialiştilor, impresionante şi foarte la
obiect sunt părerile copiilor despre violenţă, mai ales atunci când au simţit-o pe propria piele:
„Oamenii folosesc violenţa pentru a se răzbuna sau pentru a arăta că ei sunt mai presus de
ceilalţi, că sunt mai puternici.“(elev, clasa a VII-a).
„Violenţa este folosită ca armă împotriva cuiva care nu-ţi face pe plac.“ (elev, clasa a V-a).
Ştiaţi că...

...în „Studiul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind violenţa asupra copiilor“ lansat în 11
octombrie 2006, la New York se arată că:
• între 20-65% din copiii de vârstă preşcolară sunt intimidaţi fizic sau verbal; pedeapsa fizică
(bătaia cu mâna, cu băţul etc.) este o practică curentă în şcoli, într-un mare număr de ţări şi
determină, în mare măsură, abandonul şcolar.
• 126 milioane de copii din întreaga lume muncesc în condiţii periculoase, îndură adesea
bătăi şi agresiuni de natură sexuală din partea angajatorilor.
• 150 milioane fete şi 73 milioane băieţi din întreaga lume sunt anual violaţi sau supuşi
agresiunilor sexuale, agresorii fiind, în cele mai multe din cazuri, membri ai familiei sau
rude.
• se estimează că, anual, între 133 şi 275 milioane copii sunt martorii violenţei domestice (din
familie).
• cele mai multe acte de violenţă împotriva copiilor sunt înfăptuite chiar de cei din cercul lor
de prieteni şi cunoscuţi ori rude şi îngrijitori: părinţi, profesori, colegi de şcoală, angajatori,
tutori .
Pentru mai multe informaţii privind violenţa în rândul copiilor, accesaţi site-ul Organizaţiei Salvaţi
Copiii: www.salvaticopiii.ro şi lecturaţi documentele:
• „Studiu privind nivelul de cunoaştere al legislaţiei în domeniul protecţiei copilului în rândul
populaţiei şi al specialiştilor“, Raport de cercetare (iunie 2007)
• „Studiu privind exploatarea sexuală a copilului”, 2008
• „Cercetarea privind cunoaşterea drepturilor copilului”, 2007
8
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• „Raportul UNICEF privind situaţia copiilor în lume”, 2008
• „Dreptul nostru de a fi protejaţi împotriva violenţei: activităţi de învăţare şi lucru pentru copii şi
tineri“
• „Violenţa împotriva copilului – un ghid de lucru pentru parlamentari”
De cele mai multe ori, atunci când se vorbeşte despre agresivitate şi violenţă, în imediata apropiere
apare şi sintagma situaţie conflictuală, de aceea considerăm că este bine să punem sub lupă şi noţiunea
de conflict.
În viziunea lui U.C. Wasmuth conflictul este un „fapt social la care participă cel puţin două părţi
(indivizi, grupe, state), care (1) urmăresc scopuri diferite, neconciliabile sau chiar acelaşi scop, dar care
nu poate fi atins decât de o singură parte, şi/ sau (2) doresc să facă uz de mijloace disputate pentru a
atinge un scop anume.”
Foarte interesantă şi extrem de sugestivă este părerea lui D. Sapiro, care asociază conflictul cu un
arbore, astfel:
•
•
•
•
•
•
•

solul – mediul social în care izbucneşte conflictul (familia, colectivul, societatea);
rădăcina – cauzele multiple ale conflictului;
tulpina – (diferite părţi) – părţile implicate în conflict;
scorbura – problema clar definită a conflictului;
florile – emoţiile proprii pozitive şi negative ale celor implicaţi în conflict;
frunzele – acţiunile concrete ale persoanelor implicate;
fructul – soluţia rezolvării conflictului.

„Orice măr care nu este mâncat la timp, cade şi din seminţele lui ia naştere un nou pom. Aşa şi
orice conflict care nu este rezolvat la timp serveşte premisa pentru naşterea altui conflict.”
Conflictele pot fi: intrapersonale, interpersonale, de grup, organizaţionale, internaţionale, sociale,
industriale, revolte, revoluţii etc. Obiectul unui conflict poate ţine de: identitate, interese, necesităţi, valori,
credinţe etc.
Specialiştii spun că nu prezenţa conflictelor este problematică, acestea fiind vechi de când lumea şi
manifestându-se la toate nivelele convieţuirii umane. Forma violentă a acestora este însă o ameninţare la
adresa păcii, propagând sisteme nedrepte, care avantajează doar una dintre părţile implicate, înclinate spre
preluarea puterii şi spre impunerea propriilor interese şi care cred că doar ele deţin „adevărul absolut”.
Asemenea atitudini pot degenera cu uşurinţă în modele de gândire şi de comportament de regulă, greşite.
Nu ne propunem totuşi să intrăm în prea multe amănunte legate de conflict şi mai ales de conflictul
Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală
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violent în general, căci subiectul scrierii de faţă îl reprezintă o formă particulară a violenţei, respectiv
violenţa şcolară care, la rândul ei, poate fi considerată un caleidoscop într-un caleidoscop.

Aplicaţie
Comentaţi cu o colegă sau cu un coleg afirmaţiile:
„Să ne oprim o clipă asupra unei realităţi aparent banale: nepăsarea noastră faţă de cei
din jur, faţă de confortul minim, de bun-simţ, pe care ar trebui să-l acordăm celor care trec
pe lângă noi... Ne înghiontim, ne grăbim, ne lovim fără voie, ne oprim în mijlocul drumului
atunci când vorbim la mobil sau când ne întâlnim cu cineva... Ne manifestăm agresiv, răcnim,
gesticulăm, evitând dialogul de acomodare în spaţiul public. Comunicarea noastră vitregită
se datorează unei interdicţii vechi de peste cinci decenii de a asocia liber idei, fiinţe, grupuri,
comunităţi. Hiatusul comportamental reflectă unul de fond... Atunci când nu vom mai fi
indiferenţi la confortul celuilalt, când îi vom acorda ceea ce cerem pentru propriul nostru
confort, când locul nostru de muncă nu va mai avea o atmosferă agresivă iar strada va deveni
un loc de întâlnire și schimb destins, abia atunci întregul corp social va fi sensibil la nevoile
copilului alungat în stradă, ale infirmului desconsiderat, ale adolescentului care caută un
răspuns la întrebările vârstei lui.” (Adrian Majuru)

2. Violenţa şcolară
Teme de reflecţie
• Explicaţi preocuparea pentru violenţa şcolară.
• Dacă vă raportaţi la momentul debutului în profesia didactică, consideraţi că au avut loc
modificări în timp, în ceea ce priveşte violenţa şcolară? De ce?
În cercetarea intitulată „Violenţa în şcoală” (lucrare realizată în 2006 de specialişti ai Institutului
de Ştiinţe ale Educaţiei şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi publicată cu sprijinul financiar al
Reprezentanţei UNICEF în România), Aurora Liiceanu afirmă că „în şcoli a existat întotdeauna violenţă.
Violenţa în şcoli nu este un fenomen social cu totul nou. Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil, în
cea mai mare parte datorită mediei...
Celor care consideră că violenţa şcolară este un fenomen recent trebuie să li se amintească faptul
că, în perspectiva istorică, şcoala a fost întotdeauna asociată cu violenţa. Istoria educaţiei, a praxisului
educaţional – indiferent că vorbim despre spaţiul privat al familiei sau de cel instituţionalizat, al şcolilor
şi internatelor – evidenţiază acest lucru. 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...
Recentul interes pentru violenţa şcolară are loc în contextul în care o schimbare profundă şi
continuă a avut loc în teoria şi practica educaţională. Violenţa împotriva copiilor nu mai este tolerată,
iar faptul ca ea a existat în trecut nu justifică utilizarea ei în prezent...
Astăzi, ochiul societăţii priveşte atent ceea ce altădată era netransparent şi secret, în familie sau în
spaţiul închis al instituţiei şcolare.”
De câţiva ani se tot vehiculează concepte gen „şcoala prietenoasă”, „şcoala porţilor deschise”,
„şcoala cu ferestrele deschise” şi e normal ca dintr-o astfel de şcoală să răzbată spre exterior ecouri ale
procesului ce are loc în interior, după cum e la fel de normal ca pe uşile şi ferestrele deschise să intre
cu uşurinţă dificultăţile cu care se confruntă comunitatea/ societatea din care şcoala respectivă e parte
integrantă. Din această listă fac parte şi agresivitatea sau violenţa.
Violenţa în şcoală nu numai că există, dar parcă ia amploare pe zi ce trece, atingând rata cea mai
înaltă la nivelul învăţământului gimnazial şi liceal.
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Teme de reflecţie
• Ce este violenţa şcolară?
• Sunteţi de acord cu formularea „în şcoală violenţa ia amploare pe zi ce trece” ? De ce?
• Cum apreciaţi fenomenul violenţei şcolare din România comparativ cu violenţa şcolară din
celelalte ţări ale Uniunii Europene sau chiar din lume?
În lucrarea menţionată anterior, „Violenţa în şcoală”, specialiştii au optat pentru următoarea
definiţie operaţională a violenţei şcolare: „orice formă de manifestare a unor comportamente precum
exprimare inadecvată sau jignitoare (poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire):
• bruscare, împingere, lovire, rănire;
• comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/ comercializare de droguri, vandalism
– provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt etc.);
• ofensă adusă statului/ autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de
cadrul didactic etc.).”
N. Vettenburg (1999) vorbeşte despre existenţa în şcoli a trei forme de violenţă şcolară:
1. violenţa juvenilă normală;
2. violenţa socială, în care şcoala însăşi este victima violenţei manifestate în societate, la nivel
general;
3. violenţa anti-şcoală (distrugerea bunurilor şcolii, agresivitate şi violenţă faţă de profesori).
Când asemănăm violenţa şcolară cu un caleidoscop ne gândim nu numai la formele acesteia, ci şi la
sistemul de relaţii la nivelul cărora se manifestă. Astfel, se poate vorbi de acte de violenţă între:
elevi-elevi
profesori-elevi
elevi-părinţi
profesori-părinţi
alţi actori din interiorul şcolii şi elevi, profesori
elevi-profesori
părinţi-elevi
părinţi-elevi
părinţi-profesori
părinţi-părinţi
alţi actori din exteriorul şcolii şi elevi, profesori
„În contextul cultural şi politic european se acceptă şi se promovează ideea că şcoala trebuie să
fie un spaţiu privilegiat, al securităţii, liber de conflicte şi de manifestări ale violenţei. Interesul şi
preocuparea faţă de violenţa şcolară se află astăzi pe agenda politică a unor instituţii şi organisme
naţionale şi internaţionale, dar şi în centrul atenţiei unor structuri ale societăţii civile şi ale specialiştilor
din domeniul universitar şi academic. Faptul că multe şcoli se confruntă cu problema violenţei este bine
cunoscut la nivel global şi naţional.
Conferinţa Comisiei Europene de la Utrecht din 1997 a reprezentat momentul cel mai important în
privinţa preocupării faţă de violenţa în şcoli. Odată ce experţii au recunoscut importanţa acestei probleme,
mobilizarea şi preocuparea faţă de violenţa în şcoli a devenit înmod constant un obiectiv politic la nivel
naţional şi internaţional. Multe schimbări au urmat acestei conferinţe:
• s-a acceptat o definiţie mai largă a violenţei, subliniindu-se necesitatea construirii unui corp de
cunoştinţe obiective privind acest fenomen;
• s-a considerat necesar a se da o mai mare atenţie victimelor violenţei, prin desfăşurarea unor
anchete pentru a se cunoaşte percepţia lor, efectele victimizării şi rolul consilierii victimelor;
• s-a subliniat rolul parteneriatului şi reţelelor în comunităţile locale în prevenirea violenţei din
şcoli şi s-a subliniat importanţa recunoaşterii acestui rol de către cei implicaţi în educaţie;
• s-a evidenţiat faptul că, în ultima decadă, violenţa în şcoli a căpătat o nouă dimensiune politică.
Toate aceste evenimente, împreună cu recomandările cu care s-au finalizat, au conturat ideea că violenţa
reclamă din partea fiecărui stat un răspuns politic energic, exprimat prin:
Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală
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• conceperea şi realizarea unei politici globale şi coordonate de luptă împotriva violenţei cotidiene,
în general, şi împotriva celei şcolare, în special;
• elaborarea principalelor elemente privind activităţile prevăzute;
• desemnarea organismelor însărcinate cu coordonarea măsurilor şi a comunicării la diferite
niveluri;
• descrierea metodelor care urmează a fi aplicate.
Consiliul Europei a recomandat câteva principii directoare în confruntarea cu fenomenul violenţei
şcolare:
– conceperea prevenirii violenţei ca o dimensiune centrată pe educaţie în spiritul civismului
democratic (toleranţă şi relaţii interculturale, egalitate între sexe, respectarea drepturilor omului,
gestionarea pacifistă a conflictelor, valorizarea persoanei, a nonviolenţei);
– considerarea tinerilor ca actori şi parteneri cheie în orice acţiune desfăşurată în această
direcţie;
– conceperea unor modalităţi de acţiune înainte ca faptele de violenţă să se declanşeze, avându-se
în vedere sensibilizarea tuturor actorilor implicaţi şi prevenirea timpurie a violenţei;
– prevederea unor modalităţi de reacţie rapide şi echilibrate în cazul declanşării faptelor de
violenţă;
– conştientizarea necesităţii de acţiune la toţi actorii implicaţi şi întărirea mobilizării acestora;
– promovarea dezvoltării de schimburi, dialoguri la toate nivelurile în cadrul comunităţii;
– acordarea priorităţii în ceea ce priveşte protecţia şi îngrijirea victimelor;
– susţinerea familiilor în ceea ce priveşte exercitarea rolului lor educativ.
Chiar dacă există deja principii şi recomandări privind combaterea violenţei şcolare, acestea nu pot
fi aplicate decât într-o manieră suplă, întrucât statele europene au particularităţi în ceea ce priveşte cadrul
juridic şi instituţional menit a se implica în această luptă.” (1, Ilie-Bologa, Violenţa în şcoală)

Aplicaţii
• Cine trebuie să cunoască şi să înţeleagă situaţia reală cu privire la fenomenul violenţei
în şcoala dumneavoastră: elevii, profesorii, părinţii sau poliţia, comunitatea locală,
organizaţiile neguvernamentale etc.?
• Citiţi cercetarea „Violenţa în şcoală”. Alcătuiţi o listă cu schimbările care au avut loc în
teoria şi practica educaţională în ultimul deceniu şi care au determinat modificarea viziunii
referitoare la disciplinarea elevilor.
• Exploraţi „şantierul arheologic” al copilăriei româneşti propus de Adrian Majuru în cartea
„Copilăria la români”. Veţi descoperi cum îşi creşteau „altădată” românii copiii şi ce
aşteptări aveau de la şcoală şi de la comunitate. „Altădată era mai uşor să creşti un copil.”
Aşa să fie?
• Studiaţi Legea 272 din 21 iunie 2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor
copilului. Care articole vizează intervenţia educatorilor atât în şcoală cât şi în afara şcolii, în
vederea facilitării respectării acestor drepturi?
Ştiaţi că...

... există o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, activă în domeniul protecţiei drepturilor
copilului, numită Telefonul Copilului. Aceasta a pus la dispoziţie la nivelul întregii ţări, numărul
de telefon unic 116111, către care se pot efectua apeluri gratuite în reţeaua Romtelecom.
Așadar, dacă ești copil și ai o problemă sau ești părinte și copilului tău i se încalcă drepturile,
poţi solicita ajutorul acestei Asociaţii.
Pentru mai multe informaţii accesaţi www.telefonulcopilului.ro
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CAPITOLUL

2
1. Forme de manifestare a violenţei şcolare
Teme de reflecţie
• În şcoala în care predaţi, există comportamente agresive/ violente pe care nu le înţelegeţi
sau în faţa cărora nu ştiţi cum să reacţionaţi? Cum procedaţi în cazul în care răspunsul la
întrebare este afirmativ?
• Care credeţi că este proporţia între violenţa dintre: elevi și elevi; elevi și profesori; profesori
și elevi? De ce?
Să analizăm îndeaproape câteva din formele de manifestare ale violenţei în şcoală. Citiţi cu atenţie
situaţiile prezentate în oglinzile de mai jos şi încercaţi să identificaţi situaţii similare din unitatea de
învăţământ în care vă desfăşuraţi activitatea.
Oglinda 1

A.I. este elev în clasa a VI-a la o școală din mediul rural. De când a început anul școlar, ţinta
atacurilor sale este unul dintre colegii săi de clasă, I.V. A.I. nu ratează nici o ocazie ca săl jignească pe I.V.: Ce faci, bă, Păsărilă, încă nu ţi-ai luat zborul? Maică-ta și taică-tu sunt
demult în ţările calde! Tu ce-aștepţi? Nu vezi că vine iarna? Sau ai rămas să-mi păzești
găinile?
A. Acesta este un exemplu de violenţă verbală, mai precis jignire cu referire la trăsături fizice
(respectiv înălţimea), între elevi. Violenţa verbală se foloseşte pentru a controla o persoană sau emoţiile
acesteia. Formele pe care le poate lua sunt: poreclire, tachinare, imitare în scop denigrator, insulte,
ridiculizarea aspectului fizic etc. În multe cazuri, violenţa verbală declanşează fenomene de violenţă
fizică.

Aplicaţii
1. Bifaţi cauze posibile ale comportamentului elevului din oglinda 1 sau identificaţi altele:
comportament des întâlnit în perioada pubertăţii, când copiii sunt mult mai sensibili și
mai critici la schimbările fizice și psihice prin care trec;
teribilismul vârstei;
dorinţa de a ieși în evidenţă, de a se face cunoscut și apreciat în grup;
stereotipuri generate de diferenţa de etnie;
o dispută mai veche nerezolvată, dintre cele două părţi.

Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală
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Aplicaţii
2. Ce modalităţi aţi folosi pentru a preveni sau ameliora situaţia prezentată?
– medierea potenţialului conflict prin intervenţia unei persoane neimplicate în situaţia
respectivă (de exemplu, psihologul sau consilierul școlii, dirigintele);
– acordarea unui avertisment scris elevului care și-a jignit colegul;
– scăderea notei la purtare;
– sesiuni speciale (în scopul prevenţiei), în orele de limbă și comunicare, educaţie civică,
dirigenţie etc., având ca subiect „Imaginea de sine” sau „Porecla cea de toate zilele – fericire
sau calvar?”
3. Comentaţi împreună cu colegii afirmaţiile unui profesor de la Școala nr. 119 „Vasile
Voiculescu”, București:
„N-am spus însă nimic despre înjurături. Băieţii mai ales – deși și unele dintre fete nu se simt
deloc complexate – înjură în modul cel mai firesc cu putinţă, la fel cum respiră, metodic,
sistematic, cu siguranţa exerciţiului bine stăpânit. Uneori am senzaţia că înjurătura e golită
de sensul ei propriu, devenind un simplu apendice stilistic, căpătând funcţii adverbiale sau
onomatopeice, fiind inserată în discurs cel mult ca un semn oarecare de punctuaţie.
Personal, consider că agresivitatea și violenţa verbală sunt cele mai nocive, într-un eventual
clasament al formelor de manifestare a violenţei. Cuvintele rele,cuvintele urâte, malul gros al
cuvintelor murdare sau nedrepte, dor, rănesc, creează suferinţe și traume greu vindecabile.
Forţa cuvântului este de departe cea mai teribilă forţă pe care o avem la dispoziţie iar binele
sau răul pe care-l poate genera această forţă sunt imense.” (Sorin Berbec)
Oglinda 2

„ A secat apa la cișmea, fetiţo? Până când să te mai suportăm și eu, și colegii tăi? Din cauza
unora ca tine îngheţăm în toiul iernii cu geamurile deschise. Cum te trimite maică-ta la școală
în halul ăsta de murdară? Bani de ţigări și de cafea are, dar să-ţi cumpere un șampon și un
săpun nu.”
B. Acesta este un alt exemplu de violenţă verbală, între profesor şi elev. Este o formă de
manifestare a dispreţului şi de umilire a elevei în faţa întregului colectiv.

Aplicaţii
1. Bifaţi cauze posibile ale comportamentului cadrului didactic din oglinda 2 sau identificaţi
altele:
atitudine protectoare și grijă a educatorului faţă de starea sănătăţii celorlalţi elevi ai
clasei;
lipsa unor cunoștinţe elementare despre valori, în special despre tactul pedagogic
al cadrului didactic;
stereotipuri generate de diferenţa de etnie;
un conflict mai vechi, nerezolvat între cadrul didactic și familia elevei;
supărare sau frustrare generată de probleme personale cu care educatorul se
confruntă.
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Aplicaţii
2. Ce modalităţi aţi folosi pentru a preveni sau ameliora situaţia prezentată?
– medierea conflictului prin intervenţia unei persoane neimplicate în situaţia respectivă (de
exemplu, psihologul sau consilierul școlii, dirigintele);
– excluderea elevei de la ore până la remedierea cauzelor care au declanșat situaţia;
– susţinerea orelor de igienă cu întreaga clasă;
– consilierea elevei în cauză;
– iniţierea unor discuţii colegiale despre valori comportamentale între cadre didactice;
– sancţionarea cadrului didactic;
– scăderea notei la purtare a elevei.
Oglinda 3

O, supărările între fete!...
Aurica a jignit-o pe Nușa. Cum? În ce împrejurare? N-are însemnătate... A jignit-o, asta-i de
ajuns. De atunci, cele două nu-și mai vorbesc, nu se mai privesc.
– Getuţo, du-te și cere-i tu compasul Aurichii... dar nu care cumva să afle că-i pentru mine.
– De ce, tu?
– Suntem certate.
– Vai, tu! se miră sincer mijlocitoarea. Eraţi cele mai bune prietene! De ce v-aţi certat?
– Nu pot să-ţi spun.
– Da? Să știi că mă supăr.
– Stai... Știi de ce sunt supărată pe ea? M-am supărat acum trei zile, pentru că nu i-am spus
de ce eram supărată cu tine acum cinci zile.” (Mircea Sîntimbreanu, Recreaţia mare)
Aplicaţii
1. Bifaţi cauze posibile ale comportamentului elevelor din oglinda 3 sau identificaţi altele:
la pubertate, este esenţială satisfacerea nevoii de a face parte dintr-un grup care are
un cod, anumite locuri de întâlnire, ritualuri, în care curiozitatea este satisfăcută;
nevoia de respectare a unui set de valori al grupului;
nevoia de a avea încredere în grupul de prieteni, de a împărtăși secrete;
nevoia de a experimenta o varietate de comportamente, atitudini și acţiuni;
instabilitate emotivă datorată vârstei.
2. Ce modalităţi aţi folosi pentru a preveni sau ameliora situaţia prezentată?
– această situaţie nu necesită o intervenţie din partea adulţilor, întrucât motivele certei
între fete sunt copilărești;
– sesiuni speciale în cadrul orelor de limbă și comunicare, educaţie civică sau dirigenţie,
având ca subiect „Prietenul/ Prietena mea”;
– consilierea grupului de prietene.

Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală
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Ştiaţi că...

...diferenţele structurale și funcţionale la nivel hormonal și cerebral marchează diferenţe între
fete și băieţi, în comportamentele manifestate în contextele de interacţiune socială.
Numărul redus de comportamente agresive și competitive la fete se explică prin prezenţa
unei mai mari cantităţi de estrogen. Testosteronul este un hormon secretat în cantităţi
mai mari la băieţi. El favorizează prezenţa manifestărilor agresive în situaţii conflictuale,
competitive dar și a încrederii în forţele proprii.1
Oglinda 4

M. este o fată timidă și tăcută din clasa a IV-a. Stă singură în ultima bancă și rareori își ridică
ochii din pământ. Nu înţelege multe din lucrurile ce se petrec în jurul ei. Nu înţelege de ce nu
poate să descifreze taina cititului și a scrisului așa cum fac ceilalţi colegi ai ei, nu înţelege de
ce nimeni nu se joacă cu ea în pauze, nu înţelege de ce nimeni nu o întreabă niciodată nimic.
Creioanele colorate sunt singura ei bucurie...
B. Acesta este un exemplu de violenţă psihologică, o violenţă ascunsă, care invadează suflete şi
gânduri, care sapă adânc şi împovărează, care duce la pierderea încrederii în propria persoană. Treptat,
persoana care este expusă umilinţelor ajunge să creadă în ele şi să le transfome în părţi ale sinelui. Forme
ale violenţei psihologice sunt excluderea, respingerea, izolarea, criticarea, ameninţarea, coruperea etc.
În violenţa psihologică sunt incluse şi comportamente pe care le trecem foarte uşor cu vederea:
refuzul de a comunica, refuzul de a primi sau oferi ajutor, refuzul de a da curs solicitărilor, indiferenţa,
ignoranţa etc. În exemplul dat în oglinda 5 poate fi vorba atât de violenţă la nivelul relaţiilor elevi-elevi
cât şi la nivelul profesori-elevi.

Aplicaţii
1. Bifaţi cauze posibile ale comportamentului elevei din oglinda 4 sau identificaţi altele:
hiperemotivitate;
întârziere mintală;
tulburări de scris-citit (dislexie, disgrafie);
excludere de către elevi din orice grup (al clasei sau al fetelor) pentru că nu este
„asemeni celorlalţi”;
critici repetate ale cadrului didactic nemulţumit de neputinţa elevei de a face faţă
cerinţelor pe acest nivel de vârstă;
violenţă în familie.
2. Ce modalităţi aţi folosi pentru a preveni sau ameliora situaţia prezentată?
– cursuri de educaţie incluzivă la care să participe cadrul didactic, astfel încât să
conștientizeze necesitatea desfășurării unor demersuri educative, care să formeze imagini
de sine pozitive în rândul tuturor elevilor și care să pună în valoare diferenţele dintre
aceștia;
– consilierea elevei împreună cu familia din care face parte;
– jocuri didactice sau dezbateri cu subiectele „Cine sunt eu?”, „E OK să fii diferit!” etc.

1 Pentru a afla mai multe despre educaţia de gen, citiţi publicaţia „Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor”, Centrul Parteneriat pentru
Egalitate, 2004 ( www.cpe.ro)

16

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

Ştiaţi că...

• dislexia vizuală reprezintă dificultatea de cunoaștere a simbolurilor grafice și/ sau de
înţelegere a textului citit.
• dislexia auditivă înseamnă neputinţa de a pune în relaţie simbolurile cu sunetele și/ sau
dificultăţi la sinteza fonematică.
• disgrafia se referă la dizabilităţi importante în reprezentarea grafică a simbolurilor,
cuvintelor și punctuaţiei.
• dislalia reprezintă pronunţia incorectă a diferitelor foneme (de exemplu, absenţa sunetului
„r” sau pronunţia lui graseiată).
• „educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei școlare,
având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine
participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.” (MEN și
UNICEF, 1999)
În Declaraţia de la Salamanca se spune că „școala obișnuită, cu orientare incluzivă reprezintă
mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care creează
comunităţi primitoare, construiesc o societate incluzivă și oferă educaţie pentru toţi”.
Oglinda 5

Holul liceului s-a transformat joi într-un adevărat câmp de luptă, protagoniști fiind peste 30
de elevi din două clase, una de-a XI-a și una de-a XII-a.
Bătaia a izbucnit în timp ce elevii celor două clase se îndreptau spre laboratoare, timp în care,
un elev de-a XI-a l-a înghiontit, din greșeală, pe unul dintre colegii săi din clasa mai mare.
În acel moment, fără să aștepte explicaţii, elevii mai mari au tăbărât cu pumnii și picioarele
pe colegii lor, bătaia durând până la sosirea cadrelor didactice, care cu greu au reușit să-i
despartă pe elevi.” (www.realitatea.net, 10 martie 2007)
C. Acesta este un exemplu de violenţă fizică. Violenţa fizică însumează toate actele fizice care se
fac cu intenţia de a face rău unei persoane.

Aplicaţii
1. Bifaţi cauze posibile ale comportamentului elevilor din oglinda 5 sau identificaţi altele:
la vârsta dificilă a adolescenţei, a te măsura cu ceilalţi face parte din afirmarea
identităţii sexuale masculine;
forţa fizică și manifestarea ei ostentativă pot fi percepute ca dovezi de curaj și
independenţă;
confruntarea fizică directă reprezintă un mijloc decisiv de câștigare a stimei și
admiraţiei celor din jur și totodată de stabilire clară a unei ierarhii (mai ales când
există și un public);
dorinţa de a câștiga respect și accesul la un anumit statut;
uneori elevii acţionează în funcţie de comportamentul întregului grup, de teama de a
nu fi daţi la o parte; participarea poate însemna solidaritate, prestigiu sau onoare;
răspunsul agresiv poate fi o descărcare în spaţiul școlii a unor comportamente similare
la care copilul/ copiii au fost expuși în mediul familial;
imitarea unui model relaţional văzut în mass-media – „importul unui model de
conduită”;
efectul unei zile caniculare.
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Aplicaţii
2. Ce modalităţi aţi folosi pentru a preveni sau „stinge“ conflictul declanșat?
– medierea conflictului prin intervenţia unei persoane neimplicate în situaţia respectivă
(de exemplu, psihologul sau consilierul școlii, dirigintele);
– descărcarea energiei acumulate și satisfacerea nevoii de afirmare prin organizarea
periodică de activităţi competiţionale pe terenul de sport;
– organizarea de activităţi extrașcolare diversificate, în funcţie de interesele elevilor;
– identificarea de modalităţi atractive de petrecere a timpului în școală, în scopul creării
unei culturi a școlii; fiecare elev ar trebui să se simtă parte integrantă a grupului elevilor
școlii respective.
Toate aplicaţiile propuse în acest capitol ne conduc spre concluzia că nu există reţete unice de
rezolvare a situaţiilor în care apare agresivitatea sau violenţa, pentru că sunt mult prea multe variabile
în joc: fiecare copil sau adult e o persoană diferită de celelalte, cu un anumit temperament şi anumite
trăsături de caracter, care a crescut într-o familie diferită de celelalte, cu un anumit set de valori, care
frecventează o şcoală diferită sau are un loc de muncă diferit, într-o comunitate diferită, care face parte
din unul sau mai multe grupuri, cu anumite nevoi, dorinţe, aspiraţii etc.
Există modalităţi de acţiune care în unele cazuri merg, iar în altele nu. Ele sunt potrivite doar dacă
se analizează cu multă responsabilitate, în fiecare caz, factorii generatori ai violenţei şi motivele care au
condus la declanşarea acesteia.

2. Factorii generatori ai violenţei şcolare
Teme de reflecţie
• De ce credeţi că este necesar să cunoaşteţi factorii generatori ai violenţei şcolare?
Consideraţi că există suficiente resurse de informare, sprijin şi consiliere privind
problematica violenţei în şcoală? Cine, cum şi când ar trebui să ofere toate aceste resurse?
• Credeţi că există diferenţe între şcoli în ceea ce priveşte fenomenul violenţei şi formele de
manifestare ale acestuia? Dar elemente comune tuturor şcolilor din România? Care sunt
acestea?
• La ce nivel ar trebui gândită o strategie eficientă privind prevenirea violenţei în şcoală: la
nivel naţional, la nivelul comunităţii sau la nivelul şcolii?
Ştiaţi că...

...SIVECO România a întreprins în rândul elevilor, profesorilor și altor persoane exterioare
școlii, din întreaga ţară, un sondaj cu privire la fenomenul violenţei din școli, cu ocazia celei
de a 13-a ediţii a Forumului Naţional de Dezbateri ARDOR. Conform rezultatelor sondajului,
responsabilitatea pentru propagarea violenţei, sub toate formele ei, a fost împărţită între:
• stradă/ anturaj (75%)
• mediul familial (54%)
• mass-media (23%)
• școală (21%).
Aşadar, violenţa şcolară este generată atât de factori externi şcolii: factorul individual, factorul
familial, factorul social, cât şi de factori interni, respectiv şcoala în sine ca sursă de violenţă.
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A. Factorii individuali pot fi grupaţi în două categorii:
• factori dependenţi de zestrea ereditară şi de structura neuro-psihică a unei persoane (debilitate
mintală, hiperemotivitate, autism, tendinţe agresive etc.);
• factori care ţin de unele particularităţi ale personalităţii (cum ar fi diferite tulburări de caracter
formate sub influenţa unor factori de mediu).
Există mai multe teorii psihologice – teoria personalităţii criminale (J. Pintel), teoria disocialităţii
(R. Mucchielli) şi teoria autocontrolului (T. Hirschi şi M. Gottfredson) – conform cărora se poate
contura un portret al unei persoane cu comportament deviant, datorat unor astfel de factori individuali:
egocentrism, intoleranţă la frustrare, autocontrol deficitar, impulsivitate, absenţa sentimentelor morale,
indiferenţă şi dispreţ faţă de activităţile sociale utile, imagine falsă despre lume, dorinţa realizării unei
vieţi uşoare, fără muncă, stima de sine scăzută, opoziţia faţă de normele juridice. În majoritatea cazurilor,
aceste trăsături apar încă din copilărie şi se amplifică în preadolescenţă şi adolescenţă.
B. Factorii familiali se referă la climatul afectiv din familie, la coeziunea familială, la statusul
economic şi cultural.
Foarte mulţi părinţi se plâng de copiii lor care, de la cele mai fragede vârste, nu se poartă respectuos,
civilizat cu ei, care li se adresează folosind invective, care vorbesc răstit, ţipă, bat din picior, se enervează
când nu li se face pe plac, aruncă şi distrug lucrurile din jur, ameninţă, insultă, intervin în discuţii nepoftiţi
etc. O analiză simplă arată că, în cele mai multe cazuri, toate aceste atitudini, comportamente, expresii
sunt copiate de copii chiar de la adulţii din jurul lor. Ne place sau nu, copiii observă şi imită, iar pe măsură
ce cresc, sunt mult mai greu de convins că nu aşa se procedează, de vreme ce au avut „profesori” atât de
buni.
Studii realizate de A. Bandura şi H.R. Walters arată că cei mai mulţi copii agresivi provin din
familii în care părinţii sunt agresivi şi adoptă metode de disciplinare neadecvate, bazate pe violenţă.
Lucrurile se complică şi mai mult atunci când în astfel de familii sunt şi cazuri de alcoolism, imoralitate
şi antecedente penale. În special, în perioada preadolescenţei şi adolescenţei, copiii care provin din familii
cu perturbări ale climatului moral şi socio-afectiv se pot asocia mai uşor grupurilor delictogene.

Teme de reflecţie
• Cum aţi putea comenta afirmaţiile: „Copilăria netrăită e ca o bombă cu ceas... Fericiţi cei
ce surâd revăzându-şi, cu ochii închişi, copilăria, vremea nemărginită, ritmată de joacă,
de iubirea părinţilor, plină de poveştile bunicilor şi mângâierile lor! Pentru ceilalţi, pentru
cei mulţi, golurile din economia acestor rubrici nu se anulează de la sine. Dimpotrivă,
cumulate, exacerbate, ele se regăsesc în frustrările şi angoasele adulţilor. Copilăria netrăită
îndeajuns se revoltă la maturitate şi răscoleşte lumea adulţilor – cu proprii copiii lor copii:
unii sunt neînţelegători, indiferenţi sau agresivi, alţii, dispuşi să se apropie, sunt adesea
depăşiţi de condiţia de părinte, care cere timp şi energie sufletească.”
• Cum credeţi că aţi putea interveni în calitate de educator, atunci când vă confruntaţi cu
situaţii în care este evident că agresivitatea/ violenţa copiilor este generată de factorul
individual sau familial?
C. Factori care ţin de contextul social mai larg
Mediul social conţine numeroase surse de influenţă de natură să inducă, să stimuleze şi să întreţină
violenţa şcolară, cum ar fi: situaţia economică, inegalităţile sociale, criza valorilor morale, slăbiciunea
mecanismelor de control social care să vegheze la aplicarea legilor, mass-media, lipsa de cooperare a
instituţiilor implicate în educaţia şi protecţia copiilor etc.
Specialiştii spun că într-o fostă ţară comunistă, cum e România, creşterea violenţei poate fi pusă pe
seama unui complex de factori precum: liberalizarea mass-media, lipsa exerciţiului democratic, creşterea
libertăţii generale de mişcare, slăbirea autorităţii statului şi a instituţiilor angajate în respectarea legii,
accesul la mijloace de agresiune (I. Radu, 1994).
G. Basiliade (1978) vorbeşte şi despre: contradicţiile dintre stadiile diferite de dezvoltare socioeconomică a zonelor ţării, dintre diferitele modele socio-culturale, dintre normativele morale ale societăţii
globale şi moralitatea unor categorii de grupuri şi persoane, dintre valorile moral-cetăţeneşti şi jurudice şi
Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală
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modul individual sau colectiv de raportare la ele.
Cât de uşor ar trebui să le fie adolescenţilor să afle ce îşi doresc să fie şi cum îşi doresc să fie, întro societate inconsecventă în cerinţele pe care le emite şi care se află într-o continuă schimbare, lăsând
în urmă valori vechi şi adoptând altele noi? Atâta vreme cât se iau decizii arbitrare cu privire la tratarea
unor situaţii problemă şi persoane adulte, nu e de mirare că tinerii sunt derutaţi şi încearcă să-şi manifeste
supărarea şi frustrarea cum le e mai la îndemână.
Un alt aspect care merită menţionat aici este legat de faptul că mijloacele de comunicare în masă
propagă în rândul copiilor atitudini antisociale, prin conţinutul neadecvat pe care îl promovează uneori.
Cercetările specialiştilor A. Bandura sau S. A. Ross şi L. Berkowitz arată că toţi copiii pot fi afectaţi
de violenţa „emanată“ de unele filme, mai ales dacă violenţa e promovată de eroul simpatic, cu care
aceştia se identifică. Unii adolescenţi apreciază în filme doar scenele agresive, luate ca atare, fără să facă
distincţia necesară între agresivitatea prosocială şi cea antisocială, fiind interesaţi mai mult de tehnicile
agresiunii, pe care le pot învăţa pentru a le utiliza la rândul lor. Nu numai filmele răspândesc modele de
agresivitate şi violenţă ci şi muzica, aflată la îndemâna oricărui preadolescent sau adolescent. Se ajunge
până într-acolo încât, prin unele versuri, violenţa este văzută ca unic mijloc de supravieţuire.

Temă de reflecţie
Cunoașteţi cântecele preferate ale elevilor dumneavoastră? Consideraţi că ar fi util ca,
într-unul din momentele dedicate cunoașterii copiilor, să faceţi o analiză de mesaj a versurilor
unuia dintre cântecele „la modă”? De ce?
Tot în contextul social, un rol aparte îl au grupurile din care elevii fac parte sau, altfel spus,
anturajul. Pot fi grupuri de prieteni, de cunoscuţi sau grupuri aflate în imediata apropiere a şcolilor sau
liceelor.
Dorinţa de a face parte dintr-un grup cu o anumită identitate implică dovezi de loialitate, iar
participarea sau protecţia faţă de actele de violenţă pot fi astfel de dovezi. Cercetările arată că elevii
violenţi preferă grupul mic, în care ei se simt solidari prin împărtăşirea aceloraşi valori şi prin satisfacţia
dată de exprimarea Eului în condiţii de grup. Aderarea la un astfel de grup are la bază nevoia de
comunicare prin relaţionare cu semenii lor, în afara mediului şcolar şi a familiei. Astfel, copiii îşi pot
compensa constrângerile şi frustrările familiale sau şcolare şi îşi pot manifesta tendinţele de autoafirmare
sau exersarea unor comportamente dorite.

Aplicaţie
Realizaţi în rândul elevilor un sondaj, folosind chestionare sau interviuri individuale, prin
care să aflaţi posibile răspunsuri la întrebarea „Care este modelul tău în viaţă?”. Comparaţi
rezultatele obţinute cu cele ale Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, care expune în cifre clare
dezorientarea tinerilor:
• 36,5 % s-au declarat influenţaţi de vedete;
• 7,5 % şi-au găsit modele printre profesori –„nu este deloc atractiv să ajungi sărac şi cu
carte, cu un statut social marginal”;
• 1,2 % din liceeni îşi îndreaptă simpatia către oamenii de cultură;
• pentru 0,2 % modelul de urmat este omul de afaceri şi „poţi ajunge în această postură fără
a face şcoală”; la fel se spune şi despre modelul om politic;
• un mare procent al elevilor consideră că şcoala nu are legătură cu viaţa reală sau nu oferă
informaţii utile şi nu este centrată pe nevoile lor.
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D. Şcoala ca sursă de violenţă

Teme de reflecţie
• Credeţi că şcoala în care vă desfăşuraţi activitatea este un spaţiu al violenţei? Care sunt cele
mai importante surse ale violenţei pe care le-aţi observat?
• Cum ar putea fi îmbunătăţită comunicarea între elevi – profesori – părinţi? Cine credeţi că
ar trebui să facă primul pas? Cine sau ce ar fi cel mai dificil de schimbat?
Dacă, atunci când este vorba de factorii individuali, familiali şi factorii care ţin de contextul social
mai larg, nu putem vorbi de o intervenţie hotărâtoare pentru prevenţia fenomenului violenţei din partea
educatorilor, atunci când vine vorba despre ce se întâmplă în şcoală, perspectivele se schimbă.
Ştiaţi că...

• ...în studiul realizat de compania SIVECO România, peste 73% dintre participanţi au văzut
în şcoală un mediu capabil să îndepărteze elevii de fenomenul violenţei şi să-i ferească de
contactele cu situaţiile conflictuale.
Situaţia nu este însă atât de simplă cum ar părea, căci am văzut că în şcoală, violenţa se poate
declanşa între diverşi actori. Dacă, în fazele de început ale educaţiei şcolare, predomina violenţa
profesorului asupra elevilor, ca practică de disciplinare, democratizarea educaţiei a schimbat sensul
violenţei mai mult dinspre elevi către elevi şi dinspre elevi către profesori.

Aplicaţie
Completaţi tabelul de mai jos cu alte decalaje care ar putea sta la baza declanşării
fenomenelor agresive/ violente între elevi şi profesori sau profesori şi elevi:
Elevii

Profesorii

vor să fie trataţi ca fiinţe mature, responsabile.

percep elevii ca fiind dependenţi de ştiinţa lor.

doresc un stil al disciplinei şcolare bazat pe
negociere, care să ţină cont de capacitatea lor de
autodirijare.

preferă stilul bazat pe supraveghere şi control
excesiv.

pun preţ pe utilitatea imediată a cunoştinţelor,
care îi ajută să se îndrepte spre profesia dorită

valorizează
moralitatea.

doresc răspunsuri la întrebări din viaţa de zi cu zi
şi nu îi interesează teoria.

au o materie de predat, după o anumită programă,
căci „vine inspecţia în control”.

sunt interesaţi mai ales de notă decât de ceea ce
învaţă.

sunt interesaţi mai ales de achiziţiile elevilor în
plan cognitiv şi mai puţin în plan emoţional şi
social.

îşi doresc profesori înţelegători, apropiaţi,
deschişi la dialog, empatici, capabili să
personalizeze relaţia de educaţie.

îşi doresc elevi liniştiţi şi conformişti, care să nu
mai comunice neautorizaţi, pe subiecte care sunt
în afara lecţiei.
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O analiză în profunzime a relaţiilor dintre elevi şi profesori sau dintre profesori şi elevi scoate la
iveală faptul că poate fi vorba fie despre un conflict între generaţii, fie despre un conflict de status (rol)
sau chiar despre amândouă.
Conflictul între generaţii este un conflict inevitabil, datorat evoluţiei societăţii în general
şi se referă la creşterea distanţei culturale dintre „bătrâni” şi „tineri” din cauza accelerării în special a
progresului tehnic.
Fiecare conflict care se naşte între generaţii are profilul socio-cultural al perioadei istorice pe care o
traversează.

Teme de reflecţie
• V-aţi confruntat cu prejudecăţi de genul: ...„pe vremea mea...” sau ...„copiii/ tinerii din ziua
de azi sunt obraznici, nu mai ştiu ce e respectul...” sau ...„noi ştim cel mai bine ce e bine
pentru voi...”?
• Aţi suferit din cauza percepţiilor deformate asupra realităţii, din cauza gândirii
conservatoare, rigide, sau a afectivităţii negative (teamă, anxietate), din cauza
hiperprotecţiei sau dimpotrivă a indiferenţei?
• Câţi dintre adulţii care au fost sau care vor fi, s-au gândit la faptul că nu trebuie să limiteze
copiii la propria educaţie, căci aceştia s-au născut în alte vremuri?
Conflictul de status între profesori şi elevi se explică prin faptul că profesorii sunt percepuţi în
special prin prisma rolului lor de evaluatori şi nu al aceluia de formatori. Oamenii de la catedră sunt
priviţi în foarte puţine cazuri, drept persoanele care te ajută să-ţi găseşti un drum în viaţă. Metodele şi
procedeele folosite în procesul de învăţare fac apel fie la constrângere, fie la participare. Constrângerea
îngrădeşte dezvoltarea liberă şi creativă a personalităţii elevilor. Participarea solicită un efort crescut din
partea elevilor, efort pe care mulţi nu sunt pregătiţi sau nu doresc să îl facă.
Uneori, profesorii îşi exprimă „puterea” printr-o atitudine de superioritate sau prin indiferenţă.
Aceste atitudini nu fac altceva decât să accentueze descurajarea şi lipsa încrederii în forţele proprii a unora
dintre copii. Rezultatele se văd imediat în felul în care aceştia răspund: sunt pasivi la lecţie sau perturbă
orele, au atitudini ostile, provocatoare, refuză să comunice, absentează etc.
Într-un studiu experimental, I. Hăvârneanu a constatat că elevii percep următoarele forme de
agresivitate din partea profesorilor (enumerate în ordine descrescătoare, de la cea mai agresivă la cea mai
puţin agresivă):

 Folosirea tonului ridicat
 Evaluarea neobiectivă
 Intimidarea
 Adresarea de injurii/ jigniri
 Ameninţări
 Loviri
 Nervozitate permanentă
 Ironie
 Absenţa răspunsului la solicitări
 Altele
Dacă elevii sunt nemulţumiţi de anumite comportamente ale profesorilor, nici aceştia din urmă nu
par mai fericiţi. În documentul de lucru al Serviciilor Comisiei Comunităţilor Europene, intitulat „Şcoli
pentru secolul XXI” se arată că responsabilităţile cadrelor didactice sunt în creştere:
• lucrează cu grupuri de elevi mai eterogene decât înainte (în ceea ce priveşte limba maternă, genul,
etnia, credinţa, competenţele etc.);
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• li se solicită să înveţe din mers şi cât mai rapid posibilităţile oferite de noile tehnologii;
• răspund cererii de învăţare individualizată şi îi ajută pe elevi să devină autonomi în învăţare pe
toată durata vieţii;
• îşi asumă sarcini suplimentare de luare a deciziilor şi de gestionare, care decurg din creşterea
autonomiei şcolilor etc.
Mai mult, numeroase şcoli se confruntă cu situaţii dificile, iar în multe state membre, se
înregistrează un comportament agresiv al elevilor faţă de cadrele didactice. Un studiu recent a indicat 37
de factori privind mediul şi organizarea care provoacă stress şi boli conexe în rândul cadrelor didactice.
Printre formele de violenţă manifestate de elevi faţă de profesori sunt enumerate:
• întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fuga de la ore, acte de indisciplină în timpul
programului şcolar, ignorarea voită a mesajelor cadrelor didactice;
• refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudini ironice faţă de profesori;
• gesturi sau priviri ameninţătoare, injurii, jigniri şi chiar agresiuni fizice.
Uneori, atitudinea ironică a elevilor (în special faţă de evaluarea profesorilor) este susţinută şi
încurajată chiar de către unii părinţi, care o consideră o pedeapsă îndreptăţită acordată profesorilor care
„merită acest lucru”. Sunt mulţi părinţi nemulţumiţi care:
• nu au încredere în şcoală ca mediu de educaţie şi în cadrele didactice ca modele pentru copiii lor;
• nu cunosc sau nu înţeleg aspecte legate de regulamentul sau curriculumul şcolar;
• doresc note mari pentru copiii lor, chiar nemeritate, pentru că acestea influenţează
admiterea într-o treaptă superioară de şcolarizare etc.
Motivele enumerate conduc la comportamente inadecvate faţă de educatori, începând cu ironiile,
continuând cu discuţii aprinse şi ajungând uneori chiar la violenţă fizică. În condiţiile date, neavând
sprijinul familiei, care este principalul responsabil de creşterea şi educarea copiilor, nu e de mirare că
multe cadre didactice răspund cu aceeaşi monedă sau părăsesc sistemul.
Nu numai în România se întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte păstrarea cadrelor didactice cu
experienţă. La nivel global, în ţările pentru care există date disponibile, majoritatea cadrelor didactice
afirmă că se retrag din activitate atunci când li se oferă ocazia. Se ridică astfel întrebări cu privire la
condiţiile de muncă şi sprijinul necesar cadrelor didactice: Cum poate fi format şi sprijinit personalul din
şcoli pentru a putea face faţă provocărilor cu care se confruntă?
Situaţiile conflictuale dintre elevi sunt îngrijorătoare şi într-o continuă ascensiune. Cauzele pot fi
diverse.

Aplicaţie
Continuaţi lista de mai jos cu alte cauze pe care le-aţi identificat la clasele în care vă
desfăşuraţi activitatea:
– trăsături specifice vârstei, cum ar fi nevoia de libertate şi de manifestare a propriei
individualităţi, de impunere într-un grup, inclusiv prin violenţă fizică;
– management defectuos al clasei în grupuri eterogene (situaţia socio-economică,
diversitatea apartenenţei etnice sau religioase, etc.;
– lipsa unei culturi a jocului, mai ales a jocului în grup şi în echipă;
– apariţia unor „găşti” ca manifestare a subculturilor şcolare;
– difuzia fenomenelor de violenţă din afara şcolii sau din imediata apropiere a
acesteia, în spaţiul şcolar propriu-zis
–
–
–
Un aspect deloc de neglijat este referitor la cadrele didactice, care „nu colaborează cu părinţii şi
cu specialiştii în consiliere şcolară pentru a identifica soluţii optime de rezolvare a violenţei elevilor. De
cele mai multe ori, aceştia recurg la reclamarea comportamentelor copiilor către familiile acestora, prin
responsabilizarea totală şi libertatea de a stabili singuri metoda de rezolvare a problemelor.” („Violenţa
în şcoală”)
Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală
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CAPITOLUL

3
1. Despre valori
Teme de reflecţie
• Ce este important să fiţi/ să deveniţi, ca să vă consideraţi persoane împlinite?
• Care sunt valorile la care sub nicio formă nu aţi renunţa?
• Ce aţi vrea să se spună despre dumneavoastră în ceea ce priveşte axa valorilor care vă
guvernează viaţa?
Problematica valorilor este încă o provocare. De la „valori universale” la „valori individuale”,
discuţia publică poate releva aspecte diverse. Valoarea, ca măsură a unui comportament autonom
şi responsabil, ghidează individul în relaţie cu ceilalţi şi declanşează reacţiile la mediu. Are câteva
caracteristici importante: se dezvoltă de timpuriu în viaţă, este rezistent la schimbare, se dezvoltă din
experienţele directe cu oamenii şi în special cu membrii familiei, se formează în medii socioculturale
diferite, prin comportamente şi atitudini observate şi experimentate.
Valorile sunt acele comportamente, procese de gândire, trăsături de caracter, pe care societatea
le consideră intrinsec bune, cu rezultate dezirabile, care merită să fie preluate de alţii. Şi aici este
conştientizată relaţia dintre morală şi liberul arbitru. Dezvoltarea caracterului moral al tinerilor este o
condiţie esenţială pentru continuarea civilizaţiei. Astfel, educaţia devine un element important, atâta timp
cât comportamentul moral necesită empatia şi creativitatea celorlalţi. O întrebare fundamentală intră în
discuţie: „cum se pot constitui la copil elementele moralităţii?” (Durkheim, 1925). Răspunsul lui Emile
Durkheim este unul tranşant: nu putem deveni fiinţe morale decât asimilându-ne societăţii prin adaptare
la valorile promovate de aceasta. Howard Gardner într-una din cărţile sale afirma că: „...pot să afirm cu
toată puterea că o educaţie pentru toate fiinţele umane este una care cere enorm de la noi toţi: profesori
şi elevi, societăţi şi indivizi […]. Mai mult, o educaţie pentru toate fiinţele umane nu poate avea succes,
dacă nu avem căi de a proba ce s-a înţeles şi ce s-a interpretat greşit. Visez la nişte cetăţeni ai lumii
care să fie culţi, disciplinaţi, capabili să gândească în mod critic şi creator, să aibă cunoştinţe despre o
varietate de culturi, să fie capabili să participe activ la discuţii despre noi descoperiri şi noi variante, să
fie dornici să-şi asume riscul propriilor convingeri.” (Gardner, 1999).
Identificarea problemei în lumea reală este aceea pentru care ar trebui să educăm tinerii în şcoală.
Libertatea opţiunii în rezolvarea de probleme este motorul educaţiei. Acest lucru se întâmplă pentru că
problemele nu sunt niciodată obiective, ci dimpotrivă, sunt înrădăcinate adânc în subiectivitatea fiecăruia
şi a lumii. Această dilemă subiectiv/ obiectiv în identificarea problemei şi afirmarea puterii alegerii libere,
reprezintă astăzi una din sursele principale ale problemelor societale. Impunerea „binelui” de către unii
distorsionează comportamentul celor care reprezintă obiectul impunerii. Astfel, valorile nu se schimbă şi
nici măcar nu se adaptează. Acestea se constituie în credinţele unui grup sau ale unei persoane numai dacă
au o investiţie emoţională.
Fără o subiectivizare a „binelui” de către educator, rezultatele procesului educativ formal sunt
nesemnificative sau produc divizări majore între elevi, ceea ce determină polarizarea culturală enunţată
mai sus. Procesul se realizează prin participare şi deliberare. Această magie a dialogului preluată din
ştiinţa politică merită o atenţie deosebită din partea tuturor educatorilor, pentru că produce în rândul
participanţilor responsabilizare, angajament, eficienţă.
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Aplicaţii
1. Dacă valorile sunt standarde sau reguli de comportament pe bază de judecăţi de valoare,
daţi exemple de valori:
a. Personale
b. Organizaţionale
c. Comunitare
2. Comentaţi afirmaţiile: Sursa valorilor este bivalentă. Se află în interacţiunea dintre
persoană și societate.
3. Organizaţi o dezbatere pornind de la întrebarea: În ce fel perspectivele diverse pe care le au
oamenii asupra unor evenimente pot genera conflicte de valori? Dași exemple din viaţa
personală.
Valorile diferă, ne aseamănă şi ne diferenţiază, creează unicitate. Acestea se manifestă asemenea
unor „branduri” care dau personalitate indivizilor, grupurilor, comunităţilor, le impulsionează să acţioneze
şi să se dezvolte. În acelaşi timp există riscul apariţiei conflictelor, datorat tocmai diferenţelor de valori.
Ştiaţi că...

Valorile sunt…
• repere ale vieţii, fundamente ale dezvoltării personale și profesionale, elemente de
stabilitate
• „Ce sunt valorile pentru tine?”
Aplicaţie
„Cercul valorilor”
Completaţi individual pe o coală de hârtie albă sau colorată cele 5 cercuri ale hărţii valorilor
de mai jos.
• 3 relaţii semnificative;
• 3 „lucruri” (obiecte fizice, emoţii, trăsături de personalitate etc.);
activităţi
• 3 calităţi personale;
• 3 activităţi preferate;
• 3 locuri dragi.
„lucruri“
locuri
Se strâng toate fişele de lucru, se amestecă, se
introduc într-o cutie şi se extrag. Fiecare persoană
urmează să se prezinte în faţa grupului, ca urmare
a extragerii.
Toate materialele se afişează pe un
calităţi
relaţii
perete. Se subliniază unicitatea fiecăruia dintre noi,
în consecinţă, importanţa abordării centrate pe
elev, pentru succesul procesului de educaţie.
Valorile sunt o forţă motrică, care „desţelenesc” şi motivează tot ceea ce gândim şi tot ceea ce
facem. Este „fluidul” care pătrunde în toate sferele activităţii umane: învăţarea, munca, jocul, timpul liber,
relaţiile cu oamenii, tehnologiile, mass media etc.
Extrem de diferite, de la o persoană la alta, de la un loc la altul (Alaska, Europa de Vest, Africa,
Asia, etc.), de la o perioadă la alta (de exemplu: Renaştere, capitalism, comunism, etc.), de la o organizaţie
la alta (o şcoală publică, o şcoală particulară, o companie multinaţională, un ONG, un IMM, etc.), valorile
sunt într-o continuă dinamică, deşi au întotdeauna un miez, în jurul căruia se construieşte şi se dezvoltă.
Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală

25

Aplicaţie
„Ce este cel mai important pentru mine?”
Fiţi onești și spuneţi exact ceea ce simţiţi la sarcinile de mai jos. Reflectaţi în mod individual,
apoi sintetizaţi răspunsurile în cadrul unor discuţii cu tot grupul.
– Pentru a deveni conștienţi de ceea ce contează pentru fiecare și de ce anume vă rugăm să
enumeraţi cele mai importante 10 valori.
– Dacă aţi avea o zi liberă, fără școală (atât elevi, cât și profesori), nu muncă, nu
responsabilităţi ce v-ar plăcea să faceţi în această zi?
– Care sunt lucrurile pe care le apreciaţi la 3 adulţi (fără să le spuneţi numele) pe care-i
cunoașteţi? Dar pe care nu-i cunoașteţi?
– Dacă ar fi să „salvaţi” 3 lucruri/ obiecte dintr-un incendiu sau dintr-o inundaţie, o situaţie
catastrofală, care ar fi acestea? Nu ne referim la oameni sau animale, căci sunt în siguranţă.
– Cu ce persoană aţi prefera să naufragiaţi pe o insulă tropicală? Din ce motive?
– Comentaţi „Ai grijă pe unde te duci că tot de tine dai“ (proverb american)
– Identificaţi metafore și simboluri care să ilustre tema valorilor.
Şi pentru că peste toate, diversitatea este „regina”, valorile sunt cele care individualizează (adună
sau despart), reprezintă o putere uriaşă. Este imposibil să nu ai valori.

Aplicaţie
„Valorile de 24 K”
Valorile dau plusvaloare vieţii noastre. Ele sunt ca aurul, de cea mai bună calitate. Investigaţi
„izvoarele”, „matca” de unde s-au născut și cum s-au dezvoltatat valorile personale. Poate să
pare o simplă analiză, dar foarte importantă pentru conștientizarea modului în care acestea
se manifestă în viaţa de zi cu zi.
• La ce vă gândiţi atunci când auziţi cuvântul valoare? Dar non-valoare?
• Care sunt sursele valorilor? (familie, școală, biserică, cultură, etnie, vecinătate/ cartier,
prieteni, mass media etc.)
• Daţi un exemplu de valoare foarte importantă pentru familia ta.
• Despre ce valori religioase aţi învăţat?
• Care sunt valorile specifice culturii în care aţi crescut?
• Care sunt valorile naţionale?, Dar valorile Uniunii Europene?
• Care sunt valorile comunităţii căreia îi aparţineţi? (grup, vecini, sat, comună, oraș etc.)
• Este vreo valoare pe care nu aţi comunicat-o sau împărășit-o cu alţii? Care este această
valoare, până acum secretă?
Identificaţi valorile învăţate în:
• Familia în care aţi crescut/ crești;
• Școala unde aţi învăţat/ înveţi;
• Grupul de colegi/ prieteni unde aţi petrecut/ petreci timpul liber;
• Comunicatea căreia i-aţi aparţinut/ îi aparţineţi;
• România, ţara în care trăiești.

26

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

Aplicaţii
Ce mesaje v-au fost transmise? Enumeraţi-le. Care au fost „șoferii (drivers)” care v-au
coordonat sau vă coordonează viaţa?
Care este motto-ul care vă guvernează acţiunile din viaţa de zi cu zi?
Relevaţi 4 valori promovate de școala românească.
Care sunt valorile importante pentru alegerea și practicarea carierei didactice?
Sistemul de valori al unei persoane determină modul în care acţionează, motivaţia şi implicarea în
obţinerea succesului. Dacă se spune că „Talentul face capitalul să danseze.” (Jonas Ridderstrale, Kjell
Nordstrom, 2007), răspundeţi la următoarea provocare: Care sunt valorile care fac „danseze” activitatea
zilnică, ceea ce faceţi la şcoală, acasă, în familie, în timpul liber, atunci când vă întâlniţi cu prietenii etc.?
Deciziile, atât cele pe termen scurt, cât şi cele pe termen lung, sunt influenţate de sistemul personal
de valori. În funcţie de sistemul personal de valori, depinde modul în care fiecare face faţă sarcinilor vieţii
şi celor profesionale. Existenţa unor incompatibilităţi între valorile personale şi cele familiale sau cele
şcolare, de exemplu, constituie surse de conflict şi apariţia problemelor personale, sociale, emoţionale,
comportamentale.

Aplicaţie
„Auditul valorilor”
Citiţi cu atenţie lista valorilor de mai jos și gândiţi-vă la importanţa fiecăreia pentru voi.
Apreciaţi valorile pe o grilă de la 1 la 10, unde 1 este cea mai puţin importantă, iar 10 este
cea mai importantă pentru propria persoană. Notaţi punctajul în spaţiul din stânga. Fiecare
participant va expune rezultatul obţinut. Se poate să realizaţi și o sinteză a valorilor la nivelul
grupului cu care lucraţi: elevi, cadre didactice, părinţi. Propuneţi analiza similitudinilor și
diferenţelor observate.
____ Timp liber
____ Credinţă
____ Sănătate
____ Creativitate
____ Credinţă
____ Respect
____ Libertate
____ Iubire
____ Educaţie
____ Competenţă
____ Siguranţă materială
____ Altruism
____ Responsabilitate
____ Relaţii personale
____ Carieră
____ Independenţă
____ Toleranţă
____ Comunicare
____ Prietenie
____ Familie
Stabiliţi un clasament al celor mai importante 3 valori personale, din care selectaţi, în final,
numai câte una. Scrieţi-le pe tablă/flipchart și obţineţi astfel clasamentul valorilor grupului.

Ştiaţi că...

... experţii în Programare Neuro-Lingvistică (PNL) au ajuns la concluzia că setul de valori,
credinţe și reguli pe care fiecare dintre noi îl avem, este punctul de plecare în teoria
motivării.
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Conform teoriei programării neuro-lingvistice2 , valorile şi credinţele stabilesc modul în care noi
acordăm semnificaţie lucrurilor din jurul nostru şi nouă înşine. În consecinţă, selectăm anumite programe
mentale şi comportamente în conformitate cu limitele pe care ni le autoimpunem prin credinţe, valori
şi reguli. Putem să alegem credinţe, valori şi reguli care să fie potenţatoare, care să ne confere forţă şi
motivare sau, dimpotrivă, putem să le alegem în aşa fel încât să fie limitative!
Pentru a înţelege mai bine, încercaţi să răspundeţi cât mai sincer la una din întrebările: „Care
este lucrul care mă inspiră?”, „Ce anume mă motivează?”, „Care sunt lucrurile pentru care mă dau
jos din pat dimineaţa?” Se înţelege că răspunsurile vor fi diferite de la om la om, sub formă de valori.
Dacă cineva va răspunde astfel: „Mă dau jos din pat dimineaţa ca să câştig bani”, atunci acea persoană
ar trebui să caute mai adânc, pentru a descoperi valorile adevărate ce se află, de fapt, în spatele acestui
mijloc (banul). Valorile „mijloc” sunt acele elemente care ne asigură accesul la valorile reale. În acest
context este foarte posibil ca să dorim ceea ce ne pot aduce banii: recunoaştere, acceptare socială, libertate
financiară, timp liber etc.
După ce aţi reuşit să identificaţi valorile, pasul următor este conectarea între scop şi valoare:
„Scopul meu ....................................................................................... mă va ajuta să am acces
la valorile mele ........................................................................................... pentru că între ele există
următoarea conexiune .....................................................................................................................”
În eforturile pe care le facem pentru a ne cunoaşte pe noi şi pe ceilalţi, nu trebuie să uităm faptul
că unele valori, chiar dacă sunt unanim acceptate de o colectivitate, sunt percepute subiectiv, pentru că
fiecare dintre noi are o altă definiţie pentru libertare, recunoaştere sau dragoste, de exemplu. Şi atunci
ar trebui să continuăm să ne întrebăm „Cum ştiu că un anumit comportament se potriveşte cu această
valoare?”
PNL este un program iniţiat de către Richard Bandler (specializat în matematică şi Terapie Gestalt)
şi John Grinder (specializat în lingvistică). Scopul iniţial a fost dezvoltarea unui model al excelenţei
umane. Mai ales în primii ani de dezvoltare, cele mai multe tehnici şi abilităţi specifice PNL au fost
dezvoltate prin observarea atentă a patternurilor (strategiilor) de excelenţă ale unor experţi din diverse
domenii de activitate, precum psihoterapie, afaceri, hipnoză, drept şi învăţământ. PNL este faimos în două
arii principale:
• strategii şi tehnici avansate pentru comunicare şi influenţă;
• modele eficiente pentru schimbarea de comportament.
Oamenii adoptă sisteme de valori care-i ajută să se descurce în împrejurările în care trăiesc.
Valorile sunt folosite ca un mod de a face faţă presiunilor externe şi de „acomodare” la lumea
înconjurătoare. Prin aplicarea chestionarului din Anexa 6 veţi avea oportunitatea identificării setului
de valori personale „ascunse”, care nu sunt evidenţiate în mod explicit. De asemenea, răspunsurile la
chestionar constituie idei ancoră pentru discuţiile despre valorile personale în concordanţă cu valorile
organizaţionale.

2Pentru a afla mai multe despre ce spun adepţii Programării Neuro-Lingvistice citiţi:
• „Frogs Into Princes” (Bandler & Grinder, 1979)
• „Neuro-Linguistic Programming ,vol. I” (Dilts, Grinder, Bandler, DeLozier, 1980)
• „Reframing” (Bandler & Grinder, 1982)
• „The Roots of NLP” (Dilts, 1983)
• „Applications of NLP” (Dilts, 1983)
• „Using Your Brain” (Bandler, 1985)
• „Turtles All the Way Down” (DeLozier & Grinder, 1987)
• „Heart of the Mind” (Andreas & Andreas, 1989)
• „Introducing Neuro-Linguistic Programming” (O’Connor & Seymour, 1990)
• „Modeling With NLP” (Dilts, 1998)
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2. Inventar al valorilor comportamentale
A. Valori comportamentale ale elevilor

Teme de reflecţie
• Discutaţi pe baza afirmaţiei „valorile sunt cele care ne motivează şi menţin direcţia în viaţă
a fiecăruia dintre noi”.
• De la ce vârstă credeţi că putem vorbi despre valori pe care le au sau ar trebui să le aibă
copiii?
Se ştie că la naştere omul nu este o personalitate, deci nu are conturat un sistem de valori. Pentru a
dobândi acest atribut el trebuie să facă eforturi în timp şi încercări, unele reuşite, altele mai puţin reuşite.
Procesul construirii personalităţii începe din primele zile şi continuă de-a lungul întregii vieţi. Una din
responsabilităţile morale pe care o aveţi ca educatori, pentru a-i putea înţelege pe copii, este să cunoaşteţi
zig-zagurile acestui proces al devenirii. Deci, pentru a putea vorbi despre valorile elevilor, trebuie să ne
raportăm neapărat la vârsta lor şi să înţelegem când şi cum se formează acestea.
La preşcolar conştiinţa morală este controlată de sentimente şi este strâns legată de imaginea de
sine, iar imaginea de sine se formează după cum înţelege fiecare copil atitudinile, exigenţele, interdicţiile
şi expectaţiile părinţilor. Cu alte cuvinte, la această vârstă copiii au sisteme de valori împrumutate de la
adulţi şi nu sisteme de valori personale sau colective. Cu cât copiii au sentimente de dragoste, ataşament
şi admiraţie faţă de adulţii din preajma lor, cu atât există şanse mai mari să internalizeze conduitele
morale ale acestora. Hotărâtoare în formarea personalităţii preşcolarului sunt stilurile comportamentale
parentale3.
Ştiaţi că...

...stilul parental influenţează gradul de reţinere sau de agresivitate al copilului,
comportamentul lui social, facilitează sau perturbă elaborarea imaginii de sine, favorizează
sau întârzie elaborarea valorilor morale.
Psihologul american W. C. Becker a propus un model al stilurilor parentale, bazat pe trei dimensiuni
(vezi fig. de mai jos): 1. permisivitate – restrictivitate; 2. căldură – ostilitate; 3. detaşare calmă – implicare
emoţională anxioasă. Modelul sugerează posibilitatea combinării diverse a celor trei dimensiuni, efectul
acestei combinări fiind multitudinea stilurilor comportamentale dar, şi multitudinea efectelor practicării
lor.

3Pentru a afla mai multe citiţi despre stilurile parentale (părintele indulgent, autoritar, indiferent, protector, democratic) pe www.psihologul-meu.ro
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În afară de adulţii de lângă ei, odată cu intrarea în grădiniţă, copiii intră în contact şi cu alţi copii de
aceeaşi vârstă sau de vârste diferite. La începutul preşcolarităţii (cam pe la 3 ani) „alţii” pot fi văzuţi ca
o ameninţare (deranjează jocurile, iau jucăriile, răstoarnă construcţiile etc.), de aici şi certurile frecvente.
Concluziile cercetărilor legate de conflicte pot fi răspunsuri pentru multe din întrebările pe care ni le
punem:
• frecvenţa situaţiilor conflictuale scade odată cu vârsta, în schimb durata se prelungeşte;
• la băieţi conflictele sunt mai dese decât la fete;
• conflictele cu partenerii obişnuiţi sunt mai numeroase decât cele cu parteneri ocazionali;
• cu cât în joc sunt implicate obiecte personale, cu atât conflictele sunt mai violente.
Abia pe la vârsta de 5 ani „alţii” sunt percepuţi ca parteneri egali de activitate, ţinându-se seama şi
de dorinţele acestora. De aici însă şi până la cooperare mai este ceva drum de parcurs. Nu trebuie să uităm
că în această etapă încep să se formeze multe din trăsăturile de caracter, atât în contextul jocului cât şi al
activităţilor obligatorii. Pentru a preîntâmpina instabilitatea comportamentală şi agresivitatea preşcolarilor
este necesar:
- să fie antrenaţi în jocuri şi activităţi colective;
- să li se încredinţeze sarcini şi responsabilităţi sociale;
- să fie recompensaţi pozitiv etc.
La şcolarul mic, sub impactul cerinţelor specifice statutului de şcolar, creşte gradul de organizare a
elementelor de personalitate, se instalează noi trăsături de caracter, atitudini mai mature şi manifestări mai
controlate, mai independente. Prin relaţiile cu ceilalţi, dar şi prin activităţile în care se angajează, copiii
dobândesc treptat trăsături precum: punctualitate, perseverenţă, spirit de organizare, conştiinciozitate,
alături de superficialitate, dezorganizare, indiferenţă, prefăcătorie etc.
Contactul cu literatura, cu eroii diferitelor povestiri le oferă copiilor posibilitatea de a cunoaşte
multe modele de viaţă. Ei încearcă şi, de multe ori, reuşesc să transpună în conduita lor caracteristici ale
exemplelor întâlnite, dar această transpunere nu se face automat. Sunt multe situaţii în care şcolarii mici
ştiu foarte bine ce înseamnă o anumită trăsătură şi îşi definesc corect poziţia faţă de aceasta şi totuşi,
când sunt puşi în situaţia de a acţiona efectiv, nu procedează în concordanţă cu atitudinile şi cunoştinţele
pe care le au. Asta deoarece caracterul nu este suficient de elaborat sub raportul unificării cuvântului cu
fapta. La această vârstă încă nu s-a format capacitatea de proiectare şi planificare a faptelor, de apreciere
corespunzătoare a acestora şi de raportare la cerinţele sociale.
La şcolarul mijlociu (puber) au loc o serie de modificări ale locului pe care acesta îl ocupă în
familie, la şcoală, în societate. Familia încredinţează puberilor îndatoriri cu valoare şi responsabilitate
socială crescută, îşi amplifică şi intensifică exigenţele faţă de comportamentul moral al acestora şi îşi
diminuează tutela, transformând-o într-o dirijare discretă.
În şcoală, trecerea de la sistemul de învăţare cu 1-3 cadre didactice (din învăţământul primar) la cel
cu mai multe cadre didactice (de la gimnaziu) atrage după sine diversificarea factorilor care influenţează
învăţarea. Modelele „umane” propuse de fiecare profesor dar şi multitudinea relaţiilor interpersonale
(elev – profesor, elev – elev, elev – grup) vor conduce la modificări discrete ale vechilor statute şi la
diferenţierea comportamentelor necesitate de acestea. Este perioada în care copilul se descoperă pe sine
din ce în ce mai mult şi simte nevoia de a fi afectuos cu alţii.
Ne aflăm, de asemenea, în perioada în care copiilor le place să se asocieze în grupuri mixte,
deoarece grupul le dă posibilitatea să-şi satisfacă unele trebuinţe, cum ar fi cele de integrare socială, de
apartenenţă la un grup, de supunere sau de dominare dar şi de a se afla în faţa sexului opus. Prieteniile
stabilite în cadrul acestor grupuri dăinuie cât dăinuie şi grupul. Roger Cousinet (1950) apreciază că
pubertarea este „vârsta de graţie socială” în care copilul trăieşte în simbioză cu grupul mai profund decât
în orice altă perioadă a vieţii sale. Acum apare „banda”, „clica”, „bisericuţa”, spontan, după criterii
preferenţiale.
La această vârstă apare voinţa, ca principal mijloc de autoreglare a comportamentului dar aceasta
nu este suficient formată şi de aceea uneori puberul acţionează necontrolat, năvalnic, nestăpânit.
Încep să se dezvolte sentimentele morale, dar acestea nu ajung întotdeauna până la nivelul
convingerilor morale, ceea ce favorizează apariţia unor comportamente de nesupunere, revoltă, grupare şi
punere în practică a unor acţiuni antisociale.
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Datorită influenţei puternice pe care o poate avea grupul de prieteni în stabilirea sistemului de
valori ale puberului, familia şi ceilalţi adulţi responsabili de formarea viitorului adult trebuie să vegheze
cu discreţie, fără să intervină brutal, dar în acelaşi timp fără să ignore tensiunea pe care acesta o simte în
această perioadă, prin:
• supravegherea şi îndrumarea prieteniilor;
• organizarea petrecerii timpului liber într-un mod divers şi atractiv;
• antrenarea în efectuarea unor activităţi utile din punct de vedere social (voluntariat);
• încredinţarea unor sarcini ce presupun responsabilităţi sociale;
• facilitarea contactului copilului cu mai multe grupuri şi oferirea de oportunităţi pentru a juca mai
multe roluri. Aceste modalităţi îl vor ajuta pe puber să descopere că există mai multe feluri de convieţuire
morală şi mai multe coduri morale. Arta e să înveţi să faci alegeri, în funcţie de valorile personale şi
sociale.
Adolescentul oscilează din punct de vedere al comportamentului între copilărie şi maturitate, mai
aplecat fiind însă spre cea din urmă. Specialiştii consideră că adolescenţa este cea mai sensibilă şi mobilă
perioadă de evoluţie fizică, psihică şi socială a tinerilor, aceştia schimbându-se nu doar de la un an la
altul, nu doar de la o lună la alta, ci chiar de la o zi la alta, şi, ceea ce este mai important, îşi schimbă nu
numai una sau alta dintre componentele personalităţii, ci întreaga personalitate, întreaga conduită.
Pe bună dreptate am putea considera adolescenţa ca fiind „laboratorul de plămădire a personalităţii”,
cizelarea şi împlinirea ei având loc mai târziu.
În adolescenţă tinerii se studiază aflându-se într-o permanentă căutare de sine, autodescoperire,
autovalorificare şi autoimplicare în viaţa socială. Întrebarea „Cine sunt eu?” devine obsedantă.
Adolescentul simte altfel, gândeşte altfel, vrea şi aspiră altfel decât o făcea când era copil, devenind
în felul acesta foarte personal. Nu se mai mulţumeşte să imite sau să preia necritic concepţii şi idei, să
execute activităţi care i se impun şi nu corespund cu modul său de a gândi, dimpotrivă el descoperă
valorile materiale şi spirituale pe care şi le însuşeşte şi le transfigurează în modele şi idealuri de viaţă,
îşi elaborează sisteme de reprezentări, idei şi concepţii care îl ghidează în fixarea unei linii personale de
conduită în acord cu ceea ce simte, gândeşte şi vrea.
Adolescenţii se pot confrunta cu temeri şi cea mai bună intervenţie din partea educatorilor este să
cunoască aceste temeri şi să vină în întâmpinarea lor:
• teama de a nu fi luat în seamă şi de a nu fi suficient de apreciat;
• teama de a nu fi înţeles, ridiculizat şi marginalizat;
• teama de a fi pedepsit că nu a răspuns exigenţelor adulţilor;
• teama de a nu se cunoaşte prea bine (tendinţe de supra sau subapreciere);
• teama de banal, de obişnuit, de tradiţional.

Aplicaţie
Completaţi lista de mai jos și cu alte răspunsuri posibile:
Este foarte important pentru un elev să aibă o imagine clară a propriilor valori deoarece:
• Ajută în alegerea deciziilor cele mai bune;
• Întărește încrederea în direcţia aleasă (atâta vreme cât aceasta nu este în
contradicţie cu valorile sale);
• Crește senzaţia de fericire și împlinire;
• Oferă ajutor în definirea obiectivelor clare, fezabile;
• Crește motivaţia pentru îndeplinirea obiectivelor
B. Valori comportamentale ale cadrelor didactice
Cadrul didactic constituie figura centrală în interacţiunea elevilor cu şcoala. Sistemul său de valori
său va influenţa puternic sistemele de valori în formare ale elevilor.
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Aplicaţii
1. Care dintre comportamentele enumerate în continuare, consideraţi că sunt esenţiale
în relaţia cu elevii și pot preveni fenomenul violenţei în școală? Realizaţi un top al celor
mai importante comportamente, selectându-le și notându-le de la 1 la 10 (unu find
comportamentul pe care îl consideraţi cel mai important):
• Amenajez spaţiul de învăţare după criterii estetice și practice.
• Cooptez elevii și părinţii în acest demers.
• Menţin un climat plăcut în permanenţă.
• Sunt organizat(ă).
• Sunt punctual(ă).
• Stabilesc împreună cu elevii regulile clasei.
• Încurajez elevii care respectă regulile clasei.
• Utilizez metode interactive.
• Selectez resurse care ţin seama de interesele și nevoile copiilor.
• Adaptez sarcinile la capacităţile de învăţare ale elevilor.
• Stabilesc secvenţe repetitive pentru fiecare activitate educativă.
• Dirijez sarcinile de învăţare către nivelurile superioare ale gândirii.
• Respect stilurile diferite de învăţare ale elevilor, precum și caracteristicile lor de
personalitate.
• Pun în valoare inteligenţele multiple.
• Ţin seama de dimensiunea de gen.
• Accept și valorizez multiculturalitatea.
• Asigur elevilor ocazia de a se organiza și grupa în echipe.
• Încurajez cooperarea și competiţia non-antagonică.
• Dezvolt inteligenţa emoţională.
• Dau tuturor posibilitatea de a acepta roluri și responsabilităţi.
• Sunt consecvent(ă).
• Îmi respect toţi elevii și colegii.
• Manifest optimism pedagogic.
• Sunt un model în faţa elevilor prin modul în care fac faţă crizelor, dezamăgirilor, frustrărilor
și mâniei.
• Sunt corect(ă), fără discriminări de nici un fel și fără favoritisme.
• Utilizez ascultarea activă.
• Sunt calm(ă).
• Evit sarcasmul și nu îmi umilesc elevii.
• Am simţul umorului.
• Reacţionez cu tact și nu transform incidentele minore în confruntări majore.
• Folosesc un limbaj verbal și nonverbal corespunzător statutului pe care îl am.
• Tratez comportamentele nedorite în mod individual; nu generalizez și nu culpabilizez
întregul grup pentru acestea.
• Când greșesc recunosc acest lucru și, dacă e cazul, îmi cer scuze.
• Respect pauzele și timpul liber al elevilor.
• Ţin seama de curba de efort de-a lungul zilei, săptămânii, lunii, anului.
• Ţin permanent legătura cu părinţii; prezint acestora atât informaţii pozitive și negative,
începând cu primele.
• Transmit elevilor ideea că sunt mândru(ă) de ceea ce ei realizează și devin.
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Aplicaţii
2. În gestionarea grupului de elevi, care credeţi că sunt cele mai eficiente activităţi pe care
le întreprindeţi? Selectaţi-le și notaţi-le de la 1 la 10 (1 reprezintă activitatea pe care o
consideraţi cea mai importantă):
• Utilizez tăcerea ca mijloc corectiv____
• Mă adresez clasei când am certitudinea că toţi elevii ascultă____
• Stabilesc un contact vizual permanent cu elevii____
• Evit întrebările al căror răspuns este așteptat după o ordine previzibilă____
• Stimulez cercetarea permanentă____
• Dezvolt gândirea critică____
• Solicit sarcini precise de la elevi____
• Orientez elevii către identificarea unor principii de viaţă din conţinutul prezentat____
• Apreciez cele mai mici îmbunătăţiri în comportamentul elevilor____
• Remarc orice comportament care îmi place____
• Folosesc o voce scăzută pentru a atrage atenţia elevilor și pentru a aplana conflictele____
• Manifest răbdare____
• Arăt elevilor că am încredere în ei____
• Recunosc în spatele comportamentelor nedorite, nevoile profunde ale copiilor (de atenţie,
de dragoste etc.)____
• Evit întrebarea de ce? care determină o justificare și nu cauza reală a comportamentului.
• Nu discut situaţia elevului cu alte persoane; confidenţialitatea este fundamentală____
• Evit: ordinul, comanda, ameninţarea, avertizarea, moralizarea, predica, oferirea de
soluţii, critica, blamarea, acuzarea, ridiculizarea, utilizarea de clișee, interpretarea, analiza,
diagnosticarea____
• Utilizez mesaje centrate pe propria persoană; descriu comportamentul nedorit al elevilor +
efectul concret + emoţia pe care o simt, ca în exemplul următor: „Dacă mă întrerupeţi
atunci când explic ceva, s-ar putea să uit lucruri importante, voi nu veţi înţelege corect, iar
eu voi fi nemulţumit(ă).” ____

Teme de reflecţie
În ce măsură credeţi că puteţi influenţa diminuarea violenţei în şcoală dacă:
• Oferiţi un exemplu de acţiune şi relaţionare pozitiv cu cei din jur?
• Folosiţi metode de disciplinare non-violente?
• Impuneţi reguli clare şi limite potrivite fiecărei vârste?
• Acordaţi mai multă atenţie nevoilor şi dorinţelor copiilor?
Cât de important credeţi că este tactul pedagogic în prevenţia violenţei în şcoală?
În cadrul interacţiunii dintre profesor şi elev apare inevitabil un fenomen sociopsihologic cu
o importanţă covârşitoare în transmiterea de valori de la primul către cel de-al doilea, şi anume tactul
pedagogic.
I. A. Kairov (Pedagogika, 1956) consideră tactul pedagogic drept „totalitatea caracteristicilor
măiestriei pedagogice, măiestrie condiţionată de:
a) atitudinea corectă faţă de elev (care să exprime respect pentru personalitatea fiecărui elev,
înţelegere şi exigenţă pedagogică în deplină concordanţă cu particularităţile individuale ale acestuia);
b) profesionalism (stăpânirea perfectă a metodelor şi tehnicilor necesare desfăşurării actului
didactic).”
Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă să ai sau să nu ai tact pedagogic, în calitate de educator, vă
propunem spre analiză câteva exemple.
Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală
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Exemple
1. „Îmi aduc aminte de un coleg care aproape o lună de zile nu a venit la școală. Știam cu toţii că
avea alte preocupări și că era văzut prin oraș în companii diverse și ciudate. După această perioadă,
însă, a apărut în clasă. Profesoara... i-a reproșat că nu e pregătit, dar el s-a scuzat prompt, spunând
că și-a pierdut pentru moment memoria. Clasa era pe sub bănci de râs... toţi râdeau cu lacrimi...”
a) profesoara a fost deranjată de atitudinea ironică e elevului și l-a notat cu 4 pentru lipsa
cunoștinţelor;
b) profesoara a luat legătura cu diriginta clasei și a cerut scăderea notei la purtare a elevului;
c) profesoara a tratat această mărturisire cu toată seriozitatea și i-a dat de la o oră la
alta capitole scurte, bine puse la punct și necomplicate, pe care să le pregătească;
d) profesoara a chemat la școală părinţii elevului.
2. „Știam că dăm lucrare fiindcă se apropia sfârșitul semestrului și majoritatea dintre noi aveam
doar o notă. Nimeni nu era pregătit, pentru că materia ni se păruse foarte grea. Deci, am plecat cu
toţii de la oră. Ziua următoare așteptam nerăbdători venirea profesorului și reacţia lui în legătură cu
plecarea noastră de la ora anterioară...”
a) profesorul i-a mustrat și i-a ameninţat pe toţi cu scăderea notei la purtare;
b) profesorul s-a comportat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic; a dat lucrarea planificată și
care cea mai mare notă a fost 4;
c) profesorul a încercat să afle motivul pentru care toţi au plecat; a explicat încă o dată ceea
ce elevii nu au înţeles sau le-a fost greu să înveţe;
d) profesorul a luat legătura cu dirigintele clasei.
3. „Îi ziceam Bunicuţa. Era în vârstă dar foarte cumsecade și plină de viaţă. Ne preda istoria. Știa
să ne explice într-un mod deosebit de captivant chiar și cele mai nesemnificative lucruri. Cu toţii
ţineam la ea. La orele ei era destulă veselie. Odată s-a întâmplat ca, din greșeală, să calce pe piciorul
unui elev. Acesta, crezând că e unul dintre colegi a strigat Care cal m-a călcat cu copita?”
a) profesoara s-a supărat și l-a admonestat pe elev;
b) profesoara a renunţat la explicarea lecţiei și a trecut pe dirigenţie;
c) profesoara a zâmbit și a zis: „Altădată un rege și-ar fi dat regatul pentru un cal.”
d) profesoara și-a cerut scuze.
4. Aveam o colegă foarte neîndemânatică și din acest motiv era ţinta ironiilor. Suferea și era mereu
tristă. La o oră, în timp ce se îndrepta spre tablă, s-a împiedicat și a căzut. Evident că la acest gest
„sportiv” toată clasa a reacţionat prin râsete îndelungi...
a) profesorul a râs și el împreună cu clasa;
b) profesorul nu a reacţionat;
c) profesorul a ajutat-o să se ridice și a început să povestească o istorioară amuzantă despre
ceea ce i s-a întâmplat lui într-o situaţie similară;
d) profesorul a numit-o pe elevă „împiedicată”.
5. „Era prima oră de curs și profesorul care urma să intre la noi era spaima școlii. Toată clasa
era curioasă să vadă cum se va comporta, mai ales că era foarte tânăr. Fetele hotărâseră ca, în
momentul în care intră profesorul în clasă, să arunce pe neobservate în el cu buretele. Totul a mers
exact după plan, iar rezultatul a surprins pe toată lumea. Buretele nu l-a nimerit pe profesor, ci a
trecut la câţiva centimetri de el. Am avut prilejul să văd atunci un om cu sânge rece. Nici măcar n-a
clipit...”
a) a făcut stânga-împrejur, a ieșit din clasă și s-a întors cu directoarea școlii;
b) s-a așezat la catedră și a început interogatoriul, dorind să afle cine a aruncat cu buretele și
de ce;
c) s-a așezat în faţa catedrei, s-a prezentat, a început cu seriozitate ora și nu a scos o vorbă
despre ceea ce s-a petrecut;
d) a pus nota 2 de sus până jos tuturor elevilor de pe rândul de la perete (din direcţia de
unde sosise buretele).
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Aplicaţii
1. Cum aţi proceda în cazul în care v-aţi confrunta cu situaţii asemănătoare cu cele din
exemplele anterioare? Selectaţi una din variantele aflate după fiecare exemplu dat sau găsiţi
altele.
2. Cum aţi proceda în cazul în care v-aţi confrunta cu situaţii asemănătoare cu cele din
exemplele anterioare? Selectaţi una din variantele4 aflate după fiecare exemplu dat sau găsiţi
altele.

Teme de reflecţie
Reflectaţi asupra următoarelor răspunsuri ale elevilor, obţinute în cadrul unei cercetări cu
titlul „Psihologia tactului pedagogic al profesorului”5:
Tactul pedagogic este condiţionat de:

Factorii care influenţează tactul pedagogic
al profesorului:

I. Atitudinea corectă și relaţia
corespunzătoare între profesor și elev

1. Înţelegere, apreciere, grijă și ajutor,
apărarea drepturilor elevului.
2. Dragoste, încredere, respectarea
particularităţlor de vârstă și individuale,
fizice și psihice.
3. Nu sfidează, are o atitudine prietenoasă.

II. Aprecierea corectă a felului cum învaţă,
se comportă și acţionează

1. Acordarea corectă a recompenselor și a
pedepselor, rezolvarea situaţiilor problemă
în care sunt implicaţi elevii într-o manieră
discretă.
2. Stimularea încrederii în sine a elevilor,
mai ales în momentele de nereușită
3. Cointeresarea elevilor în îndeplinirea
obligaţiilor pe care le au, stimularea
interesului pentru obiectul de studiu.

III. Calităţile profesionale ale cadrului
didactic

1. Un înalt nivel profesional.
2. Dezinteresat, corect în aprecierea elevilor.
3. Simţul măsurii, exigenţă corespunzătoare.
4. Ţine legătura cu elevii și în afara orelor de
curs

IV. Calităţile personale ale cadrului didactic

1. Manierat, sincer, deschis, discret,
rezervat, autocritic.
2. Stăpânire de sine, chibzuinţă, cumpătare,
răbdare
3. Atitudine decentă, inteligenţă, exemplu
de comportare.
4. Optimism, veselie, simţul umorului.

V. Atitudinea corespunzătoare faţă de
părinţii elevului

1. Politicos cu părinţii elevilor.

4 Dacă la toate cele cinci exemple aţi ales varianta c) atunci, conform părerii elevilor, sunteţi un educator cu tact pedagogic şi aveţi toate şansele
ca ei să înveţe din comportamentul dumneavoastră cum să reacţioneze în situaţii similare.
5 J. Stefanovic, 1979
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C. Valori ale organizaţiei şcolare
Identificarea valorilor care stau la baza unei organizaţii nu este un proces deloc uşor. Investigarea
„personalităţii” culturii organizaţionale din care faci parte nu este o activitate simplă. Numai un aspect,
cum ar fi, de exemplu, atmosfera dintr-o organizaţie este o „resursă organizaţională” importantă pentru
obţinerea unor rezultate eficiente. Studiile subliniază importanţa climatului dintr-o cultură organizaţională.
„9 din 10 oameni afirmă că sunt mai productivi atunci când în preajma lor este o atitudine pozitivă.” (Cât
de plină ţi-e găleata?, Tom Rath, 2007)
Cultura organizaţională este ceea ce dă valoare organizaţiei, ceea ce stabileşte anumite reguli de
comportare, ceea ce comunică despre unicitatea organizaţiei şi despre identitatea ei. Aceasta cuprinde o
serie de simboluri „văzute” şi „nevăzute”. În acest sens, cultura organizaţională poate fi asemenea unui
„iceberg”, cu elemente vizibile şi invizibile, care se află în conexiune. De cele mai multe ori, partea
invizibilă constituie cultura organizaţională „profundă”.
Vizibil

Invizibil

simboluri
sloganuri
ritualuri și ceremonii
mituri și eroi
modele comportamentale
jargon

norme și reguli
valori
idealuri
credinţe
reprezentări
înţelesuri și semnificaţii

Cultura organizaţională reprezintă „un complex specific de valori, credinţe conducătoare,
reprezentări, înţelesuri, căi de gândire împărtăşite de membrii unei organizaţii, care determină modurile în
care aceştia se vor comporta în interiorul şi-n afara organizaţiei respective.” (Şerban Iosifescu, 2001)
Care sunt elementele vizibile şi invizibile ale culturii organizaţionale ale şcolii unde sunteţi angajat
sau unde învăţaţi (dacă sunteţi elev)? Enumeraţi, exemplificaţi, argumentaţi!
Ca părinte, cum analizaţi cultura organizaţională a şcolii unde învaţă sau unde aţi dori să înveţe
copiii dumneavoastră?

Teme de reflecţie
• Enumeraţi toate lucrurile din şcoală datorită cărora vă place ceea ce faceţi la locul de
muncă.
• Enumeraţi toate lucrurile din şcoală care vă „blochează” creativitatea şi inovarea şi care vă
fac să nu vă placă locul de muncă.
• Care sunt succesele cele mai importante ale şcolii voastre? Dar care sunt problemele majore
ale şcolii?
• Ce plan de dezvoltare a şcolii aveţi astfel încât să generaţi schimbarea sau să menţineţi
starea de bine?
• Descrieţi contribuţia personală la eficienţa şi eficacitatea organizaţiei.
• Ce legături există între manifestarea violenţei în şcoală şi tipul de cultură organizaţională
dezvoltat? Enumeraţi câteva dintre ele.
Valorile cele mai importante pentru organizaţiile de tip lider care au succes, atât în spaţiul public,
cât şi-n cel al afacerilor sunt: (Manfred Kets de Vries, 2003)
• Orientarea spre munca de echipă: angajaţii consideră obiectivele şcolii, mai mult decât cele
personale.
• Sinceritatea: comunicarea este sinceră şi deschisă, nu există secrete, „şuşoteli”, informaţia circulă
şi se face cunoscută prin buletine informative, pagini WEB, aviziere, întâlniri de analiză.
• Împuternicirea angajaţilor: autoritatea şi responsabilitatea sarcinilor sunt delegate şi
descentralizate.
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• Respectul pentru individ: deosebirile dintre oameni sunt apreciate în plan personal, cultural,
profesional etc. prin practicarea unui management al diversităţii.
• Orientarea spre client: activităţile din şcoală trebuie să se concentreze pe nevoile beneficiarilor
(elevii, părinţii, comunitatea etc.), în calitate de clienţi.
• Spriritul competitiv şi dorinţa de a învinge: angajaţii sunt motivaţi să aibă succese şi să se
realizeze.
• Atitudinea întreprinzătoare şi creativă: în organizaţie, sunt încurajate inovarea, exprimarea
creativă, există dreptul de a încerca, de a greşi, de a risca
• Atmosfera plăcută: comunicare, veselie, muncă, relaxare, echipă etc.
• Asumarea responsabilităţii: delegarea sarcinilor este importantă pentru succesul organizaţiei.
• Învăţarea continuă: deschidere şi acţiuni concrete pentru formarea şi dezvoltarea personală şi
profesională conform principiului că un angajat instruit şi mulţumit ajută şi dezvoltă organizaţia.
• Deschiderea faţă de schimbare: sugestii şi idei noi pentru „învingerea rutinei şi a rigidităţii în
atitudine şi comportament” (de exemplu, evenimente de tipul: “Săptămâna echipei”, Săptămâna noutăţilor
în educaţie/gastronomie” etc.)
• Încrederea: crearea unei ambianţe în care angajaţii să se cunoască, să se asculte, să manifeste
respect, să comunice, iar managerii să acţioneze întotdeauna în funcţie de ceea ce promit.
Se consideră că aceste caracteristici sunt pentru instituţiile de top din business, dar ele pot fi uşor
aplicate şi organizaţiilor şcolare, dacă „se practică” o abordare a managementului de tip participativ,
specific organizaţiilor care învaţă.

Aplicaţie
„Școala/ cultura organizaţională de vis”
Dezvoltaţi în echipă un proiect al unei „școli de vis cu o cultură organizaţională de vis”. Aveţi la
dispoziţie 2 ore și materiale de lucru din cele mai variate (hârtie colorată, seminţe, materiale
textile, ziare, reviste, etc.). Ce aveţi de făcut? Să visaţi, să proiectaţi o școală așa cum v-ar
plăcea!
Temă de reflecţie
Cum este abordată cultura organizaţională a şcolii din perspectiva politicilor educaţionale ale
descentralizării învăţământului, a asigurării calităţii?
Poate fi tratată şcoala ca o companie care să aducă profit? Dacă da, despre ce fel de profit
vorbim?
Aplicaţie
Apreciaţi pe o scală de la 1 la 10, în ce măsură preţuiesc cei din organizaţia școlară în care
lucraţi valorile de mai jos (1: cel mai puţin, 10: cel mai mult)
Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Orientarea spre munca de echipă
2. Sinceritatea
3. Împuternicirea angajaţilor
4. Respectul pentru individ
5. Orientarea către client
6. Spiritul competitiv și dorinţa de a câștiga
7. Atitudinea întreprinzătoare și creativă
8. Atmosfera plăcută
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Aplicaţie
9. Asumarea responsabilităţii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Învăţarea continuă
11. Deschiderea faţă de schimbare
12. Încrederea
...
(Manfred Kets de Vries, 2003)
Unde aveţi cele mai scăzute punctaje, creaţi un plan de dezvoltare: obiective, activităţi,
rezultate, evaluare, resurse, termen limită. Adăugaţi ultimul indicator, observat în școala
în care profesaţi. Sunt acești indicatori importanţi și pentru analiza calităţii în organizaţia
școlară?
Aplicarea în practică a valorilor declarate este câştigul real al unei culturi organizaţionale de succes
care, de cele mai multe ori, este apanajul liderului sau managerului. Competenţele personale, sociale şi
cognitive ale liderilor/ managerilor imprimă diferite stiluri de conducere, cu implicaţii serioase asupra
„direcţiei” culturii organizaţionale.
Aplicaţii: „Index 7”
Împărţiţi în 4 echipa analizaţi cultura organizaţională a şcolii din care faceţi parte. Prezentaţi în
grupul mare, rezultatele obţinute.
Echipa 1
1.Cunoaşteţi misiunea organizaţiei şcolare?
2. Ce valori promovează activitatea şcolii?
3. Ştiţi ce se aşteaptă de la dumneavoastră de la locul de muncă?
4. Cum a fost înfiinţată şcoala? Care este istoria acesteia?
5. Aveţi echipamente şi materiale necesare desfăşurării activităţii pe care o prestaţi?
6. Există o viziune comună în ceea ce priveşte obiectivele organizaţiei şcolare?
7. Şcoala are o cultură de tipul „oamenii contează”?
Echipa 2
1. La locul de muncă aveţi posibitatea să faceţi ceea ce vă place, ceea ce ştiţi cel mai bine?
2. Aţi fost lăudat în ultima săptămână pentru munca făcută?
3. Există la locul de muncă persoane care vă încurajează să vă dezvoltaţi?
4. Vi se oferă posibilităţi de promovare în şcoală?
5. Experienţele de schimbare reuşite sunt recunoscute şi împărtăşite tuturor?
6. În ultimul an, aţi avut posibilitatea de a învăţa şi de a vă dezvolta?
7. Este promovat lucrul în echipă?
Echipa 3
1. Ce modalităţi de relaxare şi petrecere a timpului liber vă oferă organizaţia şcolară?
2. Oportunităţile de evoluţie a carierei stimulează crearea liderilor schimbării în şcoală? „Eroii”
sunt recompensaţi?
3. Angajaţii intră în relaţie cu clienţii/beneficiarii: elevii, părinţii, comunitatea etc.?
4. Funcţiile sunt clar delimitate?
5. Cum se gestionează situaţiile de criză în şcoală?
6. Cum arată şcoala (mediul fizic)? Care sunt valorile organizaţiei şcolare?
7. Ce modalităţi de marketing are şcoala?
Echipa 4
1. Cum sunt primite persoanele din afara organizaţiei şcolare?
2. Cum sunt trataţi angajaţii şcolii în cazul unui eşec sau a imposibilităţii atingerii obiectivelor?
3. Ce sistem de comunicare se practică în şcoală?
4. Există o tendinţă favorabilă schimbării în şcoală? (încurajarea nemulţumirii faţă de situaţia
actuală, aplicarea unor sondaje privind opiniile, atitudinile etc.)
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5. Viziunea managerului şcolar este împărtăşită echipei cu care lucrează?
6. Ce crezi că se spune despre şcoala în care lucrezi?
7. Ce oferă „compania”- şcoala în care lucrezi spre deosebire de concurenţă? De ce lucraţi aici şi nu
în altă parte?

3. Prevenţia şi ameliorarea violenţei în şcoală
Iată câţiva paşi posibili pe care îi puteţi face în direcţia prevenţiei şi ameliorării situaţiilor de
agresivitate/ violenţă din şcoli, fără a avea însă pretenţia că am epuizat toată paleta demersurilor. Întrucât
factorii generatori de agresivitate/ violenţă sunt variaţi, atunci şi măsurile de prevenţie se vor raporta la
aceştia, respectiv:
Intervenţii la nivel individual: cunoaşterea copiilor şi identificarea timpurie a celor cu potenţial
violent; valorificarea intereselor şi aptitudinilor acestora şi, în funcţie de vârstă implicarea lor în activităţi
de voluntariat cu caracter social; înţelegerea mecanismelor recompensă-sancţiune şi evitarea centrării
predominant pe sancţiune.
Intervenţii la nivel familial: Şcoala Părinţilor, consiliere familială, terapie familială.
Intervenţii la nivelul şcolii: Violenţa – temă pe agenda întâlnirilor formale ale şcolii; o cunoaştere
mai bună a surselor posibile de violenţă; transformarea regulamentului şcolar din instrument formal,
în mijloc real de prevenţie şi intervenţie; înfiinţarea structurilor cu rol de mediere (centre de resurse) şi
creşterea rolului consilierului şcolar în viaţa şcolii; programe de informare a elevilor privind modalităţile
adecvate de gestionare a unor situaţii concrete de violenţă (auto-control, negocierea conflictelor,
comunicare, mijloace de auto-apărare etc.); încurajarea exprimării opiniei elevilor în cadrul dezbaterilor
curente; valorificarea în timpul orelor de dirigenţie a temelor relevante pentru problematica violenţei
(drepturile şi îndatoririle individului, libertate şi normă/ regulă de comportament, decizie şi consecinţele
deciziilor, abilităţi sociale etc.); programe şi activităţi extra-curriculare (săptămâna împotriva violenţei;
concursuri/ expoziţii tematice, invitarea unor specialişti care să prezinte într-un mod interactiv, teme
legate de violenţa şcolară, la care să participe, pe lângă elevi, şi cadre didactice şi părinţi)
Intervenţii la nivel social: campanii de conştientizare cu sprijinul media; sistem de monitorizare la
nivel naţional a fenomenelor de violenţă în şcoală (de tip Observator naţional); stimularea cooperării interinstituţionale şi implicarea societăţii civile în viaţa şcolii şi nu numai; teme privind violenţa şcolară în
programele de formare continuă a cadrelor didactice; discipline opţionale centrate pe prevenţia violenţei;
stimularea cercetării privind violenţa şcolară etc.
Vom detalia doar câteva dintre măsurile de prevenţie enumerate anterior, în special acolo unde
practica ne-a demonstrat că e loc pentru mai bine.

Teme de reflecţie
• Aţi văzut vreodată un copil de 4-5 ani trăgând o pisică, un căţel sau un alt animal de coadă?
De ce credeţi că făcea acest lucru?
• Ce aţi simţit când v-aţi pus prima dată rolele în picioare sau patinele de gheaţă sau când aţi
încercat să mergeţi cu bicicleta? Totul a mers ca pe roate, fără nici un incident?
A. Cunoaşterea particularităţilor copiilor (specific legate de fenomenul violenţei) pe fiecare
palier de vârstă dar şi a particularităţilor individuale.
Atât educatorii cât şi părinţii (consiliaţi de specialişti) ar trebui să afle şi să înţeleagă că uneori,
comportamentele agresive fac parte din dezvoltarea copiilor. De exemplu:
• copiii de vârstă preşcolară (între 3 şi 6/ 7 ani) sunt curioşi să afle cum funcţionează jucăriile (de
aceea, de multe ori, ei le dezmembrează), ce se întâmplă cu piesele unei construcţii dacă o trânteşti, ce
face pisica dacă o tragi de coadă, cum face un balon dacă îl spargi etc.
• de-a lungul şcolarităţii mici (între 6/ 7 şi 10/ 11 ani), copiii sunt mult mai interesaţi unii de alţii şi
de aceea îşi caută des companii; pot avea relaţii plăcute în grupul de prieteni după cum foarte bine se pot
confrunta cu certuri foarte dese, aparent fără motiv; în astfel de situaţii ei învaţă să ţină cont unii de alţii şi
să rezolve conflicte;
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• transformările biologice care au loc în perioada pubertăţii (între 10/ 11 şi 14/ 15) dau naştere
în plan psihologic unor trăiri tensionate, confuze şi de disconfort; ca urmare, la această vârstă copiii
sunt neliniştiţi, stângaci, nesiguri pe ei, doritori de a fi independenţi şi de a face parte dintr-un grup;
diversificarea afectivă duce la apariţia unor forme protestatare, de opoziţie, la trăirea unor sentimente de
culpabilitate sau de respingere a unor cerinţe fixate de adulţi şi considerate absurde;
• adolescenţa (vârsta cuprinsă 14/ 15 ani şi 18/ 25 ani) este o perioadă tumultoasă, plină de
contradicţii, „vârsta ingrată”, „vârsta crizelor” pentru unii, dar şi „vârsta de aur”, „vârsta marilor elanuri”
pentru alţii; adolescenţii sunt nişte nonconformişti care se luptă pentru îndeplinrea dorinţelor; unii refuză
sistematic şi ostentativ ceea ce au învăţat sau au fost obligaţi să înveţe, adoptă atitudini negativiste,
contrazic fără temei, ironizează, folosesc un limbaj ieşit din comun, de cele mai multe ori agresiv, caută
confruntarea cu alţii pentru a-şi testa calităţile fizice şi intelectuale, adoptă atitudini extreme faţă de tot
ceea ce dispreţuiesc; alţii se interiorizează, se izolează şi se îndepărtează de societate.
Referitor la particularităţile individuale, de un real ajutor ar fi cunoştinţele legate de temperament
(traduse într-un mod cât mai accesibil, pe înţelesul tuturor). Cunoaşterea temperamentului elevilor este o
condiţie a tratării lor diferenţiate.
Ştiaţi că...

...temperamentul este un complex de proprietăţi care exprimă intensitatea, viteza și ritmul
cu care se răspunde stimulilor ambianţei. El este acea componentă a personalităţii care are o
puternică bază nativă și care se manifestă cel mai de timpuriu. Temperamentul nu se schimbă
de-a lungul vieţii dar prin caracter pot fi compensate sau valorizate anumite slăbiciuni
temperamentale. Trăsăturile temperamentale se exprimă în următoarele planuri: felul în care
persoana se implică în activităţi și realizează acţiuni fizice și mentale; dinamica vieţii afective;
dinamica relaţiilor cu alţii; comportamentul verbal, oral și scris.
Pentru a afla cât mai multe despre elevii dumneavoastră puteţi folosi chestionarele şi exerciţiile din
anexele 1, 2, 3, 4, 7.
B. Cunoaşterea şi înţelegerea motivelor/ cauzelor care stau în spatele comportamentelor
agresive:
1. existenţa unor emoţii sau situaţii, cum ar fi:
• supărarea, frustrarea -când copiii nu vor să facă ceva ce nu le place, de exemplu pagini întregi cu
liniuţe, cu litere, cu exerciţii de acelaşi fel, pe care ştiu să le facă bine; când primesc interdicţia de a ieşi la
joacă etc.;
• furia – când consideră că au fost trataţi nedrept, au fost răniţi sau agresaţi, sau când au fost
împiedicaţi să obţină ceva la care se aşteptau, sau să facă ceva ce îşi doreau foarte mult;
• sentimentul neputinţei – când nu pot face faţă unor cerinţe personale sau ale părinţilor, de exemplu
lipsa de îndemânare în bucătărie, în sala de sport etc.;
• gelozia – atunci când simt că nu primesc atenţia cuvenită în raport cu ceilalţi (fraţi, colegi, prieteni
etc.);
• frica -de a nu fi admonestaţi, ironizaţi în faţa colegilor, frica de eşec şcolar etc.;
• reacţie faţă de un atac -faţă de remarci umilitoare sau pedepse nemeritate;
• abandonul -prima zi de şcoală poate fi în mintea copiilor un astfel de moment;
• lupta pentru putere – lupta pentru poziţia de lider în grupul din care fac parte, dorinţa de a face
numai ceea ce le place etc.;
• atragerea atenţiei – copiii observă faptul că pot atrage atenţia părinţilor doar dacă ţipă sau trâtesc,
muşcă, lovesc etc.)
• plictiseala – există tendinţa de a face ceva mai puţin obişnuit, ieşit din comun, atunci când nu au
destule posibilităţi de petrecere a timpului liber;
2. existenţa unor modele de comportament violent în familie, în grupul de prieteni, apropiaţi sau în
mass-media;
3. existenţa unor condiţii care facilitează descărcarea agresivităţii: consumul de alcool, consumul de
droguri, căldura sau factori potrivnici de mediu.
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Teme de reflecţie
• Consideraţi că aceste motive sunt strict legate de o anumită vârstă a copiilor?
• Aţi putea completa lista anterioară şi cu alte motive?
• Ce e de făcut când noi, adulţii, suntem supăraţi, trişti sau ne simţim neputincioşi?
• Ce e de făcut când copiii se simt supăraţi, trişti sau neputincioşi?
Pentru a-i ajuta pe elevii noştri să-şi exteriorizeze sentimentele şi să împiedice declaşarea
agresivităţii/ violenţei, ar trebui să cunoaştem mecanismele care stau în spatele acestui proces. Modul în
care reacţionăm la situaţii este afectat de sentimentele generate în noi. Aceste sentimente sunt influenţate
de gândurile noastre, care sunt produsul experienţelor şi presupunerilor noastre. Uneori ni se pare că avem
în cap o voce care ne transmite în principal mesaje negative, de genul: „Nu sunt suficient de pregătit
pentru a face asta. Nu îi interesează cineva ca mine”. Iată care este succesiunea evenimentelor: 1. Situaţia
se produce.  2. Se declanşează gândurile.  3. Care ne fac să ne simţim într-un anume fel.  4. Ne
determină comportamentul. Poate apărea RECICLAREA când gândurile se transformă în sentimente,
devin gânduri / sentimente / comportamente mai intense care, în cazul prezenţei de sentimente/ gânduri
negative, vor duce la AGRESIVITATE. Pe de altă parte, în cazul prezenţei sentimentelor/ gândurilor
pozitive, acestea vor duce la un comportament asertiv.
În consecinţă, pentru a preveni declanşarea unei stări de agresivitate, putem să îi ajutăm pe elevii
noştri să îşi îmbunătăţească dialogurile interioare. De exemplu, în situaţia pregătirii elevilor înaintea unui
interviu sau examen, pot exista:
Dialoguri interioare de evitat

Dialoguri interioare de practicat

Probabil că mă voi bloca.

Nu m-am mai blocat până acum – important este să mă
pregătesc.

Nu este suficient timp pentru a mă pregăti.

Am 2 săptămâni pentru a pregăti o expunere de 20 de
minute.

Trebuie să fiu bun pentru a-mi păstra imaginea.

Nu pot face decât să-mi dau silinţa – de obicei este de
ajuns.

Se vor formula întrebări dificile.

Este posibil să nu pot răspunde la toate întrebările. Voi
şti probabil ceva în legătură cu toate subiectele pe care
le vor ridica – Pot pregăti o parte din răspunsuri.

C. Crearea de supape pentru descărcarea sentimentelor negative:
• existenţa unui sac de box în sala de sport;
• existenţa unui sistem audio-video pentru karaoke;
• practicarea consecventă a unui sport, organizare jocurilor de mişcare (nu numai în timpul orei de
educaţie fizică); programarea spaţiului şi timpului pentru alergat, căţărat şi zburdat în voie, loc de
joacă special amenajat în curtea şcolii şi folosit la maximă capacitate în pauze;
• ludotecă.

Copii amenajându-şi singuri
spaţiul pentru ludotecă,
judeţul Dâmboviţa
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D. Un management inovativ al clasei, din care să nu lipsească regulamentul şi un sistem
consecvent de recompense şi pedepse
Un management corect al clasei care să înceapă cu fixarea unui set de reguli, cu recompense şi
sancţiuni pentru respectarea/ nerespectarea acestora, va favoriza învăţarea comportamentelor nonagresive.

Teme de reflecţie
• Sunteţi conştienţi de aşteptările pe care le aveţi din partea elevilor?
• Sunteţi pregătiţi să acţionaţi pentru fiecare regulă care este încălcată?
Atunci, la drum şi nu uitaţi: cheia succesului este planificarea!
Pasul 1. – Folosind metoda Brainstorming, solicitaţi elevii să formuleze reguli pe care şi-ar dori să
le adune într-un cod de conduită al clasei. Exemple de astfel de reguli propuse:
„Fii cel mai bun şi dă tot ce poţi!”, „Fii cooperant!”, „Respectă-ţi cuvântul dat!” „Respectă-i pe
ceilalţi şi proprietatea lor!”„Fii punctual!”, „Foloseşte vocea de interior!”
Pasul 2. – Fiecare regulă odată propusă va fi supusă dezbaterii. O priviţi din toate punctele de
vedere şi puneţi toate întrebările necesare, până vă asiguraţi că elevii i-au înţeles pe deplin semnificaţia şi
sunt cu toţii de acord cu ea.
Pasul 3. – Creaţi oportunităţi ca aceste reguli să fie folosite o perioadă scurtă de timp, pentru a
vedea dacă sunt relevante pentru comportamentele pe care doriţi să le obţineţi de la elevi.
Pasul 4. – Stabiliţi forma finală a regulilor (între 3 şi 8, în funcţie de vârsta elevilor), scrieţi-le sub
o formă atractivă (cu ajutorul elevilor) şi afişaţi-le la nivelul privirii lor. Regulile pot fi completate în timp
sau modificate cu acordul tuturor, dacă apar comportamente care reclamă acest lucru. Regulamentul final
va fi comunicat în scris şi părinţilor, printr-o scrisoare. Aceştia îl vor returna semnat la şcoală, unde se va
păstra şi se va fi folosi în momentul apariţiei situaţiilor problemă.
Pasul 5. – Stabiliţi împreună cu elevii consecinţele pentru încălcarea regulilor. De exemplu:
a. Dacă elevul încalcă regula o dată, educatorul va avea o discuţie cu el, într-o zonă liniştită a clasei
sau în afara acesteia, pentru a nu-l pune pe copil într-o situaţie neplăcută faţă de colegii săi.
b. Dacă elevul încalcă regula a doua oară, se poate trimite un bilet părinţilor cu informare
privind nerespectarea regulii sau se poate deschide un jurnal de comportament al elevului, în care pot fi
evidenţiate abaterile dar şi faptele bune pe care acesta le face în contrapartidă.
c. Dacă elevul încalcă regula a treia oară, părinţii pot fi invitaţi la şcoală şi informaţi despre
abaterile trecute. Împreună, elev–familie–educator vor stabili o metodă de a penaliza comportamentul
necorespunzător (în nici un caz folosind violenţa).
d. Dacă elevul încalcă regula în continuare, educatorul poate solicita intervenţia unui specialist
(consilier, terapeut de familie etc.).
Ce ar trebui să mai ştiţi despre managementul eficient?
„Că bunele intenţii nu mută munţii, dar strategia, da.” (Peter Drucker)
Este important ca strategia de disciplinare pe care v-o propuneţi să fie motivantă şi să conţină
opţiuni. Problemele de disciplină sunt mult mai reduse atunci când elevii pot alege.
O clasă disciplinată necesită susţinere/ preocupare zilnică în acest sens, nu doar când vă aduceţi
aminte de asta sau când apare deja violenţa. Prevenţia este cea mai bună soluţie!
Dacă aţi creat un precedent permiţând mai multe încălcări de reguli, vă va fi mai greu să o luaţi de
la capăt în managementul disciplinei, aşa că porniţi cu dreptul, fără ezitări!
Elevii au un simţ aparte în a simţi corectitudinea/ incorectitudinea. Dacă nu vă trataţi toţi elevii în
mod echitabil, veţi fi catalogaţi drept incorecţi şi elevii nu vor mai fi motivaţi să respecte regulile. Fiţi
pregătiţi ca şi în cazul în care cel mai bun elev al vostru a greşit să primească pedeapsa stabilită.
Evitaţi confruntările în faţa elevilor şi nu vă angrenaţi în conflict. Rezolvaţi încălcările regulilor
după ora de curs, astfel încât să nu mâncaţi timpul celorlalţi elevi cu problema unuia.
Folosiţi umorul. O porţie bună de râs poate detensiona momente încordate. Nu confundaţi însă
umorul cu sarcasmul. Ironia poate afecta relaţiile cu copiii.
Exprimaţi aşteptările pe care le aveţi de la elevi: „Pe parcursul orei mă aştept de la voi să ridicaţi
mâna când aveţi ceva de spus, să vă ascultaţi părerile şi să vă respectaţi unii pe ceilalţi.”
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Planificaţi bine tot ce vă propuneţi în timpul orei, pentru a nu avea timpi morţi. Să aveţi întotdeauna
pregătit un plan de rezervă.
Nu transpuneţi în faţa elevilor starea voastră sufletească, mai ales dacă nu e una pozitivă. Veţi
pierde respectul şi atenţia lor.

Aplicaţie
Răspundeţi la întrebări de genul următor pentru a vedea dacă aţi luat în calcul mai multe
aspecte:
• Ce fac elevii dimineaţa, din momentul în care intră în școală/ clasă și până începe
ora?
• Care sunt consecinţele pe care trebuie să și le asume elevii care întrerup ora și deranjează
clasa?
• Ce consecinţe ar trebui să-și asume elevii care uită lucrurile acasă?
• Ce consecinţe ar trebui să-și asume elevii care folosesc un limbaj vulgar și-și jignesc colegii?
Din păcate, în cultura şcolară românească, regulamentele nu sunt altceva decât mijloace formale de
„acoperire” a lipsei de iniţiativă şi mai puţin instrumente utile de prevenire şi combatere a violenţei.
Sancţionarea elevilor violenţi este disproporţionată în raport cu gravitatea faptelor şi, prin efectul
de bumerang, multiplică deseori cazurile de comportament agresiv al elevilor consideraţi elevi-problemă.
Sancţionarea nu este gândită ca o formă de prevenire. În alte cazuri, actele de violenţă nesancţionate ajung
să influenţeze şi comportamentul altor elevi, devenind de
multe ori modele de urmat.
Ştiaţi că...
Răsplata are rolul de a oferi plăcere copilului în urma
efectuării unui comportament acceptat şi dorit de adulţi.
...un rol foarte important în
Oferind plăcere copilului, comportamentul este încurajat şi
modelarea morală și
există şanse mari ca acesta să fie repetat. Răsplata reprezintă
comportamentală a copiilor
„motivaţia pozitivă” şi este foarte eficientă în educarea
este deţinut de folosirea
copilului.
Pedeapsa este un instrument la fel de important în
răsplatei și a pedepsei.
procesul educaţiei. Aceasta produce copilului o stare negativă
care îi va determina un comportament de evitare a ceea ce a
făcut greşit. Pedeapsa reprezintă „motivaţia negativă” şi, statistic, este mai puţin eficientă decât răsplata.
Adică frica de pedeapsă, de exemplu în cazul în care copilul ia o notă mică, este mai puţin eficientă decât
promisiunea unei răsplate pentru obţinerea unei note bune.
E. Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii manifestă comportamente agresive
repetate
În cadrul atelierelor părinţii se pot asculta unii pe alţii şi pot identifica soluţii posibile, limitele care
există în situaţiile cu care se confruntă, ceea ce este acceptabil, caracteristic vârstei şi ceea ce nu este. De
cele mai multe ori, părinţii nu ştiu cum să reacţioneze la agresivitatea/ violenţa copiilor lor, considerând
aceste comportamente drept atacuri asupra autorităţii lor. Răspunzând la agresivitate cu agresivitate, din
păcate, ei nu îşi ating scopul. De aceea, obiectivul cadru al acestor întâlniri va fi înţelegerea empatică a
fenomenului violenţei (deoarece schimbarea atitudinilor sociale se produce începând cu nivelul personal).
Iată câteva idei de abordat în dezbaterea cu subiectul: Cum se poate elimina violenţa?
1. Oferiţi un exemplu bun, deoarece copiii învaţă cum să se comporte urmărindu-i pe adulţi. Între
vorbe şi fapte nu trebuie să existe diferenţe. Fapta va avea întotdeauna întâietate, deci copiii reţin ceea ce
faceţi şi nu neapărat ceea ce spuneţi.
2. Folosiţi metode de disciplinare non-violente. Dacă vă pedepsiţi copiii lovindu-i, atunci şi ei
vor învăţa că aşa se rezolvă lucrurile în orice situaţie. Pentru a preveni greşelile, încercaţi să răsplătiţi
comportamentele pozitive şi copiii se vor strădui să le repete pe acestea.
3. Limitaţi expunerea la violenţă. Acordaţi atenţie programelor de la televizor, casetelor video şi
programelor de pe Internet pe care copiii le urmăresc şi limitaţi expunerea acestora la temele violente. De
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asemenea, jucăriile şi jocurile ce promoveaza violenţa şi agresiunea trebuie monitorizate.
4. Impuneţi reguli clare şi limite potrivite vârstei. Copiii trebuie să cunoască exact ce se aşteaptă
de la ei şi care sunt consecinţele dacă nu cooperează. Formulaţi împreună regulile şi asiguraţi-vă că au
fost înţelese. Consecvenţa în respectarea regulilor reduce conflictele şi menţine credibilitatea unui părinte.
5. Oferiţi-le copiilor multă răbdare, atenţie, dragoste şi încredere. Copiii care se simt iubiţi, în
siguranţă şi care au dezvoltat sentimente de încredere în adulţii care îi îngrijesc, sunt mai puţin agresivi/
violenţi decât ceilalţi. Timpul petrecut cu copiii trebuie să fie de calitate, subordonat nevoilor şi dorinţelor
lor.
Ce ar trebui să ştie părinţii despre recompense şi pedepse?
Pedeapsa fizică este mai puţin eficientă decât alte pedepse, cum ar fi privarea de televizor,
calculator, jocuri şi jucării etc. fiindcă aceste pedepse non-agresive nu determină frustrări şi conflicte
puternice în echilibrul emoţional al copilului.
O sugestie importantă pentru părinţi este aceea de a modela pedeapsa după gravitatea faptei făcute
de către copil. Important este ca pedeapsa să fie dată de cele mai multe ori când copilul greşeşte, pentru
crearea unui reflex şi nu este atât de importantă mărimea pedepsei. În cazul în care părinţii îşi pierd
răbdarea, este de preferat să amâne anunţarea pedepsei până se calmează, astfel încât pedeapsa să nu fie
exagerat de mare. Pedeapsa trebuie să fie clară şi delimitată în timp. Ea trebuie dusă până la capăt, chiar
dacă se constată faptul că a fost exagerată. În cazul în care copilul a făcut ceva rău, însă nu i s-a spus
niciodată clar că acel lucru este indezirabil, copilul nu trebuie pedepsit, ci este necesar să i se spună că
acel lucru este negativ şi de ce. Totodată, este important să i se aducă la cunoştinta că dacă mai face acel
lucru, va primi o pedeapsă. În ceea ce priveste recompensa, trebuie arătată bucuria când copilul a făcut
ceva bun. Acesta trebuie lăudat şi recompensat prin diferite servicii sau feedback pozitiv.
F. Consilii profesorale, ateliere de lucru, mese rotunde cu această temă, acolo unde experienţa
cadrelor didactice în acest domeniu nu este foarte mare.
Managerul şcolii deţine aici un rol decisiv. În funcţie de nevoile şcolii, el poate aduce specialişti
care să organizeze aceste dezbateri ce pot fi de sine stătătoare pentru fiecare grup ţintă în parte sau
combinate (cadre didactice şi părinţi). Relaţiile dintre profesori şi elevi ar trebui să funcţioneze ca un
parteneriat, în care fiecare să aibă ceva de spus, pe diferite teme: dialog intercultural, sisteme de prealertă
a violenţelor, respectarea drepturilor omului şi educaţia pentru cetăţenie democratică.
Iată un exemplu de plan cu care pot fi familiarizaţi educatorii, în încercarea de a facilita rezolvarea
conflictelor dintre elevi:
1. Datele problemei: Colectaţi cât mai multe informaţii despre eveniment şi despre emoţiile
asociate acestuia, prin întrebări de genul: Ce s-a întâmplat? Cum te-ai simţit atunci când...? Cum crezi că
s-a simţit colegul/ colega cu care ai avut conflictul? Ce s-a întâmplat după ce ...?
2. Clarificarea problemei: Este mult mai uşor pentru copii să rezolve o problemă dacă au înţeles-o
foarte bine. Aduceţi-i în punctul de a vedea nevoile fiecărei părţi implicate: Tu ai vrut să... iar colegul
tău/ colega ta a vrut să...Ce aţi fi putut face, astfel încât să fiţi amândoi/ amândouă fericiţi/ fericite?
sau Înţeleg că amândoi/ amândouă sunteţi necăjiţi/ necăjite de ceea ce s-a întâmplat, dar nu aş vrea să
discutăm despre asta. Aş vrea să vedem ce putem face acum. Care sunt lucrurile pe care le-aţi putea face,
astfel încât fiecare dintre voi să fie împăcat?
3. Generarea de soluţii pentru stingere a conflictului: Adunaţi de la copii toate ideile pe care le
formulează, fără a vă concentra pe calitate în această etapă. Notaţi aceste idei, ca nu cumva să le uitaţi.
Încurajaţi toate ideile, chiar dacă unele nu sunt deloc practice. Rezistaţi tentaţiei de a exprima propriile
soluţii, căci astfel îi veţi face pe copii să fie dependenţi de voi întotdeauna, în loc să încerce să-şi găsească
propriile drumuri.
4. Evaluaţi ideile prin invitaţia lansată copiilor de a se gândi la consecinţe. Încurajaţi-i să răspundă
la întrebări de genul: Ce crezi că se va întâmpla dacă tu ...? Cum se va simţi colegul/ colega ta dacă...?
Această idee este bună şi pentru tine şi pentru el/ ea? Dacă ideea nu este acceptabilă, luaţi în considerare
modul în care poate fi schimbată, astfel încât să fie bună pentru ambele părţi.
5. Luarea unei decizii şi implementarea planului: Listaţi alternativele şi cereţi-le copiilor să ia o
decizie. Stabiliţi împreună ordinea paşilor care trebuie făcuţi pentru a duce planul la bun sfârşit. Decideţi
împreună momentul în care veţi vedea dacă acesta a funcţionat. Dacă nu a funcţionat, întoarceţi-vă la
problemă şi identificaţi alt drum. Dacă a funcţionat, felicitaţi-i pe copii că au găsit soluţia şi spuneţi-le că
ideile lor au fost valoroase.
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G. Jocurile şi activităţile extraşcolare – soluţie pentru reducerea agresiunilor.
Jocurile şi activităţile oferă cadrul optim de trezire sau retrezire a motivaţiei de a învăţa. Motivaţia
este motorul acţiunilor noastre. Ea reglează bunul mers al tuturor blocurilor funcţionale ale personalităţii:
blocul cogniţiei, al comunicării, al afectivităţii, al memoriei etc.
Ştiaţi că...

Niciun comportament nu apare
și nu se manifestă în sine, fără o
anumită incitare, direcţionare și
susţinere energetică. Chiar dacă
lipsește obiectivul sau scopul,
comportamentul are la bază o
cauză. Răspunsul la întrebarea
de ce s-a produs? este motivaţia.

În sens larg, motivaţia reprezintă „totalitatea
mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute
sau dobândite, conştientizate sau neconştientizate, simple
trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte.” (Al. Roşca, 1943)
În sens restrâns, prin motivaţie se înţelege „o formă
specifică de reflectare, prin care se semnalează mecanismelor
de comandă şi control ale sistemului personalităţii, o
necesitate ce trebuie satisfăcută.” (M. Golu, 2000)
Motivaţia
reprezintă
fundamentul
energeticdinamizator şi direcţional al întregului proces de învăţare. Ea
este „motorul” întregului nostru comportament.

Deoarece semnalele care ajung la nivelul mecanismelor
de reglare sunt transformate în comenzi care pun în funcţiune comportamente diverse, putem afirma că
motivaţia este aceea care transformă fiinţa umană într-un subiect activ şi selectiv. Ea trebuie considerată ca
o „lege generală de organizare şi funcţionare a întregului psihic uman, deoarece operează distincţia dintre
plăcut şi neplăcut, util şi inutil, bine şi rău. Toate celelalte procese psihice- percepţie, gândire, memorie,
voinţă, precum şi componentele caracterială şi aptitudinală ale personalităţii- sunt subordonate legii
motivaţiei, conţinutul lor dezvăluind semnificaţia şi valenţele motivaţionale ale obiectelor şi fenomenelor
din jur.” (M. Golu)
Dacă motivaţia reflectă o stare de necesitate în sens larg, motivul este forma concretă în care se
activează şi se manifestă această stare.
Când spunem că un individ este motivat, înţelegem că el manifestă un comportament orientat spre
scop. Cu alte cuvinte, motivul este „ceva” pentru care se săvârşeşte o activitate, iar scopul „ceva” spre
care ţinteşte acea activitate.
A. Maslow (1968) a făcut o clasificare pornind de la aprecierea locului şi importanţei conţinutului
motivului în structura personalităţii, stabilind un raport invers proporţional între urgenţa de satisfacere a
nevoii şi valoarea conţinutului trebuinţelor. (vezi imaginea)
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A rezultat un model ierarhizat, care cuprinde opt clase de motive (M. Golu):
1. trebuinţe fiziologice (nevoia de hrană, de odihnă, de păstrare a sănătăţii etc.);
2. trebuinţa de securitate (nevoia de siguranţă existenţială, emoţională, relaţională etc.);
3. trebuinţe sociale (de apartenenţă şi adeziune, de identificare afectivă cu un grup, de a fi membru
al unei familii şi de a avea o familie);
4. trebuinţe ale Eului (de autoconservare, de autopreţuire, de autorespect, de identitate);
5. trebuinţe de realizare, autorealizare (nevoia de a-ţi atinge propriul potenţial creativ, de a obţine
performanţe înalte în activitatea cel mai puternic motivată, de a contribui în mod propriu şi original la
atingerea unor obiective profesionale sau sociale);
6. trebuinţe cognitive (nevoia de a şti, de a înţelege, de a învăţa, de a explora, de a descoperi);
7. trebuinţe estetice (nevoia de ordine, simetrie, armonie, de contact şi contemplare a produselor
de artă);
8. trebuinţe de concordanţă (nevoia de concordanţă între simţire sau trăire, cunoaştere sau
acţiune).
Se observă că, la baza piramidei, se află trebuinţele fiziologice, cu conţinutul valoric cel mai scăzut
din punct de vedere socio- cultural, iar în vârful piramidei, se află trebuinţele estetice şi de concordanţă,
cu conţinutul valoric cel mai ridicat. O trebuinţă este cu atât mai specific umană, cu cât ea este mai înaltă.
Este important ca educatorul să cunoască această ierarhie, deoarece este posibil ca elevul să încerce
să-şi satisfacă o trebuinţă predominantă pentru el, în timp ce cadrul didactic încearcă să-i activeze dorinţa
de a cunoaşte, iar de aici, până la conflictul dintre cei doi, nu e decât un pas.
Prin identificarea corectă a trebuinţelor copiilor le asigurăm acestora succesul în activitatea pe care
o desfăşoară şi reuşim să prevenim apariţia anumitor tipuri de conflicte. „Dacă comparăm elevul cu un
planor, am putea spune că educatorul joacă rolul instructorului care pregăteşte zborul. El are grijă de un
start corespunzător, în condiţii bune, aşa încât planorul odată ridicat, zboară singur şi aterizează oricând
în condiţii de siguranţă.” (R. Poenaru )
Deşi toate activităţile noastre sunt motivate, putem face o distincţie între ierarhizarea motivelor.
În unele, motivul face parte din însăşi structura lor, le direcţionează şi le susţine din interior. În altele,
motivul se află în afară, susţinându-le din exterior.
De exemplu:
1. un elev învaţă din dorinţa de a cunoaşte şi de a-şi lărgi orizontul experienţelor, dintr-o atracţie
interioară; în timpul desfăşurării activităţii propriu-zise şi la sfârşitul acesteia are un sentiment de
satisfacţie;
2. alt elev învaţă fie de frica părinţilor, fie pentru a fi lăudat şi a primi o recompensă, lipsindu-i
imboldul interior către această activitate.
În primul caz avem de-a face cu activităţi intrinsec motivate, iar în cel de-al doilea caz cu
activităţi extrinsec motivate.
Activitatea intrinsec motivată se realizează cu plăcere şi cu un efort de mobilizare relativ scăzut,
pe când cea extrinsec motivată se realizează fără o plăcere interioară şi cu un efort intens de mobilizare
voluntară.
Însă dirijarea motivaţiei în clasă este o „artă”. Cere intuiţie dar şi experienţă. Educatorul trebuie să
aibă capacitatea de a stimula interesul elevilor. „Interesul este:
unicul mobil al acţiunilor omeneşti sau altfel spus ceea ce fiecare priveşte ca necesar pentru
fericirea sa. (Holbach)
forţa emoţională în acţiune. (Dewey)
tendinţa de a ne ocupa de anumite obiecte, de a ne plăcea anumite activităţi. (Strong)”
Sondajele efectuate în rândul elevilor privind cele mai interesante activităţi desfăşurate la şcoală
arată că pe primul loc se situează activităţile extraşcolare, urmate de „puţinele” momente în care învăţarea
se face prin joc. Momentele de „evadare organizată” din mediul formal sunt atât de rare, încât sunt
percepute ca evenimente, iar despre jocurile de mişcare se poate spune acelaşi lucru. Probabil elevii nu
ştiu să se joace şi pentru că adulţii au uitat că au fost cândva copii şi nu le-au transmis cultura jocului.
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Teme de reflecţie
Discutaţi pornind de la următorul text:
„Copiii n-au fost niciodată adulţi. Dar, privindu-ne pe noi, doresc s-ajungă. Ne investesc cu
calităţi și puteri și nu renunţă la credinţa lor niciodată în cazul părinţilor care au reușit să le
fie aproape și să păstreze aura de eroi. Adulţii au fost cu toţii, cândva, copii. Fiecare adult mai
păstrează încă în sufletul, în memoria lui afectivă nu atât ceea ce i s-a întâmplat sau cum a
rezolvat niște probleme, cât felul în care s-a simţit în anumite situaţii și cum a văzut lumea
de la înălţimea vîrstelor copilăriei. Acest avantaj, de fi trecut pe acolo, se constituie într-o
resursă accesibilă oricui; atunci când nu ai timp sau informaţii la îndemână poţi apela cu
sinceritate și deschidere la copilul din tine. Pentru restul există cărţi, teorii, metode, studii de
caz și specialiști”.
(Elvira Alexandrescu, psiholog)
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CAPITOLUL

4
1. Bullying sau Violenţă? Care pe care...
Teme de reflecţie
Violenţa în școală este o certitudine, care se „derulează” între actorii acesteia și se
„concretizează” în incidente abia perceptibile, uneori, de natură emoţională (agresiuni,
jigniri, umiliri etc.), până la evenimente extreme sau chiar fatale. (împușcarea copiilor de
către copii, sinuciderea copiilor etc.). Copiii, profesorii, părinţii, alte persoane pot fi agresori
sau victime. Toate acestea se înscriu sub umbrela complexă a ceea ce specialiștii numesc
fenomenul bullying, apreciat, de cea mai mare parte a acestora, ca fiind tot o formă de
violenţă. Bullying-ul cuprinde partea vizibilă și invizibilă a violenţei, în aspecte mult mai
profunde. De-a lungul acestui capitol vom aborda fenomenul bullying (analize, exemple,
planuri de acţiune, bune practici, etc.), pe care am convenit să-l denumim violenţă, mai ales
că așa este mai familiar publicului larg și specialiștilor din România. Deși realitatea existentă
în școală nu are la bază statistici și analize acurate, totuși în ultimii ani, sensibilizarea și
conștientizarea opiniei publice faţă de violenţa în școală a crescut. Un grad ridicat de
intoleranţă faţă de violenţa în școală se manifestă în mod evident, fapt care a condus și la
considerarea acesteia ca o prioritate a politicilor publice educaţionale.
Percepţia violenţei în școli s-a schimbat în ultimii 10 ani atât în ţările din Uniunea Europeană,
cât și în Statele Unite ale Americii. Deși actele serioase de violenţă sunt extrem de rare, totuși
ele există. Fenomenul violenţei atrage uneori, în mod exagerat, atenţia mass mediei și a
opiniei publice (știri și articole incendiare). În acest mod se creează o percepţie uneori falsă
asupra adevăratei probleme.
Cât de mult sunt afectate școlile de violenţă?
Cum comentaţi ca și cadre didactice agresiunile prezente în școlile din România?
Mai există pedeapsă corporală în școlile din România?
Dar în școlile din Europa sau din lume?
Ce înseamnă „școli sigure”? (protecţie, securitate, dialog, încredere)
Este posibil să iniţiem, să dezvoltăm și să menţinem școli sigure?
Ce modalităţi există pentru a crea școli fără violenţă?
Ce modalităţi aplicaţi pentru a dezvolta „școli nonviolente” sau „școli ale păcii” în România?

48

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

Ce spun studiile6?
Armenia: bătaia şi pleznitul copiilor sunt uzuale în şcoală, ca şi acasă. Cercetarea a fost realizată
printre copiii de 7-18 ani şi părinţii acestora. (UNICEF, 2002)
Rusia: 16% dintre copii sunt abuzaţi fizic şi 22% abuzaţi mental de către profesori. (date furnizate
de Guvernul rus)
Georgia: abuzurile şi violenţa fizică asupra copiilor a arătat că dintre 4,382 copii între 6-7 ani, 31,8
% au raportat că au fost fizic pedepsiţi în şcoli şi în 96% dintre cazuri de către profesori. (2002)
Deşi Curtea Europeană a Drepturilor Omului arată că pedepsele corporale ţin de domeniul
trecutului, iar toate ţările europene au astăzi legi care interzic lovirea copiilor de către profesor, totuşi
studiile indică statistici care prezintă aspecte îngrijorătoare ale punerii în practică a legislaţiei.
O problemă majoră în Europa sunt agresările în şcoală. Aproape toate ţările au avut cazuri de copii
şi tineri care s-au sinucis ca urmare a faptului că au fost agresaţi.
Mult mai frecvente sunt comportamentele agresive şi antisociale considerate de “nivel scăzut”:
ironii, bătăi, porecle, ridiculizări, ameninţări şi alte forme de intimidare şi hărţuire. Acestea au loc în mare
măsură la toate nivelurile de educaţie, dar mai ales la nivel gimnazial. (Heaviside, 1998, Nansel, 2001)
Marea Britanie: Fundaţia „Linia Copilului” a raportat primirea a 500 de telefoane în fiecare an de
la copiii care doreau să se sinucidă, în condiţiile în care mulţi copii nu doresc să comunice problemele pe
care le trăiesc.
Observatorul European privind Violenţa în Şcoală din Universitatea Bordeaux, Franţa a fost înfiinţat
pentru a strânge date din Belgia, Germania, Italia, Spania, Elveţia şi Marea Britanie. Studiile lui arată că
din 35 000 de elevi chestionaţi 10% au fost agresaţi.
75% dintre adolescenţi declară că au fost agresaţi la un moment dat, iar 10-15% sunt agresaţi
periodic. (Banks, 1997)
Slovenia: 45% dintre elevi au fost agresaţi.
Fetele sunt agresate mai des decât băieţii şi băieţii iniţiază 85% dintre atacuri. Există puţine studii
despre fetele care agresează. 80% din violenţă este realizată de copiii între 16 şi 21 de ani.
Copiii cu dizabilităţi şi nevoi speciale de educaţie sunt mai susceptibili de a fi victime ale violenţei.
(D. Nabuzoka, Children with learning disabilities: Social functioning and adjustment, Leicester: BPS
Blackwell, 2000)
Violenţa în şcoli este una dintre cele mai vizibile forme de violenţă asupra copiilor. Şcolile nu
pot îndeplini rolul important de învăţare şi socializare, dacă acestea sunt un mediu în care se manifestă
agresivitatea, intimidarea (bullying), violenţa. Programele educaţionale sunt utile numai prin acordarea
suportului factorilor de decizie care pot propune implementarea consistentă a unor politici coerente de
eliminare a violenţei , bullying-ului în şcoli.
Bullying reprezintă o formă de abuz, în detrimentul stării de bine (în limba engleză well being) şi
dezvoltării sănătoase şi armonioase a elevilor. Poate fi o formă simplă de neglijare sau se poate extinde
la forme complexe de abuz fizic, emoţional şi sexual. Unii specialişti7 consideră problemei bullying-ul,
comportamentul sau atitudinea de „intimidare” în mod repetat şi intenţionat, ca modalitate de a câştiga
puterea asupra altei persoane.
Bullying este de fapt tot o formă de violenţă, care se pare că a crescut destul de mult în ultimii
ani. Au apărut incidente, mai ales la nivelul şcolilor şi a crescut gradul de conştientizare a fenomenului
bullying. Se concretizează în: apelarea numelui într-un anumit fel, excluderea din activităţi, discriminarea,
nerespectarea drepturilor, abuzul de orice tip, agresivitatea verbală sau scrisă. (Carey, 2003, Whitted &
Dupper, 2005)
Se consideră că cei care provoacă „bullying” sunt acele persoane care nu primesc suficientă
atenţie, care doresc astfel să iasă în evidenţă, să braveze şi acţionează în consecinţă. Lipsa de afecţiune,
de aprobare, de îndrumare, de feedback pozitiv, lipsa iubirii, neglijarea (în limba engleză neglection),
încurajarea unor noi stiluri de viaţă, noi moduri de impunere, de a câştiga bani (droguri, prostituţie,
găşti) sunt factori facilitatori pentru bullying. Nevoia de putere şi de dominare fac din victimă o ţintă, iar
agresorii vor răni fizic, social sau emoţional pe ceilalţi. De cele mai multe ori, cei care hărţuiesc, au fost
hărţuiţi sau sunt ei înşişi hărţuiţi, de colegi, de familie. „Se spune că atunci când eşti nefericit(ă), ai nevoie
să vezi pe cineva mai nefericit(ă) decât tine.” (Crothers, L.M. & Levinson, E.M. (2004). Assessment of
bullying: A review of methods and instruments. Journal of Couseling and Development, 82)
6

Violenţa în şcoală, Mariana Niţelea, 2005
7Valerie E. Besag, Bullies and Victims in Schools, 1989
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Mass-media avidă de senzaţional promovează actele de violenţă extreme, dar formele de violenţă
de mai mică intensitate, considerate de tip bullying, au fost abordate în ultimii ani de către cercetători.
(Whitted & Dupper , 2005)

Aplicaţie
„Publicitate bullying”
Creaţi postere, fluturaţi, pliante cât mai creative în care să evidenţiaţi caracteristicile
fenomenului bullying, prin care să oferiţi informaţii despre acest concept.
Folosiţi informaţii de pe Internet, pe diferite motoare de căutare (căutaţi după cuvântul
cheie: bullying)!
Copiii sau persoanele care sunt agresori (în limba engleză bullies) sunt de fapt cei care vor să
demonstreze, în forţă, din păcate, că au o bună stimă de sine, că deţin controlul şi sunt superiori celorlalţi.
Familiile unde se foloseşte adesea pedeapsa corporală, constituie un mediu „prielnic” pentru dezvoltarea
comportamentelor deviante de tip bullying, inadecvate adaptării la cerinţele sociale, incapabile de
înţelegere a disciplinei pozitive şi respectării unor reguli pentru buna funcţionare.

Aplicaţii
Portrete nedorite
1. Identificaţi caracteristicile potrivite pentru cele două tipuri prezente în fenomenul bullying.
Daţi exemple din viaţa şcolii. Realizaţi caricaturi pentru cele două tipuri de personaje, apoi
prezentaţi-le grupului.
Agresori

Victime/ agresaţi

2. Comentaţi şi reformulaţi:
„Bătaia e ruptă din rai.” (proverb românesc)
„Unde dau mama şi tata, creşte.” (proverb românesc)
„Violenţa este ultimul refugiu al incompetenţei.” (Isaac Asimov)
„Violenţa este arma celor slabi.” (Mahatma Gandhi)
„Violenţa generează de obicei violenţă.” (Eschil)
„Cuvintele dor adesea mai mult decât lovitura unui ciocan.” (proverb danez)
„Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.” (proverb românesc)
„Cred însă că violenţa este în primul rând o problemă de comunicare. Acolo unde individul
nu este capabil să comunice, intervine violenţa. Mass media promovează comunicarea, iar
incitarea la violenţă este amplificată.” (prof. dr. Tiberiu Mircea)
Multe studii conchid că invidia şi resentimentele pot fi motive care produc bullying. Există dovezi
care sugerează că un deficit de stimă de sine contribuie semnificativ la actele de tip bullying, ca şi stările
de anxietate sau de vinovăţie. Lipsa abilităţilor sociale, utilizarea forţei, dependenţa de comportamente
agresive, mânia şi furia, statutul în grupul de apartenenţă, existenţa unor antecedente de acest tip în
copilărie sunt factori de risc. Precizăm că de multe ori, bullying-ul nu implică neapărat criminalitate sau
violenţă fizică, ci funcţionează ca abuz psihologic sau verbal.
Psihologul norvegian Dan Olweus, recunoscut ca pionier şi fondator al conceptului, consideră
bullying, atunci când o persoană este expusă, în mod repetat şi în timp, la acţiuni negative, fizice şi
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psihologice, de una sau mai multe persoane. Se aduce astfel un prejudiciu intenţionat, direct sau indirect,
prin crearea unui stări de disconfort în diferite moduri: cuvinte jignitoare, şicane, umilinţe, injurii,
altercaţii, ofense, admonestări, constrângeri, batjocoriri, ţipete, sâcâieli, bravări, reproşuri, atingeri
nepotrivite, obstrucţii, loviri, hărţuiri etc. Aruncarea lucrurilor personale (caiete, ghiozdane, pixuri,
pachetul cu mâncare etc.), trasul de păr, de mânecă, zgârieturile, ciupitul, ruperea unor obiecte dragi,
sufocarea cu diverse obiecte, eliminarea din clasă, imitarea, luarea în derâdere sunt alte manifestări de
bullying. (Ross, 1998). În cartea lui, publicată în 1993, Bullying at school: What we know and what
we can do? (Bullying-ul în şcoală: Ce trebuie să ştim şi ce trebuie să facem?), identifică caracteristicile
elevilor, care sunt mai susceptibili de a fi agresori (bullies), precum şi cele care sunt cele mai susceptibile
de a fi victime (în limba engleză bullied) ale hărţuirii, intimidării, abuzurilor, adică bullying-ului. Iată
caracteristicile generale ale agresorilor şi victimelor:
Agresori

Victime/ agresaţi

• manifestă puternic nevoia de a conduce, de a
domina şi „subjuga” alţi colegi;
• sunt impulsivi, uşor de înfuriat;
• sunt provocatori, nu respectă regulile;
• sunt agresivi cu colegii, părinţii, profesorii;
• nu au remuşcări şi capacitatea de a înţelege
emoţiile celorlalţi (empatie);
• au deficit de atenţie: în timpul orelor desenează,
aruncă hârtii, dorm, comentează;
• au o părere foarte bună, uneori exagerată despre
sine: se consideră şefi, şmecheri, boss, prinţese
etc.
• instigă la absenteism şcolar şi-i abuzează pe cei
care nu se supun „noii” reguli;
• aparţin unor anturaje/ grupuri dubioase;
• percep acţiuni ostile acolo unde nu există, sunt
antisociali.

• sunt pasivi în comportament şi comunicare,
izolaţi social;
• sunt precauţi, sensibili, retraşi, timizi;
• manifestă nesiguranţă, anxietate, sensibilitate
exacerbată;
• au o stimă de sine scăzută;
• au puţin prieteni sau deloc;
• nu sunt capabili să dezvolte relaţii sociale;
• sunt percepuţi ca incapabili de a se apăra, de a
avea puncte de vedere personale, de a
argumenta;
• au diferite forme de dizabilităţi: fizice, de
vorbire, locomotorii etc.
• afişează o atitudine de învins şi un
comportament depresiv;
• nu fac faţă presiunii grupului;
• arată că drepturile lor nu contează, sunt ignorate;
• nu iau atitudine în faţa actelor de agresiune.

În SUA, într-un raport publicat în 2002, se precizează că intimidarea, ca formă principală de
bullying, a jucat un rol semnificativ în împuşcăturile cu autori elevi care s-au întâmplat în unele şcoli.
Izolarea socială, lipsa prietenilor, încredere de sine scăzută, performanţe slabe la şcoală pot fi consecinţe
ale bullying-ului. Manipularea, bârfa, constrângerile, criticile, minciunile, zvonurile, satirizarea, comicul
exagerat adresat unei persoane sau unui grup de persoane (în clasă, în cancelarie, pe holuri, în curtea
şcolii etc.), diferenţelor pe care acestea le prezintă (înălţime, greutate, culoarea ochilor, culoarea părului,
nivel cognitiv, potenţial de învăţare, rasă, etnie, religie, dizabilitate, tip de familie, nivel de cultură etc.)
constituie comportament de tip bullying. Efectele bullyingului pot fi grave, chiar fatale. Se indică faptul
că persoanele, indiferent dacă sunt copii sau adulţi, care sunt supuse permanent comportamentului
abuziv, prezintă risc de stres, îmbolnăviri şi chiar sinucidere. (Mona O’Moore, Antibullying Centre,
Trinity College Dublin). Victimele hărţuirii pot suferi pe termen lung probleme emoţionale, probleme
de comportament, probleme sociale, singurătate, depresie, anxietate, stimă de sine scăzută, o creştere a
frecvenţei îmbolnăvirilor.
Este important să se depună eforturi pentru eliminarea acestui comportament. Se afirmă că, de
multe ori, în şcoala românească, încă nu există şi nu se întâmplă astfel de fenomene, dar trebuie să fim
pregătiţi şi să se prevină apariţia acestora.
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Aplicaţie
„To be or not to be… bullying” sau „A fi sau a nu fi… violenţă”
Este un subiect mai delicat, deoarece întrebările de mai jos invită la o analiză a trăirilor și
emoţiilor în situaţii nu tocmai de dorit, de a fi agresat. Stabiliţi de la început reguli clare
de comunicare: se ascultă cu atenţie, nu se râde, se adresează întrebări de clarificare etc.
Răspundeţi cu sinceritate la următoarele întrebări. Dacă nu vă simţiţi confortabil, păstraţi
tăcerea și interveniţi numai atunci când vă simţiţi pregătiţi.
• Înţelegeţi fenomenul bullying? Știţi ce înseamnă?
• Aţi fost vreodată victimă a bullying-ului?
• Sunteţi și în prezent o astfel de victimă?
• În ce context s-a întâmplat aceasta: La școală, pe stradă?
• Aţi fost agresat de o persoană sau un grup de persoane?
• Aţi conștientizat procesul, situaţia de bullying?
• Care au fost cauzele bullying-ului în situaţia dumneavoastră? (excluderea dintr-o
prietenie, obţinerea unor note mici/ mari la școală, despărţirea părinţilor, vestimentaţia,
apartenenţa la o anumită etnie, existenţa unei deficienţe de vedere sau a unei tulburări de
comunicare, de exemplu bâlbâiala etc. )
• Unde s-a întâmplat? (la şcoală, pe stradă, în magazin, în mijloacele de transport, la
telefon, pe Internet, în parc etc.)
• Bullying-ul a fost provocat de către colegi de clasă, prieteni, familie, necunoscuţi?
Persoane de aceeaşi vârstă sau de persoane mai mari? Persoane cu autoritate sau cei cu
responsabilităţi asemănătoare?
• Aţi povestit despre agresiunea la care aţi fost expus(ă)? Cui? Ce v-a determinat să
relataţi despre acest aspect? Ce anume din persoana/ persoanele cu care aţi comunicat v-au
inspirat încredere?
• Ce modalităţi de răspuns aţi avut în situaţia de bullying trăită? Aţi răspuns în acelaşi
mod? Aţi renunţat sau aţi cerut ajutorul?
• S-a finalizat bullying-ul? Mai sunteţi expus(ă)?
• Cum vă simţiţi când relataţi despre efectele bullying-ului asupra dumneavoastră?
• Cunoaşteţi şi aplicaţi măsuri antibullying?
• Din ce cauze, unde, când, în şcoală se produce fenomenul bullying? Faţă de cine vă
manifestaţi agresivitatea?
• Şcoala are o politică antibullying? Dar un plan concret de acţiuni antibullying?
Cunoaşteţi strategiile? (ca manager, ca profesor, ca părinte, ca elev). Aţi participat la iniţierea,
dezvoltarea şi implementarea acestuia?
Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip de comunitate, în grupuri sociale, unde persoanele
interacţionează unele cu altele: la şcoală, la locul de muncă, în familie, în cartiere, în biserică, în mass
media, chiar între ţări etc. Se creează astfel o stare de conflict, care nu poate fi depăşită decât dacă se
conştientizează existenţa fenomenului („Da! Există un conflict, ceva nu mai merge, sunt grave diferenţe
de opinii, suntem în pană.”) şi dorinţa fiecăruia dintre noi pentru implicarea în demersul de găsire şi
aplicare a unor soluţii. („Ce facem concret? Cum acţionăm?”)
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Aplicaţie
„Bine ai venit, criză!?”
Bullying-ul este perceput ca o situaţie de criză. Propuneţi soluţii pentru escaladarea bullyingului, la nivel personal și în alte situaţii. Comentaţi următorul text:
„Să nu pretindem că lucrurile să se schimbe dacă tot timpul facem același lucru. Criza este
cea mai binecuvântată situaţie care poate apare pentru ţări și persoane, pentru că ea atrage
după sine progrese. Creativitatea se naște din necesitate, precum și ziua se naște din noapte.
În perioada crizei se nasc invenţiile, descoperirile și marile strategii. Cine depășește criza se
depășește pe sine însuși, fără a rămâne „depășit”. Cine atribuie crizei eșecul, își ameninţă
propriul talent și respectă mai mult problemele decat soluţiile. Adevărata criză este criza
incompetenţei. Problema persoanelor și ţărilor sunt lenea și indiferenţa pentru a găsi soluţii
și ieșiri din astfel de situaţii. Fără criză nu exista duel, fără duel viaţa este o rutină, o agonie
lentă. Fără criză nu există valoare. În perioada crizei înflorește ce-i mai bun în fiecare, pentru
că fără criză, orice vânt este o mângâiere. Dacă vorbim de criză, o promovăm, iar tăcerea este
o exaltare a conformismului. În loc de toate acestea, mai bine să muncim. Să terminăm cu
singura criză ameninţătoare: tragedia de a nu dori să luptăm pentru a o depăși.”
(Albert Einstein)
Fenomenul bullying apare atunci când o persoană/ un grup de persoane (elevi, profesori,
părinţi, directori, personal administrativ, persoane semnificative din viaţa personală sau profesională,
necunoscuţi):
• strigă pe nume într-un anumit fel (răstit sau mieros) care deranjează, folosind un anume ton, un
anumit subînţeles sau poreclele;
• pune în încurcătură în mod intenţionat sau neintenţionat (la lecţie, în afara şcolii, pe terenul de
sport, la discotecă, la magazin etc.);
• loveşte, împinge, şicanează, supără (în timpul orei, pe holurile şcolii, pe terenul de sport, în
activităţile extraşcolare etc.);
• bârfeşte, ignoră, exclude, etichetează persoane;
• şantajează, minte, înşală, intimidează, fură bani, obiecte, idei;
• produce teama de a se duce la şcoală şi preferă să stea acasă sau să chiulească, să se ducă la
şcoală din cauza atmosferei conflictuale de acasă;
• contrazice în mod vehement, foarte agresiv, atacă opiniile, punctele de vedere, credinţele,
convingerile, fără înţelegere şi toleranţă;
• îndepărtează cunoştinţele şi prietenii, practic „rupe” reţeaua socială;
• postează mesaje nepotrivite pe Internet cu adresă exactă, dă telefoane în mod abuziv;
• trimite mesaje inadecvate pe telefon;
• foloseşte un limbaj trivial şi vulgar sau păstrează tăcerea;
• face pe ceilalţi să se teamă, pentru a se simţi mai puternic.
Pe baza unor comentarii (cuvinte, remarci, glume răutăcioase sau binevoitoare etc.) despre:
• aspectul fizic: greutate, înălţime, culoarea părului, culoarea ochilor, vestimentaţie;
• familie: tip de familie (monoparentală), divorţ, nivel de cultură (lipsa cărţilor din casă, educaţia
părinţilor, durata şi calitatea petrecerii timpului liber împreună), lipsa părinţilor (plecaţi la muncă în
străinătate, fără timp liber, decesul unuia dintre părinţi etc.), apariţia unui no membru în familie;
• activitatea şcolară: performanţe, prezenţa/ absenţă, abandon şcolar, interese, hobby/ pasiuni,
aptitudini, atitudini, evoluţie şcolară;
• comportament: specific adolescenţilor (piercing, popularitate);
• nevoi speciale: dizabilităţi motorii, alte tipuri de dizabilităţi, cum ar fi, dislexie, ADHD, sau
sărăcie, religie, etnie etc.
• alte diferenţe: stil de învăţare (vizual, auditiv, tactil kinestezic), stil de muncă (rapid, lent, sintetic,
analitic, experienţial), stare de sănătate, obiective de carieră, dorinţe.
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Aplicaţii
„Unde? Cum?”
Identificaţi, în echipe, cât mai multe situaţii de bullying pe care le-aţi trăit sau despre care
v-aţi informat (cărţi, TV, mass media, prieteni). Discutaţi despre acestea şi găsiţi asemănările
şi deosebirile dintre voi: •În şcoală • În familie • În sport • La locul de muncă• Pe Internet
• În comunitate • Pe stradă • În spaţii publice (magazine, restaurante, mall-uri, stadioane
etc.) • La doctor• Între ţări
Propuneţi exerciţiul părinţilor şi elevilor cu care lucraţi, apoi expuneţi materialele obţinute pe
holurile liceului/ şcolii.
Ce spun elevii despre bullying-ul din şcoală „provocat” de colegi, de profesori, de directori? Este,
de regulă, manifestat prin violenţă verbală, dar se prezintă şi în forme mai subtile, de abuz emoţional,
mult mai periculoase şi insidioase decât cele explicite. Prezentăm câteva exemple:
„Deseori se întâmplă aşa: nimeni nu loveşte pe nimeni, nimeni nu jigneşte pe nimeni, şi totuşi ceva
se întâmplă.... Există anumiţi copii în şcoli care au un statut superior faţă de ceilalţi, ei impun regulile,
nu-i lasă pe ceilalţi să aibă acces la anumite beneficii sau la anumite structuri din şcoală. Sunt şi cazuri
în care se percep taxe de la ceilalţi, numai ca să-i lase să intre pe poarta şcolii.”
„Unii colegi râd de mine, aruncă cu hârtii, se iau de mine, chiar mă bat. Mă simt ca un coş de
gunoi, tot ce nu le convine lor, se răsfrânge asupra mea. Chiar aşa, de ce să mi se întâmple tocmai mie
aceste lucururi?”
„Mi se întâmplă adesea ca profesorii să râdă de numele meu, deşi mie mi se pare deosebit, altfel
decât al celorlalţi. Şi atunci toată clasa este cu ochii pe mine. Nu am curaj să spun nimic, ştiu că înghit în
sec şi-mi aud doar tâmplele cum se zbat, parcă aş avea nişte ciocane în acţiune.”
„M-am izolat pentru că aproape tot timpul, în clasă sau în afara timpului petrecut la şcoală, colegii
refuzau să accepte şi să înţeleagă ceea ce doream eu.”
„Când eram mai mic, la şcoală, nu prea ştiam să-mi ţin gura închisă. De asta mi-am luat şi bătaie
de câteva ori, dar nu foarte rău. În orice caz, nu-mi era prea bine, am suferit din cauza asta.”
„O formă de bullying cred că este şi lipsa de pregătire a cadrelor didactice, cele care nu vin
pregătite la ore sau care ne dictează lecţia, fără să ridice ochii din propriile notiţe. Sau faptul că ne
etichetează: suntem de la SAM: nişte tâmpiţi, care oricum nu suntem capabili de nimic.”
„Mumiilor, treziţi-vă, este oră! Staţi ca nişte meduze! Gândiţi, nu vegetaţi! Nu înţeleg, de ce staţi
aşa, pur şi simplu, fără să vă implicaţi, la ora mea…”
„La adresa noastră tot timpul sunt numai cuvinte rele şi grele, uneori, nespuse. Se vede din tot
comportamentul. Nimeni nu ne înţelege. Suntem trataţi ca fiind clasa cea mai rea, cea mai proastă.
Ne-am săturat. Oricum nu vom câştiga nimic.”
„Aţi venit la noi în clasă sau, mai degrabă, suntem siguri că veţi pleca, mulţi profesori nu au
rezistat, vin şi pleacă…Ni se spune că suntem incapabili, că nu vom reuşi. Aşa că nu mai are nici un
rost.”
„Şi colega, şi domnul profesor se uită la mine nu ştiu cum, de parcă aş fi de pe altă planetă. Şi ce
dacă sunt de altă minoritate? Ce dacă părinţii mei sunt în Italia? Ce dacă am o situaţie materială mai
puţin bună? Eu vreau să învăţ!”

Teme de reflecţie
• Amintiţi-vă din perioada şcolii, când eraţi elev/ elevă? Ce astfel de situaţii aţi
„experimentat”? Dar acum, în prezent, ca profesori sau manageri şcolari, aţi trăit astfel de
situaţii sau altele? La ce fel de acte de violenţă/bullying aţi fost expuşi?
• Propuneţi elevilor sau colegilor de cancelarie să scrie pe o coală albă de hârtie sau colorată
momentele când sunt agresaţi şi cuvintele, gesturile, privirile... pe care le însoţesc.
NU este important să se caute vinovaţi, să se identifice cine sunt persoanele care produc
aceste agresiuni sau acte de violenţă, ci prin discuţii de grup să se găsească soluţii concrete
antibullying.
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2. Bune practici de prevenire a violenţei/
bullying-ului în Europa şi în lume
Iniţierea, dezvoltarea şi implementarea unor programe şi proiecte de prevenire şi combatere a
violenţei în şcoli constituie o prioritate pentru Comisia Europeană, guverne, comunităţi, instituţii publice,
şcoli şi multe alte organizaţii. Deşi există o serie de diferenţe, cum ar fi: sisteme de educaţie, abordări
psihologice, culturi, tradiţii, istorie, economie etc. multe din „misterele” şi modalităţile concrete de
prevenire şi combatere a violenţei/ bullying-ului sunt comune. Astfel că bunele practici, experimentate cu
succes în unele ţări (la nivel naţional, al unor comunităţi sau, pur şi simplu în şcoli şi licee) se pot aplica şi
pot fi utile şi la noi.
Din practicile şi cercetările recente8, apare necesitatea adoptării unei abordări globale a şcolii
pentru a influenţa durabil şi pozitiv mediul educaţional. Problema violenţei/ a bullying-ului necesită în
mod special, o rezolvare holistică, deoarece cauzele acestui fenomen nu se rezumă numai la aspecte
singulare. În acest context trebuie acţionat la următoarele niveluri9:
• înţelegerea mecanismelor care declanşează fenomenul bullying sau al violenţei (mecanisme
sociale, economice, psihologice etc. Ce/ Cine se află în spatele actelor de violenţă/ bullying?
De ce?)
• stilul şi calitatea practicilor de gestionare a conflictelor, actelor de violenţă şi situaţiilor de
bullying;
• calitatea programelor şcolare şi modul de predare la clasă;
• implicarea în activităţile de timp liber şi calitatea programului extracurricular;
• formalizarea strategiilor, tehnicilor şi procedurilor care fac faţă cel mai bine incidentelor;
• dezvoltarea de relaţii pozitive cu ceilalţi şi cu sine însuşi.
Prezentăm în continuare astfel de bune practici.
VISIONARY. Violenţa în şcoală
http://www.bullying-in-school.info/ro
Este un proiect european dezvoltat de un consorţiu de cinci organizaţii academice şi nonprofit
(Centrul de Cercetări Educaţionale, Universitatea Koblenz-Landau, Germania, Forumul European pentru
Securitate Urbană, Franţa, Fundaţia Concept, România, Universitatea din Cordoba şi Universitatea din
Sevilla, Spania), care-şi propune prevenirea violenţei în şcoală. Se adresează cadrelor didactice,
elevilor, părinţilor, experţilor (psihologi, consilieri şcolari, medici etc.) şi persoanelor interesate
de acest domeniu, atât de prezent în viaţa noastră. Acest portal este rezultatul a două proiecte finanţate
de Uniunea Europeană prin programul Socrates/ Minerva al Comisiei Europene: VISIONARY (20002003) şi VISIONARIES-NET (2004-2006) care cuprinde: informaţii despre hărţuirea verbală (bullying),
violenţa în şcoală, descrieri de proiecte, cercetări, studii de caz sau alte resurse disponibile pe Internet.
Site-ul constituie un instrument util pentru facilitarea discuţiilor despre idei şi experienţe, la nivel naţional
şi internaţional între persoanele direct interesate de acest subiect, printr-o platformă. Este disponibil în
mai multe limbi: engleză, franceză, germană, română, spaniolă, daneză, finlandeză şi portugheză. Meniul
portalului cuprinde:
Articole despre:
• Violenţa în şcolile din ţările europene (numai în limba engleză).
• Informaţii generale despre prevenirea violenţei în şcoli (numai în limba engleză).
• Link-uri utile – informaţiile sunt disponibile în toate limbile ţărilor partenere.
• Bune practici – informaţii despre diverse proiecte sau site-uri web care vizează prevenirea
violenţei în şcoală.
• Ştiri – informaţii noi privind violenţa şi prevenirea violenţei în şcoli, actualizată periodic.
• Blog SBV – informaţii despre prevenirea violenţei în şcoală.
• Conferinţe online pentru experţi.
• Blog-uri ale conferinţelor – prezinta concluziile conferintelor online.
• Alte informaţii despre proiectele VISIONARY, VISIONARIES–NET şi despre parteneri.
• Facilităţile WEB: forum de discuţii, liste de e-mailuri, chat-ul, portalurile etc., dar şi consilierea
8Minton & alţii, 2005, www.coe.int/children
9Suckling&Temple (2002), www.coe.int/children
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la distanţă, prin telefon (linia verde de tip „helpline“) sunt o soluţie pentru provocarea privind sintetizarea
informaţiilor despre violenţă/ bullying şi accesul la aceste abordări, cazuistică, concepte, programe
şi materiale. Să ne gândim, numai cu câţiva ani în urmă, de exemplu, la utilizarea computerelor, a
videoproiectoarelor, chiar a telefoanelor mobile, a echipamentelor IT. Erau sporadice, ca număr şi numai
puţini le foloseau. Astăzi multe dintre ele au devenit indispensabile. Secolul vitezei a sporit abilităţile de
învăţare şi puterea de adaptare. Internetul asigură astfel o altă dimensiune, care se acordă mai ales culturii
principalilor beneficiari ai şcolilor: copiii şi adolescenţii.

Aplicaţie
„Un website sclipitor”
Creaţi un WEBSITE adresat prevenirii violenţei în şcoală şi daţi un nume acestuia. Discutaţi cu
echipa acestui proiect:
• Argumente în favoarea prevenirii violenţei în şcoală prin WEB;
• Servicii de prevenirea violenţei în şcoală prin WEB;
• Harta unui astfel de site;
• Metode de furnizarea serviciilor pentru prevenirea violenţei în şcoală prin WEB;
• Abilităţi necesare cadrelor didactice care utilizează WEB-ul în prevenirea violenţei în şcoală;
• Standarde de calitate în elaborarea site-ului pentru prevenirea violenţei în şcoală (font,
culoare, rezoluţie, design etc.)
În urma unui studiu realizat în Belgia (2001), Vettenberg şi Huybregts au ajuns la concluzia
că „prestaţia” profesorilor este foarte clar percepută de elevi şi că există o corelaţie directă între
comportamentele antisociale şi calitatea relaţiilor cu aceştia. Aceştia îi împart „tranşant” în două categorii:
• Profesori buni: cei pe care-i apreciază şi cu care colaborează, îi respectă pentru că sunt
competenţi şi pentru că-i respectă pe elevi
• Profesori proşti: opusul celor de mai sus şi al căror comportament lipsit de profesionalism este
sancţionat prin violenţă, comportamente agresive şi bullying

Aplicaţii
„Sunt un profesor…”
1. Scrieţi un eseu de o pagină despre modul în care vă percepeţi ca profesor, despre cum aţi
devenit profesor/ profesoară?
• Ce fel de profesor sunteţi? Cum vă consideraţi? Ce calităţi aveţi?
• Cum vă apreciază copiii cu care lucraţi? Vă interesează acest aspect? Investigaţi acest
lucru în rândul elevilor, colegilor de cancelarie sau al comunităţii prin chestionare, sondaje de
opinie, focus-grupuri?
• Ce legături există între competenţele profesionale și personale și manifestarea
fenomenului violenţei/ bullying în școală? Daţi exemple.
2. Comentaţi eseul unei profesoare de matematică despre propria profesie:
A fost odată ca niciodată. A fost odată o fetiţă care visa să ajungă învăţătoare. Venea
de la școală acasă și după ce mânca începea să se joace în camera ei „de-a școala”. Dintr-o
dată, ca într-o vrajă, dormitorul devenea o imensă sală de clasă, păpușile erau elevii, patul –
băncile, iar masa de scris – catedra. Își confecţionase chiar și un catalog, caiete cu note, totul
exact ca la școală. Temele pentru a doua zi le rezolva împreună cu „elevii” din clasă. Avea chiar
și o tablă pe care scria analiza propoziţiilor, rezolvarea problemelor.
De visul ei aflaseră doar părinţii. În vacanţă era „doamna educatoare”, la o gradiniţă
din satul bunicii ei. În acea localitate, preșcolarii mergeau vara la școală, și iarna aveau vacanţa
mare. Într-o vară, doamna educatoare s-a îmbolnăvit și a fost nevoită să rămână acasă, iar
fetiţa noastră chiar i-a ţinut locul. Îi învăţa pe copii primele litere, se juca cu ei, le dădea pauza
de masă și-i ajuta să mănânce. A organizat chiar și o serbare la care au fost invitaţi părinţii.
Fetiţa a crescut și în momentul când a fost să decidă ce meserie va urma, chemarea
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Aplicaţii
pentru a deveni un om al școlii și-a spus cuvântul. La întrebarea „De ce vreţi să deveniţi
profesori?” din primul chestionar dat la facultate, răspunsul bobocului din anul I a venit prompt:
„Pentru că iubesc copiii!”. Anii au trecut și fetiţa a devenit profesoară. Și-a dedicat viaţa copiilor.
Mergea cu drag la școală , realiza programe artistice la serbări, punea suflet în fiecare copil.
Noaptea de Crăciun, cu miros de cozonaci și sarmale, și-o petrecea cu elevii săi, pe care
îi chema acasă și cărora le făcea surprize în noaptea sfântă. Dupa un timp a devenit mamă. În
grădina vieţii ei au apărut două flori cărora le-a daruit și le dăruiește ceea ce e mai bun și mai
frumos pe lume: căldura și frumuseţea unui cămin, a unei familii frumoase. Odată cu venirea
lor pe lume, profesoara noastră din poveste a devenit mai conștientă și mai responsabilă de
menirea pe care o are în viaţă. Meseria de educator, nu o poate practica oricine. Este meseria în
care tinereţea, bucuria, veselia, inocenţa, frumuseţea,visul, dragostea, nu pleacă niciodată.
Profesoara noastră și-a dorit să fie un adevărat profesor. S-a preocupat permananet să fie
la curent cu „noul” din educaţie. Și-a luat gradele, a fost la diverse cursuri de formare, a citit
foarte mult. A avut rezultate frumoase la concursuri școlare, la serbări. A pus suflet în fiecare
lecţie predată: „Nu știu câtă matematică v-am învăţat eu pe voi, dar știu că am predat această
disciplină nu cu creta, ci cu sufletul”.
Educator nu este acela care transmite doar informaţii, ci este acela care cultivă în
elevii săi atitudine curajoasă, hotărârea de a învinge greutăţile și de a depăși obstacolele,
flexibilitatea gândirii, capacitatea de a lua decizii corecte. Dacă privești elevii ca pe niște
prieteni, atunci ești pe calea spre succes. Dacă diferenţa nu o face catalogul, ci profesionalismul,
bunul simţ, respectul și onestitatea, înseamnă că ai ales meseria potrivită. Fetiţa din eseu
trăiește și are un nume: Alina și este profesoară de matematică la un grup școlar din ţară.
profesorară de matematică, Grup Școlar Măneciu
Ce-ar fi dacă ar fi...?
Prezentăm un posibil portret al profesorilor care nu „generează” bullying şi violenţă.
(http://www.coe.int/children) :
• „ar manifesta interes şi faţă de alte subiecte în afara materiei predate;
• nu ar fi plictisitori;
• ar glumi din când în când;
• ar face aluzie la evenimente de actualitate şi/ sau la subiecte de interes pentru elevi şi pentru
cultura lor;
• ar stabili limite şi norme bine definite;
• ar reacţiona în consecinţă în cazul încălcării regulamentului;
• ar încuraja elevii care dovedesc că au un comportament prosocial;
• ar da un avertisment elevilor care dovedesc că au un comportament antisocial înainte de a-i
pedepsi;
• ar reacţiona coerent şi ar trata elevii echitabil;
• ar asculta atent elevii, luând în serios opiniile lor;
• ar fi moderni (chiar dacă numai în modul de a se îmbrăca).”
Sau pur şi simplu ar manifesta dragoste, atenţie, grijă şi respect faţă de elevi!
Un alt exemplu din Austria relevă faptul că fenomenul violenţei reprezintă o dramatizare din partea
mass-mediei, a presei, a generaţiei adulte, şi nu se manifestă ca o accentuare a acesteia din partea tinerilor.
(Mechthild Rotter, „Studies and projects on aggression at school”)
Răspunsurile elevilor, profesorilor şi părinţilor dintr-o cercetare despre violenţa în şcoli, a relevat că
violenţa fizică, sub forma bătăilor între copiii de aceeaşi vârstă, are acelaşi nivel ca în ultimii 50 de ani. Nu
numai profilul individual al elevilor şi mediul social în care trăiesc aceştia reprezintă cauze ale violenţei,
ci şi caracteristicile claselor în care învaţă. Există o corelaţie semnificativă între atmosfera negativă din
clasă, lipsa de încredere între profesori şi elevi şi un nivel ridicat de agresiune/ bullying în clasă. Prin
comparaţie, pe de altă parte, se află clasele caracterizate prin: relaţii interpersonale pozitive între elevi,
între elevi şi profesori, coeziune de echipă crescută, încredere unii în ceilalţi, abordări constructive ale
conflictelor. (Klicpera şi Gateiger, 1994)
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Teme de reflecţie
• Descrieţi clasele cu care lucraţi: elevii, mediul fizic, spaţiul, materialele didactice, strategiile
de lucru, relaţiile interpersonale etc.
• Aveţi clase preferate sau nu? Argumentaţi!
• Cum v-ar plăcea să fie clasa preferată?
• Ce caracteristici sunt necesare unei clase pentru a manifesta un nivel scăzut de
agresivitate/ bullying? Ce roluri sunt necesare să exercitaţi, ca profesori?
• Propuneţi 3 obiective şi 3 activităţi concrete pentru schimbarea relaţiilor cu clasele unde
vă desfăşuraţi activitatea din perspectiva îmbunătăţirii calităţii relaţiilor cu elevii.
O bună practică este un proiect din Austria în care elevii interesaţi au participat la cursuri interactive
de mediere a conflictelor, prin metode, cum ar fi: exerciţii de grup, joc de rol, tehnici de prezentare,
tehnici art-creative. Obiectivul principal este încurajarea elevilor în asumarea responsabilităţii pentru o
rezolvare a conflictelor din viaţa lor fără violenţă. În tematică se înscriu: teorie şi practică despre conflicte,
comunicare şi întelegere, dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale, cum ar fi: autocunoaşterea,
asertivitatea, recunoaşterea şi exprimarea emoţiilor, empatia şi oferirea de ajutor.
Un alt proiect de succes este „Împreună împotriva violenţei”, aplicat în 22 de şcoli din Viena,
Austria, care a avut ca obiectiv prevenirea violenţei prin medierea conflictelor de către copii de aceeaşi
vârstă (în limba engleză: „peer conflict mediation”). Ipoteza de lucru a fost aceea că tinerii aleg
violenţa ca metodă de rezolvare a conflictelor nu pentru că este cea mai bună, ci pentru că nu cunosc
alte alternative pentru situaţiile cu care se confruntă şi astfel acţionează „cu ce le este mai uşor şi mai la
îndemână”.
S-a introdus această practică educaţională, deoarece s-a constatat că elevii cu aceeaşi vârstă şi cu
aceleaşi interese sunt mai uşor acceptaţi decât adulţii de către ceilalţi elevi. Medierea oferită de elevi este
adesea, mult mai eficientă decât intervenţia adulţilor, mesajele sunt mai bine „recepţionate” şi aplicate,
atunci când sunt transmise de colegii lor. (www.oecd. org)
Pentru pregatirea elevilor mediatori se propun activităţi despre: autocunoaştere şi intercunoaştere,
experienţe de rezolvare a conflictelor, cauze şi tipuri de conflicte, experimentare şi analiză a propriului
stil de rezolvare a conflictelor, exersare a neutralităţii şi a abilităţilor de ascultare activă. Mediatorii
elevi manifestă o anumită neutralitate, acceptă ambele puncte de vedere, asigură respectarea şi aplicarea
regulilor de comunicare şi ajută la reformularea dorinţelor celor două părţi.
În Japonia, într-o şcoală, în urma constatării creşterii nivelului de violenţă/ bullying între elevi
şi între elevi şi cadre didcatice, o profesoară de desen a iniţiat şi implementat proiectul „Creativitate
plastică contra violenţei” (de exemplu: decupaje creative de primăvară sau dedicate apei, într-o abordare
transdisciplinară), prin care elevii acesteia au fost implicaţi în decorarea şcolii şi implicit în crearea unui
mediu pozitiv de învăţare. Sarcina elevilor era de a desena/ picta cu acuarele, vopsele, culori speciale
pereţii, ferestrele, uşile, dulapurile şcolii din incinta şi din afara acesteia, în funcţie de anotimp, subiecte,
interese, aptitudini, abilităţi etc. în timpul activităţilor şcolare (unde tema sau subiectul lecţiei favorizau
exprimarea plastică), dar şi-n timpul pauzelor sau vacanţelor. Şcoala a devenit astfel prietenoasă, mai
frumoasă, rezultatul muncii în echipă, împreună a „angajaţilor”. Dacă iniţial a fost doar un experiment,
ulterior s-a extins la nivelul tuturor copiilor şi cadrelor didactice din şcoală. Rezultatele au fost benefice:
scăderea incidentelor de tip bullying/ violenţă, scăderea numărului de absenţe, îmbunătăţirea relaţiilor
interpersonale dintre elevi şi cadre didactice, implicarea părinţilor în educaţia copiilor, obţinerea unor
performanţe academice şcolare, creşterea stimei de sine, optimizarea comunicării, negocierea conflictelor,
luarea deciziilor, dezvoltarea creativităţii, experimentarea lucrului în echipă, promovarea imaginii şcolii
în comunitate şi-n lume.
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Decorarea holului,
Proiectul „Şcoala prietenoasă“, www.cedu.ro

Decorarea clasei,
Proiectul „Şcoala prietenoasă”, www.cedu.ro

Un program foarte util şi apreciat a fost derulat în Marea Britanie, prin implicarea comunităţii
sportive de rugby în prevenirea combaterea violenţei/ bullying-ului în şcoli şi licee. Programul se numeşte:
„WAB” („Warriors Against Bullying” sau „Războinici împotriva violenţei”) şi a fost implementat în 2002
– 2004, în Wigan, pentru elevii de gimnaziu şi de liceu, pentru a deveni „jucători fair play” la şcoală
şi în viaţa cotidiană. Printre activităţile proiectului s-au numărat: training cu elevii care vor face parte
din echipa WAB, training cu profesorii, crearea unor materiale publicitare, competiţia posterelor, discuţii
asupra unor povestiri şi situaţii reale, lecţii susţinute de personalităţi marcante ale echipei naţionale de
rugby, active sau „în rezervă”, dar foarte implicate în viaţa comunităţii educaţionale. Rezultatele au fost
deosebite: au scăzut în proporţie de 60% manifestările de tip bullying din şcolile şi liceele implicate în
program.
Impactul programului WAB:
• Înţelegerea fenomenului bullying şi efectele acestuia asupra comportamentului;
• Încurajarea copiilor în urmarea regulilor şi tacticilor specifice programului;
• Creşterea stimei de sine a participanţilor;
• Împuternicirea victimelor violenţei/ bullying-ului şi a altor copii şi profesori de a avea
curajul să vorbească despre întâmplările la care au asistat sau participat;
• Conştientizarea şcolilor de a deveni proactive şi de a-şi promova propriile politici şi
proceduri educaţionale antibullying/ violenţă în funcţie de nevoile locale identificate;
• Oferirea de noi oportunităţi pentru interacţiunea jucătorilor, clubului, elevilor cu
autorităţile locale, cu firme şi companii.
La întrebarea „care a fost cea mai bună parte a programului?”, s-au oferit, printre altele, şi
răspunsurile:
„Subiectul şi răspunsurile copiilor. Comunicarea în faţa grupului.” (Andy Farrell)
„Copiii şi profesorii au învăţat noi idei şi practici de a face faţă bullying-ului, ca agresor sau ca
victimă.”
„Să ajut copiii să înţeleagă cât de serioasă este problema bullying-ului.” (Mark Smith)
Iată câteva rezultate:
• 91% din toţi participanţii: au primit cu deosebit interes programul;
• 95% au afirmat că programul îi va ajuta să prevină violenţa/ bullying-ul în şcoală;
• 93% au aplicat regulile şi tacticile învăţate în program, ca membru WAB;
• 91% au estimat că echipa WAB îi ajută să se simtă în siguranţă şi fericiţi în şcoală.
Prezentăm în continuare, pliantele şi fluturaşii distribuiţi în cadrul proiectului: carnet de membru şi reguli
de acţiune WAB, semnate de fostul căpitan englez al echipei naţionale de rugby, Andy Farrell.
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Este o practică excelentă în ceea ce priveşte implicarea personalităţilor publice din diferite domenii
(muzică, sport, literatură, psihologie, business etc.) în programe şi proiecte educaţionale. Modelul de
succes, exemplul acestora funcţionează ca un puternic factor motivator în atingerea obiectivelor propuse,
mai ales pentru copii şi adolescenţi, care au nevoie de repere de viaţă.
Tot în Marea Britanie, „Buddy Bench” („Băncile prieteniei”) constituie un alt exemplu de bună
practică pentru prevenirea şi combaterea violenţei/ bullying în şcoală. În prezent, ideea proiectului a fost
implementată şi la o şcoală particulară din România, prin iniţiativa cabinetului de consiliere şcolară şi a
consiliului elevilor.
„Băncile prieteniei”, în număr de două până la cinci, sau la alegere, sunt decorate de elevi, cât mai
creativ, după ce în prealabil au fost achiziţionate. De asemenea, ar putea fi concepute şi construite chiar de
aceştia, bineînţeles sub îndrumarea unui cadru didactic/ părinte. Acestea funcţionează ca nişte „insule” ale
unei bune comunicări sau „oaze” de încredere în sine şi în ceilalţi pe care copiii/ cadrele didactice, orice
angajat al şcolii le pot „accesa”. Cum? Pur şi simplu se aşează pe bancă, în momentul în care se confruntă
cu o problemă, o dificultate sau un conflict, pentru care nu au soluţii de rezolvare. Acesta este un punct
cheie, de fapt, prima fază în rezolvarea unui conflict, recunoaşterea existenţei unei probleme. Concomitent
cu amenajarea băncilor se realizează un program de formare al profesorilor şi elevilor din şcoală (criterii
de selecţie: pe baza unor scrisori de intenţie şi de recomandare sau cine doreşte, în mod voluntar,
respectarea echităţii de gen: fată şi băiat, a diversităţii: minorităţi, cu diverse dizabilităţi etc.) în medierea
conflictelor, cu un curriculum practic aplicativ: autocunoaştere, intercunoaştere, tehnici de comunicare,
tehnici de rezolvare şi negociere a conflictelor, luaarea deciziilor, inteligenţă emoţională. Persoanele
participante la programul de training devin astfel resurse în rezolvarea conflictelor şi medierea unor
situaţii de violenţă/ bullying. Impactul programului se monitorizează prin măsurarea frecvenţei actelor de
violenţă/ bullying, numărul de participanţi, gradul de satisfacţie şi de utilitate la nivelul beneficiarilor.
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Şcoala Europeană Bucureşti, Puzzle „Băncile prieteniei”
Există şi în România, programe antiviolenţă/ bullying de succes. De exemplu: „Nu Violenţei”,
proiect promovat de Inspectoratul Şcolar Sector 2, Bucureşti, în memoria handbalistului Marian Cozma,
ucis într-o discotecă din Ungaria. „Fenomenul bullying, între cauze şi soluţii salvatoare”, Proiect
Grundtvig, ANPCDEFP, promovat de Colegiul Naţional Mihai Viteazul printr-un parteneriat de învăţare
cu 7 ţări din Europa. Şi altele, la nivel de şcoală/liceu: „Stop violenţei”, „Comunicarea nonviolentă
deschide uşi.”, Împreună împotriva violenţei etc.

Teme de reflecţie
Ce programe şi ce proiecte de acest gen se derulează în judeţul sau regiunea în care se află
şcoala/liceul dumneavoatră?
Fiecare inspectorat şcolar, şcoală, liceu au un plan de acţiune antiviolenţă/ bullying, dar din
păcate ele sunt de obicei la nivel declarativ. De cele mai multe ori, există un comportament de tip reacţie
la situaţiile care apar şi pe care mass media de cele mai multe ori le exacerbează şi le aduce în sfera
senzaţionalului. De exemplu: un film postat pe www.youtube.com, care agresează imaginea şcolii, acte de
violenţă între elevi, acte de violenţă între elevi şi profesori etc. Şi atunci „se mai comandă” un studiu, o
cercetare de investigarea stadiului violenţei. Deşi evidenţele de tip bullying există, practicile educaţionale
româneşti de tip proactiv în acest domeniu nu sunt exersate, sau dacă ele se întâmplă, nu sunt suficient de
mediatizate.
În efortul de a stopa violenţa, multe şcoli au instituit politici de reducere a acesteia precum:
detectoare de metal, personal de pază (agenţi de securitate, jandarmi, poliţişti), camere de supraveghere,
un număr de telefon anonim, dispozitiv de alarmă purtat în brăţară, suspendare sau exmatriculare
(ca măsuri de „toleranţă zero”), realizarea unui profil al elevilor cu risc de comitere a actelor violente,
reguli de disciplină strictă, focalizată mai ales pe sancţiuni, interdicţii şi obligaţii şi nu pe delegarea de
responsabilitate.
Din păcate, această abordare se concentrează pe urmărirea comportamentelor negative care este
reactivă, în sensul că măsurile enumerate sunt doar reacţii la comportamente nedorite şi nu vizează o
strategie proactivă care să prevină producerea unor astfel de comportamente. Deşi binevenite şi necesare,
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de obicei acestea compromit ambianţa şcolară şi convieţuirea armonioasă. Afectează în sens negativ
În plus, o serie de cercetări10 indică faptul că atmosfera de suspiciune, de neîncredere inflexibilitatea
şi intoleranţa cadrelor didactice, controlul şi măsurile de siguranţă exagerate, clasele supravegheate
(camere video) sunt factori care nu favorizează învăţarea şi care nu dezvoltă o cultură organizaţională
bazată pe încredere.
O abordare pozitivă a prevenirii violenţei în şcoală este în contrast cu intervenţiile clasice.
Abordarea pozitivă constă în creşterea siguranţei în şcoli (în limba engleză „safe environment”),
în dezvoltarea aspectelor emoţionale şi sociale (empatia şi respectul pentru ceilalţi; stima de sine;
stabilirea unei conexiuni între elevi şi colegi, şcoală şi comunitate; comunicarea non violentă.) care sunt
incompatibile cu comportamentele antisociale:
Daca abordarea tradiţională era centrată pe problemă, pe „găsirea vinovaţilor”, cea pozitivă este
preventivă, sistemică (analiza tuturor factorilor care au generat comportamentele indezirabile), centrată pe
soluţii şi pe asumarea responsabilităţii.
Iată câteva exemple din care vă puteţi inspira în programele antiviolenţă/antibullying pe care să le
dezvoltaţi în şcolile unde lucraţi:
10 zile ale păcii (1-10 iunie), derulat de Centrul Muncipal de Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti
(CMAP) în perioada 2003/ 2005, după o idee originală a autoarelor, prin reţeaua de consiliere şcolară din
şcolile şi liceele bucureştene, implementat în urma unui studiu realizat. Au fost încurajate imaginaţia şi
creativitatea fiecărui consilier şcolar. Printre activităţi precizăm:
• Lecţii antiviolenţă din Ghidul „Toleranţă zero pentru violenţa în familie” (www.cpe.ro ,fişe de
lucru, de exemplu „Te bat măr!”);
• Lecţii de dirigenţie şi activităţi de consiliere şcolară: stima de sine, încrederea în sine,
comunicarea, rezolvarea şi negocierea conflictelor, luarea deciziilor, managementul clasei, dezvoltarea
carierei, dezvoltarea creativităţii etc.
• Piese de teatru pe teme date sau la alegere: Flori şi box, Comunicare fără violenţă, Parola: OK,
Colţuri de stea, Simfonia fulgilor de nea, Ţipătul mut etc.
• Activităţi de formare cu părinţii, cadrele didactice;
• Ateliere de lucru cu grupuri mixte formate din elevi, părinţi, cadre didactice;
• Intervenţii la consiliile profesorale şi şedinţele cu părinţii;
• Carta antiviolenţă (Se creează o carte din foi de flipchart îndoite, din carton A2 sau coli mari de
desen. Elevii, cadrele didactice, managerii, părinţii realizează timp de 10 zile, Carta Antiviolenţă sau pot
găsi un titlu cât mai original, creativ, unic la care nimeni să nu se fi gândit. Ei aleg numărul de pagini şi
modalitatea în care o construiesc: poveşti, ce spun experţii, date statistice, ghicitori, desene, poze, imagini,
caricaturi. Pentru ca toată şcoala să participe se pot trage la sorţi clasele şi grupurile care doresc să se
implice: de exemplu, 1 Iunie – clasa a V-a C, clasa a VIII-a B, profesorii, 2 Iunie – clasele a VI a şi
managerii şcolari etc. Rezultatul produs, respectiv „Carta Antiviolenţă” va fi prezentată astfel încât să fie
„vizionată” de toţi membrii şcolii: elevi, cadre didactice, părinţi etc. Se vor acorda premii.
• Evenimente educaţionale: seminarii, simpozioane, ateliere de lucru, concursuri;
• Crearea unui spaţiu antiviolenţă în şcoală: o văcuţă creată de elevi şi pictată apoi de elevi şi
profesori, expunerea unor rezultate din alte proiecte şi bune practici, desene pe un perete al şcolii (hol,
clasă etc.), desene pe dulapurile din clasă sau pe uşile claselor (personalizare), decoraţiuni interioare,
aranjamente florale şi colţuri verzi în şcoală;
• Broşuri, ghiduri antiviolenţă, postere, fluturaşe, afişe, muzică, dans, poezie, cărţi de vizită, poveşti,
povestiri;
• Concursuri, competiţii sportive;
• Festival de umor, caricaturi, O ţară, o tradiţie, un popor, o etnie, un grup (managementul
diversităţii);
• Ora de tăcere (cadrele didactice şi elevii comunică folosind numai limbajul nonverbal), vizionarea
pieselor de teatru „Costumele”, „Toujour l’amour”;
• Ziua complimentelor „Cuvântul magic” (pe foi de flipchart, clasele îşi adresează complimente,
afişate pe exteriorul uşilor de clasă);
• Ştafeta antiviolenţă (şcoli şi grădiniţe, schimb de experinţă între şcoli; de exemplu, şcoala. X
primeşte în vizită Liceul Y, o echipă formată din profesori şi elevi).
10

Renate Nummela Caine, prof. de Psihologie Educaţională, Universitatea California
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Prin aceste activităţi se urmăreşte creşterea gradului de conştientizare, sensibilizare, informare şi
formare abilităţilor şi atitudinilor elevilor, cadrelor didactice, părinţilor din şcoli şi licee asupra
consecinţelor fenomenului de violenţei/ bullying-ului
Campania „Bătaia nu-i ruptă din rai” desfăşurată de
Organizaţia Salvaţi Copiii este o campanie împotriva violenţei
Ştiaţi că...
copilului, începută în 2003. Cel mai important rezultat al acestei
campanii a fost introducerea în Legea 272/ 2004, a articolului 90,
...România face parte din 17 ţări
care prevede interzicerea prin lege a oricărei forme de pedeapsă
din lume care au interzis total
corporală şi tratamente umilitoare aplicate copilului. În 2007,
pedeapsa corporală împotriva
campania a fost relansată sub mesajul „Violenţa naşte violenţă”
copilului.
şi continuă şi în 2009. (www.salvaţicopiii.ro)
Mai important este că în această campanie, se acţionează
în echipă. Parteneri sunt companii, agenţii de publicitate, autorităţi publice locale, mass media care
contribuie la promovarea resposabilităţii sociale. Se conştientizează importanţa acţiunilor „împreună”
pentru dezvoltarea celor mai eficiente strategii de prevenire şi combatere a violenţei/ bullying-ului. Afişele
proiectului au mesaje foarte clare: imaginea unui înger cu un ochi rănit („Pentru cei care mai cred că
bătaia e ruptă din Rai!”„Când loveşti un copil e ca şi cum ai lovi un înger!”), imaginea unui copil care
în dezvoltarea sa către adult imită comportamentele violente. Prezentăm afişele proiectului, pe care vă
invităm să le analizaţi cu elevii, părinţii şi profesorii sau să le recreaţi. (www.educatiefaraviolenta.ro)

Activităţile de succes ale proiectului s-au concretizat în: pregătirea specialiştilor care lucrează cu
copiii (cadre didactice, consilieri şcolari, psihologi) din perspectiva asigurării respectului faţă de copil,
prin respectarea nevoilor sale, a confortului fizic, emoţional, care să-l ajute să se dezvolte sănătos şi
armonios şi să-şi valorizeze potenţialul, realizarea unui forum pentru copii şi tineri în vederea încurajării
implicării copiilor şi tinerilor în procesul decizional privind problemele care-i vizează, iniţierea zilei
împotriva violenţei asupra copilului, pe data de 5 iunie.
Un program de succes implementat în Italia a fost „Perechea/ Reţeaua de amici” (http://www.
coe.int/children), ca experienţă de promovare a valorilor non-violenţei, prin implicarea directă a
elevilor. „Amicii” sunt elevi voluntari de aceeaşi vârstă sau mai mari, pregătiţi în domeniul: metodelor
de rezolvare a conflictelor, ascultării active, empatiei, afirmării de sine şi leadership-ului şi care oferă
suport în spaţiul formal/ nonformal/ informal. S-a observat că relaţiile interpersonale aflate în dezacord se
dezamorsează, incidenţele comportamentelor agresive se diminuează, episoadele de intimidare se răresc,
se dezvoltă empatia cu victimele, se ameliorează calitatea relaţiilor interpersonale în clasă, creşte gradul
de responsabilizare a spectatorilor. (Cunningham şi alţii, 1998).
În urma medierii, experienţele sunt pozitive, de tip „win – win” (câştig – câştig) pentru părţile aflate
în conflict. Activitatea de cooperare în echipă, perechea de amici se aplică pe parcursul întregii şcolarităţi,
pe când medierea/ rezolvarea conflictelor şi ascultarea intensă de către pereche este compatibilă după 9
ani, respectiv, 11 ani. O condiţie esenţială pentru succes este suportul acordat de personalul care asigură
în aceeaşi măsură proiectului, cel puţin 2 persoane: consilier şcolar, psiholog, cadre didactice, părinţi, dar
este important şi susţinerea din partea echipei manageriale a şcolii.
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Teme de reflecţie
Aceste teme se pot aplica în consiliul elevilor, ședinţe cu părinţii, consilii profesorale, ateliere
de lucru, ore de dirigenţie/ consiliere etc.:
• Daţi exemple de activităţi în care elevii se pot ajuta elevii între ei.
• Ce avantaje/ dificultăţi identificaţi în dezvoltarea medierii prin perechi?
• Ce activităţi de acest gen se întâmplă în școală?
• Dezvoltaţi un proiect antiviolenţă/ bullying în care activităţile principale să se
centreze pe ajutorul oferit de elevi colegilor lor.
Este mai avantajos să se lucreze în perechi din următoarele motive:
• identificarea mai rapidă a violenţei/ bullying-ului decât adulţii;
• comunicarea mai uşoară cu elevul pereche sau „amicul” decât cu un adult;
• existenţa unei persoane resursă, „amica/ amicul” căreia, o victimă a violenţei/ bullying-ului se
adresează;
• dezvoltarea competenţelor interpersonale şi a unui mediu pozitiv de învăţare pentru educaţie
civică;
• prevenirea escaladării comportamentelor şi atitudinilor agresive;
• exersarea colaborării în echipă şi încurajarea comportamentelor prosociale;
• delegarea sarcinilor şi asumarea responsabilităţii de către elevi în rezolvarea unor probleme cu
care şcoala se confruntă;
• crearea unui parteneriat real şi funcţional între elevi şi personalul şcolii;
• participarea la procesul de luare a deciziilor prin împuternicirea elevilor;
• perceperea şcolii de către părinţi şi comunitate ca o organizaţie care învaţă, interesată de binele
elevilor;
• crearea în clasă a unei atmosfere de înţelegere şi prietenie;
• dezvoltarea networking-ului (lucrul în reţea) prin apelarea altor servicii specializate în domeniul
violenţei/ bullying-ului.
Proiectul „Reţelelor de amici”, adaptat foarte bine sistemului de educaţie italienesc este aplicat de
psihologii/ consilierii şcolari. Activităţile au fost: intervenţia în clasă (promovarea proiectului), recrutarea
şi selecţia elevilor, formarea elevilor, activitatea la clasă (cercuri, ateliere de lucru), multiplicarea
numărului elevilor (transmiterea de roluri). Efectele cele mai importante au apărut la cei care intimidează
(agresorii) şi la spectatori.
Accesaţi www.ukobservatory.com pentru a descoperi observatorul britanic de promovare a nonviolenţei
în şcoli, creat în 2003, care elaborează politici şi practici de luptă împotriva problemelor violenţei în
mediul şcolar şi propune metode de lucru interactive în funcţie de nevoile şi opiniile elevilor.
Şi în Ţara Galilor, s-a dezvoltat programul „Ascultarea activă”, prin formarea elevilor de 12 – 13 ani
care au devenit facilitatori pentru elevii mai mici în medierea conflictelor, agresivităţii şi violenţei în
şcoală. S-a realizat o campanie de afişe, pliante, o comedie muzicală „De ce eu?” şi „asigurarea turului de
permanenţă în timpul orei de prânz”, prin serviciul de ascultare organizat în perechi. Pe lângă beneficiile
remarcate atât de elevii mai mici, cât şi de părinţi (dezvoltarea personală, optimizarea aptitudinilor
de comunicare, creşterea încrederii în sine şi-n ceilalţi) au existat şi dificultăţi legate de: asigurarea
confidenţialităţii, lipsa competenţelor în cazul unor probleme mai grave, nevoia de a fi ajutaţi de un adult:
părinte sau profesor, existenţa unui spaţiu special amenajat pentru întâlniri.
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Aplicaţii
„Program de gestionarea furiei pentru elevi și profesori”
1. Dezvoltaţi un program de gestionarea furiei. Analizaţi răspunsurile la întrebările de mai jos:
• Ce gândești când ești furios?
• Ce simţi când ești furios?
• Cum te comporţi când ești furios?
• Realizaţi un inventar a ceea ce vă produce furia!
• Cum faceţi faţă furiei? Propuneţi să transformaţii furia în comportamente benefice.
2. Creaţi un decalog al încurajării respectului de sine!

Este ştiut faptul că cel mai bine se învaţă acolo unde ne simţim în siguranţă, apreciaţi şi respectaţi. Acest
lucru este valabil, pentru toţi beneficiarii unui proces de învăţare, dar mai ales pentru copii. Un mediu
de învăţare în care se practică intimidarea, agresivitatea, umilirea, pedepsele fizice este contraproductiv
pentru a avea elevi motivaţi şi cu încredere în sine.

Aplicaţii
„Cel mai umilitor moment din viaţa mea” sau „Un incident care mi-a schimbat viaţa”
Comentaţi citatul din cartea „Curs practic de încredere în sine”, Walter Andersen. Pe baza
textului, elaboraţi o serie de 12 întrebări. Apoi amestecaţi întrebările, trageţi la sorţi și
răspundeţi la ele.
„Nimic nu provoacă o emoţie mai mare în sufletele a aproape tuturor celor pe care-i cunosc
decât o invitaţie simplă: Vreţi să ridicaţi în faţa clasei, vă rog? Cea mai vie amintire de acest
fel pe care o port în suflet provine din clasa a VII-a. Cu doar câteva luni înainte împlinisem
13 ani și, stând în picioare în faţa clasei, eram sigur că toate privirile se îndreptau spre mine,
arzându-mă în ceafă, ca și cum ar fi reflectoare. Îmi venea să urlu, să plâng sau să mor. Îmi
bătea inima atât de tare în timpane, încât eram sigur că o auzeau și ceilalţi. ...
Profesorul îmi ordonase să-mi scot cămașa și să stau în picioare lângă bancă. Îl deranjase că
purtam gulerul ridicat, un stil specific adolescenţilor în anii 1950. Avea de gând să mă dea de
exemplu în faţa clasei. Mi-am desfăcut manșetele și am lăsat cămașa să alunece, așezând-o
în spatele meu, pe scaun. Maioul meu avea găuri. Câţiva colegi au chicotit. ... Stăteam în
picioare, singur. Bătăile inimii îmi sunau și mai tare în timpane, căldura din ceafă devenea de
nesuportat. Cel mai cumplit secret al unui băiat de 13 ani fusese scos la iveală. Maioul era
curat, dar avea găuri în el, ca toţi să știe că sunt sărac, că vin din cartierele de sud, că nu sunt
demn de colegii mei care locuiesc în nord. Au trecut poate secunde, poate minute până când
am întins mâna după cămașă. Mi s-a părut că a trecut o viaţă de om.
„Nu ţi-am spus să te miști, a spus profesorul din faţa clasei. Nu l-am luat în seamă, mi-am
încheiat nasturii de la cămașă și m-am așezat. Clopoţelul a sunat, era pauză, înainte ca el
să ajungă la mine. Stai, a ordonat el! Toată lumea a îngheţat. Numai Walter, a specificat el.
Mișcaţi-vă, le-a spus. Vei învăţa să mă asculţi, mi-a spus. Eu am tăcut. Du-te în pauză! M-am
îndreptat spre ușă, m-am întors cu spatele la profeor și l-am strigat pe nume. Da? De ce nu
vă duceţi..., i-am spus, iar ochii mi s-au umplut de lacrimi. Din străfundurile neliniștei mele,
rostisem răspunsul corect, mă exprimasem nestingherit.
În acea clipă descoperisem izvoarele propriei mele identităţi. Îndrăznisem să fiu eu însumi.
Mama deși nu mi-a trecut cu vederea comportamentul, m-a înţeles, m-a sprijinit cînd am fost
ameninţat cu exmatricularea. Membrii consiliului profesoral rugaţi de mama mea au permis
continuarea studiilor până în iunie și apoi transferul altundeva. Răzbunat, profesorul s-a
abţinut cât a putut să mă mai tortureze: mi-am încheiat liniștit anul școlar.”
Apoi în eseul „Cea mai dură luptă”, un articol despre iertare, descriam felul în care, ca adult,
învăţasem să înţeleg alcoolismul tatălui meu și am fost capabil, în cele din urmă, să controlez
mânia ce mă devastase ani de zile.”
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Aplicaţii
Ecouri la eseu și la carte „Courage is a Three Letter Word”...
„Dragă Walter, îmi pare nespus de rău că te-am obligat să scoţi cămașa și te-am compromis
în faţa clasei. Doamne, cât de rușine îmi este pentru ce am făcut, mai ales că eu eram acolo
să vă învăţ!” A explicat, cum în copilărie fusese chinuit în mod repetat și fără milă de „durii
străzilor”, fapt care-l marcase în mod dureros. Mi-a scris despre greutăţile îngrozitoare pe
care îndurase împreună cu soţia și familia sa. „Walter, îmi era cel puţin la fel de frică de tine,
pe cât îţi era ţie de mine. Cine știe în ce măsură tu mă priveai ca pe un tată tiranic și eu te
vedeam ca pe acei bătăuși care mi-au îngrozit copilăria? Știu, că în calitate de adult, mie îmi
revenea sarcina să dau exemplu. Mă rog și sper să mă ierţi.” Bineînţeles că-l iertasem...Totuși
a fost nevoie să cunosc drumul maturizării de la un adolescent furios la un adult încrezător.”
Implicarea copiilor în programele de prevenirea violenţei/ bullying-ului în calitate de parteneri este
benefică deoarece:
• aduce informaţii „de la firul ierbii” despre propriile experienţele în ceea ce priveşte violenţa/
bullying-ul;
• manifestă autenticitate în exprimarea problemei;
• constituie un exemplu pentru colegii lor;
• asigură vizibilitatea problemelor cu care se confruntă;
• identifică şi aplică strategii eficiente de disciplină pozitivă.
Spania constituie un alt exemplu pentru practicarea medierii, cu rezultate bune în mediul şcolar.
Ascultarea activă, dorinţa de a ajuta, empatia, exprimarea emoţiilor, facilitarea discuţiei la persoana întâi
(mesajele de tip „EU...”), analiza componentelor situaţiilor agresive, sunt competenţe necesare pentru
rezolvarea conflictelor. Analiza cauzelor, enumerarea soluţiilor, formularea şi evaluarea propunerilor,
alegerea celei mai bune opţiuni, concluziile acordului, planificarea elementelor practice, monitorizare şi
evaluare sunt etapele unei medieri de succes. (http://www.coe.int/children)

În Norvegia, prin proiectul „Domiciliu, şcoală, mediu”, şcoala Gran a găsit soluţii practice
pentru violenţa în şcoală, dar şi cea cotidiană, care crescuseră în mod îngrijorător. Şcoala era atacată de
de bande de elevi, erau utilizate armele, elevii şi profesorii trăiau sub ameninţare şi teroare. S-a urmărit
dezvoltarea unei culturi organizaţionale interculturale, încurajarea relaţiilor interpersonale, implicarea
părinţilor, formarea personalului şcolii, crearea unor activităţi pentru elevi mai apropiate de nevoile lor,
implementarea serviciului de mediere pentru elevi, reducerea zonelor de pericol (curtea şcolii, toalete,
terenul de joc, holurile etc.)
Evaluatorii programului au sesizat deschiderea şi dorinţa de schimbare a angajaţilor şcolii şi a
comunităţii. În Norvegia funcţionează în prezent mai multe programe: un program naţional împotriva
brutalităţilor şi violenţei în şcoală, numit „Zero” (prin Centrul de Cercetare a Comportamentului,
Universitatea Stavanger), un alt program „Samtak” care abordează dificultăţile sociale, comportamentale
şi emoţionale, violenţa şi comportamentele antisociale.
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Aplicaţie
„Extemporal la violenţă”
Bifaţi cea mai importantă activitate 11 pentru prevenirea și reducerea violenţei în școală și
propuneţi 4 modalităţi de realizare. De exemplu:
• introducerea serviciilor de mediere;
• utilizarea lucrărilor creatoare ale elevilor;
• redecorarea școlii cu culori alese de elevi;
• recrutarea specialiștilor în materie (în special pentru etnii);
• cooperarea cu părinţii;
• formarea personalului.
„Profesori susţinători” este un program implementat în Irlanda şi se referă la acei profesori, în
mod special formaţi, care oferă suport celorlalţi colegi cu normă întreagă, pentru a asigura dezvoltarea
globală a elevilor. Concomitent s-au luat măsuri pentru promovarea siguranţei fizice în şcoli. (a se vedea
„Linii directoare privind violenţa în şcoală”, http://www.coe.int/children)

Teme de reflecţie
• Este directorul din școală deschis la angajarea unor profesori susţinători? Acţionează pentru
îndeplinirea acestui obiectiv?
• Sunt de acord cadrele didactice din școală să aibă parteneri în abordarea conflictelor și
violenţelor din școală?
• Cum se răspunde la agresiuni și violenţă în școală?
• Ce face școala pentru a preveni agresiunile și violenţa în școală?
• În care din domeniile următoare, este nevoie de formare și dezvotare profesională:
consiliere educaţională, medierea și negocierea conflictelor, stima de sine, psihologia
dezvoltării, inteligenţa emoţională, parteneriat școală-familie-comunitate?
• Ce idei unice, creative aveţi pentru a spune STOP violenţei în școala unde lucraţi?
Ştiaţi că...

Asociaţii de părinţi au determinat în 2001 elaborarea Protocolului de educaţie naţională
împotriva agresiunilor și violenţei între elevi.
În Canada, există un curriculum cu titlul „Să fim pașnici” care urmărește dezvoltarea
aptitudinilor relaţionale, emoţionale și comportamentale, ca „supapă” pentru violenţă.
În România, programa de Consiliere și Orientare (www.edu.ro, Ordin Nr. 5286/ 09.10.2006,
Ordin Nr. 5287/ 09.10.2006) constituie o resursă împotriva violenţei, ca CDȘ, cum ar fi:
comunicarea nonviolentă, rezolvarea conflictelor, inteligenţa emoţională, managementul
furiei etc. Există fonduri pentru finanţarea unor proiecte antibullying/violenţă? Mai multe
informaţii găsiţi pe: www.granturi.ro, www.eurodesk.ro, www.anpcdefp.ro, www.fseromania.
ro, www.finantare.ro etc.?
Programul Daphne (2007-2013), finanţat de Comisia Europeană, urmărește să contribuie la
protejarea copiilor, tinerilor și femeilor împotriva oricărei forme de violenţă și să atingă un
nivel ridicat al protejării sănătăţii și coeziunii sociale. Obiectivul specific este de a contribui la
prevenirea și combaterea oricărei forme de violenţă îndreptată împotriva copiilor, tinerilor și
femeilor, în viaţa publică sau privată, inclusiv exploatarea sexuală și traficul cu fiinţe umane,
prin luarea unor măsuri preventive și oferirea de sprijin și protecţie victimelor și grupurilor de
risc. (Daphne Programme III (2007-2013),
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.html)
11 Norvegia, Şcoala Gran, 1997-2001
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Atmosfera din şcoală şi modul în care şcoala este organizată pot genera violenţă sau nonviolenţă.
Un studiu realizat în Israel promovează ipoteza demonstrată conform căreia climatul şcolar este un
indicator mai important pentru nivelul de violenţă care există într-o şcoală prin comparaţie cu factorii
externi, cum ar fi statutul socio- economic- cultural al mediului (sărăcie, criminalitate, şomaj).
La crearea mediului pozitiv din şcoală contribuie în mod necesar: participarea elevilor la luarea
deciziilor, existenţa unor libertăţi şi responsabilităţi, arhitectura şi infrastructura adecvate locaţiilor şcolare,
aplicarea în mod coerent a regulamentelor, regulilor, acordurilor şi profesorilor, asigurarea necesităţilor de
confort elementar (toalete, apă, săpun, utilităţi, căldură, apă caldă, cantină, material didactic, conexiune
Internet, etc.)
Alte exemple de proiecte de succes sunt: “A şti să trăieşti”(Islanda), “Şcoli (mai) sigure” (Olanda),
“Filme şocante” (Finlanda) importante pentru schimbarea atitudinii faţă de violenţă. (http://www.coe.int/
children)

Aplicaţii
1. Investigaţi nivelul violenţei din școală prin elaborarea unor chestionare.
2. Organizaţi focus grupuri pe tema „Violenţa/ bullying-ul la noi în școală”
3. Răspundeţi la următoarele întrebări:
• Ce politici și principii aveţi în școală pentru prevenirea și combaterea violenţei?
• Ce practici aplicaţi pentru prevenirea și combaterea violenţei?
• Care sunt strategiile de lucru individuale și la nivel de grup?
• Cine sunt persoanele implicate și cine este grupul ţintă?
• Cum sunt informaţi și motivaţi, atât personalul, cât și elevii despre regulile de
comportare din școală?
• Cum promovează școala o atmosferă de lucru caldă și responsabilă?
• Cum evaluaţi și monitorizaţi proiectele și programele de promovare a nonviolenţei?
4. Completaţi, individual sau în echipe, tabelul:
1. Există proiecte pentru prevenirea și combaterea
violenţei în școală?
2. Cum aţi dezvoltat aceste proiecte? Care este
necesitatea iniţierii și implementării lor?
3. Ce surse de informare aveţi pentru justificarea
aplicării unor astfel de proiecte?
4. Cum promovează școala o atmosferă de lucru
caldă și responsabilă?

De ce programe antibullying în şcoli?
Sir Edmund Hillarry (alpinist şi explorator polar, 1919 – 2008) a răspuns la întrebarea unui ziarist
„De ce aţi dorit să escaladaţi Himalaya? ” astfel: „Pentru că există...” Şi noi avem convingerea că în urma
analizei bunelor practici, care au dovedit importante efecte pozitive, şcolile vor iniţia şi dezvolta astfel de
programe, deoarece cu cât aceste tipuri de programe sunt aplicate de timpuriu, cu atât rata manifestărilor
de violenţă sunt mai reduse ulterior. Considerăm că aceste informaţii şi bune practici sunt necesare pentru
a reuşi crearea unui program de prevenire adaptat la specificul fiecărei şcoli.
Un director de şcoală spunea că „Diferenţa în programele antiviolenţă/ antibullying este dată de
combinarea unor iniţiative mici cu rezultate concrete vizibile”, care să-şi propună: (www.coe.int/children)
• Să se familiarizeze cu „profilul violenţă/ bullying”, efectele asupra dezvoltării emoţionale şi
sociale, stării de bine, oportunităţilor de viaţă;
• Să se creeze o cultură organizaţională în şcoală în care violenţa/ bullying-ul să fie intolerate;
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• Să se promoveze politici şi practici care previn/ reduc apariţia „oportunităţilor” de manifestare a
violenţei/ bullying-ului;
• Să se implice părinţii, copiii, adolescenţii, comunitatea, şcoala etc. împreună pentru dezvoltarea şi
implementarea strategiilor antibullying/ antiviolenţă;
• Să se evidenţieze echitatea prin celebrarea diversităţii, nevoilor şi diferenţelor individuale;
• Să se dezvolte încrederea în sine, inteligenţa emoţională, respectul faţă de alţii, responsabilitatea
rezolvării conflictelor în mod deschis şi onest, cu focus pe soluţii, nu blamarea celorlalţi;
• Să se valorizeze contribuţiile multiple ale profesioniştilor pentru rezolvarea problemelor
complexe;
Introducerea serviciilor de mediere şi negociere (gestionarea furiei, inteligenţa emoţională, respectul de
sine, siguranţa fizică etc.), provocarea exprimării elevilor şi utilizarea iniţiativelor acestora, folosirea
specialiştilor (psihologi, consilieri etc.), cooperarea cu părinţii, formarea şi dezvoltarea cadrelor didactice
(evaluare, transdisciplinaritate, metode active, consiliere şi orientare, management al proiectelor,
dezvoltarea echipelor, etc.), personalizarea spaţiului, atitudinea deschisă, pozitivă, onestă sunt măsuri cu
rezultate importante, cum ar fi:
• Reduceri substanţiale: 30-50%, scăderea frecvenţei hărţuirii elevilor;
• Reduceri semnificative în rapoartele generale ale elevilor despre comportamentul antisocial, cum
ar fi vandalism, furt, beţie şi chiul;
• Îmbunătăţiri semnificative în „climatul social” din clasă şi din şcoală: ordine şi disciplină, relaţii
sociale pozitive, încredere, precum şi o atitudine pozitivă faţă de învăţare.
• Conferinţe, seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, competiţii (muzică, dans, sport, postere,
pliante, semne de carte, reviste etc.)
• Cercetări (chestionare, interviuri, ipoteze, rapoarte, studii)
• Antibullying art (poezii, poveşti, filme, teatru, fotografie, muzică, dans, cor, festival, sculptură,
pictură, colaj, spectacole etc.)
• Proiecte transdisciplinare în echipă (literatură, ecologie, fizică, dezvoltare personală etc.)
• Mass media (radio, TV, ziare, reviste, etc.)
• Internet (pagini WEB, articole, monitorizare, întrebări şi răspunsuri (Questions and Answers) etc.)
• Spaţiul resurselor sau „Corner Resources” (profesori, elevi, părinţi, comunitate, manageri
educaţionali etc.)
• Telefon helpline (ONG-uri, instituţii publice, şcoli etc.)
• Voluntariat (echitate de gen, progres academic, cerinţe educative speciale etc.)
• Spaţii speciale (camera visurilor, camera creativităţii şi inovării, camera ştiinţei şi tehnicii etc.)
• Întâlniri (celebrităţi sportive, din viaţa culturală, personalităţi de succes din comunitatea locală
etc.)
• Informare (buletine informative, reviste sau materiale de promovare sub forme cât mai inedite,
cum ar fi: pălării, evantaie, participarea la evenimente, ca: târguri, zielele…etc. )
• Consiliere, tutoriat, mediere şi peer counselling (comunicarea, medierea conflictelor, dezvoltarea
creativităţii, stima de sine, luarea deciziilor, planificarea carierei etc.)
• Negociere a politicilor antibullying şi a programelor antiviolenţă (elevi, profesori, părinţi,
manageri etc.)
• Disciplină pozitivă şi comunicare asertivă (reguli, recompense şi sancţiuni, managementul clasei,
consiliul elevilor, contracte şi angajamente etc.)
• Atitudini- încredere şi comunicare (lecţii, profilul prezent şi preferat al profesorilor, părinţilor,
elevilor, managerilor şcolari, cultura organizaţională, viziunea, misiunea şcolii etc.)
Dezvoltaţi programe educaţionale antiviolenţă/bullying pe baza exemplelor din tabelul de mai jos,
în funcţie de grupul ţintă căruia îi este adresat:
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Grup ţintă

Activităţi

Pentru elevi

• organizarea CDȘ-urilor, orelor de dirigenţie/consiliere, atelierelor de lucru
cu tema: dezvoltarea încrederii în sine (autocunoaștere, stimă de sine),
dezvoltarea abilităţilor emoţionale și sociale (comunicare, asertivitate,
negociere, toleranţă), dezvoltarea abilităţilor cognitiv-comportamentale
(controlul impulsului și rezolvarea problemelor sociale, managementul furiei)
• propunerea atelierelor de formare ca mediatori în abordarea non-violentă a
conflictelor
• iniţierea serviciilor de consiliere pentru adaptarea noilor veniţi în școală, a
elevilor cu CES
• realizarea unor programe de peer-counselling, programe de petrecere a
timpului liber (divertisment), programe de implicare comunitară, programe
de educaţie pentru sănătate, programe de dezvoltarea carierei, etc. pentru
dezvoltarea relaţiilor între elevi (stimularea și menţinerea prieteniilor)
• dezvoltarea propriilor iniţiative media: newsletter, program radio, emisiune
TV, teatru, etc.
• favorizarea unui climat non-violent prin practica artistică (afișe, postere,
desene, sculptură, muzică, cor, teatru, film, jocuri de rol, etc.)

Pentru
cadre
didactice

• implicarea în ateliere de dezvoltare personală
• participarea la ateliere de formare despre comunicarea cu elevii
• iniţierea unor campanii de cunoaștere a drepturilor
• formarea echipelor de prevenţie și intervenţie: profesori-elevi
• formarea iniţială și continuă a cadrelor didactice în programe de prevenire a
violenţei în școli
• coordonarea unor campanii de promovare a comportamentelor prosociale
• formarea și dezvoltarea profesională: metode active, consiliere educaţională,
transdisciplinaritate, educaţie incluzivă, prevenirea violenţei/bullying-ului

Pentru
părinţi

• ateliere de formare despre: comunicarea cu copiii, aplicarea regulilor
de disciplină pozitivă, comportamente prosociale, tehnici de rezolvare a
problemelor
• iniţierea unor programe de pregătire a părinţilor ca antrenori emoţionali (în
limba engleză „emotional coaches”)
• deschiderea, coordonarea și funcţionarea în școli a unor centre de resurse
pentru părinţi
• sensibilizarea și angajarea părinţilor în activităţi împotriva violenţei
• implicarea elevilor și colaborarea părinţii și familiile în prevenirea violenţei
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Pentru
școală

• negocierea în mod democratic a regulilor de disciplină pozitivă (metode de
sprijin pentru școlile cu risc crescut, reguli, norme și sancţiuni în viaţă zilnică a
școlii)
• practicarea democraţiei în școli, sprijin pentru victimele violenţei
• prevenirea generală a violenţei în școli
• formarea directorilor în domeniul violenţei în școală
• încheierea parteneriatelor între școli și autorităţile legale și revizuirea
legislaţiei
• elaborarea procedurilor de follow-up pentru tinerii implicaţi în acte violente
• conceperea materialelor utilizate în campanile de promovare a
comportamentelor pro-sociale (pliante, broșuri, postere, casete video,
managementul violenţei în școli: ghiduri pentru profesori, elevi, părinţi, cum să
faci faţă situatiilor violente prin asertivitate)
• încurajarea managementului participativ (manageri școlari, părinţi,
progesori, elevi, părinţi, reprezentaţi ai comunităţii care funcţionează ca o
echipă, iau decizii împreună)
• schimbarea design-ului școlilor pentru crearea unei școli prietenoase, în care
elevii, cadrele didactice și părinţii să se simtă bineveniţi
• crearea unui parteneriat real și funcţional între școală și părinţi, școală și
comunitate
• derularea intervenţiilor de prevenţie primară, prin stimularea
comportamentelor prosociale la grădiniţă și clasele I-IV
• efectuarea atelierelor de formare ca mediatori pentru elevi și profesori

Pentru
consilierea
școlară

• promovarea serviciilor oferite de cabinetul de consiliere școlară și
evidenţierea rolului consilierii educaţionale și psihologice
• stabilirea climatului de respect pentru ceilalţi în interiorul școlii
• asigurarea consultanţei oferite cadrelor didactice și părinţilor pentru
dezvoltarea comportamentelor prosociale și comunicarea eficientă cu elevii
• realizarea de cercetări, studii în care să fie implicaţi și elevii (informare
despre temă în literatura de specialitate, consultări, planificarea programului)
• organizarea de evenimente educaţionale specifice, ca „antidot” pentru
violenţă/bullying (Ziua Creativităţii, Ziua stimei de sine, Ziua Pământului, Clasa
lunii, Elevul/eleva semestrului, Zilele Sportului fără competiţie, Ziua Fair Play,
Săptămâna Comunicării Nonviolente etc.)
• dezvoltarea competenţelor de rezolvare a problemelor crearea unui dialog,
mai ales în situaţiile de criză (control emoţional, explicarea valorilor, coerenţa
reacţiilor)
• promovarea respectului, optimismului, încrederii în capacităţile și potenţialul
elevilor, comunicării deschise, negocierii, medierii

Toate aceste exemple de programe și activităţi au garantată reușita și se află
la categoria succes, numai dacă au respectat una din condiţiile esenţiale:
școala și partenerii săi au dezvoltat acţiuni de intervenţie în echipă. De
asemenea, combaterea violenţei în școli prin reducerea comportamentelor
violente și promovarea celor prosociale, este de dorit să includă
intervenţii la nivelul școlii și familiei, precum și stabilirea unei interacţiuni
foarte strânse între toţi actorii: profesori, elevi părinţi și directori.
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3. Resurse
Pagini WEB
www.coe.int/children
www.educatiefărăviolenta.ro
www.bullying-in-school.info
www.create2009.europa.eu/
www.peersuport.uk
www.antibullying.net
www.antibullyingweek.co.uk
www.there4me.com
www.dfes.gov.uk/bullying
www.bbc.co.uk/schools/bullying
www.nspcc.org
video.google.com (bullying)
www.ncb.org.uk
www.peersupport.co.uk
www.ukobservatory.com
www.ace-ed.org.uk
www.bbc.co.uk/schools/bullying/
www.beatbullying.org
www.childline.org.uk
www.parentlineplus.org.uk
www.kidscape.org.uk
www.eastsussex.gov.uk/bullying
www.conflict-prevention.net
www.stopbullyingnow.hrsa.gov
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ANEXA 1.
TEHNICI DE REZOLVARE A CONFLICTELOR
Prezentăm mai jos un chestionar pentru identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor.
Chestionarul elaborat de Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann (TKI) este unul dintre cele mai bune
instrumente de evaluare a stilurilor de rezolvare a conflictelor, de mai bine de 30 de ani. Acest instrument
nu necesită calificare specială pentru administrare şi este folosit în domeniul educaţiei, resurselor umane,
dezvoltării organizaţionale ca un catalizator pentru a deschide discuţii, a facilita învăţarea cu privire la
situaţiile conflictuale (agresivitate, violenţă, bullying), a înţelege dinamica personală şi de grup.
CHESTIONAR THOMAS KILMANN. STRATEGII PENTRU CONFLICT
Citiţi afirmaţiile de mai jos şi apoi indicaţi cât de tipic este fiecare pentru acţiunile dumneavoastră,
folosind următorul sistem de notare:
5 puncte – foarte frecvent
4 puncte – frecvent
3 puncte – uneori
2 puncte – rareori
1 punct – niciodată
1. Este mai uşor să te abţii, decât să te retragi dintr-o ceartă.
2. Dacă nu poţi face pe cineva să gândească la fel ca tine, fă-l să facă ceea ce gândeşti.
3. Cu vorbe frumoase se cuceresc inimile.
4. O mână spală pe alta.
5. Hai să ne gândim împreună.
6. Când doi se ceartă, cine tace primul este mai înţelept.
7. Puterea învinge binele.
8. Vorba dulce mult aduce.
9. Mai bine jumătate decât nimic.
10. Adevărul stă în cunoştinţe, nu în părerea majorităţii.
11. Cine fuge din luptă, va trebui să mai lupte o dată.
12. Bătălia este câştigată numai când duşmanii sunt puşi pe fugă.
13. Omoară-ţi duşmanii cu bunătatea ta.
14. Un schimb drept nu produce nici o ceartă.
15. Nimeni nu are ultimul răspuns, dar fiecare poate contribui cu ceva.
16. Stai departe de cei care nu sunt de acord cu tine.
17. Bătăliile sunt câştigate de cei care cred în victorie.
18. Vorbele bune valorează mult şi nu costă nimic.
19. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.
20. Numai cel care nu crede că deţine adevărul absolut poate beneficia de adevărurile altora.
21. Evită persoanele certăreţe, pentru că îţi vor face viaţa un iad.
22. Cine nu pleacă îi face pe alţii să plece.
23. Vorbele bune asigură armonia.
24. Cadourile apropie prietenii.
25. Adu conflictele la suprafaţă şi tratează-le direct; astfel se pot descoperi soluţiile cele mai bune.
26. Cel mai bun mod de a trata conflictele este de a le evita.
27. Bate cu pumnul în masă dacă vrei să obţii ceva.
28. Blândeţea triumfă asupra mâniei.
29. O parte din ceea ce vrei este mai bine decât nimic.
30. Sinceritatea, onestitatea şi încrederea mişcă şi munţii.
31. Nimic nu este aşa de important încât să merite să lupţi pentru a-l obţine.
32. Există două feluri de oameni: învingătorii şi învinşii.
33. Când cineva te loveşte cu o piatră, loveşte-l cu un fulg.
34. Când fiecare cedează jumătate, se poate ajunge la o înţelegere dreaptă.
35. Săpând mereu descoperi adevărul.
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Treceţi rezultatele obţinute în tabelul următor şi faceţi totalul pe fiecare coloană.
I.

II.

III.

IV.

V.

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t 10

t 11

t 12

t 13

t 14

t 15

t 16

t 17

t 18

t 19

t0

t 21

t 22

t 23

t 24

t 25

t 26

t 27

t 28

t 29

t 30

t 31

t 32

t 33

t 34

t 35

t

t

t

t

t

Total: …
DEZLEGAREA CHESTIONARULUI. Dacă aveţi maximul de punctaj pe coloana, atunci
rezolvaţi conflictele, metaforic vorbind, asemenea următoarelor animale:
I. BROASCA ŢESTOASĂ (Retragerea/ Evitarea)
Nu sunt câştigători, nu sunt victime.
Broasca ţestoasă se retrage în carapacea ei pentru a evita conflictul. Ea renunţă la scopurile şi
relaţiile ei personale ce creează conflicte sau cu care este în conflict. Broasca ţestoasă crede că nu există
speranţă în a încerca să rezolvi un conflict. Se simte neajutorată. Crede că e mai uşor să te retragi (fizic şi
psihologic) dintr-un conflict, decât să accepţi confruntarea.
Când se foloseşte:
• Când conflictul este mic.
• Când numeri până la 10 să te răcoreşti.
• Când alte lucruri importante te presează şi simţi că nu ai timp pentru aceasta.
• Când nu ai puterea şi nu vezi nici o schimbare cu privire la îngrijorările tale.
• Când eşti prea emoţional implicat şi alţii din jur pot rezolva conflictul cu mai mult succes.
• Când este nevoie de mai multe informaţii.
Provocări:
• Se iau decizii importante fără a fi în cunoştinţă de cauză.
• Amânarea face ca lucrurile să se înrăutăţească.
II. RECHINUL (Confruntarea/ Competiţia)
Eu câştig, tu pierzi.
Rechinul încearcă să îşi domine adversarii făcându-i să accepte soluţia lui într-un conflict. Scopurile
lui personale sunt foarte importante pentru el, în timp ce relaţiile interpersonale sunt de o importanţă
minimă. Caută să-şi atingă ţelurile cu orice preţ. Nu-i interesează nevoile celorlalţi. Nu-l interesează
dacă ceilalţi îl plac sau îl acceptă. Rechinul presupune că un conflict se rezolvă când o persoană câştigă
sau pierde. El vrea să fie câştigătorul. A câştiga îi dă rechinului un sentiment de mândrie şi de realizare
personală. A pierde îi dă un sentiment de slăbiciune, neadaptare şi ratare. Încearcă să câştige prin atac,
copleşire şi intimidare.
Când se foloseşte:
• Când ştii că ai dreptate.
• Când timpul este scurt şi se cere o decizie rapidă.
• Când o personalitate puternică încearcă să conducă şi nu vrei să se folosească de tine.
• Când ai nevoie să te ridici pentru drepturile tale.
Provocări:
• Poate escalada un conflict.
• Cei care pierd se consideră o problemă.
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III. URSULEŢUL (Aplanarea/Acomodarea)
Eu pierd, tu câştigi.
Pentru ursuleţ relaţiile interpersonale sunt foarte importante, în timp ce propriile scopuri au o
importanţă mică. Ursuleţul doreşte să fie plăcut şi acceptat de ceilalţi. El crede că un conflict ar trebui
evitat în favoarea armoniei, şi mai crede de asemenea, că oamenii nu pot discuta în contradictoriu fără
a strica relaţiile dintre ei. Se teme că dacă un conflict va continua, cineva va avea de suferit, şi asta va
compromite relaţia cu acea persoană. Este în stare să renunţe la scopurile personale, pentru a păstra o
relaţie cu cineva. Ursuleţul spune: ,,renunţ la scopurile şi interesele mele şi te las să obţii ce doreşti din
dorinţa de a mă face plăcut ţie”. Ursuleţul încearcă să aplaneze conflictul din teama de a nu periclita
relaţia cu cineva.
Când se foloseşte:
• Când o problemă nu este atât de importantă pentru tine cât este pentru cealaltă persoană.
• Când îţi dai seama că greşeşti.
• Când vrei să îi laşi pe alţii să înveţe din greşeli.
• Când ştii că nu poţi câştiga.
• Când este nu este timpul şi preferi să-ţi construieşti un credit pentru viitor.
• Când armonia este foarte importantă.
• Când grupul are în comun mai multe lucruri decât cele care îi diferenţiază.
Provocări:
• Ideilor personale nu li se acordă atenţie.
• Credibilitatea şi influenţa pot să fie pierdute.
IV. VULPEA (Compromisul)
Tu te apleci, eu mă aplec.
Vulpea este interesată în aceeaşi măsură de scopurile personale, cât şi relaţiile cu ceilalţi. Vulpea
tinde să facă compromisuri: renunţă parţial la scopurile ei, convingând cealaltă tabără să facă la fel. Într-o
situaţie conflictuală, soluţia vulpii va fi ca fiecare parte implicată să câştige ceva- soluţia de mijloc între
două extreme. Este capabilă să renunţe parţial la scopurile şi relaţiile ei pentru a ajunge la o înţelegere.
Când se foloseşte:
• Când oamenii cu statut egal sunt în mod egal responsabilizaţi faţă de scopuri.
• Când se poate salva timp prin aranjamente intermediare la nivel individual privitor la aspectele
unei situaţii complexe.
• Când scopurile au importanţă moderată.
Provocări:
• Valorile importante şi obiectivele pe termen lung pot fi scăpate din vedere.
• Poate să nu funcţioneze dacă cerinţele iniţiale sunt prea mari.
• Poate genera cinism, în special dacă nu există angajamente pentru a onora soluţii de compromis.
V. BUFNIŢA (Colaborarea)
Eu câştig, tu câştigi
Bufniţa preţuieşte extrem de mult atât scopurile personale, cât şi relaţiile interpersonale. Ea vede
conflictele ca probleme ce trebuie rezolvate şi caută soluţii care să satisfacă atât interesele personale, cât şi
pe cele ale taberei adverse. Bufniţa vede conflictul ca o metodă de îmbunătăţire a relaţiilor, prin reducerea
tensiunii dintre două persoane. Încearcă să pornească o discuţie pentru a identifica conflictul ca problemă.
Prin căutarea soluţiilor care să satisfacă ambele părţi, bufniţa menţine relaţiile. Bufniţa nu este mulţumită
până când tensiunile şi sentimentele negative nu au fost pe deplin rezolvate.
Când se foloseşte:
• Când există un nivel înalt de încredere.
• Când nu vrem să ne asumăm întreaga responsabilitate.
• Când vrem să se asume responsabilitatea soluţiilor.
• Când oamenii implicaţi vor să-şi schimbe gândirea pe baza informaţiilor noi şi a opţiunilor noi
care pot deriva.
• Când trebuie să lucrezi într-un mediu de animozitate încărcat de sentimente nepotrivite.
Provocări:
• Procesul consumă timp şi energie.
• Unii pot să folosească în avantaj propriu încrederea şi deschiderea oamenilor.
76

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

ANEXA 2.
CUNOAŞTEREA ELEVILOR
I. Eu şi ceilalţi
Enumeraţi reguli şi responsabilităţi pe care vi le-aţi asuma în următoarele roluri:

Rolul

Reguli

Responsabilităţi

Fiică/ fiu
Soră/ frate
Nepoată/ nepot
Elevă/ elev
Colegă/ coleg
Prietenă/ prieten
Vecină/ vecin
II. Persoane pe care mă pot baza
Lista persoanelor care mă pot ajuta în situaţii problemă:

Situaţia
când nu-mi pot face temele
când iau o notă mică
când nu înţeleg ceva
când vreau să aflu ceva
când mă plictisesc
când sunt bolnavă/ bolnav
când sunt singură/ singur
când nu am încredere în mine
când sunt obosită/ obosit
când mi-e teamă
când sunt tristă/ trist
când sunt nemulţumită/ nemulţumit
când mă cert cu o prietenă/ prieten
când mă cert cu părinţii

Persoanele

III. Stima de sine
Cerinţă pentru elevă/ elev: Ai în faţă 10 afirmaţii. Acordă de la 1 la 5 puncte pentru fiecare afirmaţie,
pe măsură ce acordul tău cu aceasta creşte. Însumează punctajul obţinut.
Varianta 1.

Nr. crt.
1
2
3

Afirmaţii
Îmi place cum arăt.
În general sunt folositoare/ folositor celorlalţi.
Sentimentele mele sunt predominant pozitive faţă
de propria persoană.
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4

În general gândurile cu privire la propria activitate
sunt pozitive.
Mă simt bine în pielea mea.
De cele mai multe ori mă îmbrac așa cum îmi doresc.
Folosesc un limbaj adecvat de cele mai multe ori.
Am încredere în mine.
În general sunt mulţumită/ mulţumit de mine.
Consider că aș putea mai mult.

5
6
7
8
9
10

Varianta 2.

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Afirmaţii
1
În general sunt satifăcut(ă) de mine însumi (însămi).
Câteodată mă gândesc că nu sunt bun(ă) de nimic.
Simt că am multe calităţi.
Sunt capabil(ă) să fac lucrurile la fel de bine ca și
ceilalţi oameni.
Simt că nu prea am motive să fiu mândru(ă) de
mine.
Câteodată mă simt nefolositor(nefolositoare)..
Simt că sunt o persoană la fel de valoroasă ca ceilalţi.
Aș dori să am mai mult respect faţă de mine însumi
(însămi).
În general sunt înclinat(ă) să cred despre mine
însumi (însămi) că sunt o persoană ratat(ă).
Am o atitudine pozitivă faţă de persoana mea.

2

3

4

5

Notă: dacă eleva/ elevul a obţinut sub 25 de puncte, înseamnă că are probleme cu stima de sine. Observaţi la ce afirmaţii
a obţinut punctajul minim şi încercaţi să identificaţi cauze precum şi posibilităţi de creştere a rezultatului respectiv.

IV. Consecinţe
Notaţi posibilile consecinţe ale următoarelor probleme:

Problema
- dacă nu dormi suficient …
- dacă mănânci prea mult/ puţin …
- dacă ești bolnav și nu te tratezi...
- dacă lipsești de la ore …
- dacă nu înveţi …
- dacă te cerţi cu un coleg...
- dacă lovești un coleg …
- dacă ești nerespectuos faţă de profesori...
- dacă minţi...
- dacă falsifici semnătura părintelui …
- dacă te cerţi cu părinţii...
- dacă fumezi …
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- dacă consumi alcool...
- dacă consumi droguri...
- dacă furi …
- dacă nu te cunoști pe tine însuţi...
V. Situaţii de stres
Notaţi situaţiile care v-au declanşat următoarele stări emoţionale:
1. ... nemulţumită/ nemulţumit de mine
a. ...
b. ...
c. ...
2. ... nemulţumită/ nemulţumit de alţii
a. ...
b. ...
c. ...
3. ... nervoasă/ nervos
a. ...
b. ...
c. ...
4. ... nesigură/ nesigur de mine ...
a. ...
b. ...
c. ...
5. ... tristă/ trist
a. ...
b. ...
c. ...
6. ... speriată/ speriat
a. ...
b. ...
c. ...
7. ... furioasă/ furios
a. ...
b. ...
c. ...
8. ... dezinteresată/ dezinteresat
a. ...
b. ...
c. ...
9. ... deziluzionată/ deziluzionat
a. ...
b. ...
c. ...
10. ... singură/ singur
a. ...
b. ....
c. ....
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ANEXA 3.
CONTRACTUL COMPORTAMENTAL
Contractul comportamental este un document scris, realizat de comun acord între profesorelev-părinţi, prin care se fixează limitele comportamentului elevului. Cu ajutorul lui se recompensează
atitudinile pozitive şi se subliniază consecinţele comportamentelor negative.
Contractul comportamental trimite un mesaj clar către elev: Acest comportament nu mai poate
continua aşa. Iată ce dorim să vedem din partea ta şi iată care sunt consecinţele alegerilor tale!
Pentru a realiza un astfel de contract se pot parcurge următorii paşi:
Pasul 1. Personalizaţi contractul!
Creaţi un formular în funcţie de situaţia particulară a copilului căruia îi este adresat.
Pasul 2. Organizaţi întâlnirea!
La aceasta vor participa toate părţile implicate-elevul şi părinţii (reprezentanţii legali). Focusaţivă pe două-trei comportamente pe care vreţi să le schimbaţi. Nu încercaţi să schimbaţi totul dintr-o dată.
Faceţi paşi mărunţi, ca să i se pară copilului mai uşor de atins obiectivele propuse. Şi părinţii vor fi mai
puţin în defensivă dacă nu li se prezintă totul foarte dramatic.
Faceţi-vă clar înţeleşi că aţi cerut întâlnirea pentru că vă pasă de copil şi vreţi ca el să aibă rezultate
bune. Susţineţi ideea că toţi faceţi parte dintr-o echipă.
Pasul 3. Comunicaţi consecinţele!
Definiţi metoda de urmărire pe care o veţi folosi zilnic pentru monitorizarea comportamentului.
Descrieţi recompensele şi consecinţele care sunt corelate cu alegerile comportamentale pe care copilul le
face. Fiţi foarte clari! Utilizaţi numere cantitative oriunde este posibil.
Implicaţi părinţii în găsirea recompenselor şi pedepselor. Recompensele trebuie să fie cu adevărat
importante pentru copil. Când totul este bine stabilit, semnaţi contractul şi închideţi întâlnirea într-o notă
pozitivă.
Pasul 4. Programaţi evaluarea
Programaţi o întâlnire de monitorizare ca să discutaţi progresele şi să ajustaţi contractul, dacă este
necesar. Aceasta ar trebui să aibă loc în intervalul cuprins între 2- 6 săptămâni, în funcţie de situaţie.
Pasul 5. Fiţi consecvenţi la clasă!
În clasă trebuie să urmăriţi comportamentul elevului. Când se comportă bine acordaţi-i recompensa.
Nu fiţi iertători când apar problemele. Scoateţi contractul şi actualizaţi termenii acestuia.
Pasul 6. Fiţi răbdători şi încrezători în plan!
Nu renunţaţi la copiii care au probleme şi nu abandonaţi lucrul cu ei. Trebuie să aveţi multă răbdare.
Închipuiţi-vă cum ar fi aceşti copii odată ce au crescut. Mulţi dintre ei au nevoie de extra-dragoste şi
atenţie pozitivă, aşa că nu lăsaţi frustrările să vă copleşească.
Folosiţi-vă intuiţia de educator!
Foarte importantă este încrederea în tot ce faceţi. Dacă ezitaţi şi nu credeţi în procedeul folosit,
elevii vor simţi acest lucru şi nu vor crede nici ei.
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ANEXA 4.
JOCURI PENTRU PROMOVAREA DISCIPLINEI POZITIVE
Cutiuţa muzicală
De fiecare dată când se depăşeşte pragul de gălăgie admis, se roteşte cheiţa unei cutiuţe muzicale.
Aceasta va fi lăsată să cânte până când în clasă se face linişte. În cazul în care nu s-a terminat melodia,
însă copiii au tăcut, aceştia vor fi recompensaţi.
Jocul mut
Elevii sunt încurajaţi să facă timp de 3 secunde gălăgie la maxim. La semnalul educatorului vor
începe perioada de linişteşi vor tăcea, cât de mult pot. Cei care vorbesc, vor fi admonestaţi doar din priviri.
Se cronometrează timpul în care elevii reuşesc să tacă.
Ochiul pe ceas
De fiecare dată când elevii devin mult prea gălăgioşi, educatorul se uită la ceas, astfel încât ei să
observe acest lucru. Li se va spune că tot timpul pierdut pentru a obţine linişte se va reţine din timpul lor
liber. Este necesar ca timpul să fie bine contorizat şi să se respecte ceea ce s-a spus, altfel educatorul îşi
va pierde credibilitatea şi metoda aceasta nu va funcţiona. Când vor vedea că vă ţineţi de cuvânt, va fi de
ajuns doar să vă îndreptaţi privirea către ceas şi vor face linişte.
Mâna sus!
Se stabileşte de la început că ridicarea mâinii educatorului trebuie să însemne tonul pentru ridicarea
mâinii elevilor.Aşadar, atunci câd fac gălăgie, ridicaţi mâna, iar ei ar trebui să înceteze vorba şi să
răspundă că v-au văzut, tot cu o ridicare de mână. Vor fi de ajuns doar câţiva le început pentru a obţine
atenţia întregii clase.
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ANEXA 5.
EXEMPLE DE CHESTIONARE PENTRU INVESTIGAREA NIVELULUI VIOLENŢEI/
BULLYNG-ULUI ÎN ŞCOALĂ
Aceste chestionare sunt doar informative, puncte de plecare în construirea altora, în funcţie de:
domeniul de investigaţie stabilit, de obiectivele şi metodele cercetării (studii, focus-grupuri, etc.), de
nivelul eşantionului reprezentativ, de planul de acţiune.
I. Exemplu de chestionar pentru elevi
Te rugăm să completezi cu atenţie acest chestionar, luând în considerare că, în funcţie de
răspunsurile oferite, şcoala ta va realiza un program de prevenire a violenţei. Aşadar, alege şi completează
răspunsurile pe care le consideri potrivite şi care răspund nevoilor tale.
1. Ai aflat de evenimente sau manifestări violente în şcoala ta?
a. da b. nu
2. Ai fost implicat(a) într-o astfel de situaţie, în acest an şcolar?
a. da b. nu
3. În situaţia în care ai luat la cunoştinţă de violenţe care se petrec în şcoala ta, ce atitudine
consideri că este cea mai potrivită:
a. dacă nu mă implică direct, nu este problema mea
b. consider că actele de violenţă sunt condamnabile într-o societate civilizată
c. nu am cunoştinţă de asemenea acte, dar, daca sunt, ele trebuie sancţionate
d. răspunsul violent este justificat, atunci când circumstanţa o cere
e. violenţa de limbaj este comună în societatea noastră
4. Ai avut conflicte cu:

Categorii
Deseori
a. elevi
b. profesori
c. părinţi
d. persoane din afara școlii
e. alte persoane,...

Uneori

Niciodată

Uneori

Niciodată

5. Ai asistat la conflicte între:

Categorii
Deseori
a. elevi
b. profesori și elevi
c. profesori și părinţi
d. elevi și părinţi
e. elevi și alte persoane din
afara școlii,..............

6. Cum au evoluat conflictele menţionate:
a. s-au rezolvat prin comunicarea / negocierea părţilor implicate
b. s-a apelat la un mediator
c. s-au folosit metode violente fizice (lovire)
d. s-au folosit metode violente verbale (insulte, înjurături)
e. renunţarea uneia dintre părţi
f. altfel…………………………………………………………………………………...
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7. Indicaţi frecvenţa modalităţilor de manifestare a violenţei întâlnite în şcoală:

Categorii
a. ironizări
b. marginalizare
c. jigniri, insulte
d. furtul obiectelor și banilor
e. loviri
f. gesturi obscene
g. ameninţări, intimidări
h. șantaj
i. altele……………….

Deseori

Uneori

Niciodată

8. Care consideri ca este principala cauza a conflictelor din şcoală:
a. neînţelegerile cu profesorii
b. abuzul de substanţe
c. dorinţa unora de a-şi afirma / demonstra puterea
d. neînţelegerile în familie
e. diferenţele de situaţie materială
f. interese, opinii diferite
h. altele: …………………………………………………………………………………
9. Cum crezi că ar putea fi prevenită violenţa în şcoala ta?
a. să aflăm mai multe despre violenţă/bullying şi efectele sale
b. să fim implicaţi noi, elevii în activităţi de prevenirea violenţei (comunicare, stimă de sine, timp
liber)
c. profesorii să ne supravegheze mai mult
d. să crească măsurile de securitate, pază în şcoli
e. părinţii să colaboreze mai mult cu profesorii
f. şcoala să fie mai plăcută
10. Cât de important crezi că este un program de prevenire a violenţei în şcoală?
a. în foarte mare măsură
b. în mare măsură
c. potrivit
d. în mică măsură
e. în foarte mică măsură
11. Cum te-ai implica personal în prevenirea violenţei în şcoala ta?
a. învăţ să mediez conflictul
b. nu mă amestec
c. cer ajutorul altor persoane (colegi, părinţi, profesori)
d. propun activităţi creative
e. altfel:…………………………………………………………………………………
12. Alege cea mai potrivită măsură pentru scăderea numărului de manifestări violente din
şcoală:
a. un regulament mai strict
b. exmatricularea celor violenţi
c. eliminarea pentru 3 zile
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d. creşterea măsurilor de pază şi securitate
e. scăderea notei la purtare
f. organizarea unor cursuri despre negocierea conflictelor, optimizarea comunicării, petrecerea
timpului liber, dezvoltarea stimei de sine, etc.
g. elaborarea regulamentului în colaborare cu elevii
h. pregătirea unor elevi mediatori
i. activităţi de consiliere pentru elevi
j. alte propuneri………………………………………....................................................
Clasa ... Fată / băiat…
Mulţumim pentru colaborare!
II. Exemplu de chestionar pentru profesori
Vă rugăm să completaţi cu atenţie acest chestionar, luând în considerare că, în funcţie de
răspunsurile oferite, şcoala dvs. va beneficia de un program de prevenire a violenţei. Aşadar, alegeţi şi
completaţi răspunsurile pe care le consideraţi potrivite şi care răspund nevoilor dvs.
1. Aţi aflat de evenimente sau manifestări violente în şcoala dumneavoastră?
a. da b. nu
2. În situaţia în care aţi luat la cunoştinţă de violenţe care se petrec în şcoala, ce atitudine
consideraţi că este cea mai potrivită:
a. dacă nu mă implică direct, nu este problema mea
b. consider că actele de violenţă sunt condamnabile într-o societate civilizată
c. nu am cunoştinţă de asemenea acte, dar, dacă sunt, ele trebuie sancţionate
d. răspunsul violent este justificat, atunci când circumstanţa o cere
e. violenţa de limbaj este comună în societatea noastră
3. Aţi avut conflicte în şcoală:

Categorii
Deseori
a. elevi
b. colegi profesori
c. părinţi
d. direcţiunea școlii
e. persoane din afara
școlii
f. alte persoane,..............

Uneori

Niciodată

4.Cum au evoluat conflictele menţionate:
a. s-au rezolvat prin comunicarea / negocierea părţilor implicate
b. s-a apelat la un mediator
c. s-au folosit metode violenţe fizice (lovire)
d. s-au folosit metode violenţe verbale (insulte, înjurături)
e. s-au finalizat cu renunţarea uneia dintre părţi
f. altfel…………………………..
5. Indicaţi frecvenţa modalităţilor de manifestare a violenţei întâlnite în şcoală:

Categorii
a. ironizări
b. marginalizare
c. jigniri, insulte
d. furtul obiectelor și
banilor
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e. loviri
f. gesturi obscene
g. ameninţări, intimidări
h. șantaj
i. altele……………….
6. Ce măsuri aţi luat în cazul situaţiilor de violenţă apărute în clasă?

7. Care consideraţi că este principala cauză a conflictelor din şcoală:
a. neînţelegerile cu elevii
b. abuzul de substanţe
c. dorinţa unora de a-şi afirma / demonstra puterea
d. neînţelegerile în familie
g. diferenţele de situaţie materială
h. interese, opinii diferite
i. altele: …………………………………………………………………………………
8. Cum credeţi ca ar putea fi prevenita violenta în şcoala dumneavoastră?
a. să aflăm mai multe despre violenţa şi efectele sale (cursuri organizate)
b. profesorii să-i supravegheze mai mult pe elevi
c. să crească măsurile de securitate, pază în şcoli
d. părinţii să colaboreze mai mult
9. Cât de important credeţi că este un program de prevenire a violenţei în şcoală?
a. în foarte mare măsură
b. în mare măsură
c. potrivit
d. în mică măsură
e. în foarte mică măsură
10. Cum v-aţi implica personal în prevenirea violentei în şcoala dumneavoastră?
a. învăţ despre conflicte şi mediere
b. nu mă amestec
c. cer ajutorul altor persoane (colegi, părinţi, directori)
11. Alegeţi cea mai potrivită măsură pentru scăderea numărului de manifestări violente din
şcoală.
a. un regulament mai strict
b. exmatricularea celor violenţi
c. eliminarea pentru 3 zile
d. creşterea măsurilor de pază şi securitate
e. scăderea notei la purtare
k. organizarea unor cursuri despre negocierea conflictelor
l. elaborarea regulamentului în colaborare cu elevii
m. pregătirea unor elevi mediatori
n. activităţi de consiliere pentru elevi
g. să fie pregătiţi anumiţi elevi ca mediatori, negociatori în conflicte
h. alta propunere…………………………………………………………………………
Specialitatea ........................Vechime în învăţământ ..........................Sex F / M
Mulţumim pentru colaborare!
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III. Exemplu de chestionar pentru părinţi
Vă rugăm să completaţi cu atenţie acest chestionar, luând în considerare că, în funcţie de
răspunsurile oferite, şcoala în care învaţă copilul dvs. va beneficia de un program de prevenire a violenţei.
Aşadar, alegeţi şi completaţi răspunsurile pe care le consideraţi potrivite şi care răspund nevoilor dvs.
1. Aţi aflat de evenimente sau manifestări violente în şcoala în care învaţă copilul dvs.?
a. da b. nu
2.Copilul dumneavoastră a fost implicat într-o astfel de situaţie în acest an şcolar?
b. da b. nu
3. Care credeţi că este atitudinea cea mai potrivită a copilului dumneavoastră în faţa unui act
de violenţă:
a. dacă nu mă implica direct, nu este problema mea
b. consider că actele de violenţă sunt condamnabile într-o societate civilizată
c. nu am cunoştinţe de asemenea acte, dar, dacă sunt, ele trebuie sancţionate
d. răspunsul violent este justificat, atunci când circumstanţa o cere
e. violenţa de limbaj este comună în societatea noastră
4. Copilul dumneavoastră a avut conflicte în şcoală cu:

Categorii
Deseori
a. elevi
b. profesori
c. părinţi
d. persoane din afara școlii
e. alte persoane,..................

Uneori

Niciodată

5. Cum au evoluat conflictele menţionate:
a. s-au rezolvat prin comunicarea / negocierea părţilor implicate
b. s-a apelat la un mediator
c. s-au folosit metode violente fizice (loviri)
d. s-au folosit metode violente verbale (insulte, înjurături)
e. s-au finalizat cu renunţarea uneia dintre părţi
f. altfel…………………………..
6. Indicaţi frecventa modalităţilor de manifestare a violenţei întâlnite în şcoală:

Categorii
a. ironizări
b. marginalizare
c. jigniri, insulte
d. furtul obiectelor și
banilor
e. loviri
f. gesturi obscene
g. ameninţări, intimidări
h. șantaj
i. altele……………….

Deseori

Uneori

Niciodată

7. Ce măsuri aţi luat în cazul situaţiilor de violenţă apărute acasă?
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8. Care consideraţi că este principala cauza a conflictelor din şcoală:
a. neînţelegerile dintre elevi şi profesori
b. abuzul de substanţe
c. dorinţa unora de a-şi afirma / demonstra puterea
d. neînţelegerile în familie
e. diferenţele de situaţie materială
f. interese, opinii diferite
g. altele: …………………………….
9. Cum credeţi că ar putea fi prevenită violenţa în şcoala unde învaţă copilul dvs.?
a. să aflăm mai multe despre violenţa si efectele sale (cursuri organizate)
b. profesorii să-i supravegheze mai mult pe elevi
c. să crească măsurile de securitate, paza în şcoli
d. părinţii să colaboreze mai mult
10. Cât de important credeţi că este un program de prevenire a violenţei în şcoală?
a. în foarte mare măsură
b. în mare măsură
c. potrivit
d. în mică măsură
e. în foarte mică măsură
11. Cum v-aţi implica personal, ca părinte, în prevenirea violenţei în şcoală în care învaţă
copilul dvs.?
a. învăţ despre conflicte şi mediere
b. nu mă amestec
c. cer ajutorul altor persoane (colegi, părinţi, directori)
12. Alegeţi cea mai potrivită măsură pentru scăderea numărului de manifestări violente din
şcoală unde învaţă copilul dvs.!
a. un regulament mai strict
b. exmatricularea celor violenţi
c. eliminarea pentru 3 zile
d. creşterea măsurilor de pază şi securitate
e. scăderea notei la purtare
f. organizarea unor cursuri despre negocierea conflictelor
g. elaborarea regulamentului în colaborare cu elevii
h. pregătirea unor elevi mediatori
i. activităţi de consiliere pentru elevi
j. altele: …………………………….
Părinte: mama / tata (încercuiţi), copilul este clasa ...................
Mulţumim pentru colaborare!
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IV. Exemplu de chestionar pentru directori
Vă rugăm să completaţi cu atenţie acest chestionar, luând în considerare că, în funcţie de
răspunsurile oferite, şcoala pe care o conduceţi va beneficia de un program de prevenire a violenţei.
Aşadar, alegeţi şi completaţi răspunsurile pe care le consideraţi potrivite şi care răspund nevoilor prezente.
1. Aţi aflat de evenimente sau manifestări violente în şcoala dumneavoastră?
a. da b. nu
2. Aţi avut conflicte în şcoala cu:

Categorii
Deseori
a. elevi
b. profesori
c. părinţi
d. persoane din afara școlii
e. alte persoane,..................

Uneori

Niciodată

3. Cum au evoluat conflictele menţionate:
a. s-au rezolvat prin comunicarea / negocierea părţilor implicate
b. s-a apelat la un mediator
c. s-au folosit metode violente fizice (loviri)
d. s-au folosit metode violente verbale (insulte, înjurături)
e. s-au finalizat cu renunţarea uneia dintre părţi
f. altfel:…………………………………………………………………………………...
4. Indicaţi frecvenţa modalităţilor de manifestare a violenţei întâlnite în şcoală:

Categorii
a. ironizări
b. marginalizare
c. jigniri, insulte
d. furtul obiectelor și
banilor
e. loviri
f. gesturi obscene
g. ameninţări, intimidări
h. șantaj
i. altele……………….

Deseori

Uneori

Niciodată

5. Ce măsuri aţi luat în cazul situaţiilor de violenţă apărute în şcoală?

6. Care consideraţi că este principala cauză a conflictelor din şcoală:
a. neînţelegerile elevi-profesori
b. abuzul de substanţe
c. dorinţa unora de a-şi afirma / demonstra puterea
d. neînţelegerile în familie
e. diferenţele de situaţie materială
f. interese, opinii diferite
g. altele: …………………………………………………………………………………
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7. Cum credeţi că ar putea fi prevenită violenţa în şcoala dumneavoastră?
a. să aflăm mai multe despre violenţa si efectele sale (cursuri organizate)
b. profesorii să-i supravegheze mai mult pe elevi
c. să crească măsurile de securitate, paza în şcoli
d. părinţii să colaboreze mai mult
e. să fie pregătiţi anumiţi elevi ca mediatori, negociatori în conflicte
f. alte propuneri……………………………………..……………………………..........
8. Cât de important credeţi că este un program de prevenire a violenţei în şcoală?
a. în foarte mare măsură
b. în mare măsură
c. potrivit
d. în mică măsură
e. în foarte mică măsură
9. Cum v-aţi implica personal, ca manager şcolar în prevenirea violenţei în şcoala
dumneavoastră?
a. învăţ despre conflicte şi mediere
b. nu mă amestec
c. cer ajutorul altor persoane (profesori, părinţi, consilier)
d. propun programe şi proiecte de prevenirea violenţei
e. altfel…………………………………………………………………………………...
10. Alegeţi cea mai potrivită măsură pentru scăderea numărului de manifestări violente din
şcoală:
a. un regulament mai strict
b. exmatricularea celor violenţi
c. eliminarea pentru 3 zile
d. creşterea măsurilor de paza şi securitate
e. scăderea notei la purtare
f. organizarea unor cursuri despre negocierea conflictelor
g. elaborarea regulamentului în colaborare cu elevii
h. pregătirea unor elevi mediatori
i. activităţi de consiliere pentru elevi
j. altele...............................................................................................................................
Specialitatea ........................Vechime în învăţământ ..............................F / M
Multumim pentru colaborare!
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ANEXA 6.
CHESTIONAR
PENTRU IDENTIFICAREA SETULUI ASCUNS DE VALORI PERSONALE*
1

2

În coloana 1, marcaţi cu un X afirmaţiile pe care le consideraţi adevărate.

1

1
2
3
4
5

Viaţa constă din lucruri drepte și lucruri nedrepte.
Conceptele de “bine” și “rău” nu au nici un înţeles dacă nu cunoaștem contextul.
În mod normal, procedez așa cum mi se pare corect la momentul respectiv.
Un lucru este corect dacă toată lumea crede că este așa.
Mă simt mai bine atunci când fac parte dintr-o comunitate cu un sistem de valori
propriu.
Mi se pare corect să existe un respect firesc pentru cei care conduc.
Un rezultat bun este adesea mai important decât modul în care a fost obţinut.
Nu îmi pot permite întotdeauna să mă gândesc care este modul corect de a
acţiona.
Pe termen lung, voi fi răsplătit pentru ceea ce fac.
Adesea se pot găsi soluţii pentru varianta câștig/câștig.
Mi se pare important să mă respect și să fiu respectat.
Nu sunt importante recompensele personale dacă există colaborare.
Este aproape un câștig în sine să fii implicat în procesul de globalizare.
Este un câștig în sine să simţi siguranţa pe care ţi-o dă apartenenţa la un grup
social.
Voi fi răsplătit pentru binele pe care-l fac.
Faptul că îmi merge bine în viaţă este o răsplată.
Frica de pedeapsă poate determina uneori oamenii să facă lucruri bune.
Cred că libertatea personală a fiecăruia poate genera comportamentul cel mai
acceptabil.
Adesea oamenii trebuie să fie forţaţi pentru a se comporta într-un anumit fel.
În mod normal se poate cădea de acord asupra unui comportament potrivit.
Comportamentul meu este determinat de conștientizarea opiniilor mele despre
viaţă.
Dacă vreau să mă simt în siguranţă, trebuie să urmez instrucţiunile celor aflaţi la
conducere.
Fac ceea ce sunt plătit să fac.
Fac tot ceea ce este necesar pentru a supravieţui.
Cred că ocup locul care mi se cuvine în viaţă.
Toata lumea are resursele necesare pentru a-și construi propria viaţă.
Iau ce pot de la viaţă.
La dezvoltarea mea contribuie cel mai mult relaţiile pe care le am cu ceilalţi.

6
7
8
2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

4

7
8
1
2
3
4

11

(Surse: Proiectul Informare şi Consilierea Carierei- ICC, Danemarca, 1999/2001, Şerban Iosifescu, „Instrumente
de autoevaluare”, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003)
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5
6

5

6

7

8

9

7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

Mă dezvolt prin înţelegerea contextului în care mă aflu.
Respectul și statutul pe care le voi avea în viaţă corespund concepţiei mele
despre viaţă.
În viaţă, vreau să-mi creez un loc al meu.
Viaţa este o junglă și trebuie să lupţi pentru a supravieţui.
Lupt pentru ceea ce este drept și mă revolt împotriva nedreptăţilor.
Mă zbat pentru a înţelege contextual evenimentele.
Lupt pentru a-mi satisface trebuinţele.
Lupt pentru a ajunge la relaţii bune cu ceilalţi.
Lupt pentru protejarea și „supravieţuirea” Pământului.
Lupt pentru grupul social din care fac parte.
Lupt pentru a obţine o bucată din tot ce are această lume de oferit.
Lupt pentru viaţa mea.
Deciziile trebuie luate de către cei care au autoritatea să o facă.
Mulţi oameni au capacitatea de a hotărî pentru ei înșiși.
Cel care ia decizii trebuie să fie persoana cea mai puternică în grup.
În fiecare grup, deciziile sunt o răspundere a echipei.
Deciziile sunt luate de către conducători cu abilităţi înnăscute.
Deciziile trebuie luate de cei cu cele mai mari experienţe de viaţă.
Ajung să ia decizii cei care au reușit să-i îndepărteze pe ceilalţi.
Hotărăsc pentru mine.
Oamenii trebuie să fie responsabili pentru acţiunile lor.
Este mai important să înveţi din greșeli decât să cauţi vinovatul.
Oamenii își asumă responsabilitatea numai dacă vor avea de suferit nefăcând
acest lucru.
Dacă se ajunge la armonie, responsabilitatea nu este atât de importantă.
Atunci când îmi asum responsabilităţi, ele înseamnă ceva pentru mine.
Îmi asum responsabilitatea pe care mi-o atribuie șefii.
Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce fac și suport consecinţele.
În general, sunt singurul răspunzător pentru acţiunile mele.
Cu timpul voi primi ceea ce merit.
Nu există nici un rezultat sigur pentru ceea ce fac.
Dacă nu obţin acum, s-ar putea să nu obţin niciodată.
În timp voi primi mai puţin de la comunitate decât ceea ce investesc.
Cu timpul vom învăţa cum să trăim împreună pe Pământ.
Nu este atât de important ceea ce obţin, atâta vreme cât locul meu este în altă
parte.
Obţin rezultate doar în urma a ceea ce fac singur.
Obţin cu greu mai mult decât dreptul de a trai acceptabil.
Organizaţia cu cele mai bune rezultate este cea care acordă o mare importanţă
regulilor și procedurilor.
Organizaţia cu cele mai bune rezultate este cea care acordă o mare importanţă
înţelegerii ansamblului.
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3
4
5
6
7
8
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11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Organizaţia cu cele mai bune rezultate este cea care acordă o mare importanţă
conducătorilor ce au puterea de a răzbate.
Organizaţia cu cele mai bune rezultate este cea care acordă o mare importanţă
relaţiilor reciproce de lucru.
Organizaţia cu cele mai bune rezultate este cea care acordă o mare importanţă
stabilirii unei reţele cu ceilalţi.
Organizaţia cu cele mai bune rezultate este cea care acordă o mare importanţă
tradiţiilor și obiceiurilor.
Organizaţia cu cele mai bune rezultate este cea care acordă o mare importanţă
obiectivelor și planificării.
Organizaţia cu cele mai bune rezultate este cea care acordă o mare importanţă
dezvoltării spiritului de luptă.
Cei mai mulţi dintre prietenii mei au aceleași valori ca și mine.
Mă fascinează diversitatea valorilor dintre prietenii mei.
Am o mulţime de prieteni, dar numai puţini îmi sunt apropiaţi.
Prietenii mei sunt prieteni pentru o viaţă.
Consider că eu și prietenii mei suntem parte a unei reţele.
Prietenii mei formează un grup căruia îi aparţin.
Majoritatea prietenilor mei îmi sunt și colegi.
Nu există nimeni în care să am încredere totală.
În viaţă este bine să înveţi devreme diferenţa dintre bine și rău.
Învăţ cel mai bine pornind de la propriile mele premise.
Învăţ din rezultatele imediate ale acţiunilor mele.
Învăţ prin interacţiunea cu membrii altor grupuri.
Învăţ prin meditaţie și intuiţie.
Învăţ din exemple și copiindu-i pe alţii.
Învăţ cel mai bine dacă există și puţină competiţie.
Învăţ din „șuturile” pe care le primesc.
Prefer să-mi petrec vacanţele în locuri civilizate.
A călători înseamnă a experimenta lucruri noi.
Când călătoresc mă conduc după instinct.
Vacanţele reprezintă șansa de a întâlni o mulţime de oameni noi și de a-mi face
noi prieteni.
Când călătoresc mă simt cetăţean al lumii.
A călători este minunat, dar atunci când vizitezi locuri în care te simţi în
siguranţă.
Mi se pare important să întâlnesc oameni cu care pot stabili o bună colaborare.
Mi se pare important să înţeleg rolul organizaţiei în societate.

Numerotaţi în coloana a doua (2) fiecare enunţ, cu cifre de la 1 la 8, ciclic.

Nr. din coloana “2”
1
2
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Tipul de valori
Ordine
Învăţare

Scorul dvs.
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3
4
5
6
7
8

Putere
Oameni
Reţea
Siguranţă
Succes personal
Supravieţuire

Dacă număraţi, veţi constata că maximum este de 14 puncte pentru fiecare categorie. Este de
aşteptat să obţineţi un scor mare la două sau trei categorii. Ele sunt cele care vă definesc cel mai bine.
Important este modul în care sunt grupate, numărul punctelor obţinute nefiind relevant. Aplicaţi
chestionarul individual. După ce fiecare şi-a calculat scorul, comentaţi ecuaţia sistemului personal de
valori şi ce înseamnă fiecare tip de valoare sau cum se „traduce” prin comportamente concrete la locul de
muncă (şcoala, fie ca elev, fie ca profesor) şi în viaţa privată.
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ANEXA 7.
UN PUZZLE DE „VALOARE”: EU ŞI VIOLENŢA
Completaţi elementele din puzzle-ul de mai jos. Acesta reflectă „relaţia” pe care o ai cu violenţa.
Reprezintă conştientizarea momentului iniţial important în vederea stabilirii planului de acţiune pentru
prevenirea şi combaterea violenţei.

Ce
Ce

simţi?

gândești?

Cum
abordezi
violenţa?
(soluţii)

94

Cum te
comporţi?
................
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