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P

rezentul studiu porneşte de la identificarea şi analiza
fenomenologiei şi cauzalităţii agresivităţii şi violenţei în şcoală,
în scopul descoperirii unor noi modalităţi simple, dar eficiente
de prevenire şi combatere a acestei probleme cu care se confruntă atât
România, cât şi multe alte state ale lumii. Astfel, pornind de la politicile
sociale deja existente şi de la statistica oficială oferită de Ministerul Educaţiei
Naţionale, se va putea efectua o analiză realistă asupra acestui fenomen.
Problematica violenţei în şcoală nu mai poate fi ignorată, fiind vorba de
grava nerespectare a Drepturilor Omului. Într-un asemenea context se fac
necesare eforturi guvernamentale, instituţionale, sociale, şcolare şi familiale
pentru un răspuns cât mai eficient şi de durată. Totodată, sunt identificate
cauzele ce favorizează apariţia violenţei în şcoală, oferindu-se astfel posibile
soluţii în vederea prevenirii şi combaterii problemei, cu deschideri pentru
efectuarea de viitoare noi analize.
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INTRODUCERE
Agresivitatea şi violenţa în interiorul sau în preajma şcolilor a devenit o
problemă extrem de serioasă atât pentru elevi şi profesori, cât şi pentru autorităţi
(Ahmad şi Smith, 1990; Brown şi alţii, 2005; Eriko şi Carcea, 1998). Se face
imediat necesară diferenţierea termenilor de agresivitate, violenţă şi specificul
violenţei şcolare, după cum urmează (Bandura, 1977; Beebe şi alţii, 2004; Karly,
1991): a) comportament agresiv este tradus prin orice tip de comportament, fizic
sau simbolic, menit să producă rănirea cuiva; b) violenţa semnifică o conduită
agresivă acută, caracterizată îndeosebi prin folosirea forţei fizice; c) violenţa
şcolară include pe lângă comportamentul agresiv si alte tipuri de comportament
violent, precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, aşa cum poate fi: poreclirea,
hărţuirea; tachinarea, imitarea, rănirea, ironizarea, ameninţarea, bruscarea, lovirea,
împingerea, precum şi multe alte comportamente care intră sub incidenţa legii.
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Astfel, în timp ce agresivitatea poate fi o predispoziţie, violenţa este tradusă prin
acţiunea în sine. Mai departe, securitatea elevilor în instituţiile de învăţământ este
un aspect foarte important şi în consecinţă nu trebuie neglijat sau tratat cu
superficialitate. Agresivitatea în şcoală este definită ca fiind „o formă de conduită
de devianţă şcolară, cu o diversitate de forme de manifestare, cu intensitate
diferită” (Artz, 2004: 19). Totodată, agresivitatea implică anumite aspecte, precum:
confruntarea vizuală, poreclirea, ironizarea, tachinarea, bruscarea, lovirea cu
diferite obiecte, pălmuirea şi ajungând la forme de intensitate crescută, cum ar fi
înjunghierea şi împuşcarea (Lazăr şi Lazăr, 2001: 37). Comportamentul agresiv al
elevului poate fi răspunsul sau reacţia acestuia la diversele probleme pe care le
întâmpină în familia sa, o situaţie materială precară, frustrări, dorinţa de afirmare,
dorinţa de a fi acceptat într-un anumit cerc („gaşcă”), anturajul care poate încuraja
şi promova comportamentul agresiv (Bandura, 1977; Zapan, 1984; Ballantine şi
Hammack, 2008). Foarte importantă este relaţia profesor–elev, iar dinamica
acesteia este una specifică vârstei elevului, a specializării profesorului, dar şi a
disponibilităţii cadrului didactic de a se implica în prevenirea şi combaterea
agresivităţii din cadrul şcolii. Astfel, violenţa în şcoală poate fi caracterizată prin
„orice formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare inadecvată
sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare,
hărţuire; bruscare, împingere, lovire, rănire; comportamente care intră sub
incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism – provocarea de
stricăciuni cu buna ştiinţă – furt); limbaj neadecvat la adresa cadrului didactic şi
celorlalţi colegi (înjurături, cuvinte obscene)” (Benbenishty şi Astor, 2008: 61).
Cu alte cuvinte, fenomenul agresivităţii în şcoală implică atât bullying-ul
(Beldean-Galea, Jurcău şi Ţigan, 2010; Ahmed şi Smith, 1990; Beale, 2011), tradus
prin persecutarea, dominarea, înjosirea, intimidarea şi subjugarea victimei; cât şi
mobbying-ul (Cace, 2010; Maureen şi Yamada, 2018), ce poate avea loc atât în
şcoală, cât şi la locul de muncă, interpretându-se prin abuzul de ordin psihic al
victimei exercitat de către un grup de indivizi, interpretându-se prin şicanare,
terorizare, şantajare şi înjosire a demnităţii individului). Astfel, bullying este tradus
prin diversele tipuri de abuz emoţional, dar şi fizic, putând fi intenţionat (intenţia
vădită a agresorului de a cauza răni fizice şi psihice), dar şi repetat, agresorul
profitând de faptul că victima sa nu ripostează şi nu face plângere la conducerea
şcolii sau chiar la poliţie, acolo unde situaţia o cere. Termenul de bullying
înseamnă de fapt intimidarea victimei, pornind de la etichetare, batjocură,
poreclire, necăjire şi mergând până la violenţe de ordin fizic, menite să cauzeze
victimei răni fizice şi implicit emoţionale. Comportamentul de bullying are loc în
contextul diferenţelor de ordin economic, de vârstă, rasial, cultural, familial,
precum şi de ordin fizic. Bullying-ul, produs în mod repetat, va afecta victima pe
termen lung, putând fi iniţiat de o persoană sau de un grup de persoane (mobbying),
ce implică raportul inegal de putere dintre victimă şi agresor. De asemenea,
spectatorii (bystanders) sunt şi ei implicaţi prin asistarea la acţiune.
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Prin urmare, studiul de faţă îşi propune să identifice factorii favorizanţi ai
agresivităţii şi violenţei în şcoală, precum şi găsirea unor soluţii de prevenire şi
combatere a acestui fenomen la nivel educativ-instituţional. Totodată, problema
violenţei şcolare constituie un interes constant al politicilor europene contemporane,
devenind oficial o problemă pe agenda politicilor educaţionale a guvernelor din
toată lumea. Drepturile Fundamentale ale Omului sunt încălcate, la fel şi dreptul
copilului la siguranţa fizică şi psihică în incinta şcolii. Astfel se face necesară o
analiză a problematicii violenţei şcolare la nivel internaţional, pe palierele sale de
manifestare şi cauzalitate.
De asemenea, prezentul studiu se face remarcat şi util prin acţiunea vădită de
a identifica atât cauzele manifestării şi menţinerii violenţei în şcoală, cât şi prin
cercetarea statisticilor oficiale şi a politicilor de prevenire şi combatere. Este
necesară analiza modului în care aceste politici sunt implementate, precum şi
urmărirea programelor şi a pachetelor de măsuri preventive la nivel şcolar,
ministerial şi social. Prin însuşi faptul că educaţia este esenţială pentru viitorul
individului, al familiei şi al societăţii, securitatea în şcoală se face imperios
necesară în vederea asigurării mediului propice dezvoltării noii generaţii.
O noutate adusă prin intermediul acestui studiu ţine de identificarea mai
multor posibile soluţii de prevenire şi combatere a violenţei şi a agresivităţii în
şcoală, pe baza cauzalităţii specifice şi a caracteristicilor fenomenului. Astfel,
trebuie luate în considerare aspecte precum: vârsta elevilor, nivelul cultural al
societăţii, mediul înconjurător, tipul de familie din care provine elevul, nivelul
inteligenţei, existenţa frustrărilor, gradul de adaptare al elevului la mediul
înconjurător, nivelul economic, structura şcolară, impactul politicilor sociale de
prevenire şi combatere a violenţei, gradul de toleranţă a violenţei în familie şi în
societate, existenţa unor probleme sau disfuncţionalităţi la nivelul familiei elevului,
gradul de interes şi implicare al profesorilor şi al părinţilor în acţiunile de prevenire
şi combatere a violenţei, politica şcolii privind răspunsul la violenţă, gradul de
inteligenţă al elevului, existenţa unor tulburări de ordin emoţional sau hormonal al
elevului, precum şi nivelul de înţelegere al acestuia.
Totodată, studiul este util în viitoare analize şi construcţii de acţiuni menite
să prevină şi chiar să combată agresivitatea şi violenţa pe teritoriul, dar şi în
preajma şcolii. Conceperea oricărui program de prevenire şi combatere, trebuie să
pornească de la astfel de studii şi analize care pot face diferenţa când vine vorba de
gradul de impact şi reuşită a diverselor programe ce urmează a fi puse în aplicare.

CAUZALITATE ŞI TIPOLOGIE
Mediul educaţional poate fi, pe de-o parte, un factor ce determină conduita de
tip agresiv-violent, iar pe de altă parte, un context propice acestor manifestări
îndreptate împotriva celorlalţi elevi. Personalitatea copilului este masiv influenţată
de familie, nu degeaba se spune că „cei şapte ani de-acasă” sunt cruciali în
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dezvoltarea sa ulterioară. De asemenea, trebuie luate în calcul şi concepţiile
părinţilor privind modalitatea de educare a copilului. În situaţia în care părintele
consideră abuzul fizic şi emoţional ca fiind o modalitate eficientă de educare,
inevitabil acest lucru se va răsfrânge direct şi în mod negativ asupra
comportamentului tânărului. În contextul abuzului fizic, părintele poate aplica
minorului diverse lovituri cu palmele, picioarele sau cu diverse obiecte
contondente, menite a provoca leziuni de ordin fizic. Pe de altă parte, abuzul
emoţional implică ameninţări ale părintelui cu lovirea, promisiunea părintelui de a
pedepsi fizic minorul în anumite contexte, precum notele scăzute la învăţătură.
Când vine vorba de violenţa în mediul şcolar, de cele mai multe ori este
vorba de agresiuni petrecute între elevi, aceştia având anumite caracteristici
precum: cu posibilităţi financiare mai scăzute sau mult peste medie; sunt
supraponderali sau subponderali; posedă abilităţi de ordin social ceva mai scăzute
faţă de medie; nu sunt populari şi nu au prieteni; aparţin de cultură, religie sau rasă
distinctă faţă de restul clasei de elevi; sunt mai scunzi sau mai înalţi faţă de medie;
pot avea anumite dizabilităţi de ordin fizic; pot poseda o inteligenţă cu mult mai
ridicată; pot fi nou transferaţi în şcoala respectivă; posedă dificultăţi de adaptare
(Ionescu, 1997; Roşan, 2007). Comportamentele agresive dintre elevi pot să apară
în contexte precum: manifestări ale unor deprinderi formate în interiorul familiei de
provenienţă; când agresivitatea în forme uşoare este tolerată de către şcoală; elevul
observă anumite avantaje ale celor care devin agresivi; profesorul de la clasă sau
dirigintele ignoră incidentele agresive ce au loc între elevi; există o anumită cultură
a violenţei în cadrul societăţii ce promovează bullying-ul şi mobbying-ul în general;
elevul poate avea rezultate slabe la învăţătură şi din acest punct de vedere prezintă
anumite frustrări manifestate prin agresiune îndreptată către elevii cu rezultate bune
la clasa (aşa-numiţii „tocilari”) (Achenbach şi Rescorla, 2009; Beebe şi alţii, 2004;
Şoitu şi Havarneanu, 2001).
Este de la sine înţeles faptul că agresivitatea şi violenţa influenţeză în mod
negativ educaţia pozitivă şi eficientă. În acest context, elevul-victimă poate
prezenta următoarele caracteristici: teama de a mai merge la şcoală; stare generală
de nervozitate; refuzul de a mai merge la şcoală; elevul poate începe să-şi procure
diverse arme albe sau de foc pentru a se putea apăra împotriva agresiunilor;
sănătatea fizică şi psihică a elevului este vizibil afectată; la nivel fizic pot apărea
diverse urme ale violenţelor suferite; stima de sine suferă şi ea modificări
semnificative: elevul poate recurge la ingerarea diverselor substanţe interzise de
lege, ca răspuns la agresiunile suportate; apariţia tulburărilor digestive şi psihomotorii; se poate vorbi de abandonul şcolar şi chiar de delincvenţa juvenilă în
contextul bullying-ului repetat pe perioade lungi de timp; apariţia atacurilor de
panică, a reacţiilor somatice, a depresiei şi chiar a tentativelor de suicid
(Berkowitz, 1989; Henry, 2000).
Agresivitatea poate deveni un cerc vicios în care elevii agresaţi au tendinţa de
autoizolare faţă de cei din jur şi chiar faţă de familie. Aceşti tineri devin conştienţi
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de propriile lor limite sociale, devenind expuşi în faţa celorlalţi şi neajutoraţi.
Vorbim de marginalizare, în care mediul educaţional devine teren de luptă şi
supravieţuire, iar colegii de clasă devin inamici demni de temut. În altă ordine de
idei, comportament agresiv poate fi asociat formelor mai uşoare de violenţă,
putându-se manifesta într-o formă indirectă (răspândirea de zvonuri depreciative la
adresa unei persoane sau prin marginalizare socială), sau prin forma directă
(ameninţări, injurii, batjocură, poreclire, insulte etc.) (Dake şi alţii, 2003: 175–176).
Astfel, trecerea de la forma indirectă la cea directă se poate produce în contextul
escaladării situaţiei, pornind de la o dispută verbală şi ajungând la atacul de ordin fizic.
Iată principalele tipuri de agresivitate şi violenţă petrecute în mediul şcolar
(Gershoff, 2003: 541–543): a) violenţa fizică, ce poate fi concretizată prin lovirea
şi vătămarea fizică, deposedarea de bunuri prin forţă etc.; b) violenţa economică, ce
se rasfrânge asupra obiectelor din jur, asupra obiectelor personale posedate de către
victimă, asupra mobilierului şcolar etc.; c) violenţa psihică, ce are ca efect formarea
complexelor de inferioritate ale victimei, manifestându-se prin verbalizare, atitudini
de respingere şi izolare.
Când vorbim de cauzele determinante ale comportamentului agresiv şi
violent în rândul elevilor, se pot enumera următoarele (Bandura, 1973; Henry,
2000): a) poate exista posibilitatea ca minorul, aflat la vârsta preşcolară, să fie
martor şi/sau victimă a agresiunilor şi violenţelor ce au loc în familia sa de
provenienţă, încurajându-l să adopte un comportament similar cu cel văzut acasa;
b) de cele mai multe ori, având scopul de a deveni cât mai cunoscuţi şi populari,
şcolarii îşi aleg şi imită modelul de comportament practicat de grupul la care
aceştia doresc să adere; c) tendinţa şcolarilor de a exclude pe cei care au unele
caracteristici diferite, cum este religia, etnia, culoarea pielii, o situaţie materială
precară etc.; d) mass-media poate influenţa conduita şcolarului, prin expunerea la
emisiuni şi programe cu un caracter agresiv, chiar violent.
De asemenea, trebuie vorbit de consecinţele adoptării şi manifestării
comportamentelor agresive în contextul şcolar, cu efecte negative atât asupra
agresorului, cât mai ales asupra victimei sale (Farrington, 1991; Olweus, 1979):
abandonul şcolar, note scăzute la purtare, performanţe şcolare scăzute,
exmatricularea din şcoală, depresie, tendinţă de suicid, autoagresivitate şi mutilare,
scăderea eficienţei predării la clasă de către profesor, întreruperea orelor,
marginalizare şi blamare, consum de alcool, consum de diverse substanţe cu efect
halucinogen, comportament delincvent, dezvoltarea unor probleme de natură
psihică etc.
În altă ordine de idei, fenomenul de mobbying în şcoală se poate observa cel
mai bine după felul în care îşi petrec elevii pauzele, anume: pe hol, în curtea şcolii
sau în clasă, cei care sunt retraşi, sau care par preocupaţi prioritar de cu totul alte
lucruri faţă de restul majorităţii, pot deveni ţinte uşoare ale discriminării,
marginalizării sau porecliţi. De asemenea, sunt elevi care nu ies niciodată în curtea
şcolii, temându-se să nu fie abordaţi în vreun fel de colegii lor. Cu toate acestea,
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putem asocia şcoala cu un mediu permisiv, deschis aplicării principiului şanselor
egale, în care se întâlnesc frecvent modalităţi concrete de aplicare a discriminării
pozitive, prin acordarea unor locuri speciale acelor categorii considerate
defavorizate sub un unghi de vedere istoric. Şansa la educaţie şi informare este
deschisă tuturor prin intermediul învăţământului de masă. În acest mod, prima
tendinţă este aceea de a afirma că discriminarea şi fenomenele mai subtile, care ţin
de sensibilitate, subiectivitate şi evaluări personale, cum este cazul mobbying-ului,
nu-şi au locul în şcoală. Totuşi grupurile şcolare şi organizaţiile de tip militar sunt
identificate drept medii predilecte în care se poate manifesta aşa numitul fenomen
de mobbying. Acesta se referă la ansamblul de fapte prin care sunt realizate în mod
deliberat acte de intimidare, cu rolul de a produce un disconfort psihologic şi a
induce diverse constrângeri de factură psihomorală asupra unui elev, sau angajat la
locul de muncă. Mai departe, un studiu interesant asupra fenomenul de mobbying,
dar şi a altor fenomene de discriminare, de data aceasta la locul de muncă, în
România, este realizat de către specialişti din cadrul Institutului de Cercetare a
Calităţii Vieţii, în anul 2011 (Cace, 2010: 23). Astfel, din rezultatele studiului reies
următoarele concluzii importante: a fost găsit un număr de 45 de conduite care sunt
asociate mobbying-ului, grupându-le în cinci mari categorii: acţiuni destinate
îngrădirii posibilităţii de exprimare a victimei; acţiuni ce vizează izolarea victimei;
acţiuni de desconsiderare a victimei în faţa colegilor; acţiuni de discreditare
profesională a victimei; acţiuni vizând compromiterea sănătăţii victimei. În strânsă
legătură cu discriminarea, fenomenul de mobbying se petrece nu numai la locul de
muncă, în situaţia în care angajatorul/directorul instituţiei nu-l poate îndepărta în
mod legal pe unul dintre subordonaţi, dar şi în contextul şcolar, între elevi. De
asemenea, în învăţământ, situaţia de mobbying ar mai putea fi aplicabilă cadrelor
didactice, precum şi a altor angajaţi ai şcolii. În acest caz, de cele mai multe ori
mobbying -ul este unul în care pionul/pionii de intimidare pot fi colegii sau
superiorii victimei. Scopul este ca persoana vizată să cedeze psihic şi să plece din
acel loc de muncă. Despre cei implicaţi în situaţia de mobbying se pot remarca
aspecte demne de luat în seamă, pe de-o parte, victimele mobbying-ului sunt
persoane care dispun de o subtilă inteligenţă emoţională şi tocmai de aceea resimt
ceea ce li se întâmplă în mod nemijlocit şi reacţionează; iar pe de altă parte,
iniţiatorul, cel care, de obicei, se află într-o poziţie ierarhică de putere, recurge la
acest procedeu pentru a masca anumite neajunsuri personale.
În continuare se face legătura strânsă între agresivitate şi fenomenele de
bullying şi mobbying. Astfel, sunt necesare anumite clarificări, de ordin teoretic, în
vederea obţinerii unei imagini de ansamblu asupra fenomenului agresivităţii
întâlnite la individ. Principalele teorii ce analizează cauzele comportamentului
agresiv şi violent sunt, după cum urmează: 1. Teoriile privind agresivitatea
înnăscută; 2. Teoriile frustrare-agresivitate; 3. Teoriile explicative ale diverselor
contexte sociale; 4. Teoria cognitivă (Caseta nr. 1)
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Caseta nr. 1
Teorii privind agresivitatea individului
1. Teoriile principale privind explicarea agresivităţii înnăscute: A) Teoriile instinctuale,
unde comportamentul agresiv este reprezentat prin manifestarea unei pulsiuni sau instinct înnăscut
(Moser, 1987, 58–61). Mai departe, reprezentanţii celor două curente instinctuale sunt, pe de-o
parte, Sigmund Freud, cu abordarea psihanalitică, iar pe de altă parte Konrad Lorenz, cu teoria
etologică; B) Teorii neurobiologice, genetice şi biochimice, prin intermediul cărora sunt explicate
şi demonstrate diversele legături între factorul neurologic şi comportamentul agresiv. De
asemenea, s-a arătat existenţa unor factori mecanisme cerebrale ce au un rol în declanşarea
agresivităţii individului prin intermediul sistemelor de întărire pozitivă şi negativă, cărora le
corespund pe plan cerebral, centre din hipotalamusul lateral sau din tegumentul median al
mezencefalului, respectiv zone din hipotalamusul median şi amigdala (Karli, 1991: 27). Mai
departe, Teoria criminalului înnăscut, dezvoltată de către Cesare Lombroso (1876), conform căreia
personalitatea agresorului reprezintă o entitate distinctă si specifică, o „personalitate criminală”.
Aceasta se datorează unor structuri anatomofiziologice şi biologice, transmise în mod ereditar,
determinând predispoziţia agresivă, criminală. Teoria este întărită de studiile ulterioare, ale soţilor
Glueck (1950), efectuate pe gemeni, care au arătat prezenţa unei componente de natură ereditară
în manifestarea comportamentului agresiv.
2. Teorii ce explică agresivitatea prin intermediul apariţiei sentimentului de frustrare, iar
potrivit acestora, comportamentul agresiv este o reacţie la situaţiile de frustrante şi totodată de
dezamăgire profundă (Moser, 1987: 63–65). Teoria susţinută de Sigmund Freud (1980: 72–75)
demonstrează faptul că exprimarea instinctelor poate fi frustrantă, ceea ce conduce uneori la
anumite impulsuri de ordin agresiv. Astfel este întărită relaţia frustrare-agresivitate, care în
anumite siţuaţii şi contexte se dovedeşte a fi extrem de puternică (Berkowitz, 1989: 48–49). Cu
toate acestea, este necesar a se ţine cont de educaţia individului, de cultura sa, de vârstă şi gen
(Preda, 1998: 46).
3. Teorii ce explică agresivitatea prin intermediul diverselor contexte sociale, ivite de-a
lungul vieţii individului. Astfel, Teoria învăţării sociale a lui Albert Bandura (1977: 15–16) arată
că anumite comportamente agresive şi violente pot fi imitate, însuşite imediat prin intermediul
interacţiunilor sociale umane pe care oamenii le dezvoltă ca răspuns la situaţiile create de mediu.
Teoria învăţării sociale evidenţiază rolul modelelor în transmiterea comportamentelor specifice şi
a răspunsurilor emoţionale. Cu alte cuvinte, agresivitatea poate fi învăţată prin imitaţie, fiind
totodată sensibilă la întărirea stimulărilor corespunzătoare (Brener şi alţii, 2005: 83).
4. Teoria cognitivă subliniază implicarea proceselor cognitive centrale interne inserate între
stimuli şi răspunsul comportamental al individului, considerând comportamentul agresiv ca o
decizie, manieră de acţiune în fucţie de raportul dintre costurile si beneficiile prezumate (Moser,
1987: 85–86).
Sursa: Prelucrarea autoarei după: Brener şi alţii, 2005; Hăvârneanu şi Amorăriţei, 2011; Bonea, 2012.

Pentru a concluziona cele menţionate mai sus, trebuie luate în considerare
următoarele aspecte importante precum: predispoziţia chimică a individului spre a
fi agresiv; influenţele mediului înconjurător; cultura; nivelul educaţional; nivelul
cognitiv; capacitatea de adaptare şi raspunsul la frustrare; familia de provenienţă şi
istoricul acesteia. Este de la sine înţeles faptul că, în măsură mai mare sau mai
mică, personalitatea şi conduita individului vor fi influenţate de aceşti factori.
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STATISTICA PRIVIND AGRESIVITATEA ŞI VIOLENŢA ŞCOLARĂ
La nivel internaţional, ca o imagine de ansamblu, problema violenţei şcolare,
după cum arată un studiu din 2017, realizat de Child Helpline International, în urma
apelurilor efectuate la telefonul copilului, în perioada 2010–2017, au fost înregistrate
126 de milioane de apeluri, dintre care un procent de aproape 18% (adică aproximativ
patru milioane) se referă la abuz, agresivitate şi violenţă asupra copilului şi includ
următoarele categorii: bullying, abuz emoţional, abuz fizic, abuz sexual şi neglijare.
În ceea ce priveşte situaţia din ţara noastră, conform datelor furnizate de
Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu UNICEF, în perioada 2014–2015,
România se afla pe locul I în Europa la numărul de elevi cu vârsta cuprinsă între 11
şi 15 ani, care agresează alţi colegi ai lor. Aproape jumătate dintre copiii din
România, mai precis un procent de 46% au fost la un moment dat martori şi/sau
victime ale bullying-ului. Mai departe, conform statisticii Ministerului Educaţiei
Naţionale, în anul 2016–2017, procentul cazurilor de bullying în şcoală creşte până
la 57%. Se poate observa o creştere a cazurilor de bullying în şcoală de 11%, iar
acest fapt poate fi explicat prin prisma receptivităţii cadrelor didactice şi a
părinţilor faţă de multitudinea ddemersutilor guvernamentale şi şcolare de a
preîntâmpina şi combate bullying-ul (Tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1
Vârstele şi genul elevilor implicaţi în cazurile de violenţă în şcoală
Perioada cuprinsă între anii
2014–2015
2016–2017

Procente cazuri de bullying în şcoală între elevii cu vârste
de 11 şi 15 ani
46%
57%

Sursa: Prelucrarea autoarei după: UNICEF şi Ministerul Educaţiei Naţionale, 2014–2018.

În ceea ce priveşte genul elevilor victime, vom constata faptul că fetele, cu
vârste cuprinse între 11–15 ani, sunt ţintele cel mai des întâlnite, faţă de băieţi.
Astfel, avem un procent de 53% victime de gen feminin, în timp ce numai 47%
sunt victime de gen masculin în perioada de timp 2014–2015. Mai departe, între
anii 2016–2017, se observă o egalare a procentelor, astfel avem 51% victime de
gen feminin şi 49% victime de gen masculin (Tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 2
Victimele bullying-ului în mediul şcolar după gen
Perioada cuprinsă între
anii
2014–2015
2016–2017

Victimele bullying-ului de gen
feminin
53%
51%

Victimele bullying-ului de
gen masculin
47%
49%

Sursa: Prelucrarea autoarei după: UNICEF şi Ministerul Educaţiei Naţionale, 2014–2018.
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Mai departe, conform statisticii furnizate de către Ministerul Educaţiei
Naţionale, în anul 2010 a fost înregistrat un număr de 10 724 de agresiuni între
elevi pe teritoriul şcolii. Mai mult, studiul arată că un procent de 60% dintre elevi
cu vârste cuprinse între 11–15 ani admit că au fost agresaţi şi/sau au agresat alţi
elevi la rândul lor. Cauza principală este violenţa în familie, unde părinţii iau în
considerare în mod repetat violenţa şi pedeapsa corporală ca un mod adecvat de
educare a copilului. Dacă ne uităm la anul 2011, observăm că au fost înregistrate
numai 11 842 de cazuri de violenţă în şcoală, iar în anul 2014 s-au înregistrat
18 937 cazuri, din care 3 397 cazuri de agresiuni de tip verbal. Mai departe, în
2015 au fost semnalate 19 747 de cazuri, pentru ca în 2016 să ajungă la 20 583 de
cazuri, iar în anul 2018 acestea să crească la la 22 758 de cazuri. De asemenea,
bulying-ul este cel mai des întâlnit când vine vorba de incidentele agresive dintre
elevi pe teritoriul şcolii, înregistrând mereu creşteri semnificative. Astfel, în anul
2010, numărul incidentelor de bullying ăn şcoală este de 6 463, iar în anul 2014,
ajunge la 12 397 de cazuri. În ceea ce priveşte incidenţa violenţei fizice, se poate
observa o oarecare consecvenţă, de la un număr de 3 414, în anul 2010, nedepăşind
cifra de 4 798, în anul 2014. Abuzurile sexuale sunt şi ele în creştere, de la un
număr de 847 în anul 2010, iar cota cea mai mare a acestora se înregistrează în anul
2017, cu 1 920 de cazuri semnalate autorităţilor competente. De asemenea, se mai
poate observa faptul că numărul total al cazurilor de violenţă în şcoală se află într-o
continuă creştere, iar acest fapt poate fi exolicat din prisma eforturilor repetate ale
autorităţilor competente în domeniu de a informa şi în acelaşi timp de a încuraja
semnalarea incidentelor violenţe. Aşa este demonstrată eficienţa programelor
informative şi de educare, atât a elevilor, părinţilor, cât şi a cadrelor didactice
asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare (Tabelul nr. 3).
Tabelul nr. 3
Agresiuni şi violenţe între elevi, petrecute în şcolile din România,
în perioada cuprinsă între 2010–2017
Anul
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Agresiuni
fizice
3 414
3 073
3 125
4 373
4 798
4 256
4 450
4 428

Agresiuni
sexuale
847
942
906
1 043
1 742
1 453
1 721
1 920

Bullying
6 463
7 827
9 348
11 375
12 397
14 038
14 412
15 478

Total agresiuni semnalate
autorităţilor/an
10 724
11 842
13 379
16 791
18 937
19 747
20 583
21 826

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Unicef şi Ministerul Educaţiei Naţionale, 2018.

Cadrele didactice au un rol crucial în lupta împotriva violenţei în şcoală,
aflându-se în permanenţă în contact direct cu elevii şi chiar cu părinţii acestora.
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Când vorbim de cifra neagră, necunoscută, se poate face următoarea afirmaţie,
bazată pe rezultatele statistice oferite de către Ministerul Educaţiei Naţionale,
anume: datorită campaniilor de sensibilizare şi informare a populaţiei, a cursurilor
oferite profesorilor şi a eforturilor politico-legislative, cifra cazurilor de violenţă
şcolară raportată autorităţilor competente a crescut semnificativ. Este vorba de
reducerea cifrei cazurilor neinstrumentate de către autorităţile competente. Cu alte
cuvinte, se fac progrese semnificative în demersul instituţional, legislativ şi politic,
de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.
Un studiu comprehensiv, efectuat de citre Organizaţia „Salvaţi Copiii”, în
anul 2015, cu privire la fenomenul de bullying în şcolile din România, arată că unul
din patru copii este umilit în mod repetat în faţa colegilor. Mai mult decât atât,
patru din zece elevi au fost răniţi ca urmare a comportamentelor violente repetate
ale altor colegi de şcoală. De asemenea, un aspect important ce reiese din acest
studiu este că elevii răspândesc zvonuri umilitoare şi denigratoare cu privire la
colegii lor. Astfel, un procent de 37% dintre elevi au răspândit zvonuri legate de
alţi colegi ai lor, în şcoală. Mai departe, 84% dintre elevi au fost martorii unei
situaţii în care un alt coleg al lor ameninţă pe un altul. Astfel, un procent de 78%
dintre elevi au asistat la situaţii repetate în care un alt elev era îmbrâncit şi lovit în
şcoală, în vreme ce 73% dintre elevi au fost martorii şi/sau victimele unor situaţii
de bullying în şcoala în care învaţă (Tabelul nr. 4).
Tabelul nr. 4
Situaţia bullying-ului în şcolile din România în anul 2015
Răspândirea zvonurilor umilitoate la adresa altor colegi
Ameninţări
Agresiuni verbale (poreclire, batjocură, injurii, umilire etc.)
Violenţă fizică (îmbrânceli, loviri, aruncare de obiecte contondente, piedică etc.)
Elevi martori ai violenţei fizice aplicate altui coleg
Elevi martori şi/sau victime ale unor situaţii de bullying în şcoala

37%
84%
81%
74%
78%
73%

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Organizaţia „Salvaţi Copiii”, 2018.

La nivel psihocognitiv, victimele bullying-ului pot suferi pe termen lung
probleme emoţionale, lipsa de concentrare, probleme de comportament, depresie,
anxietate, stimă de sine scăzută. La nivel fizic, victima poate înregistra o creştere a
frecvenţei îmbolnăvirilor (scăderea sistemului imunitar), prezenţa unor zgârieturi şi
vânătăi, lipsa poftei de mâncare, reacţii somatice, lipsa somnului, cefalee etc. La
nivel sociorelaţional pot apărea autoînsingurarea, lipsa activităţilor cu prietenii şi
colegii, dificultăţi în a relaţiona cu cei din jur, incapacitatea de adaptare la anumite
situaţii contextuale etc.
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PREVENIRE ŞI COMBATERE: DEMERSURI INSTITUŢIONALE ŞI MĂSURI
LEGISLATIVE

În privinţa politicilor educaţionale din ţara noastră, problema agresivităţii şi
violenţei în şcoală este una cât se poate de serioasă, iar studiul violenţei din mediul
şcolar a devenit o preocupare constantă a Ministerului Educaţiei Naţionale. Mai
mult, în anul 2006, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a efectuat un studiu în acest
sens arătând o incidenţă ridicată a cazurilor de violenţă în şcoală. Astfel,
concluziile principale au scos la iveală faptul că fenomenul violenţei în şcoală este
un subiect greu de cercetat şi investigat, fiind vorba de subiecţi cu vârste sub 18
ani. Totodată, studiul a semnalat necesitatea informării populaţiei, dar mai ales a
cadrelor didactice şi a elevilor cu privire la fenomenele de violenţă în şcoală.
Studiul subliniază şi importanţa efortului ce trebuie făcut de fiecare şcoală în parte
prin intermediul diverselor programe antiviolenţă. Violenţa în şcoală este o
problemă instituţională, atunci când vorbim în termeni de prevenire şi combatere,
însă este nevoie de cooperarea dintre cadrele didactice, elevi şi părinţi în vederea
obţinerii unor rezultate bune.
Mai departe, în perioada cuprinsă între anii 2004–2007, Ministerul Educaţiei
Naţionale a fost promotorul mai multor studii privind fenomenul violenţei şcolare.
Pe baza acestor studii au fost făcute mai multe recomandări cuprinse în Strategia cu
privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ
preuniversitar (OMECT, nr. 1409/2007). În Strategie sunt stabilite principii şi
recomandări de ordin general, ce fac referire la prevenirea şi combaterea violenţei
în şcoală. Astfel, rolurile şi funcţiile instituţiilor din cadru sistemului educativ,
precum şi al unităţilor şcolare în special, sunt esenţiale într-o intervenţie coerentă şi
eficientă. De asemenea, în anul 2009, Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat un
proiect de tip structural cu tema Tinerii împotriva violenţei, fiind finanţat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Acest Proiect a
avut ca ţintă principală implementarea unor măsuri de sprijin pentru unităţile de
învăţământ cu responsabilităţi în domeniu, în vederea reducerii fenomenelor de
violenţă în şcoală. Foarte important de menţionat este faptul că în anul 2012 a fost
înfiinţat Consiliul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Şcoală,
organism cu rol de Observator Naţional Anti-Violenţă. Scopul este de a monitoriza
şi apoi a evalua modul de aplicare al Strategiei Naţionale pentru Combaterea
Violenţei în Mediul Şcolar.
De asemenea, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a dezvoltat, în ultimii patru
anii mai multe cercetări şi proiecte pilot în domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei şcolare şi a inclus în oferta sa instituţională un curs destinat cadrelor
didactice. Acest curs se derulează în sistem blended learning, combinând astfel
întâlnirile faţă în faţă cu diverse alte activităţi de învăţare în sistem online.
Programul are ca durată 84 de ore, iar fiecare cadru didactic care finalizează cu
succes acest program beneficiază de un certificat cu 21 de credite profesionale
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transferabile, tocmai în scopul motivării şi încurajării unei participări cât mai mari.
Cursul oferit de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei are scopul de a crea noi orizonturi
asupra modalităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în şcolă, propunând
cadrelor didactice un demers de învăţare de tip participativ, bazându-se pe analiza
modurilor particulare în care actorii educaţionali definesc violenţa. Astfel, în cadrul
cursului, cadrele didactice nu numai că au ocazia de a-şi împărtăşi şi apoi valorifica
experienţa, dar pot învăţa noi metode şi tehnici de prevenire şi intervenţie,
dezvoltând o serie de activităţi în acest sens.
Campania numită „Eşti erou în curtea şcolii când opreşti violenţa verbală”,
dezvoltată şi promovată de Ministerul Educaţiei Naţionale, ce a fost desfăşurată în
perioada cuprinsă între anii 2015–2016, a avut ca scop principal educarea şi
empowerment-ul elevului. De asemenea, Campania implementării în şcoli a
„butonului de panică”, gândită tot de către Ministerului Educaţiei Naţionale, vine
în combaterea efectivă a acestui fenomen. Aici, inclusiv consilierii şcolari şi
psihologii împreună cu asistenţii sociali pot fi implicaţi alături de profesori şi
părinţi. Comunicarea cu cadre didactice din şcoli reprezintă o sursă importantă
pentru a înţelege şi apoi pentru a preveni violenţa dintre elevi. O şcoală fără
violenţă este o şcoală în care elevii se vor simţi în siguranţă putându-se dezvolta
armonios atât din punct de vedere psihocognitiv, cât şi din perspectiva
sociorelaţională. Setul legislativ este unul stufos, motiv pentru care se face
necesară o înşiruire coerentă în acest sens (Caseta nr. 2).
Caseta nr. 2
Setul legislativ românesc cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală
a. H.G. nr. 972/4 decembrie 1995 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în favoarea
copilului. Hotarârea transpune recomandările Comitetului ONU privind drepturile copilului într-un
plan naţional de acţiune în favoarea acestuia. Instituţiile responsabilizate sunt: Comitetul Naţional
pentru Protecţia Copilului, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei Naţioanle;
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului.
b. Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar nr. 1409/29.06.2007.
c. Ordinul Ministrului de Interne şi al Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind colaborarea în
domeniul educaţiei şi pregătirii antiinfracţionale a elevilor (Ordin al Ministerului de Interne
nr. 183/29 noiembrie 2001 şi Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3032/14 ianuarie
2002), însumând reglementările privind violenţa în şcoală, cu referire prevenirea violenţei,
victimizării elevilor, delincvenţei juvenile şi criminalităţii prin cooperarea dintre Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării şi Ministerul de Interne.
d. H.G. 1295/13 august 2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi
combaterea traficului de copii.
e. H.G. 1504/16 septembrie 2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi
combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale.
f. Legea nr. 29/2010 de modificare a Legii 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de
învăţământ.
g. HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a
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Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi
în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi
copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.
h. Legea nr. 272/21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
i. H.G. nr. 726/14 mai 2004 pentru aprobarea Planului de acţiuni prioritare în domeniul protecţiei
copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării pentru perioada 2004–2005.
j. HG nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică pentru
perioada 2015–2020.
k. Planul Naţional Comun De Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a
personalului didactic.
l. Planul teritorial comun de acţiune privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi
zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Bucureşti, 2016–2017.
Sursa: Prelucrarea autoarei după: Ministerul Educaţiei Naţionale, România, 2018.

Pentru a elabora strategii eficiente şi proiecte coerente de prevenire a
violenţei şcolare este necesar să se ţină cont de anumiţi factori (temperamentali,
sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent al copilului. Şcoala
are un rol foarte important în prevenirea violenţei, dar acest lucru se poate întâmpla
numai în condiţiile în care sursele agresivitatii sunt identificate şi apoi îndepărtate.
Astfel, strategiile de prevenire şi reducere a agresivităţii şi violenţei în contextul
şcolar trebuie să includă următoarele aspecte, după cum urmează: a) implicarea
masivă a părinţilor în diversele programe de prevenţie şi intervenţie; b) modificarea
tuturor contextelor şcolare care utilizează pedeapsa acordată elevului; c) învăţarea
diverselor abilităţi sociale şi de relaţionare de către elevi.

PROPUNERI ŞI CONCLUZII
În scopul obţinerii unor rezultate eficiente şi de durată în demersul prevenirii
şi combaterii violenţei în şcoală, trebuie identificate atât cauzele declanşatoare, cât
şi posibilii actori ce pot fi implicaţi în acest proces. Totodată, este necesară
implicarea nu numai a elevilor şi a cadrelor didactice, dar mai ales a părinţilor.
Astfel, în familie se vor pune bazele viitoarelor comportamente şi personalităţi,
amintind de „cei şapte ani de acasă”, copilul trebuie să aibe o concordanţă între
valorile promovate în familia sa şi cele promovate şi practicate de şcoala unde învaţă
zilnic. Elevul vine de acasă cu anumite influenţe comportamentale, iar şcoala are
rolul ideal de a le identifica şi corecta acolo unde este cazul. Actorii şcolii trebuie să
fie familiarizaţi cu problema violenţei dintre elevi şi să vină astfel permenent cu noi
idei de rezolvare şi aplanare a conflictelor. Părinţii trebuie să păstreze strânsa
legătură cu şcoala, pentru a se informa în legătură cu tot ceea ce se întâmplă.
În opinia mea, pentru obţinerea unor rezultate eficiente şi de durată în
procesul de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, se fac necesare următoarele
acţiuni: a) înfiinţarea unui birou de consultanţă şi informare pentru părinţi;
b) instalarea camerelor de filmat în toată şcoala, inclusiv în clase, pe holuri, în sala
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de sport etc.; c) observarea permanentă a conduitei elevilor de către cadrele
didactice, în vederea prevenirii oricăror evenimente agresive, precum şi
colaborarea permanentă cu părinţii; d) fiecare clasă de elevi trebuie să aibe un
regulament intern care să prevadă reguli şi sancţiuni pentru orice conduite agresive
şi/sau violente; e) promovarea unei activităţi intense a psihologului şi a asistentului
social în cadrul şcolii, în vederea diminuării eventualelor tensiuni dintre elevi, dar
şi pentru a depista factorii favorizanţi ai declanşării violenţei; f) deoarece unul
dintre principalii factori favorizanţi ai apariţiei şi menţinerii bullying-ului ţine de
diferenţele fizice, etnice şi culturale dintre elevi, cadrele didactice trebuie să
depună eforturi în omogenizarea colectivului clasei, prin discuţii şi activităţi
specifice; g) organizarea mai multor întrevederi cu părinţii elevilor agresivi pentru
a putea interveni într-un mod cât mai eficient şi pentru a putea îndepărta factorul
violenţă între membrii familiei de origine; h) organizarea mai multor seminarii
pentru cadrele didactice unde să poată primi cât mai multe informaţii cu privire la
intervenţia în situaţii de bullying şi mobbying între elevi, precum şi organizarea de
dezbateri în cadrul clasei de elevi pentru depistarea problemelor şi a conflictelor; i)
organizarea unor dezbateri între mai multe unităţi şcolare cu scopul asigurării
siguranţei elevilor în şcoală; j) realizarea unor pliante, afişe pentru informarea
elevilor în legătură cu toate consecinţele unui eventual comportament violent.
Este important să fie subliniate mereu beneficiile eliminării bullying-ului încă
din clasa zero, de la cele mai mici vârste. Astfel, prin intermediul jocurilor de rol
organizate între elevii clasei, se poate interveni în diversele situaţii de bullying,
determinând o conştientizare generală asupra consecinţelor şi sancţiunilor
prevăzute de şcoală. De asemenea, dirigintele fiecărei clase deţine un rol crucial în
abordarea acestui subiect în profunzime. Organizarea de seminarii şi dezbateri
libere atât pentru elevi şi cadrele didactice, cât şi pentru părinţi. Astfel se pot
sublinia diversele metode de intervenţie şi bună practică.
În şcoală, orice conflict între elevi trebuie să fie identificat şi tratat cu
seriozitate, tocmai pentru a nu deveni permanent şi pentru a evita orice fel de
agresiuni şi violenţe. Violenţa în şcoală este un fenomen complex, cu o determinare
multiplă, implicând familia, societatea, şcoala, cultura, guvernul şi nu în ultimul
rând individul. Mass-media nu trebuie scoasă din ecuaţie, deoarece are puternice
influenţe asupra formării copilului şi apoi a adolescentului. Astfel, prin tipul de
cultură şi rolurile promovate, mass-media poate fi implicată puternic în procesul
informării şi sensibilizării părinţilor, al cadrelor didactice şi al elevilor. Nu
întâmplător, mass-media este numită „a patra putere în stat”, fiind un aliat de
nădejde când vine vorba de eficienţa programelor de prevenire şi combatere din
orice domeniu.
Guverne din întreaga lume se confruntă cu problema agresivităţii şi violenţei
şcolare, inclusiv ţara noastră, motiv pentru care se fac necesare studii cum este cel
de faţă. Scopul constă în identificarea unor metode de impact care să diminueze
considerabil fenomenul respectiv. Conştientizarea problematicii şi apoi identificarea
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cauzelor acesteia sunt primii paşi ce trebuie făcuţi, pentru ca ulterior să poată fi
făcute diverse propuneri pertinente de rezolvare, ţinându-se cont de resursele
financiare, umane, sociale şi guvernamentale de care dispunem.
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T

he present study starts from the identification and analysis of
the phenomenology and the causality of aggression and violence
in school in order to discover new simple but effective ways of
preventing and combating this problem faced by both Romania and many
other states of the world. Thus, starting from the existing social policies and
from the official statistics provided by the Ministry of National Education, a
realistic analysis of this phenomenon can be made. The issue of violence in
school can no longer be ignored, as it is a serious violation of Human Rights. In
such a context, governmental, institutional, social, school and family efforts are
required for a more effective and lasting response. At the same time, the causes
of violence in school are identified, thus providing possible solutions for
preventing and combating the problem, with openings for new future analysis.
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