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Actualmente, violenţa în şcoală reprezintă o problemă de gravitate majoră. Violenţa generează violenţă, creând un 

lanţ vicios intergeneraţional, fiind confirmat impactul violenţei asupra elevilor agresaţi şi abuzatorilor. Existenţa dife-
renţelor de gen în abordarea violenţei, formele de agresivitate impun intervenţii sensibile la dimensiunea de gen. Consi-
derăm necesară abordarea problemei privind violenţa în şcoală din perspectiva protecţiei drepturilor fetelor şi ale băieţi-
lor. Totodată, eliminarea violenţei din şcoli reprezintă nu doar un angajament al statului, dar şi o strategie de reducere şi 
prevenire a violenţei în societate. 

Cuvinte-cheie: violenţă în şcoală, hărţuire, bullying, diferenţe de gen, drepturile copiilor, comportament non-violent. 
 
VIOLENCE IN SCHOOL: REALITIES AND COMBATING STRATEGIES 
In this article we find that violence in school is an actual problem. Violence generates violence, creating a vicious 

intergenerational chain; confirmed the impact of violence on students abused and abusers. The existence of gender 
differences in addressing violence, forms of aggression, requires gender sensitive interventions. We consider necessary to 
address violence in schools in terms of protecting the rights of girls and boys. At the same time, elimination of violence 
in schools is not only a commitment of state, also a strategy for reducing and preventing violence in the society. 

Keywords: violence in school, harassment, bullying, gender differences, children's rights, non-violent behavior. 
 
 
Introducere 
Standardele internaţionale stipulează educaţia în calitate de drept fundamental al fiecărui copil. Educaţia 

este crucială pentru dezvoltarea copiilor, formarea personalităţii fetelor şi băieţilor. Respectiv, instituţiile de 
învăţământ, la toate nivelurile, trebuie să ofere copiilor posibilitatea de a învăţa valorile umane de toleranţă şi 
respect, solidaritate, formare a comportamentelor non-violente, a abilităţilor de depăşire a tensiunilor şi de me-
diere a conflictelor în rândul elevilor şi al personalului, precum şi în afara acestora, la nivel de comunitate etc.  

În acelaşi timp, pentru mulţi copii mediul şcolar nu întotdeauna oferă siguranţă şi protecţie, în cazul în 
care aceştia pot fi expuşi violenţei şi hărţuirii.  

Conform datelor studiului UNICEF (2014), la nivel mondial, aproape 1 din 3 elevi cu vârsta între 13 şi 
15 ani a recunoscut implicarea în una sau mai multe confruntări fizice (bătăi) pe parcursul ultimului an. Tot-
odată, puţin mai mult de 1 din 3 elevi cu vârsta între 13 şi 15 ani la nivel mondial au relatat experienţa de 
hărţuire (bullying – engl.) în mod regulat. Aproximativ 1 din 3 adolescenţi cu vârsta între 11 şi 15 ani, din 
Europa şi America de Nord, a recunoscut că a intimidat pe alţii în şcoală, cel puţin o dată în ultimele două 
luni [1]. 

Datele statistice de mai sus şi alte studii în domeniu [2-4] confirmă gravitatea problemei violenţei şi hăr-
ţuirii în şcoală.  

În acest sens, specialiştii, recunoscând importanţa crucială a educaţiei în apărarea drepturilor copilului, 
menţionează importanţa şcolilor libere de violenţă ca şi catalizatori de bază a non-violenţei în comunităţile 
acestora [5]. 

Esenţa şi impactul violenţei şi hărţuirii în şcoală 
Definirea violenţei ca fenomen social, la fel ca şi definirea violenţei şcolare ca formă particulară a violen-

ţei, este un proces continuu, susţinut de dezvoltarea abordărilor sistematice şi de rezultatele diferitelor studii. 
În acest context, aderăm la poziţia cercetătorilor români, precum că astăzi se acceptă o definiţie largă a vio-
lenţei şcolare, incluzând, în afara delincvenţei, fapte care nu sunt în mod necesar penalizabile sau care scapă, 
în orice caz, semnalărilor judiciare. De asemenea, se susţine din ce în ce mai mult ideea de a se ţine seama de 
discursul victimelor în definirea violenţei şcolare, care este atât agresiune brutală şi haotică, cât şi repetare a 
multor evenimente stresante, rar penalizate, nu în mod obligatoriu penalizabile [6]. 

Având în vedere multitudinea de abordări ale violenţei şcolare, am optat, ca si experţii europeni, pentru 
definiţia violenţei propusă în raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS, 2002), potrivit căreia violenţa 
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înseamnă „ameninţarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra 
altuia sau 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” [7]. 

Studiul ONU privind violenţa împotriva copiilor [8] a fost primul studiu cuprinzător privind violenţa 
împotriva copiilor, inclusiv în şcoli, care a identificat patru forme principale de violenţă în şcoli: bullying-ul 
(hărţuire/intimidare/agresiune), violenţa sexuală şi violenţa în bază de gen, violenţa fizică şi violenţa psiholo-
gică, la fel şi violenţa care include o dimensiune externă a şcolilor, inclusiv violenţa asociată cu cultura gru-
purilor banditeşti, armelor şi luptelor (violence associated with gang culture, weapons and fighting – engl.). 
Astfel, bullying-ul este abordat drept o formă de violenţă.  

Totodată, studiul ONU privind violenţa împotriva copiilor consideră bullying-ul mai degrabă un model de 
comportament decât un eveniment izolat. Cea mai comună formă de bullying este cea verbală, care, în cazul 
în care nu este controlată, poate duce, de asemenea, la violenţă fizică. Studiul subliniază faptul că aproape 
toate bullyings (hărţuirile, intimidările) sunt de natură sexuală sau în bază de gen, cu scopul de a exercita pre-
siune asupra copiilor să se conformeze valorilor culturale şi atitudinilor sociale, în special celor care definesc 
roluri masculine sau feminine percepute [9]. 

În literatura de specialitate sunt utilizaţi ambii termeni – „violenţa” şi „bullying”. Drept limitare în utilizarea 
curentă se prezintă deficienţele de traducere din limba engleză a noţiunilor „bullying” şi „bullies”: „bullying” 
este prezentat ca intimidare, agresiune, hărţuire, lăsând loc pentru o interpretare mai largă. Noţiunea „bullies” 
este tradusă ca făptaşi, agresori, intimidatori.  

Totodată, bullying mai des este utilizat ca hărţuire. Reiterăm poziţia unor specialişti precum că hărţuirea 
reprezintă comportamentul agresiv care se repetă, în mod tipic, la anumite intervale de timp, având drept scop 
să rănească, să producă teamă sau suferinţă sau să creeze un mediu negativ în şcoală pentru altă persoană. 
Hărţuirea se produce în situaţiile în care există un dezechilibru de putere real sau perceput [10]. „Dezechi-
librul” poate însemna că un elev este mai mare, aparţine unei alte rase sau are mai mulţi prieteni decât altul. 
Hărţuirea poate lua numeroase forme, după cum urmează: 

• fizică – lovirea, îmbrâncirea, defectarea sau deposedarea de bunurile personale; 
• verbală – înjurături, ridiculizări sau realizarea unor comentarii sexiste, rasiste şi manifestări homofobe; 
• socială – excluderea celorlalţi dintr-un anumit grup sau răspândirea bârfelor sau zvonurilor despre 

aceştia; 
• scrisă – scrierea de note sau semne care sunt supărătoare sau ofensatoare; 
• electronică (denumită în mod obişnuit hărţuirea pe internet) – răspândirea unor zvonuri sau comentarii 

supărătoare prin email, celulare (de ex., mesageria instant) şi în cuprinsul aplicaţiilor mass-media 
pentru interacţiune socială. 

Termenii menţionaţi au servit drept punct de reper în cadrul şedinţelor a 4 focus-grup cu elevii de origine 
arabă dintr-un liceu din Jerusalem. Astfel, au fost organizate şedinţe cu 2 grupuri de băieţi şi 2 grupuri de 
fete din diferite clase: clasa a V-a şi clasa a XI-a (în total 48 de elevi: câte 12 în grup). În cadrul şedinţelor au 
fost explorate cunoştinţele şi atitudinea elevilor faţă de violenţa în şcoală.  

Rezultatele au fost următoarele: 
 Majoritatea elevilor (şi fete, şi băieţi) au recunoscut existenţa cazurilor de violenţă în instituţia de 

învăţământ.  
 Dintre termenii propuşi spre discuţie majoritatea elevilor au utilizat mai des termenii: violenţă, agresi-

vitate, manifestate prin acţiuni concrete, cum ar fi loviturile/bătăile, ameninţările, împingerile, cuvin-
tele urâte ş.a. Termenul „bullying” a trezit mai multe nedumeriri, fiind necesare explicaţii mai detaliate, 
în special în rândul elevilor din clasele mai mici. O parte din elevii claselor mai mari erau familiarizaţi 
cu bullying-ul, acesta fiind menţionat în special de fete – ca intimidare / hărţuire prin Internet (bullying 
online), fiindu-le adresate cuvinte urâte, porecle, tachinări, ceea ce le afectau puternic. 

 Toţi elevii au confirmat impactul violenţei asupra elevilor agresaţi: diminuarea interesului şi notelor  
la învăţătură, lipsa de la lecţii, izolarea de colegi ş.a. Fetele mai des au indicat deprimarea, scăderea 
încrederii în sine, relaţii defectuoase cu colegele, dar în special cu colegii.  

 În acelaşi timp, părerile elevilor au fost împărţite cu referire la impactul violenţei asupra făptaşilor 
actelor de violenţă (agresorilor). Elevii din clasa a V-a au indicat consecinţele violenţei asupra celor 
pătimiţi, iar elevii din clasa a XI-a au menţionat impactul şi asupra agresorilor. Mai mult ca atât, din 
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12 băieţi din clasa a XI-a, care au recunoscut că uneori sunt şi ei agresivi faţă de alţii, 9 au specificat 
experienţa personală de abuz şi intimidări în clasele mici. Astfel, se confirmă constatările altor studii 
precum că făptaşii (bullies) acţionează adesea în mod agresiv din cauza frustrării, umilirii, furiei şi ca 
răspuns la ridicularizările sociale [11]. 

 Cu referire la acţiunile persoanelor agresive se observă specificul de gen, dat fiind că, printre abuzatori, 
băieţii sunt mai predispuşi să utilizeze agresiunile fizice, în timp ce fetele – mai des formele verbale de 
hărţuire faţă de colegii/ colegele lor. Băieţii au recunoscut că au recurs la agresiuni pentru a se simţi 
puternici, totodată motivându-şi acţiunile prin faptul că au fost provocaţi (în special, în cazul fetelor). 
Totodată, majoritatea fetelor au recunoscut că au fost intimidate şi hărţuite de băieţi. Aceste date con-
firmă rezultatele altor studii despre diferenţe semnificative de gen în nivelurile şi formele de agresi-
vitate [12]. 

 La fel, majoritatea băieţilor au confirmat că practic aleg victimele dintre cei cărora nu le place conflictul; 
obţin satisfacţie din sentimentul de control/putere faţă de alţii. Tacticile cel mai des folosite de băieţi 
sunt: îmbrâncirea, lovirea, bătăile, poreclirea, distrugerea bunurilor altora. La rândul lor, fetele aplică 
acţiuni agresive în formă de manipulare, ridiculizări, utilizarea poreclelor, izolarea victimei („Nu vor-
biţi cu ea”) răspândirea bârfelor, marginalizarea altora, în special a fetelor.  

 Referindu-se la oportunităţile de ajutor, asistenţă în cazurile de agresivitate, majoritatea elevilor de 
diferite vârste au fost rezervaţi. Băieţii au fost nedumeriţi cum de pot cere ajutor în caz de agresiune 
din partea altora din cauza temerilor de a fi consideraţi ca „pisălogi”, nedemni de comportament băr-
bătesc. Fetele au menţionat că doar în cazuri mai grave pot apela la mame, în majoritatea cazurilor 
închizându-se în sine.  

 În calitate de strategii de prevenire a violenţei în şcoală au fost indicate:  
a) de către băieţi: disciplină strictă, ordine şi sistem punitiv în şcoală; tratarea tuturor actelor de violenţă 

în mod egal; cooperarea dintre profesori, părinţi şi elevi; tratarea specifică a fiecărei probleme care 
apare pe parcurs; 

b) de către fete: alungarea elevilor violenţi din şcoală; transmiterea elevilor agresivi la poliţie; comuni-
carea pozitivă a învăţătorilor cu fetele şi băieţii; cooperarea dintre profesori, părinţi şi elevi; program 
educaţional de comunicare non-violentă. 

Respectiv, putem constata că pentru copiii victime ale violenţei şcoala poate deveni mai degrabă un calvar, 
decât o oportunitate. Potenţialul educaţional şi capacitatea de învăţare a acestora sunt afectate de durere şi 
frică. Drept rezultat, în majoritatea astfel de cazuri performanţele academice scad, sănătatea copiilor se înrău-
tăţeşte, diminuează şi capacitatea acestora de a dezvolta relaţii deschise şi de încredere cu alţii. Astfel, este 
perturbată dezvoltarea normală a personalităţii elevilor.  

Reiterând faptul că agresiunea este prezentă în şcoală practic tot timpul [13], menţionăm că cadrele didac-
tice (şi, uneori, părinţii) nu întotdeauna sunt conştiente de gravitatea problemei, iar mulţi elevi sunt fie reticenţi 
să se implice sau nu cred în posibilitatea de a schimba lucrurile. Având în vedere această situaţie, considerăm 
necesară abordarea holistică a problemei privind prevenirea violenţei în şcoală, drepturile fetelor şi ale băieţi-
lor ca fiinţe umane fiind baza tuturor programelor de intervenţie.  

Imperativul eradicării violenţei în şcoală 
Specialiştii în domeniul drepturilor copiilor invocă multiple argumente în favoarea eradicării violenţei  

în şcoli [14-16]. Susţinând importanţa tezei enunţate, considerăm că în prim-plan trebuie puse drepturile 
copiilor, pentru ca fiecare copil să se bucure de drepturile sale umane. În acest sens, violenţa în şcoli poate 
afecta în mod grav drepturile copiilor, dat fiind faptul că deseori copiii care învaţă într-un mediu violent obţin 
rezultate academice mai mici decât cei care îşi fac studiile într-un mediu prietenos [17]. Violenţa afectează 
nu doar procesul de învăţare, dar şi participarea elevilor în activităţile şcolare, dreptul lor la petrecerea timpu-
lui liber, joacă şi recreere, deoarece aceştia se pot izola de alţi copii, îşi pot pierde interesul pentru activităţile 
extraşcolare etc.  

Totodată, violenţa induce repercusiuni costisitoare şi de durată, deoarece este afectată sănătatea mintală şi 
fizică a copiilor agresaţi: aceştia pot prezenta semne de depresie sau au probleme cu alimentarea, somnul, 
dureri somatice (dureri de cap sau de stomac) etc. [18]. 

La fel, violenţa generează violenţă, creând un lanţ vicios intergeneraţional: elevii din clasele mici, fiind 
expuşi tratamentului brutal de către elevii mai mari care sunt fizic mai puternici, pot ei înşişi în timp să per-
petueze violenţa în clasele mai mari.  
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Datele sugerează că copiii care abuzează/ intimidează alte persoane pot suferi, de asemenea, de probleme 
legate de sănătatea mintală. De multe ori aceştia nu pot depăşi un astfel de comportament şi îl reproduc în 
viaţa adultă în relaţii personale, familiale şi de muncă [19]. Respectiv, acest lucru implică costuri asociate la 
nivel individual şi familial, pentru societate în ansamblu. 

Reiterăm că impactul negativ al violenţei în şcoli se extinde şi asupra copiilor martori ai violenţei, prin 
crearea unui mediu de frică, anxietate şi nesiguranţă incompatibilă cu învăţarea. În cele din urmă, violenţa 
sau ameninţarea cu violenţa poate duce la abandon şcolar [20, 21]. În consecinţă, violenţa poate diminua 
şansele acestora de a-şi continua studiile, de a îmbrăţişa profesia dorită, de a scăpa de sărăcie, de a duce o 
viaţă decentă.  

Abordarea subiectului eradicării violenţei în şcoli include şi conştientizarea impactului social al acestui 
fenomen atât în plan direct, cât şi invers, prin prisma potenţialului şcolilor fără violenţă. Violenţa afectează 
coeziunea socială; totodată, violenţa în educaţie este alimentată de violenţa din societate, familie. Respectiv, 
eliminarea violenţei din şcoli, familie, societate este o precondiţie a coeziunii sociale. Iar instituţiile educaţio-
nale, la rândul lor, pot dezvolta potenţialul copiilor în comportamente non-violente, formarea culturii non-
violenţei, toleranţei „0” faţă de violenţă ca fenomen etc. 

Violenţa în şcoală este în relaţie directă cu violenţa în societate. Astfel, adolescenţii participanţi la focus-
grup au relatat că situaţia social-politică tensionată (conflictul militar) din Israel constituie un catalizator 
puternic al agresivităţii tinerilor, manifestat în special prin escaladarea comportamentelor violente – contra-
punerilor între băieţii arabi şi evrei.  

Atragem atenţia asupra faptului că mai mulţi specialişti indică conexiunea dintre violenţa în şcoală şi ca-
pacitatea de dezvoltare a ţărilor; atenţionează asupra importanţei cruciale a educaţiei în îmbunătăţirea nivelu-
lui de trai al cetăţenilor săi – copii şi adulţi deopotrivă – şi pentru generaţiile viitoare. De exemplu, în Regatul 
Unit, elevii de 16 ani, agresaţi în şcoală, au fost de două ori mai supuşi riscului de a rămâne fără educaţie, 
fără instruire şi ocupare în câmpul muncii, cu niveluri mai mici de salarizare la vârsta de 23 şi 33 de ani, decât 
cei care nu au fost agresaţi. La rândul lor, bărbaţii tineri care nu se află în sistemul de educaţie şi instruire, 
nu sunt angajaţi în câmpul muncii, au de trei ori mai multe şanse de a suferi de depresie şi de cinci ori mai 
multe şanse de a avea un dosar penal [22]. Statisticile de aşa gen au un impact semnificativ asupra econo-
miilor naţionale. De exemplu, violenţa juvenilă în Brazilia este estimată în costuri la aproape 19 billioane US$ 
anual, din care 943 milioane  US$ pot fi legate de violenţa în şcoli. Costul pentru economia SUA a violenţei 
asociate cu şcolile rămâne mare, la o valoare estimată de 7,9 billioane  US$ anual. În Egipt, aproape 7 la sută 
din câştigurile potenţiale sunt pierdute ca urmare a abandonului şcolar. Costul economic al 65 de ţări cu veni-
turi mici, medii şi în tranziţie, de a nu educa fetele la acelaşi nivel ca şi băieţii constituie 92 miliarde US$ [23] 
per an.  

Recomandări ce vizează prevenirea violenţei în şcoli 
Prevenirea violenţei în şcoli trebuie să înglobeze diverse strategii de ordin educaţional, informaţional, 

cultural-religios, socioeconomic ş.a. Respectiv, reiterăm strategiile propuse de UNICEF, care servesc drept 
puncte esenţiale de ghidare pentru întreg sistemul, de la familii la guverne, în prevenirea şi reducerea violenţei 
împotriva copiilor:  

1. Educarea familiilor, îngrijitorilor şi părinţilor cu privire la dezvoltarea timpurie a copilului, utilizarea 
metodelor pozitive de disciplinare, fapt care ar reduce riscul de violenţă în casă. 

2. Ajutorarea copiilor şi adolescenţilor să gestioneze riscurile şi provocările. 
3. Schimbarea atitudinilor şi normelor sociale care încurajează violenţa şi discriminarea. 
4. Promovarea şi oferirea serviciilor de suport copiilor. 
5. Implementarea legilor şi policilor de protecţie a copiilor şi adolescenţilor împotriva violenţei. 
6. Colectarea datelor şi realizarea studiilor – esenţiale pentru proiectarea strategiilor de planificare şi 

intervenţie, şi stabilirea obiectivelor pentru monitorizarea progresului şi eliminării violenţei. 
Având în vedere studiile în domeniu, rezultatele lucrului cu elevii, considerăm ca fiind oportune următoa-

rele recomandări: 
• Implementarea la nivel naţional a campaniilor publice de conştientizare a consecinţelor negative ale 

violenţei şi bullying-ului asupra dezvoltării copiilor şi adolescenţilor.  
• Creşterea nivelului de conştientizare cu privire la riscurile violenţei şi bullying-ului pentru protecţia  

şi sănătatea copiilor, în rândul tuturor actorilor implicaţi în procesul educaţional: cadrelor didactice, 
personalului administrativ, părinţilor, elevilor. 
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• Implementarea activităţilor educaţionale axate pe managementul emoţiilor, comunicarea constructivă 
şi non-violentă între elevi. 

• Valorificarea în procesul de învăţământ a subiectelor, ca: stima de sine, respectul şi cooperarea între 
băieţi şi fete. 

• Implicarea elevilor în elaborarea de strategii şi soluţii pentru prevenirea şi eliminarea comportamente-
lor de bullying, în acord cu nevoile specifice, locale, ale fiecărei şcoli. 

• Asigurarea intervenţiilor specializate pentru copiii şi adolescenţii victime şi/sau agresori în contexte 
educaţionale şi de sănătate. 

• Asigurarea şi facilitarea accesului la servicii de suport şi reabilitare pentru copiii şi adolescenţii implicaţi 
în situaţii de bullying (victime, agresori, martori). 

• Respectarea confidenţialităţii şi a normelor deontologice profesionale, fără prejudicierea activităţii de 
semnalare a situaţiilor de violenţă/bullying sau a activităţii de instrumentare a cazurilor etc. 

Concluzii 
Analiza literaturii de specialitate, a studiilor relevante, lucrul cu elevii permit să constatăm că violenţa în 

instituţiile educaţionale reprezintă o problemă socială stringentă.  
Reiterăm faptul că violenţa şcolară nu este un fenomen nou, dar care a evoluat în timp, asimilând tensiunile 

şi dificultăţile cu care se confruntau societăţile. Menţionăm că în contextul cultural şi politic european con-
temporan este promovată ideea că şcoala trebuie sa fie un spaţiu prietenos, securizat, liber de conflicte şi de 
manifestări ale violenţei.  

În pofida eforturilor la nivel internaţional de eradicare a violenţei faţă de copii (ajustarea cadrului legal-
normativ, dezvoltarea serviciilor de consiliere etc.), strategiile de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli 
necesită racordare şi susţinere continuă, în special în contextul provocărilor politice şi social-economice. 

Totodată, din perspectivă strategică, eliminarea violenţei din şcoli reprezintă nu doar un angajament al 
statului, dar şi o strategie de reducere şi prevenire a violenţei în societate.  
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