Violenţa şcolară
Violenţa şcolară este de cele mai multe ori nefatală, dar poate cauza serioase prejudicii
dezvoltării persoanei. Jacques Pain identifica două tipuri de violenţă în mediul şcolar:
violenţele obiective - care sunt de ordinul penalului (crime şi delicte) şi asupra cărora se
poate interveni frontal
violenţele subiective - care sunt violenţe mai subtile, de atitudine, şi care afectează climatul
şcolar. Sunt incluse aici disprețul, umilirea, sfidarea, lipsa de politeţe.
Şcoala ca sursă de violenţă
Sursele hărţuirii şi agresivităţii în şcolii sunt specifice pentru România.
O primă sursă se referă la deficienţele de comunicare, ca o sursă fundamentală a hărţuirii şi
violenţei în şcoli. Cei mai mulţi elevi investigaţi argumentează comportamentul violent prin faptul ca
unii profesori nu sunt deschişi la comunicare. Cel puţin în această privinţă, toţi actorii investigaţi
semnalizează comunicarea ca fiind cea mai tangibilă şi acută problemă a şcolii din care fac parte.
Este evident ca elevii au aşteptări mult mai ridicate privind relaţia lor cu profesorii, doresc ca aceştia
sa fie mai deschişi, mai direcţi, mai apropiaţi de problemele lor.
Altă sursă identificată este evaluarea rezultatelor elevilor şi climatul de competiţie – cauze ale
frustrărilor elevilor. Peste jumătate dintre elevii investigaţi apreciază ca unii profesori nu le evaluează
corect rezultatele.
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Etapele intervenției în situaţii de violenţă – forme ușoare
1. Constatarea faptei şi aducerea la cunoştinţa profesorului de serviciu/dirigintelui și a
directorului de serviciu.
2. Anchetarea cazului
3. Stabilirea gravităţii faptei: FORMĂ UȘOARĂ
4. Aplicarea Regulamentului de ordine internă a unității școlare
a. Dacă este prevăzută sancțiunea:
i. Sesizarea conducerii unității școlare
ii. Convocarea consiliului profesorilor clasei
iii. Sancționarea elevului
iv. Ducerea la îndeplinire de către diriginte
v. Colaborarea părinților cu unitatea școlară privind situația anchetă
vi. Consilierea psihologică atât a elevului cât și a părinților
vii. Monitorizarea elevului de către diriginte
b. Dacă nu este prevăzută sancțiunea:
i. Sesizarea comisiei de violență și conducerii unității școlare
ii. Anchetă detaliată
iii. Stabilirea sancțiunii
iv. Ducerea la îndeplinire de către diriginte
v. Colaborarea părinților cu unitatea școlară privind situația anchetă
vi. Consilierea psihologică atât a elevului cât și a părinților
vii. Monitorizarea elevului de către diriginte

Etapele intervenției în situaţii de violenţă – forme grave
1. Constatarea faptei şi aducerea la cunoştinţa profesorului de serviciu/dirigintelui și a
directorului de serviciu.
2. Anchetarea cazului
3. Stabilirea gravităţii faptei: FORMĂ GRAVĂ
4. Anunţarea conducerii şcolii
a. Sesizează Poliţia de Proximitate și dacă este cazul Jandarmeria

b. Sesizează comisia de disciplină:
i. Realizarea unei anchete detaliate
ii. Propunerea sancţiunii
iii. Convocarea consiliului profesorilor clasei
iv. Sancționarea elevului
v. Ducerea la îndeplinire de către diriginte
vi. Colaborarea părinților cu unitatea școlară privind situația anchetă
vii. Consilierea psihologică atât a elevului cât și a părinților
viii. Monitorizarea elevului de către diriginte
c. Sesizarea părinţilor/rudelor, autorităţii tutelare/ DGAPC
d. Consiliere psihologică a elevului și părinţilor/rudelor
Direcţii de intervenţie în cazuri de violenţă.
1. Consiliere individuala și consiliere de grup (familie, școală)
2. Prevenirea comportamentelor nedorite
3. Terapie vizând inițiatorul actului de violență.

