FACTORI PERTURBATORI AI COEZIUNII SOCIALE.
VIOLENŢA ŞI TERORISMUL ÎN ŞCOALĂ
Carmen Palaghia[1]
Rezumat
Problematica manifestărilor violente în diferite medii sociale constituie, în con‐
textul societăţii contemporane, inclusiv în spaţiul social românesc, o prioritate şi un
domeniu fundamental, atât pentru cercetarea ştiinţifică, cât şi pentru intervenţia
instanţelor sociale specializate. Instituţia şcolară este afectată, în mod semnificativ,
de conduitele deviante ale elevilor şi, totodată, ale celorlalte categorii de partici‐
panţi la activităţile educative şi instructive. Mai mult decât alte spaţii sociale, cel
şcolar impune o intervenţie imediată, adecvată şi îndeosebi, profesionistă.
Cuvinte cheie: elevi, violenţă şcolară, terorism,
conduită deviantă

Introducere
Există o diversitate a formelor de violenţă (Finley 2007) care se
manifestă în mediul şcolar: violenţa verbală, fizică, degradări de bunuri,
furturi, consum de droguri, violenţe sexuale şi chiar agresiuni cu arme.
Violenţa şcolară pendulează între violenţa fizică, extrem de mediatizată
în ultima vreme şi „incivilităţile” numeroase, care afectează ambianţa
şcolară. Este asociată în general cu violenţa urbană, cu periferiile,
zonele urbane dificile, în care predomină sărăcia (Cusson 2006).
Violenţa şcolară (Ferréol şi Neculau 2003) are drept cauze factori
exteriori şcolii, precum mediul familial, mediul social şi personalitatea
individului. Cu toate acestea, şcoala însăşi poate reprezenta o cauză, o
sursă de violenţă, întrucât comportamentele deviante ale elevului îşi
pot avea originea într‐un management defectuos al clasei de elevi, care
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apare în special în situaţiile în care profesorul are dorinţa de a exercita
o putere. Devierile de conduită (Bryant 2011) precum chiulul, absen‐
teismul, minciuna, vagabondajul, obrăznicia faţă de profesori, violenţa
faţă de colegi, sunt din ce în ce mai des întâlnite la elevi. Rezistenţa şco‐
lară (Neamţu 2003) constă în refuzul normelor şi valorilor care ar tre‐
bui să fie specifice culturii şcolare, pornind de la conştientizarea de
către tineri a faptului că acestea sunt incompatibile cu lumea în care
trăiesc.
Actele de violenţă (Şoitu şi Hăvârneanu 2004) se manifestă din par‐
tea elevilor asupra unor profesori mai vulnerabili, prin agresiuni ver‐
bale, insulte sau chiar prin lovirea cadrului didactic. Alteori, violenţele
(Jigău, Liiceanu şi Preoteasa 2006) sunt din partea cadrelor didactice
care nu vor să fie vulnerabile şi îşi manifestă „autoritatea”, prin gesturi
necugetate.
Conduitele deviante (Clinard şi Meier 2011) ale elevilor au devenit în
ultimul timp tot mai violente, iar agresorii sunt din ce în ce mai tineri.
Violenţele în şcoală (Olweus 1993) se exprimă în numeroase forme:
folosirea de porecle umilitoare, bruscarea elevilor mai mici, hărţuirea
sexuală, altercaţii atât între băieţi, cât şi între fete. Mass‐media (Perse
2001) difuzează tot mai des altercaţiile între elevi din cadrul instituţi‐
ilor şcolare (elevii folosesc telefoanele mobile pentru a filma aceste inci‐
dente şi le postează pe internet). Tinerii noştri sunt foarte vulnerabili la
mesajele transmise de mass‐media (Nakaya 2008) în special de televi‐
ziune, care are producţii de slabă calitate, răspândind mediocritate şi
modele de comportament deviant. Întrucât există un consum necon‐
trolat de informaţii şi de producţii mass‐media (Gentile 2003) există şi
problema riscului de comportament deviant. Este utilă transmiterea
informaţiilor în cadrul programelor de ştiri, dar reconstituirea crimelor,
violurilor şi a altor fapte antisociale este complet dăunătoare, deoarece
pot fi adoptate ca model comportamental.
Violenţele (Finley 2007) verbale şi cele psihologice afectează stima
de sine a elevului. Ei se simt devalorizaţi, îşi pierd încrederea în pro‐
priile posibilităţi, devenind anxioşi. Conflictele (Stoica‐Constantin 2004)
„normale” dintre colegi produc manifestări de violenţă determinate de
neînţelegeri, de nepotriviri între dorinţele elevilor sau nepotriviri de
statut. Băieţii şi fetele se bat la şcoală, pentru că aici se întâlnesc cel mai
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des cu aşa zişii „duşmani.” Elevii (Smith, Pepler şi Rigby 2004) care au
parte de mai puţină atenţie din partea profesorilor sunt cei care ma‐
nifestă mai multă violenţă faţă de colegi. Elevii care provin din familii
sărace, care sunt martori ai violenţei în propriile familii (Muntean şi
Muntean 2011) se bat cel mai des cu colegii lor. Unii dintre elevi
consideră că doar prin violenţă îşi pot rezolva problemele dintre ei.
Aceste acte de violenţă reprezintă un fenomen la care au contribuit atât
familia, şcoala, cât şi industria diverstimentului, mass‐media.

Violenţa şi terorismul în şcoli
Fenomenul de bullying („terorism” – Cusson 2006, p.95) în copilărie
apare in literatura de specialitate, la începutul anilor 1970, in Norvegia.
Este una dintre principalele probleme ale societăţii contemporane, care
reprezintă un motiv de îngrijorare, devenind un subiect de interes
public în multe colţuri ale lumii: Anglia, Suedia, America, Australia, etc.
La nivel internaţional, lucrări de specialitate (Garandeau, Cillessen şi
Antonius 2006) sintetizează câteva tendinţe asupra formelor de ma‐
nifestare a violenţei în şcoala contemporană, dintre care amintim: tre‐
cerea de la agresivitatea fizică, directă, vizibilă, legitimată şi încurajată,
uneori, la forme mai subtile, mascate sub forma unei agresivităţi de tip
simbolic, situată la nivelul valorilor promovate, la nivelul tipurilor de
relaţii din spaţiul şcolii si a impunerii unor anumite modele dezirabile
de comportamente; proliferarea violenţelor în şcoală care au ca funda‐
ment diferenţele etnice, religioase, de statut social sau de gen; multipli‐
carea formelor de violenţă asupra profesorilor; creşterea numărului
fenomenelor de violenţă gravă în şcoală care intră sub incidenţa legii
(crime, violuri, utilizarea armelor) ca urmare a escaladării violenţei
societale.[1] Pentru a nuanţa conceptul general de agresivitate, literatura
de specialitate anglosaxonă (Şoitu şi Hăvârneanu 2003) foloseşte urmă‐
torii termeni: aggression, agressivity, agressiveness, mobbing, bullying.
Astfel, termenul aggression (Olweus 1978) desemnează comiterea unui
atac fără o provocare (atac consumat în plan fizic sau verbal), agres‐
sivity se referă la componenta normală a personalităţii, agresivitate la‐
[1]
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tentă, potenţialul de a comite atacuri, aggressiveness este o stare relativ
propice comiterii unei agresiuni, susţinută de anumite trăsături ale per‐
soanei, care se pot exprima ca forme ale agresivităţii adaptate social:
competitivitatea, combativitatea, iniţiativa, curajul, ambiţia etc. Mob‐
bingul (Elliot 2003)se referă la atacuri în grup, produse de copii asupra
unui alt copil, actualmente sensul acestui termen este acoperit de
noţiunea de bullying (Swearer, Espelage şi Napolitano 2009) care se
referă atât la atacurile/terorizarea /intimidarea în grup, cât şi la cele
individuală, iar bullying (Rivers, Duncan şi Besag 2007)este un gen de
violenţă pe termen lung, atât fizică, cât şi psihic, iniţiată de un individ
sau grup şi direcţionată împotriva altui individ care nu se poate apăra
în contextul respectiv. (Şoitu şi Hăvârneanu, 2001, p.32).
„Copilul terorist îşi proiectează umbra ameninţătoare asupra multor
terenuri de joacă. Este genul de copil căruia îi place să‐i întimideze pe
cei din jur, mai ales dacă sunt mai mici decât el. (...). Copii de felul acesta
se simt adesea terorizaţi şi manipulaţi ei înşişi. Vrând să răspundă cu
aceiaşi monedă, învaţă să fie puternici, imitându‐i pe cei puternici, în
special pe părinţii lor” (Shapiro şi Skinulis 2012).
Terorismul (DEX, 1998, p.1088) se defineşte catotalitatea actelor de
violență comise de un grup, pentru a crea un climat de insecuritate şi se
prezintă ca o formă de agresivitate. Agresorii folosesc, în mod sistemic
şi deliberat mijloace violente sau amenințări de natură să provoace tea‐
mă şi neîncredere, panică şi nesiguranță, ignorând orice norme uma‐
nitare în şcoală.Conceptul de bullying (terorism) este utilizat şi „în cazul
în care acelaşi elev este obiectul unor vexaţiuni repetate (Olweus 1995).
Termenul desemnează un raport de persecuţie: victima este hărţuită,
umilită, jefuită în mod repetat, terorizată” (Cusson 2006, p. 95). În defi‐
niţia terorismului trebuie să existe „un dezechilibru de putere, o relaţie
de putere asimetrică, elevul care este expus acţiunilor negative are
dificultăţi în a se apăra” (Olweus, 1995). Autorii studiilor (Olweus 1995;
Smith şi Sharp 2003; O’Moore şi Minton 2004; Cusson 2006) referitoare
la terorismul din spaţiul şcolar au în atenţie două categorii de persoane:
acelea care abuzează şi acelea care sunt victime ale abuzului. Se pare că
terorismul din spaţiul şcolar nu are alt scop, decât simpla plăcere de a
teroriza, de a intimida. Actele terorizante din spaţiul şcolar pot lua mai
multe forme, unele sunt directe, abuzuri fizice, lovituri, altele sunt ver‐
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bale, precum acordarea de porecle, batjocura; cele indirecte sunt îndeo‐
sebi bârfa şi zvonurile, a‐i vorbi pe alţii de rău sau a‐i exclude din grup.
Smith şi Sharp (2003) prezintă o serie de cercetări care arată că locu‐
rile de joacă sunt cele mai propice actelor agresive, fiind cel mai puţin
supravegheate. Actele agresive din şcoală au loc pe coridoare, în clase
sau în alte spaţii şi se petrec adeseori între două persoane, fără a impli‐
ca un grup mai mare. Cercetători precum Olweus (1991), Lane (1989),
Farringhton (1993 după Smith şi Sharp 1994) au demonstrat faptul că
agresorii care au repetat astfel de acte agresive în adolescenţă de trei,
patru ori, devin adulţi cu comportamente antisociale. Un studiu realizat
de către Bjorkqvist, Lagerspetz şi Kaukainen în anul 1992 a arătat că
băieţii abuzează fizic, iar fetele verbal, băieţii agresează în mod direct,
fetele indirect. Agresivitatea directă este mai uşor de măsurat, devine
evidentă, pe când cea indirectă, specifică genului feminin a fost şi este
încă subestimată (Smith şi Sharp 2003).
Claire Garandeau şi Antonius Cillessen (2006) au realizat un studiu
asupra agresivităţii indirecte, a lipsei de vizibilitate a acesteia şi a manip‐
ulării în grupul de egali. Autorii arată că studiile recente fac referire la
asociere, afiliere, popularitate şi inteligenţă socială. S‐a demonstrat că
există o asociere între respingere socială şi agresivitate. Copiii respinşi de
grupul de egali sunt în general mai agresivi decât aceia care nu sunt
respinşi.
Când actele de teroare (bullying) (Lee 2004) se petrec în clasa de
elevi, cei mai mulţi dintre ei au cunoştinţă despre acestea şi sunt pre‐
zenţi atunci când ele se petrec. Atunci când copiii sunt martorii victi‐
mizării unuia dintre colegi, comportamentul lor nu poate fi niciodată
neutru. Pot alege să fie de partea victimei, să ia parte în mod activ la
actul de abuz sau să rămână pasivi. Agresorii prezintă o nevoie puterni‐
că de a‐i domina pe alţii şi o atitudine pozitivă faţă de violenţă (Smith
2003) ceea ce îi determină să rănească pe cineva, de preferat o singură
ţintă, empatizează greu. În general, chiar şi în absenţa martorilor. Este
puţin probabil să fie ţinta unui atac o persoană care face parte dintr‐un
grup sau are prieteni; prietenia are un rol protector, copii agresivi
alegându‐şi ca victime dintre cei retraşi.
Pentru şcolile situate în zone cu un indice mare al criminalităţii
creşte riscul ca aceasta să devină ţintă a fenomenelor de violenţă, iar
30
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pentru elevi, creşte riscul de a‐şi dezvolta modele de conduită deviantă,
ca urmare a învăţării prin observare a unui asemenea model. Agresivi‐
tatea (Şoitu şi Hăvârnenu 2001) în mediul şcolar se manifestă şi din
partea unor persoane din afara şcolii şi se petrece de obicei la poarta
şcolii. De cele mai multe ori aici acţionează bandele de cartier (Grecu şi
Rădulescu 2003)care cer elevilor la ieşire bunurile de valoare, iar în
cazul în care nu le primesc, elevii sunt ameninţaţi şi chiar bătuţi. Nu de
puţine ori, cadrele didactice au fost nevoite să ceară ajutorul forţelor de
ordine pentru a rezolva astfel de conflicte.
Cazul copiilor infractori şi al bandelor de cartier este bine cunoscut.
„Terorismul îşi arată colţii când cineva vrea să ne impună punctul său
de vedere, modul său de a vedea lucrurile, felul său de a fi. Când cineva
încearcă să ne atragă într‐o acţiune în care nu ne recunoaştem.”(Salomé
2008, p.134). Am numi, pornind de la această definiţie, ca fiind un act de
terorism şi încercarea bandelor de cartier de a‐şi atrage în sânul bandei,
dintre elevii care se simt atraşi de ideea de a se afilia unui grup, chiar
dacă nu se regăsesc în activităţile desfăşurate în interiorul bandei sau în
modul în care membrii bandei gândesc şi acţionează. Ei pot fi incitaţi,
provocaţi, insultaţi, ridiculizaţi, înjosiţi, nefiind valorizaţi decât atunci
când sunt recunoscuţi ca făcând parte din respectiva bandă.
Bandelede cartier (Grecu şi Rădulescu 2003) îşi dezvoltă propria lor
subcultură. Se poate vorbi şi de violenţa determinată de rivalităţi dintre
bande sau de dominaţia unei singure bande într‐o şcoală atunci când
doi sau mai mulţi elevi cunoscuţi ca aparţinândunei bande comit îm‐
preună un act violent; când un elev comite un act violent cu sprijinul
bandei, ca formă de intimidare; un lider de bandă comandă un act vio‐
lent; o bandă primeşte diferite recompense ca rezultat al unui act
violent. Actul violent (Finley 2007) este precipitat cu banda (scrierea
mesajelor graffiti ale bandei, ştergerea mesajelor graffiti de către altă
bandă). Se poate întâmpla ca bandele din mediul urban să preia con‐
trolul asupra şcolilor. Acest fapt se manifestă prin perceperea „taxei de
intrare” în şcoală sau prin perceperea „taxei de protecţie” de la elevii
care nu doresc să „o încaseze” de la membrii bandei. Copiii manifestă
nevoia desecuritate, iar alăturarea la bande reprezintă un mod de a‐şi
satisface această nevoie. Unii elevii se integrează în bande pentru a se
proteja de situaţiile abuzive de acasă, alţii se integrează în bande pentru
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a se proteja de agresiunile unei bande rivale. Adolescenţii intră în astfel
de bande pentru acceptarea şi valorizarea, ceea ce li se refuză în familie
şi şcoală.
Violenţa în mediul şcolar (Jigău, Liiceanu şi Preoteasa 2006) se
manifestă şi din partea unor persoane din afara şcolii şi se petrece de
obiceila „poarta şcolii”. De cele mai multe ori aici acţionează bandele de
cartier (Grecu şi Rădulescu 2003) care cer elevilor la ieşire bunurile de
valoare, iar în cazul în care nu le primesc, elevii sunt ameninţaţi şi chiar
bătuţi. Nu de puţine ori cadrele didactice au fost nevoite să ceară
ajutorul forţelor de ordine pentru a rezolva astfel de conflicte. Adoles‐
cenţii (Banciu, Rădulescu şi Voicu 1987) încearcă prin aceste manifes‐
tări comportamentale (precum apartenenţa la găştile de cartier) să‐şi
afirme independenţa şi autonomia morală. Aceste acte nu aduc preju‐
dicii valorilor sociale, ci afectează şi/sau încalcă norma morală, aducând
prejudicii mai mult celui care le săvârşeşte decât anturajului său. O ase‐
menea formă de devianţă (Connor 2002)cu caracter moral, evidenţiază
situaţia acelor adolescenţi care trăiesc cu intensitatetulburările speci‐
fice perioadei adolescenţei şi care datorită unui climat familial inadec‐
vat şi a unorerori educative dovedesc o capacitate redusă de adaptare la
exigenţele normative impuse de comunitate. Ca şi structură, aceste gru‐
puri sunt alcătuite, in mare parte, din tineri care prezintă serioase pro‐
bleme de socializare, ceea ce poate constitui un risc crescut de manifes‐
tare a unor conduite deviante. Grupurile stradale (Grecu şi Rădulescu
2003) apar ca o reacţie de protest faţă de normele şi valorile unei so‐
cietăţi. Indivizi integraţi în asemenea grupuri se confruntă cu senti‐
mentul de blocare a posibilităţilor şi mijloacelor de acces spre valorile şi
bunurile sociale. Din acest motiv, fiecare grup, subcultură (Grecu şi
Rădulescu 2003)este definit printr‐o serie de norme şi valori specifice,
care vin uneori chiar în contradicţie cu sistemul de valori dominante.
Iresponsabilizarea copilului (Miftode 2010) se materializează într‐o
adevărată „cultură a analfabetismului”, o „cultură a inculturii”, a violen‐
ţei şi a parazitismului social. Elevul ar putea sa pună sub semnul între‐
bării necesitatea frecventării cursurilor, atâta timp cât alţii, asemeni lui
„se descurcă bine” fără a „învăţa carte”. Astfel de moduri de a gândi sunt
întâlnite destul de frecvent în rândul elevilor influenţabili. Prin urmare,
sentimentele de frustrare personală şi de auto‐victimizare ale indivi‐
32
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zilor aflaţi în stadiul post abandon educaţional, duc la apariţia şi mani‐
festarea unei adevărate „culturi a analfabetismului”. Prezentarea tipo‐
logiei analfabetismului este necesară atunci când aria analizei ştiinţifice
se ocupă de cauzele şi efectele abandonului educaţional. Carenţele
sistemului educaţional instituţionalizat sunt principalele cauze care dau
amploare acestui fenomen. Un copil care nu‐şi mai ocupă timpul aferent
studiilor cu îndeletniciri cărtureşti, cu siguranţă se va dedica unor
activităţi mai puţin folositoare stadiului şi procesului său actual de
dezvoltare (Miftode 2010).
Audiovizualul (Drăgan ş.a. 2009) face concurenţă şcolii, numai că re‐
prezentanţii ei consideră că au dreptul de a prezenta indiferent ce, res‐
ponsabilitatea pentru ceea ce vede, revine individului care poate schim‐
ba canalul. Modelele prezentate de media „produc lene mentală”, reco‐
mandă confortul, „promovează superficialitatea”. Pentru a înţelege mai
bine procesul de formare a responsabilităţii pe de o parte şi a culturii
analfabetismului (Miftode 2010) pe de altă parte, trebuie punctată reali‐
tatea socială. Transformările din domeniul familiei (Ciupercă 2000) au
atras nenumărate schimbări în comportementul copiilor în sensul că
monopolul familiei asupra acestora s‐a redus ca urmare a multiplicării
şi diversificării serviciilor sociale, incluzând o diminuare a pretenţiilor
individului. Adesea, abandonarea instruirii este preponderent legată de
rolul individului în obţinerea mijloacelor de subzistenţă (Ferréol şi
Neculau 1999) prin prestarea unor activităţi nespecializate, executate
în favoarea unor indivizi privilegiaţi social.
Analfabetismul (Miftode 2010) trebuie înţeles nu doar ca incapacitate
a subiectului de a citi şi de a scrie, ci în sens de incapacitate a subiectu‐
lui de a folosi instrucţia şi educaţia primită în şcoală, astfel încât să se
adapteze cerinţelor sociale şi profesionale. În fapt, analfabetismul se
află în raporturi direct proporţionale cu eşecul social, iar acesta cu gra‐
dul de iresponsabilitate manifestat frecvent în conduita şcolară a copi‐
lului.
În cazul copiilor infractori şi al găştilor de cartier (Miftode 2010) ele‐
vii simulează roluri inadecvate vârstei şi statutului lor, cum ar fi: „tipul
care face bani din orice”, „şmecherul”, „tipul care răzbeşte singur în via‐
ţă”, etc. şi nu conştientizează faptul că nu ştiu să scrie şi să citească.
Pentru ei există şi alte modalităţi de a reuşi în viaţă.
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Şcoala nu este un loc în care elevii să‐şi etaleze hainele „la modă”, ci
un cadru în care elevul trebuie să acorde timpul petrecut acolo studiului
(Miftode 2010). Violenţa (Debarbieux 2003) poate fi prevenită în şcoli
când copii nu sunt predispuşi numeroşilor factori de risc. Se impune ac‐
tivarea unor mecanisme de responsabilizare a elevului, in faţa normelor
sociale, ceea ce presupune, într‐o primă etapă, eliminarea „imaginii de
turmă” prin introducerea uniformelor şi a matricolelor şcolare (Miftode
2010).

Efectele terorismului din spaţiul şcolar asupra victi‐
melor
Literatura de specialitate (Knapp, Jongsma şi Dimmitt 2012) prezintă
programe cu o abordare diadica ce implică îndeosebiatât consilierea
victimelor bullying‐ului, cât şi a agresorilor. Bullying‐ul (Olweus 1995)
este o formă de comportament agresiv care prezintă o serie de caracte‐
ristici, precum frica manifestată din partea victimei şi răul pe care
agresorul îl provoacă acesteia. Bullying‐ul (Olweus 1995) întotdeauna
implică o relaţie de putere diferenţială între agresor şi victimă. De obi‐
cei este o formă de agresivitate care nu este provocată, iar caracteristica
principală esterepetiţia; un singur act de agresiune nu reprezintă un act
de bullying între copii (Olweus 1995.)
Actele teroriste (Cusson 2006) din şcoală trebuie penalizate, netole‐
rate, având consecinţe grave asupra victimelor. Trebuie luate măsuri
deoarece consecinţele asupra victimelor pot fi dezastruoase. Sunt
vătămări fizice, psihice, uneori ajungându‐se până la moartea victimei,
prin crimă sau suicid. Victimele bullying‐ului (Smith şi Sharp 2003)
manifestă o stimă de sine scăzută, internalizând o serie de probleme
psihologice, specifice, precum depresia, singurătatea, stima de sine
scăzută, fobia şcolară şi anxietatea socială; sunt de obicei persoane fără
popularitate în grupul de egali, pasive şi răspund în mod ineficient la
atacurile agresorilor. Multe persone au fost victime ale agresivităţii în
şcoală (Gillham 1981) dar nu au vorbit despre cele întâmplate din
teamă, nu au crezut că pot schimba ceva, fie s‐au învinovăţit pentru cele
petrecute. Aceste persoane prezintă o stimă de sine scăzută şi au ten‐
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dinţe depresive. Deşi la vârsta adultă duc o viaţă normală, astfel de
experienţe pot să producă efecte pe termen lung. Există posibilitatea ca
autovictimizarea să provoace efecte negative sau ca stima de sine
scăzută să determine o persoană să devină mai uşor o victimă a actelor
agresive. Cadrele didactice şi părinţii de cele mai multe ori nu au cu‐
noştinţă de faptul ca actele agresive se produc, întrucât nici victimele şi
nici ceilalţi actori care iau parte la actul de agresiune (Garandeau,
Cillessen şi Antonius 2006) nu le comunică, mai ales în spaţiul în care îşi
petrec minutele de recreaţie şi la locul de joacă. Există situaţii în care şi
cadrele didactice sunt agresate, mai ales verbal, fiindu‐le ştirbită auto‐
ritatea.
Victimele (Garandeau, Cillessen şi Antonius 2006) pot deveni ele
însele persoane agresive, neadoptând un comportament asertiv; devin
persoane anxioase în relaţiile cu cei din jur. Nu au încredere în propria
persoană, devin retrase, nu mai interacţionează în grupul de egali. Sunt
situaţii în care aleg să nu mai meargă la şcoală din teama de a se reîn‐
tâlni cu abuzatorii. Unele persoane declară că au fost şi victime şi agre‐
sori, deopotrivă. Actele agresive (Olweus 1978) pot fi crude şi pot răni
victimele atât fizic, cât si sufleteşte. Rolurile elevilor implicaţi în agre‐
sivitatea şcolară sunt: agresor, victimă, elevi neimplicaţi în actul de
agresiune (nici agresor, nici victimă). Elevii au cunoştinţă de cele mai
multe ori de actele deviante din şcoală, le sunt cunoscute multe dintre
abuzurile care se comit, dar nu le declară, pornind de la ideea că nu pot
schimba starea de fapt.
Agresorii (Rosenthal 2008)de asemenea au nevoie de sprijin pentru
a se schimba. Copiii care agresează au o stimă de sine ridicată, tind să
fie grandioşi şi psihologic defensivi. De multe ori ei fac parte dintr‐un
anturaj şi acţionează în mod agresiv, influenţaţi fiind de presiunea
grupului. Ei vor să pară duri, evitând să fie, la rândul lor, agresaţi. Sunt
lideri ai grupului de agresori care de obicei iau iniţiativa şi cei care îi
urmează participă la actul de agresiune. Şcoala este cea mai în măsură
să stopeze astfel de comportamente, aplicând măsuri menite să reducă
agresivitatea şcolară în spaţiul dedicat studiului.
Cadrele didactice ignoră astfel de situaţii în care elevii se împart în
agresori şi agresaţi, iar şcoala se dovedeşte ineficientă în demersul de
schimbare a comportamentului acelora dintre elevi care devin agresori,
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neavând programe pentru recuperarea victimelor, pentru a le încuraja
pe acestea să se ridice împotriva actelor de acest gen. Nu există şcoală
lipsită de devianţă, dar importantă este metoda, procedura pe care
şcoala o aplică în astfel de cazuri. Smith si Sharp (2003) susţincă elevii
îngrijoraţi sau supăraţi nu se mai pot concentra asupra studiului, uneori
aleg să absenteze pentru a nu mai fi victime ale agresivităţii din spaţiul
şcolar. Sunt prezente mai târziu şi dificultăţi in a relaţiona cu sexul
opus, teama de intimitate, nerecunoaştere a propriei valori, neîncrede‐
re. Cele mai severe consecinţe sunt acelea în care se apelează la acte
suicidare.

Concluzii
Sunt necesare instrumente valide de identificare a copiilor care pre‐
zintă risc la vârste foarte fragede, urmate de o reorientare de pe aceste
trasee distructive fără a ignora problema în speranţa că se va rezolva de
la sine deoarece cu siguranţă aceasta nu va dispărea. Incidenţa va fi şi
mai mare în absenţa unor intervenţii şi a unor suporturi adecvate. Tre‐
buie avut în vedere faptul că, înainte de a dezvolta modele de inter‐
venţie, mai accesibile şi mai eficiente, trebuie să ne focalizăm asupra
prevenţiei. Cei care abordează violenţa în mediul şcolar, precum şi cei
care iau decizii, trebuie să înţeleagă relaţia indistructibilă între ex‐
perienţele timpurii de viaţă şi sănătatea fizică, emoţională, socială şi
cognitivă. Schimbări la nivel cultural se pot produce doar furnizând
experenţe bogate la nivel cognitiv, emoţional, social şi fizic. Înainte ca
societatea să ofere aceste experienţe este necesară educarea privind
dezvoltarea copilului. Educarea cadrelor didactice, a părinţilor, trebuie
să fie continuată de dezvoltarea cercetărilor privind impactul experien‐
ţelor pozitive asupla dezvoltării copilului. Toate acestea trebuie să fie
utilizate în acelaşi timp cu implementarea şi testarea unor programe
care să îmbogăţească viaţa elevului şi a familiei sale, precum şi a unor
programe de identificare precoce şi intervenţie proactivă. Cadrele di‐
dactice trebuie să fie încurajate să combată slăbiciunea care le deter‐
mină să afirme că nu au cunoştinţă de existenţa acestor probleme, elevii
cu risc delincvenţional trebuie să devină apţi pentru o viaţă în societate,
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iar şcoala, ca mediu controlat, are posibilitatea de a fi construită, orga‐
nizată şi gestionată în aşa fel încât copiii să se afle într‐o permanentă
stare de siguranţă şi să fie reduse prilejurile de a fi comise acte de vio‐
lenţă. S‐a demonstrat faptul că şcoala eficientă în planul învăţământului
este eficientă şi în cel al prevenirii violenţei.
Este necesară o coeziune a echipelor educative, în care directorul
şcolii îşi mobilizează partenerii şi fiecare membru al personalului cu‐
noaşte pe fiecare dintre elevi. Şcoala este capabilă să schimbe soarta
elevilor, devenind o şcoală eficientă (effective schooling), în care direc‐
torul şcolii aplică leadershipul atât pentru personalul educativ al şcolii,
cât şi pentru elevi, profesorii sunt exigenţi, menţinându‐şi realismul,
urmăresc îndeaproape progresele elevilor, îi încurajează în demersul de
autodepăşire, păstrează ordinea şi disciplina în clasă, fără a recurge la
metode punitive, părinţii sunt încurajaţi de către echipa şcolii să par‐
ticipe la proiectul pedagogic, iar elevii au posibilitatea sa îşi asume res‐
ponsabilitatea în clasă.
Pornindu‐se de la nocivitatea comportamentelor violente constatate
în cadrul mediului şcolar cu o pondere tot mai ridicată şi de la nevoia de
a intervenii acolo unde această problemă se dovedeşte tot mai greu de
stăpânit, perturbând chiar şi realizarea adecvată a procesului instruc‐
tiv‐educativ şi climatul general al şcolii, se urmăreşte intervenţia asupra
acestui fenomen. Am arătat că, în cele mai multe cazuri, cauzele violeţei
se prezintă ca o combinație între factori ce țin de familie, comunitate și
instituția educativă; responsabilitatea de a interveni pentru a diminua
problemele de comportament ale elevilor nu este în exclusivitate a
școlii; școala trebuie să fie susţinută atât la nivel financiar – material,
cât și la nivel uman și informațional.
Responsabilitatea este „marele reglator al vieţii sociale”, şi totodată
determină „acordarea de reparaţii” victimelor actelor antisociale, fap‐
tele deviante sau criminale. În spaţiul şcolar, responsabilitatea înseam‐
nă, în esenţă, a respecta regulamentul şcolar, iar în spaţiul social, în‐
seamnă, în sinteză, a te comporta ca un bun cetăţean. Pentru a evita
sancţiunile şcolare sau sociale pentru diferite forme de devianţă, elevul
trebuie format încă din familie în spiritual responsabilităţii, adică a
asumării răspunderii pentru faptele comise şi pentru consecinţele lor.
Pentru a impune „disciplina şcolară” şi respectul legii este necesar ca
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orice „infracţiune ” să antreneze o sancţiune proporţională cu gravitatea
faptei. Dinamica îngrijorătoare a conduitei violente în rândul elevilor se
explică, ipotetic, prin ignorarea sancţiunilor prevăzute pentru faptele
comise (încălcarea diverselor prevederi ale regulementului şcolar,
încălcarea normelor de conduită în comunitate, etc). Conduita respon‐
sabilă a elevilor şi reducerea ponderii comportamentelor deviante,
violente ale elevilor, atât în spaţiul şcolar, cât şi în spaţiul social, în
general, depind, în esenţă, de cultivarea obligaţiilor şcolare. Conduita
responsabilă se învaţă prin „socializarea familială”, dar, mai ales prin
instrucţie şcolară şi, totodată, prin „educaţie societală” generală.
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