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ABSTRACT 

 

The human violence is a complex phenomenon having a social, psychological, cultural 

and economic determination, being a theme of great interest in the contemporary society. No 

country or community it isn’t untouched by the violence, the violence being present 
everywhere: in the streets, inside the family, at the work place, in media, inside the schools, 

etc. Violence in school organizations, a form of human violence knew lately an alarming 

growth and as a result of this fact it is enforced the elaboration of some efficient strategies of 

preventing and diminishing this phenomenon. 
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1. INTRODUCERE  

Violenţa reprezintă o realitate a vieţii din organizațiile şcolare care poate să fie redusă, 

dar nu eliminată complet. Organizaţia Mondială a Sănătăţii propune următoarea definiţie a 

violenţei: violența presupune utilizarea sau ameninţarea utilizării forţei fizice sau psihologice 

împotriva propriei persoane, a altei persoane sau a unui grup de persoane care poate aduce sau 

este susceptibilă de a aduce moarte, suferinţă psihologică, tulburări de dezvoltare sau chiar 

vătămări corporale, pagube materiale sau pierderea proprietăţii (Krug et al., 2002). Această 

definiţie limitează violenţa la manifestarea sa fizică şi permite o delimitare clară a acesteia, 

făcând-o mai uşor de măsurat comparativ cu violenţa verbală sau cea relaţională. Totuşi, nu 

toţi autorii şi cercetătorii sunt de acord cu această definiţie „fizică” a violenţei deoarece ea 
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exclude celelalte comportamente vătămătoare intenţionate, cum ar fi: insultele, excluderea 

socială sau zvonurile (Underwood, 2002). 

 

2. VIOLENȚA ÎN ORGANIZAȚIILE ȘCOLARE – PRECIZARE CONCEPT  

Jigău, Liiceanu & Preoteasa (eds, 2005, p.20) propun următoarea definiţie a violenţei 

din organizația școlară: „…este orice formă de manifestare a unor comportamente, precum: 

exprimare neadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire; bruscare, împingere, lovire, rănire; comportament care intră sub 

incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism - provocarea de stricăciuni 

cu bună ştiinţă, furt); ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită 

ireverenţioasă faţă de cadrul didactic); comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, 

părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine 

regulamentului şcolar în vigoare”. 

În literatura anglo-saxonă de specialitate se folosesc următorii termeni pentru violenţa 

din organizația școlară: aggression, prin care se înţelege comiterea unui atac fără o provocare, 

atac care este consumat în plan fizic sau verbal; aggressivity, care desemnează componenta 

normală a personalităţii, agresivitatea latentă, potenţialul de a comite atacuri; aggressiveness, 

prin care se înţelege o stare relativ propice comiterii unei agresiuni, susţinută de anumite 

trăsături ale persoanei, ce se pot exprima ca forme adaptate social ale agresivităţii: 

competitivitatea, iniţiativa, curajul, ambiţia; mobbing, care se referă la atacurile în grup ale 

unor copii asupra unui alt copil; actualmente, sensul acestui termen este acoperit de noţiunea 

de “bullying”, care se referă atât la atacurile/terorizarea/intimidarea în grup, cât şi la cele/cea 

individuale(ă); bullying, termen care tinde să fie adoptat în limbajul de specialitate universal 

şi care desemnează un gen de violenţă pe termen lung, iniţiată de un individ sau de un grup, şi 

direcţionată împotriva unui individ care nu se poate apăra în contextul respectiv (Neamţu, 

2003). Termenul “bullying”, consacrat de Olweus (1993), este definit ca un tip specific de 

agresiune în care comportamentul este destinat spre a face rău, spre a provoca o daună, se 

repetă în timp, iar între agresor şi victimă există un dezechilibru de putere fizică sau 

psihologică (Nansel et al., 2001).  

Putem afirma faptul că toate definiţiile comportamentului violent din organizația 

școlară evidenţiază dificultatea victimei de a se apăra în faţa agresorului, care recurge la un 

comportament violent din dorinţa de a obţine recompense materiale, sociale, emoţionale, prin 

umilirea sau prin dominarea victimei. 
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3.  DIFICULTĂȚI ÎN DIMINUAREA VIOLENȚEI DIN ORGANIZAȚIA 

ȘCOLARĂ 

Pentru a putea determina posibilele măsuri de reducere a violenţei din acest tip de 

organizații, este necesară estimarea, într-un mod realist, a eficienţei acestora, dar şi a limitelor 

acţiunilor lor. Se impune, astfel, o analiză a principalelor dificultăţi care fac din abordarea 

violenţei din organizațiile şcolare un demers anevoios. 

Rapoartele oficiale şi statisticile nu redau adevărata amploare pe care o are violenţa în 

mediul organizațional şcolar datorită faptului că manifestările violente sunt, de cele mai multe 

ori, neraportate. Pe de o parte reprezentanţii autorităţilor organizațiilor școlare nu recurg la 

declararea comportamentelor violente datorită concepţiei că această problemă este una 

internă, căreia dacă i s-ar face „publicitate” negativă, ar dăuna prestigiului organizației. Pe de 

altă parte, multe victime nu raportează agresiunile, fie din teamă faţă de agresori, fie din 

ruşine, fie din dorinţa de a nu îi implica pe alţii în rezolvarea propriilor probleme. Pinheiro 

(2006), pe baza a numeroase studii, consideră că multe dintre cazurile de violență din 

organizațiile școlare violenţă din sunt, în general, ascunse, neraportate şi neînregistrate. O altă 

cauză care explică faptul că nu se poate ţine o evidenţă a tuturor cazurilor de comportament 

violent din organizațiile școlare, o reprezintă violenţa ascunsă. Acest termen, folosit 

preponderent în Statele Unite ale Americii (Burstyn et al., 2001), desemnează o formă de 

violenţă subiectivă, resimţită doar de către victimă, fiind un construct sociocultural. Acest tip 

de violenţă ascunsă, care nu este întotdeauna observată, este adusă cel mai puţin în discuţie în 

abordarea violenţei din organizațiile școlare. Deşi sunt vizibile formele de manifestare a 

violenţei ascunse, rămân neraportate din cauza faptului că sunt frecvente, comune, acceptate, 

devenind invizibile pentru personalul didactic, părinţi etc. În ciuda acestui fapt, violenţa 

ascunsă rămâne o problemă deosebit de importantă care trebuie luată în considerare în 

elaborarea strategiilor de prevenţie a violenţei din organizațiile școlare. Principalele dificultăţi 

ale diminuării acestui fenomen provin din anumite situaţii, ca de exemplu: numeroasele 

schimbări ce au loc în sistemul de educaţie, ca rezultat al evoluţiilor sociale, economice, 

politice etc. din societatea contemporană; determinarea multiplă a violenţei şcolare; 

interacţiunile complexe şcoală-comunitate; dificultatea în separarea netă a efectului 

comportamentului violent de cauzele acestuia, necesitatea abordării fiecărui caz de conduită 

violentă în mod individual etc. 

În societatea contemporană, aflată într-o continuă schimbare, asupra sistemului de 

educaţie se exercită diverse presiuni. Conform lui Delors (1998), societatea aşteaptă de la 
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şcoală, indiferent dacă aceasta este sau nu suficient finanţată, următoarele lucruri: să 

pregătească şi, în acelaşi timp, să favorizeze schimbarea; să asigure progresul societăţii; să 

dezvolte indivizii care sunt înrădăcinaţi în propria lor cultură; să răspundă într-un mod prompt 

creşterii cererii de educaţie; să garanteze excelenţa sistemului de învăţământ concomitent; să 

garanteze dreptul la educaţie al tuturor. În situaţiile în care tensiunile sunt foarte puternice 

apare riscul ca sistemul educativ să devină incoerent, ceea ce poate avea ca efect ineficienţa 

aplicării strategiilor de prevenţie a violenţei din organizațiile școlare. Un factor presant îl 

reprezintă timpul. Sistemul educativ încearcă să se adapteze cât mai rapid la evoluţiile 

economice şi sociale din societate, însă unii părinţi, profesori, cadre de conducere a 

organizațiilor şcolare au nevoie de un timp mai îndelungat pentru a înţelege schimbările care 

se produc. Reacţiile negative ale celor implicaţi în reforma sistemului educativ pot conduce la 

efecte adverse care să se soldeze cu compromiterea reformei, inclusiv în ceea ce priveşte 

reforma în elaborarea strategiilor de prevenire a violenţei din organizațiile școlare. Un alt 

factor presant pentru sistemul de învăţământ, dar şi pentru întreaga societate, îl reprezintă 

instabilitatea politică. Aceasta generează o lipsă de continuitate în aplicarea reformelor, dar şi 

o incoerenţă la nivelul politicii educaţionale. 

Organizațiile școlare sunt considerate agenţi ai schimbării sociale şi, prin urmare, 

trebuie să îşi fixeze norme şi idealuri mai ridicate faţă de cele care sunt răspândite în 

colectivitatea căreia ele aparţin. Pentru elaborarea unor programe eficiente de prevenire şi 

combatere a violenţei din organizațiile şcolare este necesară colaborarea tuturor factorilor 

implicaţi şi alcătuirea de echipe de lucru interdisciplinare. Elaborarea acestor strategii 

presupune cunoaşterea prealabilă a factorilor de risc (individuali, sociali, familiali, culturali 

etc.) care generează manifestările violente ale elevilor, dar şi ale personalului didactic. 

Legătura existentă între organizația școlară şi comunitate reprezintă o altă dificultate în 

ceea ce priveşte diminuarea violenţelor din acest tip de organizație. Deşi sistemul educaţional 

dispune de autonomie, el se află în interacţiuni complexe cu societatea și, datorită acestui fapt, 

strategiile de prevenire a violenţei şcolare nu pot să fie o verigă izolată a prevenirii acesteia. 

Între violenţa existentă în societate şi violenţa din organizația școlară are loc o relaţie de 

cauzalitate circulară, în sensul că actele de violenţă din exteriorul organizației sunt reproduse 

în interiorul acesteia. Măsurile eficiente de diminuare din acest tip de organizație nu pot să fie 

limitate doar la cadrul de referinţă al organizațiilor şcolare, impunându-se astfel se o 

coordonare între acestea şi sistemul judiciar, piaţa muncii, familie etc. Există numeroase 

cazuri de violenţă în organizațiile școlare când agresorii şi victimele acesteia nu pot să fie 
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deosebiţi datorită faptului că multe victime au fost, la un moment dat, agresori şi adoptă, în 

unele cazuri, un comportament de evitare a unei noi victimizări. Astfel, actele de violenţă 

dobândesc ceea ce Neamţu (2003) numeşte „valoare de supravieţuire”, şi care pot să fie 

interpretate ca răspunsuri raţionale, adaptate unor anumite situaţii. Victima unei violenţe poate 

să fie satisfăcută din punct de vedere emoţional în momentul în care agresează o altă persoană 

şi să vadă în această acţiune un mod eficient de rezolvare a propriilor frustrări. Rezultă în 

acest fel apariţia unui ciclu al violenţelor care, în unele cazuri, împiedică aflarea momentului  

optim de intervenţie, poate conduce la efecte secundare şi chiar la compromiterea întregii 

strategii de prevenţie. Rezultatele mai puţin bune obţinute ca urmare a demersurilor 

desfăşurate în organizațiile școlare, organizate până în prezent cu privire la diminuarea actelor 

violente din aceste organizații, indică faptul că este necesară o abordare globală a violenţei la 

care să participe toate resursele umane ale organizației (cadrele didactice, elevii, personalul 

auxiliar etc.), precum şi folosirea unui vocabular specific pentru a atinge obiective pe care 

cadrele didactice le-au realizat de mai mult timp, însă prin modalităţi mai puţin formale. 

Diminuarea violenţei din organizațiile şcolare presupune abordarea concomitentă a aspectelor 

legate de: a) comportament şi disciplină, respectiv: codul de reguli de conduită, relaţiile elevi-

elevi şi elevi-profesori, înregistrarea şi evaluarea incidentelor de violenţă etc.; b) dezvoltarea 

spirituală, morală, culturală şi socială a comunităţii în care este integrată şcoala: valorile 

promovate, oportunităţi, implicarea în activităţi extracurriculare etc.; c) satisfacerea nevoilor 

speciale; pentru copiii vulnerabili este necesar a se asigura un climat de securitate; d) oferirea 

în şcoală de şanse egale pentru toţi la exprimare şi succes; un raport echilibrat între competiţie 

şi cooperare, între apelul la competiţie şi recompensele puse în joc (Neamţu, 2003). 

 

4. CONCLUZII 

Elaborarea şi implementarea programelor de diminuare a violenţei din organizația 

școlară şcolar nu este un proces facil. Dificultăţile cu care acest tip de organizații se pot 

confrunta sunt: creşterea gradului de conştientizare faţă de riscul de violenţă din organizațiile 

școlare poate spori temerile şi nesiguranţa în rândul elevilor, a personalului şcolii, a părinţilor 

etc.; mass-media poate să prezinte incidentele violente din organizațiile școlare într-o manieră 

care să nu corespundă cu realitatea; comparaţiile între programele de diminuare a violenţei 

şcolare între diverse ţări sunt utile, dar nu trebuie uitat faptul că există diferenţe la nivel 

cultural, la nivelul obiceiurilor locale, şi chiar definiţii diferite ale acestui fenomen; 

programele de diminuare a violenţei trebuie adaptate nivelului cultural al comunităţii din care 
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organizația școlară face parte; noi probleme se pot ivi şi ca urmare a acestui fapt, programele 

de prevenţie şi diminuare trebuie să fie flexibile pentru a putea să fie adaptate sau revizuite cu 

rapiditate; reprezintă o provocare faptul de a stabili parteneriate cu membrii ai comunităţii 

locale atunci când organizația școlară nu este localizată în comunitatea din care provin cei mai 

mulţi dintre elevi; organizațiile școlare au nevoie de sprijin financiar de la nivel naţional, 

regional şi local pentru elaborarea de politici privind siguranţa în acest mediu. Deşi competiţia 

pentru finanţare poate să fie stimulatoare, unele şcoli pot să fie demoralizate atunci când pierd 

această competiţie. 
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