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INTRODUCERE TEMATICĂ - MOTIVAłIE

• Considerând ca fenomenul violenŃei in România are o determinare multicauzală, lucrarea de 
faŃă îşi propune o inventariere a principalelor aspecte teoretice, metodologice si practice 
legate de specificul si particularităŃile acestui fenomen in condiŃiile din şcolile noastre. 

• Fenomenul agresivităŃii în şcoala românească a luat amploare in ultimul deceniu al secolului 
nostru. 

• Cadrele didactice se află în situaŃia în care nu ştiu sau nu mai pot face faŃă actelor de 
agresivitate manifestate între elevi.

• MotivaŃia acestei lucrări este aceea de a forma tineri mentori printre elevii din Şcoala cu 
clasele I- VIII nr. 11 din Drobeta Turnu Severin, tineri elevi care să fie capabili să gestioneze 
actele de violenŃă fizică şi psihică apărute în cadrul şcolii sau în imediata apropiere a acesteia. 



PRIVIRE GENERALĂ

• Tema unităŃii : ,,ViolenŃa exprimată prin emoŃii”
• Disciplina: Consiliere psihopedagogică
• Locul în curriculum : Aria ,,Om şi societate”

• PRINCIPALELE  CON łINUTURI  DEZVOLTATE  ÎN  UNITATE: 
• - Autocunoaştere şi dezvoltare personală
• - Comunicare verbală şi nonverbală
• - Managementul conflictului

• ACTIVIT ĂłI PRINCIPALE • ACTIVIT ĂłI PRINCIPALE 
• 1.Chestionarul
• 2.Autocunoaştere şi comunicare
• Harta inimii Analiza SWOTCunoaşte-te pe tine însuŃiLucruri care mă deciziilor
• 3.Managementul conflictului
• Conflictele fac lumea să meargă înainte
• 4. Alegerea unui slogan al clasei 
• 5.Harta asociativă

• EVALUAREA se realizează la sfârşitul fiecărei activităŃi, printr-un cuvânt  din partea fiecărui 
elev despre activitatea desfăşurată, printr-un desen al feŃei care să exprime starea de moment, 
prin intermediul unei scale de evaluare cu note de la 1 la 10, elevul trebuind să acorde o notă 
conform aprecierii proprii.



IDENTIFICAREA PROBLEMEI

În urma aplicării chestionarului de identificare a problemelor, şi, ulterior,  în activitatea 
de stagiu, am constatat următoarele: 

� Formele de violenŃă care se manifestă în şcoală sunt: violenŃa elev-elevconstatată ca 
fiind cea mai frecventă formă de violenŃă, iar violenŃa între profesor-elev şi elev-
profesor se manifestă destul de rar sau chiar deloc.

���� Injuriile şi cuvintele urâte reprezintă cea mai frecventă situaŃie care se manifestă 
între elevi, urmată de certuri şi jigniri .între elevi, urmată de certuri şi jigniri .

� Formele de violenŃă observate de elevi se manifestă cel mai frecvent în pauze.

� Fenomenele de violenŃă observate se manifestă între elevii din aceeaşi clasă 

� Formele de violentă dintre elevi şi profesori constatate de elevii din şcoală sunt :
indisciplină, absenteism, fuga de la ore, vorbe urâte şi jigniri



CĂI DE INTERVENłIE

• Scopul  Proiectului
Creşterea capacităŃii elevilor de a face faŃă unei situaŃii conflictuale apărute în şcoală.

• Obiective specifice:
- Formarea la elevi a abilităŃii de a face faŃă situaŃiilor generatoare de violenŃă.
- Creşterea capacităŃii elevilor de a face faŃă unei situaŃii conflictuale apărute în şcoală.
- Formarea în şcoală a unui număr de 25 de elevi mentori pentru ceilalŃi elevi care să - Formarea în şcoală a unui număr de 25 de elevi mentori pentru ceilalŃi elevi care să 
gestioneze situaŃiile de violenŃă din şcoală.

• Beneficiari:
- direcŃi:   elevii clasei a VII-a B ;
- indirecŃi: elevii Scolii generale nr. 11 din  Drobeta Turnu Severin;

profesorii Şcolii;
părinŃii elevilor implicaŃi în proiect.



METODOLOGIA INTERVENłIEI

• Activit ăŃi de autocunoaştere

Propria stimă sau modul în care o persoană se vede pe ea însăşi sunt strâns 
legate de familie, sau de mediul social şi cel economic

• Activit ăŃi de comunicare

O bună comunicare este necesară pentru realizarea unor relaŃii sănătoase şi fericite 
între  elevii din cadrul şcolii

• Activit ăŃi de managementul conflictului:

În cadrul accestor activităŃi elevii sunt antrenaŃi în cunoaşterea şi familiarizarea cu 
diferitele  stiluri de soluŃionare a conflictelor

• SCOPUL: 
Tinerii au frecvent o imagine interioară despre sine dar adeseori sunt prea timizi sau 
nesiguri când trebuie să vorbească despre ei înşişi. Aceste activitaŃi sunt concepute să îi 
ajute să înceapă să işi exploreze sentimentele şi percepŃiile interioare şi să afle că ceilalŃi 
au valori şi viziuni asemănătoare.De asemenea, oferă posibilitatea formării unei echipe, ca 
şi ocazia de a afla ceva mai multe despre ceilalŃi.



LECTII
• Colectarea de informaŃii
• Anexa 1 Aplicarea  un chestionar pentru identificarea formelor de violenŃă existenteşi  prevenirea şi 

combaterea violenŃei în şcoli.
• Activit ăŃi de autocunoaştere şi comunicare
• Harta inimii- cunoa ştere

Scop: Cunoaşterea şi discutarea caracteristicilor comune şi a diferenŃelor dintre indivizi în cadru grupului.
Materiale:Copii ale formularului :Cunoaşte-te pe tine însuŃi- harta inimii

• Analiza SWOT – Puncte slabe, puncte tari
Scop: Cunoaşterea şi discutarea caracteristicilor comune şi a diferenŃelor dintre indivizi în cadru grupului.Scop: Cunoaşterea şi discutarea caracteristicilor comune şi a diferenŃelor dintre indivizi în cadru grupului.
Materiale:Coli A4, instrumente de scris

• Cunoaşte-te pe tine însuŃi – Cine sunt eu?
Scop: Tinerii au frecvent o imagine interioară despre sine dar adeseori sunt prea timizi sau nesiguri când 
trebuie să vorbească despre ei înşişi. Această activitate este concepută să îi ajute să înceapă să işi exploreza 
sentimentele şi percepŃiile interioare si sa afle că ceilalŃi au valori şi viziuni asemănătoare.De asemenea, 
oferă posibilitatewa formării unei echipe, ca şi ocazia de a afla ceva mai multe despre ceilalŃi.
Materia le: coli mari de hârtie A4, lipici, foarfecă, creioane, carioci, reviste.

• Lucruri care m ă descriu
Scop: Să încurajeze o comunicare deschisă şi autoexplorarea. Acest exerciŃiu oferă participanŃilor 
posisibilitatea să se priveasca dintr-o perspectivă  realistă  şi să împărtăşească acest punct de vedere şi 
celorlalŃi.
Materiale: Formulare –Lucruri care mă descriu



LECTII
• Activit ăŃi de managementul conflictului

Obiective: iniŃierea unei dezbateri şi urmărirea modului în care participanŃii reacŃionează la 
situaŃii conflictuale (violenŃa, discriminarea, furtul).
Rechizite: tablă de scris, coli de hârtie pentru vot şi un plic mai mare în care să poată fi 
adunate colile de hârtie.
Desfăşurare: Conducătorul grupului cere opinia membrilor grupului despre un anumit 
conflict.De exemplu:

• Ce este conflictul? Este inevitabil?
• Este bun sau rău?
• Când este folositor / distructiv?• Când este folositor / distructiv?
• CunoaşteŃi exemple de conflicte în societate?

• Alegerea unui slogan al clasei
,Împreună mereu la bine şi la greu”



METODE ŞI INSTRUMENTE

• BRAINSTORMING-UL  

Se apreciază cantitatea de idei şi nu calitatea acestora. Ulterior, sunt folosite cele mai bune idei.

• METODELE ASOCIATIVE

Permite elevului, sa produca în răspuns alte cuvinte, expresii care îi vin în minte. 

• ASOCIEREA LIBER Ă• ASOCIEREA LIBER Ă

Toate cuvintele produse de catre elev pot fi astfel asociate si pot deveni material utilizabil, 
folosind alte metode complementare asociative, în special harta asociativa, formarea de 
perechi de cuvinte sau evaluarea cuplata.  

• HARTA ASOCIATIV Ă este continuarea asocierii libere.



Resursa educaŃională deschisă
• Cuvintele  asociate găsite de elevii clasei a VII-a B pe tema : ,,ViolenŃa” :

• Masacru ForŃă 

Răutate

•

• Egoism

• VIOLENłA
• Ură                                                                                                                        • Ură                                                                                                                        

Explozie                                                                                                                     

•
Sânge

• Agresivitate

• Lovituri                                                                                                                     

•

• Împuşcături 

•

• Omucideri

• Băutură Interlop

• Arrme 

• Picioare

• Droguri Moarte             Crime

VIOLENłA



RESURSA EDUCAłIONAL Ă DESCHISĂ

• Cuvintele  asociate găsite de elevii clasei a VII-a B pe tema : ,,EducaŃie pentru nonviolenŃă ” :

• Rădare Ajutorare

Fericire

• Pace

• Pacifism

• Curaj
• CredinŃă

AfecŃiuneAfecŃiune

•
Altruism

• Paşnic

• Linişte

•

• Compasiune

• Iubire

•

• Sinceritate

• ÎnŃelegere Bucurie

• Calm

• ÎnŃelepciune

• Încredere Bună credinŃă



REZULTATE ALE INTERVENłIEI  LA NIVEL DE 
INSTITUłIE

• Obiective la nivelul scolii:

• Identificarea  formelor de violenŃă în şcoală prin aplicarea unui chestionar de 
identificare a situaŃiilor de violenŃă existente în şcoală.

• Sensibilizarea cadrelor didactice referitor la  fenomenelor de violenta existente

• Implicarea reprezentantilor comunitatii în actiuni de prevenire a  violentei în şcoală• Implicarea reprezentantilor comunitatii în actiuni de prevenire a  violentei în şcoală

• Elaborarea unei strategii la nivel institutional  pentru prevenirea fenomenelor de 
violenta.

• Elaborarea si testarea unor instrumente de monitorizare a fenomenului de violenŃă 
în şcoală

• Diseminarea proiectului la nivelul altor institutii de învatamânt.



IMPACTUL SOCIAL ŞI EDUCAłIONAL AL PROIECTULUI 
,, VIOLENłA EXPRIMATĂ PRIN EMOłII”

• Prin metodele de învăŃare în grup i-am ajutat  pe elevi cât şi pe cadrele didactice să-şi 
dezvolte relaŃiile interumane şi să le crescă încrederea şi respectul de sine.

• Cadrele didactice vor lua în considerare mediul social al tânărului şi influenŃa puternică pe 
care o are asupra lui atitudinea familiei şi a prietenilor.

• Elevii clasei a VII-a B vor avea o  abordarea diferită, ei devenind mentori  care promovează 
nonviolenŃa.

• Impactul s-a produs în primul rând asupra familiei .

• Strategia propusă  aduce o schimbare  în modul de desfăşurare al activităŃilor cât şi implicarea 
cadrelor didactice şi cei 25 de mentori elevi în şcoală dar este un exemplu şi pentru celelalte 
şcoli din oraş şi din judeŃ.



CONCLUZII

- InfluenŃele educative care vin din partea adulŃilor modelează nemijlocit atitudinea 
fundamentală a copiilor. 

- Procesele de învăŃare pot controla agresivitatea şi în sensul care oferă elevului 
modele de acŃiune neagresive.

- Mass-mediareprezintă unul dintre factorii cei mai influenŃi asupra - Mass-mediareprezintă unul dintre factorii cei mai influenŃi asupra 
comportamentului elevilor, atât prin valorile pe care le promovează, cât şi prin 
consecinŃele asupra modului de petrecere a timpului liber

- Dacă o societate ar satisface dorinŃele ca răspuns la o rugaminte şi nu ca răspuns la 
agresiune, atunci agresivitatea nu ar mai fi folosită ca mijloc de realizare a dorin-
Ńelor
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