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Studiul privind violența psihologică în școală 

 

1. Cadrul contextual 

 

  Școala este o instituție care oferă servicii educaționale, transmite cunoștințe, dezvoltă 

abilități, formează competențe, valori, norme acceptate social. Școala este una dintre 

instituțiile primordiale ale unei societăți, ale cărei rezultate influențează evoluția indivizilor în 

comunitate. 

  Școala este instituția socială în care se realizează educația într-un mod organizat. 

Această instituție este un factor decisiv al formării unui individ pregătit să contribuie la 

dezvoltarea societății, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învățământ este cel care dă 

școlii rolul decisiv în formarea generațiilor.
1
 

  Educația este fenomenul de transmitere a experienței generațiilor adulte și a culturii 

către generațiile de copii, în scopul pregătirii lor pentru integrarea socială. 

  În stadiu incipient, copiii se încadrează diferit în mediul şcolar, un nou mediu pentru 

ei, fapt datorat în principal, condiţiilor în care s-a făcut socializarea primară în mediul 

familial. Astfel şi probabilitatea de a se încadra în categoria celor cu risc ridicat de a deveni 

devianţi este diferită. Cu toate acestea, studiile de specialitate au subliniat faptul că, prin 

anumite caracteristici ale sale, sistemul de învăţământ dăruieşte şanse în mod egal tuturor 

copiilor de a deveni devianţi, practic indiferent de disponibilitatea lor pentru devianţă. 

 “Odată cu intrarea copilului în mediul şcolar, etiologia devianţei şcolare se 

îmbogăţeşte cu o serie de factori ce ţin de funcţionarea şcolii ca instituţie, de procesul de 

socializare din şcoală şi de procesul educaţional ca atare”.
2
 

  În acest fel, la o serie de factori cu rol determinant în apariţia comportamentului 

deviant care ţin de personalitatea elevilor, de erori în socializarea familială se adaugă şi 

factorul şcolar. În condiţiile în care aceşti factori acţionau împreună fără a se cunoaşte astfel 

în mod exact căruia dintre ei îi revine prioritatea în declanşarea şi menţinerea devianţei 

                                                           
1
 S. Cristea, Managementul organizației școlare, Editura EDP, București, 1996, p.96 

2
L.Bauman, R.Richie, Adolescenţii o problemă, părinţii un necaz , Editura Antet, Oradea, 1995, p.120 
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şcolare, mulţi dintre teoreticieni au apelat la un concept explicativ, dar de o mare ambiguitate 

- inadaptarea şcolară. Ambiguitatea sa rezultă din faptul că este dificil de stabilit o diferenţă 

specifică între devianţa şcolară şi inadaptarea şcolară, ceea ce îi îndreptăţeşte pe unii autori să 

le considere ca fiind sinonime.  

 “O situaţie ambiguă o întâlnim la definirea termenului ca dificultate de a se integra 

într-o instituţie şcolară, întâlnim şi o o altă semnificaţie. Situaţia copilului care nu are 

comportamente normale într-o clasă sau într-o şcoală pentru una sau mai multe din cauzele 

următoare”
3
: 

 nivel mental inferior celui necesar pentru înţelegerea disciplinelor prevăzute 

(deficienţi mintal, întârziaţi psihic sau organic) sau formă de inteligenţă (practică, 

teoretică etc.) neconvenabilă pentru învăţământul respectiv; 

 deficienţe senzoriale sau locomotorii care nu îi permit să urmeze şcoala; 

 întârziere şcolară datorită unor lacune în cunoştinţele acumulate; 

 comportament incompatibil cu o viaţă de grup (nu respectă regulile impuse, nu acceptă 

autoritatea, este agresiv cu colegii sau profesorii etc.); 

 dificultăţi specifice în învăţământ (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) ce pot antrena 

tulburări în domeniul afectiv. 

 Cristina Neamţu consideră adaptarea şcolară ca fiind “o formă specială de adaptare 

socială prin care se observă măsura în care elevul reuşeşte să răspundă cerinţelor educaţionale 

(atât cu privire la conduită, cât şi la însuşirea informaţiilor).”
4
 

 Adaptarea şcolară înseamnă astfel existenţa unui raport de compatibilitate între natura 

cerinţelor şcolare şi posibilităţile subiective ale elevului de a le realiza.Opusă adaptării şcolare 

este inadaptarea şcolară care indică absenţa acestei compatibilităţi, cauzele aparţinând fie 

elevilor, fie şcolii, fie ambelor părţi. 

 Rezolvarea conflictelor înseamnă că ,toate părţile implicate ajung în mod liber la un 

acord , după ce au redefinit şi reperceput relaţiile dintre ele şidupă ce au făcut evaluarea, adică 

au examinat şi luat în calcul toate elementele relevante ale relaţiilor.
5
 

 Mass-media, cercetãrile si statisticile oficiale arată o expansiune a fenomenului 

violenței școlare în ultimele decenii în mai multe țări ale lumii, astfel încât creșterea violenței 

                                                           
3
Adrian Neculau, Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii, Editura Polirom, Iaşi, 2000, pp.191-

192 
4
Cristina Neamţu, Devianța școlară, Editura Polirom, Iași, 2003, p.33 

5
John Burton, Frank Dukes, Conflict: Practices in Management, Settlement and Resolution, New York 

, 1990 
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în școală a devenit cea mai expusă evoluție din câmpul educației formale.
6
 În prezent, cultura 

adolescenților pare a fi centratã pe violență, fenomen la care au contribuit în mod relativ egal 

familia, școala, industria divertismentului si mass-media (cercetarea efectuată de 

Consiliul National al Audiovizualului din România arăta că în anul 2005, 57% din video-

clipurile publicitare pentru lansarea de albume de muzicã conțineau violență, iar în 

programele televiziunilor din România, primul loc este deținut de violența fizicã urmatã de 

cea psihologică). 

Dacă inițial în educația școlară predomină violența profesorului asupra elevilor, 

democratizarea educației a realizat o deplasare a violenței direcționată către elevi , canalizând-

o invers. Totodată, violența în școală este una din cele mai accentuate forme de violență 

împotriva copiilor, iar sensibilitatea publicului față de acest fenomen a crescut în ultimii ani, 

multe guverne europene luând decizia de a introduce violența pe agenda lor de lucru.
7
 

 Violența școlară este un fenomen extrem de complex, cu ramificații multiple: în 

familie, societate, școală, asupra propriei persoane și asupra culturii. Diversele ei forme sunt 

interconectate și au o dinamică specifică: violență importată din afara școlii, dar și violența 

generată de sistemul școlar; violența adulților împotriva elevilor dar și violența elevilor 

împotriva profesorilor.
8
 

  O problemă inițială în cercetarea amănunțită a violenței școlare o reprezintă definirea 

acesteia, “identificarea” acelor comportamente care pot fi incluse în acest fenomen. Această 

problemă este cu atât mai complexă cu cât în literatura de specialitate există diverse definiții 

și tipologii ale violenței. Astfel, unii autori clasifică violența în funcție de gravitatea formelor 

de manifestare, referindu-se la:  

 manifestări paroxistice (crimă, viol, etc.); 

  forme obișnuite (provocări, „grosolănii”, conflicte, insulte).
9
 

  Alți autori definesc tipurile de violență școlară după trei criterii:  

 delictele (furturi, lovituri, rasism, insulte);  

 climatul școlar (relațiile dintre elevi, dintre adulții din școală, precum și cele dintre 

elevi și adulți);  

 insecuritatea (violențe resimtite și de elevi și de cadrele didactice).
10

  

                                                           
6
 Adrian Neculau, Psihologie socială. Aspecte contemporane, Editura Polirom, Iași, 1996 

7
 G.Ferreol, A.Neculau, Violența în mediul școlar, Editura Polirom, Iași, 2003 

8
 Melania Top, Școala, un spațiu al violenței, www.asociatia-profesorilor.ro, articol accesat pe data de 

11.02.2014 
9
 Idem, G.Ferreol, A.Neculau, 2003 

10
 E.Débarbieux, La violence en milieu scolaire, Editura ESF, Paris, 1999 

http://www.asociatia-profesorilor.ro/
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  Pornind de la acesti indicatori, se face distincție între mai multe forme ale violenței: 

 violențele din afara școlii, care provin din mediul înconjurător; 

 violențele din școală, care se referă la conduitele elevilor care nu s-au integrat în 

normele școlare (abateri în timpul orelor de curs, discuții în timpul orelor, neatenție 

etc.);  

 violențele antiscolare determinate chiar de situația școlară (eșec școlar, orientări 

inadecvate, răspunsuri la violențele instituționale).
11

  

Conform unei alte clasificări, violența cuprinde următoarele feluri: 

- violența fizică, care include faptele de gravitate maximă: omoruri voluntare sau tentative de 

omor, violuri, lovituri și răniri voluntare grave, furturi armate sau cu uz de violență, vătămări 

corporale, tâlhării;  

- violența economică, forma care privește bunurile materiale (distrugeri, degradări de bunuri); 

- violența morală care preia forme ce pot fi puse în relație cu conceptul de autoritate și 

raporturile de dominație.
12

 

  La nivel general, violența poate fi de două feluri:  

 violența fizică (lovituri, agresiuni fizice, etc.);  

 violența psihologică (injurii, țipete, amenințări, hărțuire, tachinare, poreclire, etc.); 

violența psihologică poate să fie atât verbală, cât și non-verbală. 

  Cea mai mare problemă pe care o întâlnim în cazul violenței psihologice este aceea 

că de cele mai multe ori este considerată o situație normală, tolerabilă în cadrul unei școli, în 

actualul context social, deoarece o regăsim în toate segmentele vieții sociale (în mass-media, 

în cadrul familiei, etc.).  În mediul școlar, cele mai întâlnite forme ale violenței psihologice 

sunt cele referitoare la trăsăturile fizice sau psihice ale colegilor, comportament determinat de 

cele mai multe ori din cauza vârstei elevilor, aceștia devenind la adolescență mai atenți și mai 

critici cu privire la aceste aspecte. 

  De asemenea, adolescenții folosesc violența psihologică asupra colegilor de la școală 

sau asupra profesorilor fie pentru a obține atenția celorlalți, cu scopul de a deveni populari, fie 

pentru a dobândi control și autoritate. Psihologii consideră că astfel de comportamente au 

două cauze: 

 cauze interne, precum anxietatea, depresia sau probleme în controlarea emoțiilor 

negative (furie, supărare, invidie);  

                                                           
11

 Op.cit., G.Ferreol, A.Neculau, 2003 
12

 J.C. Chesnais,. Histoire de la violence, Editura Laffont, Paris, 1981 



6 
 

 cauze externe, precum imposibilitatea de a rezolva probleme, rigiditate cognitivă, lipsa 

capacității de înțelegere a consecințelor. 

  În funcție de sexul agresorului, scopul violenței psihologice asupra unei persoane 

sunt diverse, astfel:  

 dacă agresorul este băiat, el exercită violență psihologice pentru intimidare, control, 

dominare și sentiment de siguranță personală, deoarece consideră că torționarul nu 

poate să fie la rândul său agresat, funcționând astfel ca un ciudat sistem de apărare.  

 Dacă agresorul este fată, ea exercită violență psihologică pentru manipulare, rănirea 

sentimentelor, marginalizarea/izolarea victimei, sau chiar pentru cruzime.
13

 

  Totuși, de cele mai multe ori, cel mai nociv efect al violenței psihologice nu se 

răsfrânge asupra persoanei agresate, ci asupra agresorului. Conform studiilor psihologice și 

sociologice, elevii care obișnuiesc să folosească violența psihologică întâlnesc următoarele 

repercursiuni:  

 Performanțe școlare scăzute; 

 Clădirea impresiei că violența este forma acceptabilă de rezolvare a oricărui 

conflict; 

 Imagine negativă în ochii colegilor și a profesorilor; 

 Marginalizare; 

 Sentimente de izolare, singurătate; 

 Acte deviante mult mai grave la vârsta adultă.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Dominica Petrovai, Modificări comportamentale agresive. Curs, Centrul de Educație Emoțională și 

Comportamentală pentru Copii ”Salvați Copiii”, 2010 
14

 M.Jigău,  A.Liiceanu, L.Preoteasă, Violenţa în şcoală, Editura Alpha , Bucureşti, 2006 
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2. Metodologia cercetării 

 

2.1.Metoda de cercetare  

În realizarea studiului, s-a folosit metoda anchetei de opinie, pe bază de chestionar 

administrat de către operatorii de teren. Ancheta de opinie este metoda cea mai utilizată în 

cercetarea sociologică, fiind cea mai cunoscută şi cea mai complex în acelaşi timp şi are drept 

scop identificarea informaţiilor referitoare la un grup social dat şi este prezentată sub formă 

cuantificabilă. „Ancheta socială prezintă o valoare deosebită prin faptul că ea constituie o 

modalitate ştiinţifică de investigare, adesea singura disponibilă, a universului subiectiv al 

vieţii sociale - opinii, atitudini, satisfacţii, aspiraţii, convingeri, cunoştinţe, interese etc. - 

de ordin individual şi colectiv (de grup).  

Trebuie avut în vedere şi faptul că în desfăşurarea anchetei sociale pot să apară 

multe erori, unele datorate modului defectuos de lucru, altele datorate lipsei de cooperare 

din partea subiecţilor, erori ce trebuie prevenite printr-un control 

sistematic  asupra  calităţii  activităţilor.”
15

 

Concomitent cu realizarea cercetării în școlile din Dolj, același chestionar (tradus) va 

fi aplicat și în Turcia, pentru o comparație ulterioară a celor două seturi de rezultate. 

Tehnica de investigare (instrumentul de măsurare): Pentru a atinge obiectivele 

studiului au fost elaborate două chestionare adresate după cum urmează:  

 Unul dintre acestea a avut ca respondenți profesorii și a conținut 32 de întrebări 

plus întrebările socio-demografice. Din cele 32 de întrebări ale chestionarului, 

28 dintre acestea au fost formulate sub forma scalei Likert; 

 Cel de-al doilea chestionar a fost adresat elevilor și a fost compus din 43 de 

întrebări, plus cele socio-demografice. Elevii respondenți au fost selectați din 

clasele: a 8-a, a 10-a și a 12-a. Totodată, din cele 43 de întrebări ale 

chestionarului, 41 au fost sub forma unei fișe Likert. 

 Chestionarul este medoda utilizată cel mai mult în cercetările socio-umane, acesta 

incluzând o succesiune de întrebări având ca finalitate obţinerea de răspunsuri lămuritoare în 

abordarea şi rezolvarea temei de cercetare.  În cercetările sociologice chestionarul este utilizat 

atât pentru culegerea datelor obiective (vârstă, sex, nivel de şcolaritate, venituri etc.), cât şi a 

                                                           
15

 Septimiu Chelcea, Metodologia cercetării sociologice, Editura Economică, Bucureşti, 2007 
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celor subiective (opinii, atitudini, aspiraţii, trebuinţe etc.). Întrebările scrise au funcţie de 

indicatori. Succesiunea lor este logică (de la particular la general sau invers; de la trecut la 

prezent şi apoi la viitor), dar şi psihologică (de la întrebările de stabilire a contactului psihic la 

cele esenţiale pentru verificarea ipotezelor cercetării; de la cele neutre la cele încărcate 

emoţional. 

  În cadrul celor două chestionare s-a folosit măsurarea intensității și dimensiunii 

fenomenului de violență prin utilizarea scalei Likert.  

   Scala Likert este o scală folosită în psihometrie pentru măsurători operate cu ajutorul 

chestionarelor. Scala poartă numele inventatorului său, psihologul Rensis Likert.  Scala Likert 

este o scală ordinală adică este este o scală nominală pe care s-a introdus o relaţie de ordine. 

La fel ca şi în cazul scalei nominale nu există o ierarhie intrinsecă a valorilor măsurate dar ele 

au la bază o ordine distinctă bazată pe o ierarhie extrinsecă. Cu alte cuvinte valorile măsurate 

sunt ordonabile pe baza unei relații de ordine.
16

  

   Se alcătuieşte un set de propoziţii (întrebări) care reprezintă afirmaţii cu caracter 

favorabil sau nefavorabil la adresa stimulului care face obiectul investigaţiei. Se aplică 

chestionarul unei populații stabilite conform scopului de măsurare. Atunci când sunt învitați 

să răspundă la un chestionar calibrat ca instrument de măsură pe o scală Lickert subiecții 

trebuie să specifice nivelul de acord respectiv dezacord față de afirmațiile din chestionar. 

  Scala Likert este cea mai cunoscută scală ordinală și este utilizată în studiile de 

atitudine. Este utilizată pe scară largă în studiile de cercetare și uneori este referită ca scală de 

rating deși nu înseamnă același lucru.  

  Caracteristica principală a unei scale ordinale este aceea că permite măsurararea 

gradului de diferenţă, însă nu diferenţa specifică dintre mărimile măsurate. Scala ordinală nu 

permite operaţii aritmetice asupra categoriilor. Nu se va putea preciza niciodată care este 

mărimea diferenţei dintre două categorii deoarece nu se va putea preciza niciodată care este 

diferenţa dintre “mulțumit“ şi “foarte mulțumit“ avută în vedere de subiecţi. Este o scală des 

folosită în marketing sau cercetarea satisfacţiei şi atitudinii. 

 

2.2. Eșantionul cercetării 

Grupul ţintă: Este alcătuit din persoanele implicate în sistemul școlar românesc, 

respondenții fiind, în funcție de tipul chestionarelor, elevi sau profesori. 

Perioada de culegere a datelor: 15-31 ianuarie 2014 

                                                           
16

 Alvin Burns, Ronald Burns, Basic Marketing Research, Editura Pearson Education. New Jersey, 

2008 
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Perioada de descărcare: 03- 07 februarie 2014 

Perioada de prelucrare statistică a datelor: 08-11 februarie 2014 

Volumul şi structura eşantionului: Cercetarea sociologică a fost realizată pe un eşantion de 

879 de respondenţi, repartizați după cum urmează:  

 Chestionarul adresat elevilor – 582 respondenți; 

 Chestionarul adresat profesorilor – 297 respondenți; 

  Cercetarea face parte din proiectul ”Let’s remove the most devastating threat, 

psihological violence, out of our society”, cu numărul de referință 13-PR-31-DJ-TR, proiect 

finanțat de Comisia Uniunii Europene. 

 

2.3. Conceptele utilizate în conceperea cercetării 

Concepte folosite în cadrul cercetării:  

1. Conflict – neînțelegere, dezacord, întâlnirea unor interese diferite din partea a 

două sau mai multe părți. Conflictul poate lua forme morale sau fizice, fiind inițiat de o 

situație controversată, o divergență; 

2. Mediul școlar – mediul școlar este creeat în jurul instituției de învățământ, unde 

se predau diverse discipline, unde elevii deprind aptitudini profesionale și sociale; 

3. Elev – persoană (minor) care învață într-o unitate școlară sau care este instruită, 

fiind școlar, ucenic, învățăcel, etc.; 

4. Mediator școlar – persoană instruită să mijlocească înțelegeri între două părți 

aflate în conflict (2 sau mai mulți elevi; elev-profesor; etc.) 

5. Familie – forma socială de bază, întemeiată inițial de un bărbat și o femeie prin 

căsătorie sau concubinaj și din descendenții acestora. Este forma esențială de comunitate 

umană, fiind alcătuită din oameni legați prin consangvinitate, înrudire sau adopție; 

6. Cadru didactic – persoană cu o pregătire avansată într-un anumit domeniu de 

activitate și care predă o materie/disciplină într-o unitate de învățământ; 

7. Violență – comiterea unui act violent, prin contrângere sau prin forță ; 

8. Violență psihologică – reprezintă actele de agresiune ce vizează emoțiile unei 

persoane, în special rănile emoționale ce nu sunt vindecate, și anume: excluderea, 

respingerea, izolarea, criticarea, amenințăile, coruperea, umilirea, ironia, ignorarea, sau 

chiar gelozia. 

9. Hărțuire – a nu lăsa în pace o persoană, prin crearea unor neplăceri sau prin 

deranjarea insistentă pe o anumită temă.  
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  În lipsa unui sistem de monitorizare a faptelor de violenţă în mediul școlar si a unei 

definiţii acceptate unanim de factorii de decizie, care să permită culegerea de informaţii 

structurate în funcţie de anumite criterii (tip de comportament agresiv, vârsta elevilor cu astfel 

de conduite), cercetarea, care a avut un caracter explorator, a realizat numai o evaluare 

globală, o estimare a dimensiunii fenomenului.  

  Având în vedere că manifestările de violenţă într-o anumită unitate scolară pot afecta 

negativ imaginea acesteia, este posibil ca răspunsurile oferite de unii dintre subiecţii 

chestionaţi, cel puţin sub anumite aspecte, să reflecte numai parţial realitatea. 

 

2.4. Obiectivele cercetării privind violența psihologică în școli 

   Obiectivele cercetării privind violența în școli pot fi rezumate astfel:  

Pentru chestionarul aplicat elevilor: 

- Aflarea gradului de satisfacție al elevilor cu privire la unitatea de învățământ la care 

studiază; 

- Investigarea fenomenelor sociale specifice adolescenților, întâmplate în mediul școlar; 

- Aflarea frecvenței cu care apar conflicte și situații violente în școlile respondenților; 

- Cercetarea fenomenului de violență psihologică și modurile sub care acesta apare; 

- Investigarea modului în care violența psihologică și fizică influențează dezvoltarea 

elevilor; 

- Cercetarea opiniei elevilor cu privire la activitatea cadrelor didactice; 

- Aflarea opiniei elevilor cu privire la cine poate rezolva conflictele apărute în mediul 

școlar; 

- Investigarea încrederii pe care elevii respondenți o acordă părinților când vine vorba 

de conflicte violente apărute în mediul școlar; 

 

Pentru chestionarul aplicat profesorilor: 

- Cercetarea frecvenței cu care apar agresiuni fizice asupra cadrelor didactice; 

- Investigarea modului în care este exercitată violența psihologică în cadrul instituțiilor 

de învățămând; 

- Cercetarea relației profesorilor cu elevii și cu părinții acestora; 
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- Aflarea opiniei cadrelor didactice cu privire la actele de violență (fizică și psihologică) 

ale elevilor; 

- Investigarea modului în care unii profesori își pot pierde obiectivitatea în acordarea 

notelor sau a sancțiunilor la clasă; 

- Aflarea opiniei cadrelor didactice cu privire la motivele situațiilor de violență 

psihologică dintre elevi și profesori; 

- Cercetarea opiniei profesorilor cu privire la diminuarea violenței psihologice în școlile 

românești. 

 

2.5. Ipotezele cercetării privind violența în școli 

Chestionarul aplicat elevilor    

 Ipotezele acestei cercetări sunt:  

  1. Respondenții au moduri relativ diferite de a percepe și de a recunoaște actele de 

violență psihologică exercitate asupra lor, sau exercitate de către aceștia, astfel procentele 

celor care vor admite că au fost implicați în fapte de violență psihologică vor fi minime;  

  2. Elevilor le va fi mai ușor să recunoască actele de violență psihologică de o gravitate 

mai mică, precum amenințări (scrise sau verbale) sau ignorare, decât țipete, injurii sau 

umilințe. 

  3. În România, conflictele de tip etnic sau religios sunt la un nivel minim, uneori 

putându-se pune în discuție chiar discriminarea pozitivă, în anumite privințe. Astfel, 

anticipăm că proporția celor care vor declara că sunt criticați din cauza etniei sau credințelor 

religioase va fi foarte mică, sub 5 procente. 

  4. Fiind la vârsta adolescenței, elevii intervievați vor afirma că sunt mai des criticați 

din cauza aparenței, a gusturilor, a vieții personale, etc., acest lucru fiind o urmare a 

teribilismului specific acestei perioade din viața lor. 

  5. Anticipăm procente mai crescute în cazul neînțelegerilor cu profesorii, din cauza 

conflictelor la orele de curs, a temelor sau a notelor. 

  6. Deși vor admite că primesc des insulte, injurii sau amenințări, procentul celor care 

vor declara că sunt loviți, agresați fizic sau hărțuiți sexual va fi minim. 

  7. În opinia respondenților, violența psihologică apare mai des între elevi, decât între 

elevi și profesori. Totuși, datorită sistemului de funcționare al instituțiilor de învățământ, 
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considerăm că persoana cea mai de temut în ochii elevilor este un cadru didactic, din cauza 

anumitor factori socio-psihologici, cum ar fi respectul față de vârstă, ierarhia, teama de 

pedeapsă, etc. 

 

Chestionarul aplicat profesorilor 

Ipotezele acestei cercetări sunt: 

  1. Respondenții acestui chestionar vor minimaliza pe cât posibil fenomenul violenței 

din școli, fapt datorat păstrării aparențelor și reputației instituției de învățământ unde lucrează.  

  2.  Actele de violență psihologică și fizică vor avea un procent mic, majoritatea 

profesorilor vor declara existent rară sau chiar nulă a acestora în cadrul instituției în care 

lucrează. 

  3. Cel puțin un sfert din totalul respondenților acestui chestionar vor reclama 

comportamentul negativ al elevilor, în cadrul orelor, fapt ce duce la deteriorarea procesului de 

învățare. Totuși, acest procent nu se va regăsi și în întrebările destinate faptelor exacte ale 

elevilor, astfel vom avea certitudinea existenței unui fenomen, dar nu și modurile în care 

acesta este exercitat. 

 4. Întrebați dacă sunt sprijiniți de conducerea școlii, profesorii vor avea o anumită 

reticență în a răspunde onest. 

  5. Întrebați care sunt motivele apariției violenței psihologice, profesorii se vor exclude 

pe ei înșiși ca posibili factori ai acestui fenomen, alegând în mare parte variantele de răspuns 

care îi ”exonorează” , fapt care va însemna cumularea unor procente mici pentru variante de 

răspuns precum slaba pregătire a profesorilor, comportamentul neadecvat al profesorilor, 

sau comunicarea insuficientă.  

  6. Aceeași situație ca la ipoteza numărul cinci va apărea și atunci când cadrele 

didactice vor fi chestionate în legătură cu măsurile care ar trebui să fie luate pentru 

diminuarea violenței psihologice în instituțiile de învățământ. Astfel, considerăm că profesorii 

vor indica în primul rând variante precum o educație mai strictă a copilului în familie, 

parteneriat cu familiile elevilor și cu comunitatea, etc. și foarte puțini dintre aceștia vor alege 

variante precum o pregătire mai bună a profesorilor și o comunicare mai bună cu elevii,  
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3. Rezultatele chestionarului aplicat elevilor privind violența psihologică în 

școală 

 

 

Genul respondenților 

Feminin 55,2% 

Masculin 44,8% 

Total 100% 

 

 

 

 

Clasa de studiu a respondenților 

Clasa a 12-a 34,7% 

Clasa a 10-a 34,2% 

Clasa a 8-a 31,1% 

Total 100% 
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Nivelul veniturilor familiei 
Mediu 82,5% 

Ridicat 12,7% 

Scăzut 4,8% 

Total 100% 
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Nivelul educațional al mamei 
Studii universitare 42,2% 

Studii liceale 34,0% 

Studii gimnaziale 12,4% 

Studii primare 11,2% 

Analfabetă 0,2% 

Total 100% 

 

 

 

 

Nivelul educațional al tatălui 
Studii universitare 42,9% 

Studii liceale 35,2% 

Studii gimnaziale 14,3% 

Studii primare 7,4% 

Analfabetă 0,2% 

Total 100% 
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Locul de reședință al familiei 
Urban 73,0% 

Rural 27,0% 

Total 100% 
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Locuiești cu familia? 

Da 89,5% 

Nu 10,5% 

Total 100% 

 

 

 

 

Ești mulțumit/ă de școala în care înveți?     
Da 71,9% 

Parțial 24,7% 

Nu 3,4% 

Total 100% 
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Ești mulțumit/ă de locul unde ești cazat? 

-pentru respondenții care au răspuns NU la întrebarea nr.6- 

Da 78,3% 

Parțial 16,7% 

Nu 3,3% 

Ns/Nr 1,7% 

Total 100% 
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Da
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Dacă ai avea oportunitatea, ce școală ai prefera? 

Aș merge la aceeași școală 76,1% 

Aș merge la altă școală 21,3% 

Nu aș merge la nicio școală, aș învăța acasă 

singur 

0,3% 

Aș pleca în străinătate 0,2% 

Ns/Nr 2,1% 

Total 100% 
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1.Oportunitățile de a mă exprima îmi sunt 

restricționate / împiedicate 

Niciodată 44,0% 

Rareori 31,4% 

Uneori 20,1% 

Adesea 2,6% 

Întotdeauna 1,9% 

Total 100% 
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  Trei sferturi dintre elevii incluși în eșantionul acestei cercetări au afirmat că 

oportunitățile de exprimare le sunt restricționate rareori sau chiar niciodată, în timp ce 20,1% 

consideră că exprimarea le este împiedicată uneori.  

  Totodată, 4,5 procente dintre respondenți au declarat că oportunitățile lor de exprimare 

sunt restricționate adesea și chiar întotdeauna. 

  Tot mai mulți adolescenți întâmpină probleme în relaționare în toate privințele vieții 

lor sociale, începând cu grupul de prieteni până la colegii de la școală sau părinți, frați, etc. 

Totodată, aceasta este vârsta la care se inițiază relațiile cu sexul opus, stabilindu-se noi 

raporturi și reguli de comunicare și conduită. 

 

2. Sunt întrerupt fără niciun motiv  

Niciodată 41,0% 

Rareori 33,0% 

Uneori 21,3% 

Adesea 3,8% 

Întotdeauna 0,9% 

Total 100% 
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  74% dintre respondenții acestui studiu au afirmat că sunt întrerupți fără motiv rareori 

sau chiar niciodată. De asemenea, 21,3% consideră că sunt uneori întrerupți fără un motiv 

rezonabil.  

  Totuși, 4,7% dintre elevii intervievați sunt de părere că sunt întrerupți fără motiv 

adesea sau întotdeauna. 

 

 

3. Se țipă la mine în fața altora. 

Niciodată 59,3% 

Rareori 23,4% 

Uneori 11,2% 

Adesea 4,6% 

Întotdeauna 1,5% 

Total 100% 
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  Țipetele fac parte din cazurile de violență psihologică, destul de frecvente în unitățile 

școlare din România. Întrebați dacă s-au aflat în situația de a țipa cineva la ei, 72,7 procente 

din totalul respondenților au ales variantele niciodată și rareori. Totodată, 11,2% dintre 

respondenți au afirmat că se țipă la ei uneori, în timp ce 6,1% au declarat că acest lucru se 

întâmplă des. 

 

4. Sunt certat pe un ton ridicat. 

Niciodată 41,7% 

Rareori 29,7% 

Uneori 21,7% 

Adesea 4,8% 

Întotdeauna 2,1% 

Total 100% 
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  Este demonstrat faptul că adolescenții gândesc în termeni preciși, concreți, în timp ce 

adulții operează cu noțiuni abstracte, privind lucrurile în profunzime. De aceea adulții țin cont 

și de latura etică a unui fapt, gândindu-se și la consecințele actelor săvârșite. Totuși, 

adolescenții necesită timp și răbdare să dobândească aceste principii.  

  Când doi indivizi își pierd firea și încep să vorbească aprins, pe un ton ridicat, 

posiblitatea de a rezolva problema care stă la baza disputei scade semnificativ. Tonul ridicat 

face argumentele mai greu de înțeles, chiar dacă aparent individul are impresia că își expune 

ideea într-un mod mai ferm. 

  71,4% din elevii intervievați au afirmat că se întâmplă rareori sau chiar niciodată să fie 

certați pe un ton ridicat, în timp ce 21,7% au indicat că acest lucru se întâmplă uneori.  

  Totodată, 6,9 procente din totalul respondenților au declarat că sunt des sau chiar 

întotdeauna certați pe un ton ridicat. 

 

5. Viața mea personală este criticată. 

Niciodată 62,7% 

Rareori 20,3% 

Uneori 11,5% 

Adesea 3,3% 
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Întotdeauna 2,2% 

Total 100% 

 

 

 

  În rândul adolescenților, viața lor personală este unul din subiectele de discuție 

preferate, astfel se nasc foarte multe discuții contradictorii cu privire la stilul vestimentar, 

preferințele personale, grupul de prieteni, modul de petrecere a timpului liber, etc.  

  În cadrul studiului realizat, 83 de de procente dintre elevii intervievați au declarat că 

viața lor personală este criticată foarte rar sau chiar niciodată, în timp ce 11,5% au admis că 

acest lucru se întâmplă uneori.  

  Totodată, 4,5% dintre respondenți au afirmat că sunt criticați cu privire la viața 

personală adesea sau întotdeauna. 

 

6. Sunt amenințat verbal sau în scris 

Niciodată 81,7% 

Rareori 12,5% 

Uneori 4,1% 

Adesea 1,4% 
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Întotdeauna 0,3% 

Total 100% 

 

 

 

  Peste 90% dintre elevii intervievați au afirmat că primesc rareori sau chiar niciodată 

amenințări, scrise sau verbale, în timp ce 4,1% pățesc asta uneori. Totodată, 1,7 procente 

dintre respondenți au indicat că sunt amenințați destul de des. 

 

7. Sunt deranjat prin tot felul de mijloace de 

comunicare (SMS, apeluri telefonice, 

facebook etc.). 

Niciodată 61,6% 

Rareori 20,6% 

Uneori 12,2% 

Întotdeauna 2,9% 

Adesea 2,7% 

Total 100% 
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  Post-modernismul a adus era comunicării tehnologizate, astfel încât majoritatea 

indivizilor, în special adolescenții, folosesc sms-urile, rețelele sociale, etc. pentru a ține 

legătura cu prieteni, rude sau chiar simple cunoștințe din mediul virtual. Astfel, nu sunt rare 

situațiile în care elevii folosesc telefonul mobil în timpul orelor, deranjându-și astfel profesorii 

sau chiar colegii. 

  Totuși, când au fost întrebați dacă sunt deranjați de mijloacele de comunicare, 81,7% 

dintre elevi au afirmat că acest lucru se întâmplă rareori sau niciodată, iar 12,2% au optat 

pentru Uneori. De asemenea, 5,6 procente dintre respondenți se declară deranjați adesea sau 

întotdeauna de mijloacele de comunicare cum ar fi sms-urile, apelurile telefonice, rețelele 

sociale, etc. 

 

8. Dorința mea de a comunica este respinsă 

prin gesturi și priviri. 

Niciodată 65,4% 

Rareori 20,8% 

Uneori 11,0% 

Adesea 2,1% 

Întotdeauna 0,7% 
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Total 100% 

 

 

  Teribilismul specific adolescenților trădează la aceștia de multe ori, gesturi non-

verbale răutăcioase la adresa altora, fie prieteni, colegi sau chiar membri ai familiei. Conform 

acestui studiu, 86,3% dintre respondenți nu consideră că dorința lor de comunicare este 

respinsă prin gesturi sau priviri, în timp ce 11 procente consideră că acest lucru se întâmplă 

uneori.  

  Totodată, doar 2,8% dintre elevii chestionați au afirmat că dorința lor de a comunica 

cu ceilalți este foarte des respinsă prin limbajul non-verbal al celor din jur. 

 

9. Cei din jurul meu se abțin să îmi 

vorbească. 

Niciodată 69,4% 

Rareori 18,6% 

Uneori 9,5% 

Adesea 1,5% 

Întotdeauna 1,0% 

Total 100% 
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  88 de procente dintre respondenți consideră că situațiile în care cei din jurul lor se 

abțin să le vorbească sunt foarte rare sau chiar inexistente, în timp ce 9,5% admit că acest 

lucru se întâmplă uneori.  

  Doar 2,5% dintre respondenți consideră că persoanele din jur se abțin să le vorbească, 

în mod repetat sau chiar mereu. 

 

10. Sunt tratat ca și cum nu aș fi de față. 

Niciodată 75,7% 

Rareori 14,9% 

Uneori 7,7% 

Adesea 1,2% 

Întotdeauna 0,5% 

Total 100% 
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  90,6% dintre elevii chestionați susțin că situațiile în care sunt tratați ca și cum nu ar fi 

de față sunt foarte rare, sau chiar inexistente, în timp ce 7,7 procente consideră că acest lucru 

se întâmplă uneori. Astfel, doar 1,7% dintre respondenți declară că sunt tratați destul de des ca 

și cum nu ar fi de față. 

 

11. Prietenii mei sunt împiedicați să îmi 

vorbească. 

Niciodată 86,8% 

Rareori 6,9% 

Uneori 4,5% 

Adesea 0,9% 

Întotdeauna 0,9% 

Total 100% 
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  95,7% dintre respondenți au afirmat că întâlnesc rareori sau chiar niciodată cazuri în 

care prietenii lor sunt împiedicați să le vorbească, în timp ce 4,5% au parte uneori de acest 

lucru. Doar 1,8% dintre elevi au declarat că au parte des de situații în care prietenii lor sunt 

împiedicați să le vorbească. 

 

12. Intenționat nu sunt invitat la activități 

precum distracții sau aniversări. 

Niciodată 71,1% 

Rareori 19,1% 

Uneori 6,2% 

Întotdeauna 1,9% 

Adesea 1,7% 

Total 100% 
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  Puțin peste 90 de procente dintre respondenții studiului au afirmat că se întâmplă 

rareori, sau chiar niciodată, să nu fie invitați la aniversări sau petreceri organizate de colegi, în 

timp ce 6,2% au declarat că acest lucru se întâmplă uneori. Doar 3,6 procente din totalul 

elevilor intervievați au afirmat că se întâmplă adesea sau chiar mereu să nu fie invitați la 

petreceri și aniversări ale colegilor. 

 

13.Oamenii mă vorbesc de rău în absenţă. 

Rareori 33,4% 

Niciodată 27,5% 

Uneori 26,6% 

Adesea 6,5% 

Întotdeauna 6,0% 

Total 100% 
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  60,9% dintre elevii intervievați sunt de părere că sunt vorbiți de rău în absență foarte 

rar sau chiar deloc, în timp ce 26,6% consideră că acest lucru se întâmplă totuși, uneori.  

  Totuși, 12,5 procente dintre respondenți sunt de părere că, atunci când nu sunt de față, 

sunt vorbiți de rău foarte des sau chiar întotdeauna. 

 

14. Zvonuri nefondate despre mine sunt 

inventate şi împrăştiate. 

Niciodată 40,1% 

Rareori 26,3% 

Uneori 21,1% 

Adesea 8,4% 

Întotdeauna 4,1% 

Total 100% 
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  Zvonurile și bârfele sunt frecvente în rândul elevilor, poate chiar să fie asimilată ca 

fiind o componentă a procesului de socializare adolescentin. Totuși, 66,5% dintre elevii 

incluși în eșantionul acestui studiu au declarat că rareori, sau chiar niciodată, sunt inventate 

zvonuri nefondate despre ei.  

  În același timp, 21,1% dintre respondenți consideră că uneori sunt inventate și 

împrăștiate zvonuri nefondate despre ei, în timp ce 12,5% au pățit acest lucru foarte des. 

 

15.Sunt umilit și batjocorit. 

Niciodată 88,3% 

Rareori 8,4% 

Uneori 2,6% 

Adesea 0,5% 

Întotdeauna 0,2% 

Total 100% 
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   88,3% dintre respondenți au declarat că niciodată nu sunt umiliți sau batjocoriți, în 

timp ce 8,4% pățesc acest lucru rareori, iar 2,6% uneori. Doar 0,7% dintre elevii intervievați 

au afirmat că sunt des umiliți sau batjocoriți. 

 

16.Sunt tratat ca și când aș avea probleme 

psihice. 

Niciodată 93,3% 

Rareori 3,6% 

Uneori 1,9% 

Adesea 0,7% 

Întotdeauna 0,5% 

Total 100% 
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  93,3% dintre respondenți au declarat că niciodată nu sunt tratați ca și când ar avea 

probleme psihice, în timp ce 3,6% pățesc acest lucru rareori, iar 1,9% uneori. Doar 1,2% 

dintre elevii intervievați au afirmat că sunt des tratați ca și când ar avea probleme psihice.. 

 

 

17.Sunt batjocorit datorită bolii sau 

handicapului meu. 

Niciodată 98,4% 

Rareori 0,9% 

Uneori 0,7% 

Total 100% 
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  98,4% dintre respondenții acestei cercetări au afirmat că nu au fost niciodată 

batjocoriți din cauza unei boli sau a vreunui handicap pe care îl au sau l-au avut. Totuși, 0,9% 

dintre respondenți au afirmat că acest lucru s-a întâmplat rareori, iar 0,7% uneori. 

 

18.Mi se imită gesturile astfel încât să fiu 

devalorizat. 

Niciodată 74,2% 

Rareori 15,6% 

Uneori 7,6% 

Adesea 1,7% 

Întotdeauna 0,9% 

Total 100% 
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  89,8% dintre respondenți au afirmat că se întâmplă rar, sau chiar niciodată, să le fie 

imitate gesturile cu scopul de a fi devalorizați, în timp ce 7,6 procente dintre elevii intervievați 

au afirmat că li se întâmplă acest lucru uneori. Doar 2,6% dintre respondenți au declarat că se 

întâmplă adesea sau întotdeauna să le fie imitate gesturile. 

 

 

19.Sunt supus presiunilor datorită credinţei 

mele religioase. 

Niciodată 93,4% 

Rareori 3,4% 

Uneori 2,4% 

Întotdeauna 0,5% 

Adesea 0,3% 

Total 100% 
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  Conflictele ivite din pricina credințelor și practicilor religioase au existat din cele mai 

vechi timpuri, fiind astfel normal ca și în cadrul unei instituții de învățământ să fie divergențe 

pe această temă. Totuși, 93,4% dintre respondenți au afirmat că nu au fost niciodată criticați 

din cauza credințelor religioase, în timp ce 3,4% au ajuns în această situație rareori.  

  Totodată, 2,4% dintre elevii intervievați au declarat că uneori sunt criticați din cauza 

credinței religioase, în timp ce 0,8% au pățit acest lucru în mod repetat. 

 

20. Sunt supus presiunilor și criticat din 

cauza înclinațiilor mele politice. 

Niciodată 95,0% 

Rareori 4,0% 

Întotdeauna 0,5% 

Uneori 0,3% 

Adesea 0,2% 

Total 100% 
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  94% dintre respondenții acestei cercetări au afirmat că nu au fost supuși criticilor 

niciodată din cauza înclinațiilor politice, în timp ce patru procente au pățit asta uneori.  

 

21.Modul în care mă îmbrac și aspectul meu 

fizic sunt criticate. 

Niciodată 60,2% 

Rareori 22,5% 

Uneori 12,9% 

Întotdeauna 2,7% 

Adesea 1,7% 

Total 100% 
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  Un stil vestimentar la modă este necesar oricărui adolescent, aspectele fizice fiind 

foarte importante la această vârstă. 82,7% dintre elevii intervievați au afirmat că li s-a 

întâmplat rar, sau chiar niciodată să fie criticați din cauza stilului vestimentar sau din cauza 

aspectului fizic. 

  Totodată, 12,9 procente dintre respondenți au fost criticați uneori din cauza aspectului 

fizic sau a vestimentației, în timp ce 4,4% au declarat că sunt criticați foarte des în această 

privință. 

 

22.Sunt umilit datorită vieții mele personale. 

Niciodată 90,3% 

Rareori 6,0% 

Uneori 2,1% 

Adesea 0,9% 

Întotdeauna 0,7% 

Total 100% 
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  Când vine vorba de viața personală, 90,3% dintre respondenți au afirmat că niciodată 

nu au fost umiliți din cauza acestei privințe, în timp ce 6% au pățit acest lucru rareori, iar 2,1 

procente uneori. Doar 1,6% din totalul elevilor intervievați au fost umiliți adesea sau 

întotdeauna din cauza vieții lor personale. 

 

23.Sunt supus presiunilor și criticat din cauza 

originii mele etnice. 

Niciodată 95,9% 

Rareori 1,9% 

Uneori 1,0% 

Adesea 0,9% 

Întotdeauna 0,3% 

Total 100% 
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  95,9% dintre respondenții acestei cercetări nu au fost niciodată criticați din cauza 

originii etnice, în timp ce 1,9% au afirmat că acest lucru s-a întâmplat rareori. Totodată, 1% 

dintre respondenți au fost supuși presiunilor uneori din cauza apartenenței etnice. Doar 1,2% 

din totalul respondenților au afirmat că sunt criticați des din cauza originilor etnice. 

  În multe state numărul tinerilor din şcoli care aparţin grupurilor de imigranţi a crescut 

în ultimii zece ani. Conflictele de origine rasială sunt prezente în numeroase ţări şi se regăsesc 

şi în mediul școlar. Elevii imigranţi şi cei aparţinând minorităţilor etnice sunt câteodată 

obiectul unor acte de rasism. În mod contrar, aceşti tineri pot aduce speranţe în şcoală, dar şi 

experienţe negative, cazuri de sărăcie şi frustrări din cauza situației sociale. Ca urmare a 

faptului că studiile sunt totuşi incomplete şi contrastante, este dificilă stabilirea unui grad de 

violenţă pentru un anumit grup etnic.
17

 

 

24.Sunt strigat şi se vorbeşte despre mine 

prin porecle. 

Niciodată 57,2% 

Rareori 19,6% 

                                                           
17

 P.K. Smith, K.Ananiadou, H. Cowie, Interventions to reduce school bullying, inclusă în Canadian 

Journal of Psychiatry, 2003, nr. 48, pp.591-592 
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Uneori 11,7% 

Adesea 6,2% 

Întotdeauna 5,3% 

Total 100% 

 

 

  76,8% dintre elevii intervievați au afirmat că sunt strigați prin porecle rareori, sau 

chiar niciodată, în timp ce 11,7% au parte uneori de acest lucru. Totodată, 11,5% dintre 

respondenți sunt strigați după porecle adesea, sau chiar tot timpul. 

 

25.Deciziile mele sunt mereu criticate și 

contestate. 

Niciodată 46,9% 

Rareori 35,6% 

Uneori 14,8% 

Adesea 1,7% 

Întotdeauna 1,0% 

Total 100% 
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 82,5% dintre respondenți au afirmat că deciziile lor sunt contestate rareori, sau chiar 

niciodată, în timp ce 14,8% au declarat că deciziile lor sunt criticate uneori. Totodată, 2,7 

procente dintre respondenți au declarat că deciziile lor sunt foarte des criticate. 

 

26.Îmi sunt adresate gesturi sau remarci cu 

implicații sexuale. 

Niciodată 79,6% 

Rareori 10,3% 

Uneori 6,5% 

Adesea 1,9% 

Întotdeauna 1,7% 

Total 100% 
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  89,9% dintre elevii intervievați au afirmat că le sunt adresate remarci și gesturi cu 

implicații sexuale rareori, sau chiar niciodată. Totodată, 6,5% dintre respondenți primesc 

uneori remarci cu implicații sexuale, în timp ce, pentru 3,6% dintre elevii chestionați 

remarcile sau gesturile sexuale sunt un lucru ce se întâmplă adesea sau întotdeauna. 

   

   

27.Deși urmăresc lecțiile în clasă, sunt 

atenționat de profesorii mei. 

Niciodată 43,6% 

Rareori 27,0% 

Uneori 18,9% 

Adesea 5,3% 

Întotdeauna 5,2% 

Total 100% 
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  70,6% dintre respondenți au declarat că se întâmplă rar sau niciodată să fie atenționați 

pe nedrept în clasă de către profesori, în timp ce, pentru 18,9% dintre elevi acest lucru se 

întâmplă uneori.  

  Totuși, 10,5% dintre elevii intervievați sunt foarte des sau mereu mustrați de profesori, 

deși urmăresc lecțiile în clasă. 

 

28.Sunt amenințat fizic și verbal. 

Niciodată 86,1% 

Rareori 10,1% 

Uneori 2,6% 

Adesea 0,9% 

Întotdeauna 0,3% 

Total 100% 
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  Violența școlară apare din ce în ce mai mult în atenția societății contemporane și este 

abordată în special de instituțiile specializate și de organizații nonguvernamentale, puse în 

alertă de amploare pe care o capătă acest fenomen, chiar în absența unor statistici riguroase și 

comparabile, la diferite nivele. O diversitate de forme de violență ușoară sau moderată, dar și 

evenimente tragice apărute în mass-media, aduse la cunoștință audienței largi, reprezintă 

semnul vizibil al unui stil de socializare care valorizează de multe ori în mod pozitiv violența, 

în lipsa unor strategii de diminuare și rezolvare a conflictelor. 

  Societatea în ansamblu percepe cu creșterea acestui fenomen ca fiind unul care 

necesită o atenție sporită, incluzându-l în problematica complexă a violenței specifice 

tinerilor, tratându-l ca un factor care fragilizează sau împiedică o societate care se dorește 

funcțională. 

  Conform acestui studiu, amenințările fizice și/sau verbale sunt rare în școlile 

românești, 96,2% dintre respondenți au afirmat că primesc amenințări de acest gen rareori, 

sau chiar niciodată, în timp ce 2,6 procente sunt amenințați uneori fizic sau verbal și doar 

1,2% în mod repetat. 
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29.Am fost supus la ușoare agresiuni fizice 

pentru a fi intimidat. 

Niciodată 79,1% 

Rareori 15,3% 

Uneori 4,1% 

Adesea 1,2% 

Întotdeauna 0,3% 

Total 100% 

 

 
  În școli a existat întotdeauna violență. Violența în școli nu este un fenomen social cu 

totul nou. Totuși, acest fenomen este astăzi mult mai prezent în viața cotidiană, în cea mai 

mare parte datorită canalelor media. Alain Mouchoux considera că școala a fost întotdeauna 

asociată cu violența. Istoria educației, a praxisului educațional – indiferent că vorbim despre 

spațiul privat al familiei sau de cel instituționalizat, al școlilor și internatelor– evidențiază 

acest lucru.
18

 

                                                           
18

 Cf. Cezar Bîrzea, The preventon of violence in everyday life: civil society contribution. Forum 18-19 

Nov.2002, Consiliul Europei, Strasbourg, Integrated project Responses to violence in everyday life in a 

democratic society, p.12 
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  Întrebați dacă au fost agresați fizici cu scopul de a fi intimidați, 94,4% dintre 

respondenți au afirmat că acest lucru se întâmplă rareori, sau chiar niciodată. Totodată, 4,1% 

dintre elevi au fost supuși uneori la ușoare agresiuni fizice, în timp ce 1,5 procente sunt supuși 

des la astfel de agresiuni. 

 

 

30.Sunt hărțuit sexual. 

Niciodată 96,9% 

Uneori 1,2% 

Rareori 0,9% 

Adesea 0,5% 

Întotdeauna 0,5% 

Total 100% 

 

 
  96,9% dintre elevii intervievați nu au fost niciodată hărțuiți sexual, în timp ce 1,2 

procente au afirmat că se întâmplă uneori să fie hărțuiți. Totodată, variantele rareori, adesea 

și întotdeauna au cumulat la această întrebare sub 1%. 
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  Majoritatea statisticilor arată că tendinţa de a fi victimă a violenţelor descreşte adesea 

cu vârsta pe durata anilor de şcoală.
19

 Acest lucru se poate explica prin faptul că potenţialele 

victime, din ce în ce mai puternice, devin, de asemenea, mai abile în a scăpa de agresiuni. Cu 

toate acestea, numărul autorilor care comit violenţe creşte către mijlocul şi până la sfârşitul 

adolescenţei. Comportamentele de asumare a riscurilor şi încălcare a normelor se înmulţesc şi 

sunt cel mai adesea sancţionate de către bande pe măsură ce elevii îşi parcurg anii 

adolescenţei.
20

 Anumite forme de violenţă, cum ar fi hărţuirea sexuală şi hărţuirea sau 

agresiunea ca urmare a orientării sexuale, joacă un rol relativ minor înainte de intrarea la 

gimnaziu.  

 

31.Primesc insulte care îmi lezează 

încrederea în sine. 

Niciodată 70,3% 

Rareori 19,2% 

Uneori 8,1% 

Adesea 2,2% 

Întotdeauna 0,2% 

Total 100% 

 

                                                           
19

 P.K. Smith (coord.), Violence in schools: The response in Europe,  Londra, Editura Routledge 

Falmer, 2003 
20

 J. Arnett, Reckless behavior in adolescence: A developmental perspective,  Developmental Review, 

1992, 12, 339–373. 
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  89,5% dintre elevi nu primesc insulte niciodată sau doar rareori, în timp ce 8,1% au 

afirmat că sunt insultați uneori. Totodată, 2,4 procente dintre respondenți au afirmat că sunt 

insultați adesea, sau chiar întotdeauna. 

 

32.Sunt amenințat cu scăderea notelor. 

Niciodată 58,6% 

Rareori 18,9% 

Uneori 12,0% 

Întotdeauna 5,7% 

Adesea 4,8% 

Total 100% 
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  Peste trei sferturi dintre elevii intervievați sunt amenințați cu scăderea notelor de către 

profesori rar, sau chiar niciodată, în timp ce 12% dintre elevi pățesc asta uneori.  

  Totuși, 10,5 procente dintre respondenți sunt amenințați cu scăderea notelor în mod 

repetat, adesea sau întotdeauna. 

 

33.Sunt amenințat cu pedepse disciplinare. 

Niciodată 72,6% 

Rareori 13,4% 

Uneori 8,6% 

Adesea 2,7% 

Întotdeauna 2,7% 

Total 100% 
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  Pedeapsa disciplinară este sancțiunea aplicată unui elev pentru încălcarea regulilor 

instituției de învățământ în care acesta învață. Profesorul poate apela la acest tip de sancțiune 

atunci când consideră că este nevoie de mai mult decât o simplă mustrare sau atenționare. 

Totuși, intensitatea aceste sancțiuni este relativă, în funcție de sistemul de valori al factorilor 

implicați. 

  86 de procente dintre elevii incluși în eșantionul acestui studiu sunt amenințați rareori, 

sau chiar niciodată, cu pedepse disciplinare de către profesorii lor, în timp ce 8,6 procente au 

parte de astfel de amenințări uneori. Astfel, doar 5,4% dintre elevi sunt amenințați săptămânal 

sau chiar zilnic cu pedepse disciplinare. 

 

34.Sunt tras la răspundere pentru faptele 

altora. 

Niciodată 57,5% 

Rareori 25,3% 

Uneori 12,4% 

Adesea 3,3% 

Întotdeauna 1,5% 

Total 100% 
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  O caracteristică a adolescentului din ziua de azi este tendința de a da vina pe altcineva 

pentru nereușite sau pentru greșelile făcute. Simțul răspunderii este ceva ce lipsește la 

majoritatea adolescenților, aceștia fiind tentați să ”arunce” mereu vina pe colegi, rude, 

profesori sau părinți.  

  Conform cercetării noastre, pentru 82,8% dintre respondenți se întâmplă foarte rar să 

fie trași la răspundere pentru faptele altor persoane, în timp ce 12,4% susțin că acest lucru se 

întâmplă uneori. Totodată, aproape cinci procente din totalul respondenților consideră că li se 

întâmplă foarte des să fie trași la răspundere pentru acțiuni ale altor persoane. 

 

35.Îmi sunt stricate/deteriorate lucrurile care 

îmi aparțin. 

Niciodată 66,4% 

Rareori 20,4% 

Uneori 10,3% 

Adesea 2,6% 

Întotdeauna 0,3% 

Total 100% 
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34.Sunt tras la răspundere pentru faptele altora. 
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  86,8% dintre elevii intervievați au afirmat că se întâmplă rar, sau chiar deloc, ca 

lucrurile lor să fie stricate/deteriorate de colegi sau alte persoane din instituția de învățământ, 

în timp ce, pentru 10,3 procente dintre respondenți acest lucru se întâmplă uneori. Doar 2,9% 

dintre respondenții acestui studiu au declarat că se întâmplă foarte des ca lucrurile lor 

personale să fie deteriorate, de către colegi sau alte persoane din cadrul școlii. 

 

36.Sunt pedepsit fără motiv. 

Niciodată 73,8% 

Rareori 14,9% 

Uneori 8,1% 

Adesea 2,2% 

Întotdeauna 1,0% 

Total 100% 
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  88,7% dintre respondenți consideră că sunt pedepsiți fără motiv foarte rar, sau chiar 

niciodată, în timp ce 8,1% sunt de părere că acest lucru se întâmplă totuși, uneori. Doar 3,2 

procente dintre elevi consideră că sunt pedepsiți foarte des fără motiv. 

 

37.Mi se dau foarte multe teme, astfel încât 

este imposibil să le fac în timpul acordat. 

Niciodată 37,8% 

Rareori 22,0% 

Uneori 20,3% 

Întotdeauna 11,5% 

Adesea 8,4% 

Total 100% 
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  Întrebați dacă profesorii le dau prea multe teme, 59,8% dintre elevii intervievați au 

afirmat că acest lucru se întâmplă rareori, sau chiar niciodată, în timp ce 20,3% consideră că 

uneori le este imposibil să facă toate temele în timpul pe care îl au la dispoziție. 

  Totodată, 19,9 procente dintre respondenții acestei cercetări sunt de părere că temele 

date de profesori sunt imposibil de realizat din cauza timpului limitat pe care îl au la 

dispoziție. 

 

38.Mi se reamintesc continuu greșelile pe 

care le fac. 

Niciodată 38,2% 

Rareori 34,4% 

Uneori 16,0% 

Adesea 6,2% 

Întotdeauna 5,2% 

Total 100% 
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  72,6% dintre elevi au declarat că sunt puși foarte rar în situația de a li se repeta 

greșelile făcute, în timp ce 16 procente dintre respondenți consideră că le sunt reamintite 

greșelile făcute în trecut. Totodată, 11,4% dintre respondenți sunt de părere că greșelile pe 

care le-au făcut de-a lungul timpului sunt reamintite foarte des de cei din jurul lor. 

 

39.Violența psihologică se întâmplă în special 

între elevi. 

Niciodată 32,2% 

Rareori 30,1% 

Uneori 20,1% 

Adesea 13,1% 

Întotdeauna 4,5% 

Total 100% 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Niciodată Rareori Uneori Adesea Întotdeauna

38,2% 

34,4% 

16,0% 

6,2% 
5,2% 
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  Majoritatea lucrărilor de analiză a fenomenului violenței școlare susțin ideea conform 

căreia conflictele dintre elevi reprezintă cea mai răspândită formă de violență școlară, dar 

indică acest tip de violență ca unul nespecific spațiului școlii deoarece se poate manifesta și în 

afara acestuia, în orice grup de copii și adolescenți. În aceeași sferă, comportamentele 

neadecvate dintre elevi identificate în cercetarea realizată are caracteristici specifice spațiului 

școlii. Analiza frecvenței acestora, a contextului în care se manifestă si a posibililor factori 

demonstrează totuși că există un context specific al violenței psihologice dintre elevi, 

determinat de diverși factori școlari: statutul de elev, relația elev-profesor, climatul școlar și 

cultura școlară etc.  

  62,3% dintre respondenți sunt de părere că violența între elevi apare foarte rar, sau 

chiar niciodată, în timp ce 20,1% consideră că acest lucru se întâmplă uneori.  

  Totodată, 17,6% dintre elevii intervievați sunt de părere că violența psihologică apare 

foarte des între elevi. 

 

40.Violența psihologică se întâmplă în special 

între elev și profesor. 

Niciodată 52,4% 

Rareori 23,4% 
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39.Violența psihologică se întâmplă în special între elevi. 
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Uneori 16,0% 

Adesea 5,5% 

Întotdeauna 2,7% 

Total 100% 

 

 

  Trei sferturi dintre respondenți sunt de părere că violența psihologică între elevi și 

profesori apare foarte rar, sau chiar niciodată, în timp ce 16% consideră că acest lucru se 

întâmplă uneori.  

  Totodată, 8,2% dintre elevii intervievați sunt de părere că violența psihologică apare 

foarte des între elevi și cadrele didactice. 

 

 

41. Violența psihologică se întâmplă în special 

între elevi și părinții altor elevi. 

Niciodată 65,6% 

Rareori 23,4% 

Uneori 7,9% 

Adesea 2,6% 
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Întotdeauna 0,5% 

Total 100% 

 

 

  89% dintre respondenți sunt de părere că violența între elevi și părinții altor elevi apare 

foarte rar, sau chiar niciodată, în timp ce 7,9% consideră că acest lucru se întâmplă uneori.  

  Totodată, 3,1% dintre elevii intervievați sunt de părere că violența psihologică apare 

foarte des între elevi și părinții altor elevi. 

 

 

42. De cine te temi cel mai mult în școală? 

De un profesor 82,9% 

De un coleg 6,4% 

De nimeni 5,7% 

De părinții unui alt elev 3,1% 

De bacalaureat/teme/lucrări 0,2% 

Ns/Nr 1,7% 

Total 100% 
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  Întrebați cine este persoana de care se tem cel mai mult în școală, 82,9% dintre 

respondenți au afirmat că această persoană este pentru ei unul din profesori, în timp ce 6,4 

procente dintre elevi se tem cel mai mult de un coleg. Totodată, 5,7% dintre elevii intervievați 

au declarat că nu se tem de nimeni din cadrul școli, iar 3,1% de părinții unui alt elev.  

   

 

43. Când apare o situație conflictuală în 

școală, cui îi ceri ajutorul? 

Profesorului 22,9% 

Parintilor mei 22,9% 

Prietenilor mei (din școală) 13,8% 

O rezolv singur 13,4% 

Conducerii scolii 12,6% 

Prietenilor mei din afara școlii 8,0% 

Poliției 2,3% 

Consilierului școlar 0,9% 

Dirigintelui 0,8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
82,9% 

6,4% 5,7% 3,1% 
0,2% 1,7% 

42. De cine te temi cel mai mult în școală? 



64 
 

Unchiului/fratelui/vărului 0,5% 

Depinde de situație 0,1% 

Ns/Nr 1,9% 

Total 100% 

 

 

   Fiecare adolescent are nevoie de o persoană la care să apeleze atunci când are 

probleme, când se află într-o situație pe care o consideră critică. Astfel, câte 22,9 procente dintre 
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elevii intervievați apelează la părinți sau la unul dintre profesori atunci când apare o situație 

conflictuală.  

   Totodată, când apare un conflict, 13,8% dintre elevi apelează la un prieten din școală, 

în timp ce 13,4% preferă să rezolve singuri situația conflictuală, iar 12,6% se adresează 

conducerii instituției de învățământ.  

    Alte variante indicate de către respondenți sunt prietenii din afara școlii (8,0%) și 

poliția (2,3%), în timp ce variante precum dirigintele sau consilierul școlar au cumulat sub 1 

procent din răspunsurile elevilor. 

 

Unitatea de învățământ 

C.N. Elena Cuza 11,6% 

C.N.Carol I 11,6% 

C.N.Fratii Buzești 11,5% 

C.N. Nicolae Titulescu 6,2% 

Grup Școlar Traian Vuia 6,0% 

C.N. Economic Gh. Chițu 5,8% 

C.T. de Arte si Meserii C.Brâncuși 5,8% 

Gr. Sc. Henri Coandă 5,8% 

Liceul Stefan Odobleja 5,8% 

Gr.Sc.Ind.Transp.Căi Ferate Craiova 5,5% 

Liceul Tehnologic Auto 5,3% 

Școala cu clasele I-VIII nr.2. Traian 3,6% 

Școala cu clasele I-VIII nr.36 

Gh.Bibescu 

3,4% 

Școala cu clasele I-VIII nr.37 Mihai 

Eminescu 

3,4% 

Școala Generală nr.21 Gh. Țițeica 3,4% 

Școala cu clasele I-VIII nr.1 Obedeanu 2,9% 

Școala cu clasele I-VIII Leu 2,4% 

Total 100% 
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4. Rezultatele chestionarului aplicat profesorilor privind violența 

psihologică în școală 

 

 

 

1.Se răspândesc zvonuri nefondate despre 

mine. 
Niciodată 69,8% 

O data la câteva luni 27,9% 

De câteva ori pe lună 1,7% 

De câteva ori pe săptămână 0,3% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 

 

 

  Zvonurile sunt răspândinte în cadrul unei unități de învățămând, precum un virus, al 

cărui purtători pot să fie cadre didactice, elevii sau personalul auxiliar. Totodată, numeroase 

cercetări au arătat că adulții bârfesc mai mult și dezbat respectivul zvon pentru o mai mare 

perioadă de timp.  
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  Aproape 70% dintre respondenții acestei cercetări au afirmat că niciodată nu se 

răspândesc zvonuri despre ei în cadrul școlii, în timp ce 27,9 procente dintre cei intervievați 

au declarat că acest lucru se întâmplă o dată la câteva luni.  

  Puțin peste 2% dintre subiecții cercetării au admis că sunt răspândite diverse zvonuri 

despre ei, de câteva ori pe lună, de câteva ori pe săptămână, sau aproape zilnic. 

 

 

2.Am fost supus la ușoare agresiuni fizice 

pentru a fi intimidat 

Niciodată 97,6% 

O data la câteva luni 1,7% 

De câteva ori pe lună 0,7% 

Total 100% 

 

 

  Intimidarea înseamnă: ”a face să devină sau a deveni timid, a insufla cuiva sau a simți 

teamă, frică.”
21

 

  97,6 procente din totalul persoanelor intervievate au declarat că nu au fost supuse la 

agresiuni fizice niciodată. Astfel, doar 2,4% dintre respondenți au admis că o dată la câteva 

luni sau de câteva ori pe lună li se întâmplă să fie ușor agresați fizic pentru a fi intimidați. 

 

                                                           
21

 www.dexonline.ro 
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3.A. Sunt amenințat verbal de elevii mei 
Niciodată 94,0% 

O data la câteva luni 4,4% 

De câteva ori pe lună 1,3% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 

 

 

  Amenințările verbale sunt cauzate de experimentarea unor sentimente negative, a unor 

frustrări care ies la iveală în momentul respectiv. Problemele de la care pornesc amenințările 

verbale pot fi multiple: lipsa de comunicare, stresul, lipsa unei delimitări clare a rolurilor și 

ierarhiilor, neînțelegeri nerezolvate la momentul potrivit, tulburări comportamentale, etc. 

  Majoritatea respondenților au declarat că niciodată nu li s-a întâmplat să fie amenințați 

verbal de către elevi, în timp ce 4,4 procente au afirmat că acest lucru li se întâmplă o dată la 

câteva luni.  Totodată, 1,3% dintre profesorii respondenți sunt amenințați verbal de către elevi 

de câteva ori pe lună și doar 0,3% aproape zilnic. 

 

3.B. Sunt amenințat verbal de părinții elevilor 

Niciodată 94,6% 

O data la câteva luni 3,7% 

De câteva ori pe lună 0,7% 
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De câteva ori pe săptămână 0,7% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 

 

 

  94,6% dintre profesorii intervievați au declarat că niciodată nu li s-a întâmplat să fie 

amenințați verbal de către părinții elevilor, în timp ce 3,7 procente au afirmat că acest lucru li 

se întâmplă o dată la câteva luni.  Totodată, câte 0,7% dintre profesorii chestionați sunt 

amenințați verbal de către părinții elevilor de câteva ori pe lună sau de câteva ori pe 

săptămână. 

 

 

3.C. Sunt amenințat verbal de colegi 

Niciodată 97,0% 

O data la câteva luni 2,4% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

De câteva ori pe săptămână 0,3% 

Total 100% 
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  97% dintre respondenți au afirmat că niciodată nu li s-a întâmplat să fie amenințați 

verbal de către colegii din unitatea de învățământ în care activează, în timp ce 2,4 procente au 

afirmat că acest lucru se întâmplă totuși, o dată la câteva luni.   

 

 

3.D. Sunt amenințat verbal de conducerea 

școlii 

Niciodată 95,6% 

O data la câteva luni 1,7% 

De câteva ori pe lună 1,7% 

Aproape zilnic 0,7% 

De câteva ori pe săptămână 0,3% 

Total 100% 
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  Peste 95% dintre respondenți au declarat că niciodată nu li s-a întâmplat să fie 

amenințați verbal de către conducerea școlii în care lucrează ca și cadre didactice. Totuși, câte 

1,7 procente au afirmat că acest lucru li se întâmplă o dată la câteva luni sau chiar de câteva 

ori pe lună.   

 

4.A. Am primit amenințări scrise de la elevi 

Niciodată 99,3% 

O data la câteva luni 0,7% 

Total 100% 
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  Peste 99 de procente dintre cadrele didactice intervievate au afirmat că nu au primit 

niciodată amenințări scrise de la elevi, doar 0,7% declarând că acest lucru se întâmplă o dată 

la câteva luni. 

 

4.B. Am primit amenințări scrise de la părinții 

elevilor 

Niciodată 98,7% 

O data la câteva luni 1,0% 

De câteva ori pe săptămână 0,3% 

Total 100% 
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  Aproape 99 de procente dintre cadrele didactice intervievate în cadrul acestui studiu au 

declaratt că nu au primit niciodată amenințări scrise de la părinții elevilor, în timp ce 1% au 

afirmat că acest lucru se întâmplă o dată la câteva luni. 

 

4.C. Am primit amenințări scrise de la colegi 

Niciodată 99,7% 

O data la câteva luni 0,3% 

Total 100% 

 

 

  99,7% dintre profesorii intervievați nu au fost puși niciodată în situația de a primi 

amenințări scrise de la colegii lor. 
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4.D. Am primit amenințări scrise de la 

conducerea școlii 

Niciodată 98,3% 

O data la câteva luni 1,0% 

De câteva ori pe lună 0,7% 

Total 100% 

 

 

  98,3% dintre cadrele didactice intervievate au declarat că nu au primit niciodată 

amenințări scrise din partea conducerii unitaății de învățătânt în care lucrează, în timp ce 1% 

au afirmat că li se întâmplă acest lucru cel puțin o dată la câteva luni, iar 0,7% pățesc acest 

lucru de câteva ori pe lună. 

 

5.Am fost filmat pe ascuns în timpul orelor. 

Niciodată 94,3% 

O data la câteva luni 5,7% 

Total 100% 
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  Odată cu apariția telefoanelor mobile moderne, cadrele didactice au trebuit să se 

confrunte cu încă o serie de dificultăți, în special cu înclinația multor elevi de a le utiliza în 

cadrul orelor, fie pentru divertisment, fie pentru a filma sau pentru a face poze. Astfel, 5,7% 

dintre profesorii intervievați în cadrul acestei cercetări au afirmat că au fost filmați în timpul 

orelor de către elevi, cel puțin o dată la câteva luni. Desigur, trebuie precizat că acestea sunt 

doar cazurile de care profesorii în cauză au aflat, astfel procentul cadrelor didactice care au 

fost filmate la orele de curs poate fi considerabil mai mare. 

  94,3% dintre respondenți au declarat că niciodată nu au fost filmați pe ascuns în timp 

ce predau la clasă.  

 

 

6.Au fost postate pe internet evaluări negative 

despre mine ca profesor. 

Niciodată 96,0% 

O data la câteva luni 3,0% 

De câteva ori pe lună 0,7% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 
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  96% dintre profesorii intervievați au afirmat că niciodată nu au fost postate pe internet 

evaluări negative despre activitatea didactică a lor, în timp ce 3 procente dintre respondenți au 

admis totuși că acest lucru se intâmplă o dată la câteva luni. 

 

 

7. Îmi sunt furate lucrurile personale. 

Niciodată 95,0% 

O data la câteva luni 4,7% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Total 100% 
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  Furtul nu este doar un act de indisciplină în cadrul unei școli, ci poate însemna un act 

infracțional dacă vine din partea unui adult, sau un semn de devianță comportamentală dacă 

este făcut de un elev. Astfel, 4,7% dintre respondenți au afirmat că, o dată la câteva luni le 

sunt furate lucruri personale, în timp ce 0,3 procente pățesc acest lucru de câteva ori pe lună.  

  Totuși, 95% dintre subiecții intervievați au declarat că niciodată nu le-au fost furate 

lucrurile personale. 

 

8. Imi este vandalizată mașina (Pană de 

cauciuc, zgârieturi etc.) 

Niciodată 95,3% 

O data la câteva luni 4,4% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Total 100% 
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  95,3% dintre profesorii intervievați au afirmat că niciodată nu le-a fost vandalizată 

mașina. Totuși, 4,4% dintre respondenți au declarat că o dată la câteva luni mașina le-a fost 

vandalizată, în timp ce 0,3% au declarat că acest lucru se întâmplă de câteva ori pe lună. 

 

 

9.Îmi sunt aruncate lucrurile personale. 

Niciodată 97,4% 

O data la câteva luni 1,3% 

De câteva ori pe lună 1,0% 

De câteva ori pe săptămână 0,3% 

Total 100% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Niciodată O data la câteva

luni

De câteva ori pe

lună

95,3% 

4,4% 

0,3% 

8. Imi este vandalizată mașina (Pană de cauciuc, 

zgârieturi etc.) 



80 
 

 

  97,4% dintre respondenții acestei cercetări afirmă că niciodată nu le-au fost aruncate 

lucrurile personale. Totuși, 1,3% dintre profesori au declarat că acest lucru se întâmplă o dată 

la câteva luni, iar 1%  de câteva ori pe lună. 

 

10. Nu reușesc să îmi țin orele din cauza 

comportamentului nepotrivit al elevilor. 

Niciodată 75,4% 

O data la câteva luni 15,2% 

De câteva ori pe lună 7,1% 

De câteva ori pe săptămână 2,0% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Niciodată O data la

câteva luni

De câteva ori

pe lună

De câteva ori

pe săptămână

97,4% 

1,3% 
1,0% 0,3% 

9. Îmi sunt aruncate lucrurile personale. 



81 
 

 

  Comportamentele agresive, ignorante sau nepăsătoare ale elevilor par să apară din ce 

în ce mai des în școlile din România, astfel 15,2 procente dintre respondenții acestei cercetări 

au declarat că o dată la câteva luni ora este întreruptă din cauza unui comportament nepotrivit 

al elevilor, în timp ce 7,1% au afirmat că acest lucru se întâmplă de câteva ori pe lună, în timp 

ce, pentru 2 procente din cadrele didactice chestionate pățesc asta săptămânal.  

 

 

11.A. Sunt umilit de elevi. 

Niciodată 95,6% 

O data la câteva luni 3,4% 

De câteva ori pe lună 0,7% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 
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  95,6% dintre profesori nu se simt niciodată umiliți de elevi, în timp ce restul de 4,4 

procente dintre respondenți consideră că sunt umiliți de elevii lor o dată la câteva luni, de 

câteva ori pe lună sau chiar zilnic. 

 

 

11.B. Sunt umilit de părinții elevilor. 

Niciodată 96,0% 

O data la câteva luni 3,4% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

De câteva ori pe săptămână 0,3% 

Total 100% 
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  96% dintre profesori nu se simt niciodată umiliți de părinții elevilor, în timp ce restul 

de 4 procente dintre cei intervievați consideră că sunt umiliți de aceștia o dată la câteva luni, 

de câteva ori pe lună sau de câteva ori pe săptămână. 

 

 

11.C. Sunt umilit de colegi. 

Niciodată 97,6% 

O data la câteva luni 1,7% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

De câteva ori pe săptămână 0,3% 

Total 100% 
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  97,6% dintre profesori nu se simt niciodată umiliți de colegi, în timp ce restul de 3,4 

procente dintre respondenți se consideră umiliți de colegii lor o dată la câteva luni, de câteva 

ori pe lună sau de câteva ori pe săptămână. 

 

 

11.D. Sunt umilit de conducerea școlii. 

Niciodată 97,0% 

O data la câteva luni 2,7% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Total 100% 
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  97 de procente dintre profesorii intervievați nu se simt niciodată umiliți de conducerea 

școlii, în timp ce restul de 3% dintre respondenți consideră că sunt umiliți de membri ai 

conducerii școlii o dată la câteva luni sau de câteva ori pe lună. 

 

 

12.A. Am fost subiectul unor agresiuni din 

partea elevilor 

Niciodată 97,7% 

O data la câteva luni 1,7% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 
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  Din totalul profesorilor respondenți, doar 2,3 procente au afirmat că au fost agresați de 

către elevi, în timp ce 97,6%  din aceștia au optat pentru Niciodată la această întrebare. 

 

12.B. Am fost subiectul unor agresiuni din 

partea părinților elevilor 

Niciodată 96,7% 

O data la câteva luni 2,4% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

De câteva ori pe săptămână 0,3% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 
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  Din totalul profesorilor respondenți, 3,3 procente au afirmat că au fost agresați de către 

părinții elevilor, restul de  96,7%  au declarat că nu au fost niciodată subiectul unor agresiuni 

din partea părinților. 

  Părinții au uneori comportamente neadecvate față de profesori. Acestea au diferite 

forme: ironii, discutii aprinse, tipete, pâna la agresivitate fizică. Astfel de situații sunt generate 

de cele mai multe ori de nemulțumirea părinților față de atitudini și comportamente ale unui 

profesor, considerate violente sau nedrepte, manifestate în raport cu copilul lor sau de 

necunoașterea și neînțelegerea de către aceștia a unor aspecte care țin de școală (specificul 

curriculumului la un anumit nivel de învățământ, programul școlar, regulamentul școlar 

etc.).
22

  

  De asemenea, putem presupune ca aceste comportamente ale părinților au la bază o 

lipsa de încredere a acestora în școală ca mediu de educație și în cadrele didactice ca modele 

pentru copii. Ca urmare, apar uneori situații grave de agresivitate a părinților față de unii 

profesori, care determină un climat de insecuritate în spațiul școlii atât pentru cadre didactice, 

cât și pentru elevi.  

 

 

 

                                                           
22

 Mihaela Jigău, Aurora Liiceanu, Liliana Preoteasa, Violența în școală, Editura Alpha MDN, 

București, 2006, p.85 
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12.C. Am fost subiectul unor agresiuni din 

partea colegilor 

Niciodată 98,7% 

O data la câteva luni 1,0% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Total 100% 

 

 

  Din totalul profesorilor respondenți, doar 1,3 procente au afirmat că au fost agresați de 

colegi, în timp ce 98,7%  dintre aceștia au optat pentru Niciodată la această întrebare. 

 

 

12.D. Am fost subiectul unor agresiuni din 

partea conducerii școlii 

Niciodată 98,0% 

O data la câteva luni 1,3% 

Aproape zilnic 0,7% 

Total 100% 
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  Din totalul profesorilor respondenți, doar 2,3 procente au afirmat că au fost agresați de 

către elevi, în timp ce 97,6%  din aceștia au optat pentru Niciodată la această întrebare. 

 

 

13.A. Sunt înjurat de elevi 

Niciodată 91,7% 

O data la câteva luni 6,7% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Aproape zilnic 1,3% 

Total 100% 
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  Elevii pot avea uneori comportamente și cuvinte nepotrivite la adresa cadrelor 

didactice. Întrebați dacă au fost înjurați de elevi, 91,7% dintre respondenți au afirmat că acest 

lucru nu s-a întâmplat niciodată, doar 8,3 procente au declarat că sunt înjurați de elevii lor o 

dată la câteva luni (6,7%), de câteva ori pe lună (0,3%), sau aproape zilnic (1,3%). 

 

13.B. Sunt înjurat de părinții elevilor 

Niciodată 96,0% 

O data la câteva luni 2,4% 

Aproape zilnic 1,0% 

De câteva ori pe săptămână 0,3% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Total 100% 
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  96% dintre profesorii intervievați au afirmat că nu au fost niciodată înjurați de părinții 

elevilor. Totuși, 2,4% dintre respondenți au afirmat că părinții elevilor le adresează cuvinte 

injurioase o dată la câteva luni, 1% zilnic, în timp ce, câte 0,3% primesc injurii de câteva ori 

pe săptămână sau de câteva ori pe lună. 

 

13.C. Sunt înjurat de colegi 

Niciodată 97,7% 

O data la câteva luni 1,7% 

Aproape zilnic 0,3% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Total 100% 
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  97,7% dintre profesorii intervievați au afirmat că nu au fost niciodată înjurați de 

colegi. Totuși, 2,3% dintre respondenți au afirmat că se întâmplă să primească unele cuvinte 

injurioase de la unii dintre colegii lor. 

 

 

13.D. Sunt înjurat de conducerea școlii 

Niciodată 98,3% 

O data la câteva luni 1,0% 

Aproape zilnic 0,7% 

Total 100% 
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  98,3% dintre respondenții acestei cercetări au declarat că nu au fost niciodată înjurați 

de persoane din conducerea școlii. Totuși, 1,7% dintre respondenți au afirmat că sunt înjurați 

de persoane aflate în conducere o dată la câteva luni, sau chiar zilnic. 

 

 

14.A. Îmi sunt aduse acuzații false de către 

elevi 

Niciodată 85,1% 

O data la câteva luni 12,5% 

De câteva ori pe lună 1,7% 

Aproape zilnic 0,7% 

Total 100% 
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  85,1% dintre respondenți au afirmat că elevii nu le-au adus niciodată acuzații false. 

Totuși, 12,5% sunt de părere că o dată la câteva luni sunt acuzați fals de către elevi, 1,7% de 

câteva ori pe lună, în timp ce 0,7% se consideră acuzați în mod fals de către elevi aproape 

zilnic. 

 

14.B. Îmi sunt aduse acuzații false de către 

părinții elevilor 

Niciodată 89,5% 

O data la câteva luni 8,4% 

De câteva ori pe lună 0,7% 

De câteva ori pe săptămână 0,7% 

Aproape zilnic 0,7% 

Total 100% 
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  89,5% dintre cadrele didactice au afirmat că părinții elevilor nu le-au adus niciodată 

acuzații false. Totuși, 8,4% sunt de părere că o dată la câteva luni sunt acuzați fals de către 

unii părinți ai elevilor, iar câte 0,7% se consideră acuzați în mod fals de câteva ori pe lună, de 

câteva ori pe săptămână, sau aproape zilnic. 

 

 

14.C. Îmi sunt aduse acuzații false de către 

colegi 

Niciodată 87,8% 

O data la câteva luni 10,8% 

De câteva ori pe săptămână 0,7% 

Aproape zilnic 0,7% 

Total 100% 
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  87,8% dintre respondenți au afirmat că alți profesori nu le-au adus niciodată acuzații 

false. Totuși, 12,2% sunt de părere sunt acuzați fals de către colegii lor, o dată la câteva luni 

(10,8%), de câteva ori pe săptămână (0,7%) sau aproape zilnic (0,7%). 

 

 

14.D. Îmi sunt aduse acuzații false de către 

conducerea școlii 

Niciodată 92,6% 

O data la câteva luni 5,4% 

De câteva ori pe lună 1,0% 

Aproape zilnic 1,0% 

Total 100% 
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   92,6% dintre respondenți au afirmat că persoanele din conducerea școlii nu le-au adus 

niciodată acuzații false. Totuși, 5,4% sunt de părere că o dată la câteva luni sunt acuzați fals 

de către conducerea școlii, iar câte 1 procent dintre profesorii intervievați se consideră acuzați 

în mod fals de câteva ori pe lună, sau aproape zilnic. 

 

 

15. Conducerea școlii nu mă spijină. 

Niciodată 73,7% 

O data la câteva luni 9,8% 

Aproape zilnic 9,4% 

De câteva ori pe săptămână 3,7% 

De câteva ori pe lună 3,4% 

Total 100% 
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  Sprijinul din partea conducerii școlii este foarte important pentru un profesor, în 

situații precum aplicarea unei sancțiuni unui elev, sau în cazul unui conflict cu un părinte 

nemulțumit de notele sau performanțele școlare ale copilului său. Un astfel de suport din 

partea directorului sau a altor persoane aflate la conducerea școlii duce la obiectivitate și 

neutralitate în activitatea unui cadru didactic.  

  Astfel, aproape trei sferturi dintre respondenții acestui studiu au declarat că sunt 

sprijiniți de conducerea școlii, în timp ce 26,3 procente dintre profesorii intervievați se 

consideră nesprijiniți de membri conducerii, 9,8% afirmând că acest lucru se întâmplă o dată 

la câteva luni, 9,4% aproape zilnic, 3,7% de câteva ori pe săptămână, iar 3,4% de câteva ori 

pe lună. 

 

16.A. Nu pot fi obiectiv în notarea elevilor de 

teama de a nu provoca conflicte cu aceștia 

Niciodată 85,9% 

O data la câteva luni 6,7% 

Aproape zilnic 5,4% 

De câteva ori pe lună 1,7% 

De câteva ori pe săptămână 0,3% 

Total 100% 
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  Puterea de a rămâne obiectiv este o calitate necesară oricărui cadru didactic, însă pot 

apărea diverse obstacole în notarea obiectivă a elevilor. Astfel, o dată la câteva luni 6,7% 

dintre profesori nu rămân obiectivi în notarea elevilor de teama conflictului care s-ar iniția cu 

aceștia, în timp ce 5,4 procente au această problemă aproape zilnic. Totodată, 1,7% dintre 

respondenți au afirmat că li se întâmplă de câteva ori pe lună să nu fie obiectivi de frica 

izbucnirii unui conflict cu elevii, iar 0,3% fac acest lucru de câteva ori pe săptămână.  

  Totuși, 85,9% dintre cadrele didactice intervievate au afirmat că nu și-au pierdut 

niciodată obiectivitatea când dau note elevilor. 

 

16.B. Nu pot fi obiectiv în notarea elevilor de 

teama de a nu provoca conflicte cu părinții 

acestora 

Niciodată 85,5% 

O data la câteva luni 6,7% 

Aproape zilnic 6,1% 

De câteva ori pe lună 1,7% 

Total 100% 
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  85,5% dintre cadrele didactice chestionate au declarat că nu și-au pierdut niciodată 

obiectivitatea în notarea elevilor de teama conflictelor cu părinții acestora. 

  Totuși, o dată la câteva luni 6,7% dintre profesori nu rămân obiectivi în notarea 

elevilor de teama conflictului care ar putea să apară cu părinții acestora, în timp ce 6,1% au 

această problemă aproape zilnic. Totodată, 1,7% dintre respondenți au afirmat că li se 

întâmplă de câteva ori pe lună să nu fie obiectivi de frica izbucnirii unui conflict cu părinții 

elevilor. 

 

 

16.C. Nu pot fi obiectiv în notarea elevilor de 

teama de a nu provoca conflicte cu 

conducerea școlii 

Niciodată 90,3% 

Aproape zilnic 5,7% 

O data la câteva luni 3,0% 

De câteva ori pe lună 1,0% 

Total 100% 
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  85,5% dintre cadrele didactice chestionate au declarat că nu și-au pierdut niciodată 

obiectivitatea în notarea elevilor de teama conflictelor cu părinții acestora. 

  Totuși, o dată la câteva luni 6,7% dintre profesori nu rămân obiectivi în notarea 

elevilor de teama conflictului care ar putea să apară cu părinții acestora, în timp ce 6,1% au 

această problemă aproape zilnic. Totodată, 1,7% dintre respondenți au afirmat că li se 

întâmplă de câteva ori pe lună să nu fie obiectivi de frica izbucnirii unui conflict cu părinții 

elevilor. 

 

 

17.A. Trec cu vederea actele de indisciplină 

ale elevilor, de teama conflictului cu aceștia 

Niciodată 87,5% 

O data la câteva luni 8,8% 

De câteva ori pe lună 2,0% 

Aproape zilnic 1,7% 

Total 100% 
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  87,5% dintre cadrele didactice chestionate au declarat că nu au trecut niciodată cu 

vederea acte de indisciplină din partea elevilor de teama conflictelor cu aceștia. 

  Totuși, o dată la câteva luni 8,8% dintre profesori trec cu vederea unele acte de 

indisciplină ale elevilor de teama conflictului cu aceștia, în timp ce 2 procente au această 

problemă de câteva ori pe lună. Totodată, 1,7% dintre respondenți au afirmat că li se întâmplă 

zilnic să treacă cu vederea acte de indisciplină ale elevilor. 

 

 

17.B. Trec cu vederea actele de indisciplină ale 

elevilor, de teama conflictului cu părinții 

acestora 

Niciodată 91,7% 

O data la câteva luni 4,7% 

Aproape zilnic 2,0% 

De câteva ori pe lună 1,3% 

De câteva ori pe săptămână 0,3% 

Total 100% 
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  91,7% dintre profesorii intervievați au declarat că nu au trecut cu vederea niciodată 

actele de indisciplină ale elevilor de teama conflictelor cu părinții acestora. 

  În același timp, o dată la câteva luni 4,7% dintre profesori trec cu vederea unele acte 

de indisciplină ale elevilor de teama conflictului cu părinții acestora, în timp ce 2 procente 

întâlnesc această problemă zilnic. Totodată, 1,3% dintre respondenți au afirmat că li se 

întâmplă de câteva ori pe lună să treacă cu vederea acte de indisciplină ale elevilor din cauza 

fricii de a porni un conflict cu părinții acestora. 

 

 

17.C. Trec cu vederea actele de indisciplină 

ale elevilor, de teama conflictului cu 

conducerea școlii 

Niciodată 92,2% 

O data la câteva luni 5,1% 

Aproape zilnic 1,7% 

De câteva ori pe lună 1,0% 

Total 100% 
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  91,7% dintre profesorii intervievați au declarat că nu au trecut niciodată peste actele de 

indisciplină ale elevilor de teama conflictelor cu conducerea școlii. 

  În același timp, o dată la câteva luni 5,1% dintre profesori trec cu vederea unele acte 

de indisciplină ale elevilor de teama conflictului cu membrii conducerii, în timp ce 1,7 

procente fac acest lucru zilnic. Totodată, 1% dintre respondenți au afirmat că li se întâmplă de 

câteva ori pe lună să treacă cu vederea acte de indisciplină ale elevilor din cauza fricii de a 

porni un conflict persoane aflate în conducerea școlii. 

 

 

18. Îmi sunt imitate gesturile sau cuvintele. 

Niciodată 74,8% 

O 104ata la câteva luni 20,5% 

De câteva ori pe lună 2,4% 

De câteva ori pe săptămână 1,3% 

Aproape zilnic 1,0% 

Total 100% 
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  74,8% dintre respondenții acestei cercetări au declarat că nu le-au fost imitate gesturile 

sau cuvintele niciodată (de către elevi).  

  Totuși, 20,5 procente dintre profesorii intervievați au admis că, cel puțin o dată la 

câteva luni, le sunt imitate gesturile sau cuvintele specifice, în timp ce pentru 2,4% dintre 

respondenți, iar la 2,3 procente dintre persoanele intervievate, gesturile și cuvintele le sunt 

imitate săptămânal sau zilnic. 

 

19. Sunt supus presiunilor din cauza credinţei 

mele religioase. 

Niciodată 98,7% 

O data la câteva luni 0,7% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 
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  Credința religioasă a fost mereu un subiect de contradicție în cadrul unui grup social 

sau un colectiv de muncă, astfel pot apărea situații în care unele persoane sunt supuse 

presiunilor din cauza unor anumite obiceiuri, rituri sau credințe religioase.  

  Totuși, din cadrul acestui studiu reiese faptul că 98,7% dintre profesorii incluși în 

eșantion nu au avut probleme din cauza religiei practicate, doar 1,3 procente dintre 

respondenți afirmând contrariul. 

 

20.Sunt supus presiunilor  și criticat din cauza 

înclinațiilor mele politice. 

Niciodată 94,9% 

O data la câteva luni 3,4% 

Aproape zilnic 1,0% 

De câteva ori pe lună 0,7% 

Total 100% 
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  Preferințele politice ale unui individ pot fi adesea criticate în interiorul unui grup sau 

colectivitate, precum o școală. Astfel, pot să apară situații tensionate, în special în perioade de 

criză financiară la plan macrosocial sau în preajma alegerilor electorale. 

  Totuși, conform acestei cercetări, 94,9% dintre profesorii incluși în eșantion nu au 

avut probleme din cauza preferințelor politice, doar 5,1% dintre respondenți afirmând că 

primesc critici din această cauză, aceștia optând pentru o dată la câteva luni (3,4%), aproape 

zilnic (1%) și de câteva ori pe lună (0,7%). 

 

 

21. Modul în care mă îmbrac și aspectul meu 

fizic sunt criticate. 

Niciodată 90,3% 

O data la câteva luni 8,1% 

De câteva ori pe săptămână 1,0% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 
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  Fiecare individ are un stil vestimentar, preferințe vestimentare în viața de zi cu zi, 

acasă, la muncă, la evenimente, etc. Esti bine cunoscut faptul că la definirea stilului 

vestimentar contribuie personalitatea individului, gusturile, iar acest lucru poate influența 

părerea celorlalți, prieteni, colegi, cunoștințe, etc.  

  De asemenea, este bine cunoscut faptul că aspectul fizic al unei persoane poate 

influența atitudinea altor persoane, succesul în carieră, ș.am.d. Conform acestei cercetări, 

puțin peste 90 de procente dintre respondenți nu au fost niciodată criticați din cauza stilului 

vestimentar sau aspectului fizic.  

  Totuși, 8,1% dintre profesorii intervievați au afirmat că se întâmplă o dată la câteva 

luni să fie criticați din cauza vestimentației sau a aparențelor fizice, 1% de câteva ori pe 

săptămână, iar câte 0,3% de câteva ori pe lună sau zilnic. 

 

22. Sunt umilit datorită vieții mele private. 

Niciodată 98,0% 

O data la câteva luni 1,7% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 
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  Viața privată a unei persoane cuprinde o multitudine de elemente, printre care viața de 

familie, stilul de viață, etc. Astfel, viața privată contribuie esențial la opinia unui colectiv 

asupra unei persoane. În cadrul cercetării noastre, 98 de procente dintre respondenți afirmă că 

nu au fost niciodată criticați din cauza vieții private și doar 2% consideră că au fost umiliți din 

cauza modului în care își desfășoară activitățile private. 

 

 

23. Sunt supus presiunilor și criticat din cauza 

originii mele etnice. 

Niciodată 99,7% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 
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  Etnia reprezintă apartenența la un grup uman, determinat în timp și spațiu, caracterizat 

de trăsături, tradiții și obiceiuri culturale specifice. În cadrul acestui studiu, 99,7% dintre 

respondenți au declarat că nu au fost nicicând criticați din cauza originii etnice. 

 

24. Sunt strigat cu porecle. 

Niciodată 92,2% 

O data la câteva luni 5,1% 

Aproape zilnic 1,3% 

De câteva ori pe lună 0,7% 

De câteva ori pe săptămână 0,7% 

Total 100% 
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  Porecla este un ”supranume” atribuit unei persoane, de obicei denigrator, care are de 

obicei legătură cu o trăsătură caracteristică a aspectului fizic sau din cauza unei înâmplări 

întipărite în memoria unui grup.   

  Deși poreclele sunt un lucru uzual, des folosite, în cadrul cercetării noastre 92,2% 

dintre respondenți au declarat că nu sunt strigați după nicio poreclă. Totuși, 5,1 procente 

dintre profesorii intervievați au admis că, o dată la câteva luni, sunt strigați după o anume 

poreclă, 1,3% spun că li se întâmplă asta zilnic. De asemenea, câte 0,7% dintre respondenți 

sunt strigați după porecle de câte ori pe lună sau de câteva ori pe săptămână.  

 

25. Deciziile mele sunt mereu criticate și 

contestate 

Niciodată 86,3% 

O data la câteva luni 13,1% 

Aproape zilnic 0,3% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Total 100% 
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  86,3% dintre profesorii intervievați au afirmat că nu s-au confruntat cu situația în care 

deciziile lor să fie criticate și contestate. Totuși, 13,1 procente dintre respondenți au declarat 

că se întâmplă o dată la câteva luni ca deciziile lor să fie criticate și contestate. 

 

26. Îmi sunt adresate gesturi obscene. 

Niciodată 97,4% 

O data la câteva luni 2,0% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

De câteva ori pe lună 0,3% 

Total 100% 
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  97,4% dintre respondenții acestui studiu au declarat că nu le-au fost adresate niciodată 

gesturi obscene, doar 2,6% au afirmat contrariul. 

 

27. Sunt hărțuit/ă sexual. 

Niciodată 98,4% 

O data la câteva luni 1,3% 

Aproape zilnic 0,3% 

Total 100% 
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  Conform legii, hărțuirea sexuală este situatia in care este manifestat un comportament 

cu conotație sexuala, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea 

demnității unei persoane și, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, 

umilitor sau jignitor.  

  La locul de muncă hărţuirea unei persoane se face de obicei prin ameninţare sau 

constrângere în scopul de a obţine satisfacţii de natură sexuală, de către o persoană care 

abuzează de calitatea sau de influenţa pe care i-o conferă funcţia îndeplinită. 

  În cadrul cercetării noastre, 98,4% dintre respondenți au declarat că nu au fost 

niciodată hărțuiți sexual la locul de muncă, doar 1,6% au afirmat că sunt hărțuiți sexual o data 

la câteva luni sau chiar zilnic. 

 

28. Îmi sunt adresate remarci obscene. 

Niciodată 98,0% 

O data la câteva luni 1,3% 

Aproape zilnic 0,7% 

Total 100% 
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  98% dintre respondenții acestui studiu au declarat că nu le-au fost adresate niciodată 

remarci obscene, doar 2 procente au afirmat contrariul. Aceste procente sunt asemănătoare cu 

cele obținute la întrebarea numărul 26 (privind gesturile obscene) 

 

 

29. În opinia dumneavoastră, care sunt motivele 

situațiillor de violență psihologică dintre elevi și 

profesori. 

Educația pe care copilul o primește acasă 22,8% 

Dezinteresul elevilor 20,8% 

Comportamentul neadecvat al elevilor 19,1% 

Lipsa unor sancțiuni aspre în astfel de cazuri 13,5% 

Lipsa de obiectivitate a elevului în propria evaluare 12,6% 

Comportamentul neadecvat al profesorilor 3,1% 

Slaba pregătire a profesorilor 2,7% 

Subiectivitatea profesorului în evaluare 2,6% 

Vârsta profesorilor 1,3% 

Lipsa empatiei/toleranței 0,2% 

Comunicare insuficientă 0,1% 
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Alte motive 0,1% 

Ns/Nr 1,1% 

Total 100% 

 

 

  Violența psihologică reprezintă violența exercitată asupra sentimentelor, emoțiilor unei 

persoane și poate fi realizată prin excludere, respingere, criticare, amenințare, umilire, 

aducerea de injurii și cuvinte denigrante, ignorare, chiar și prin gelozie. Violența psihologică 

poate fi aplicată prin limbajul verbal (țipete, insulte, ridiculizare, denigrare, etc.) sau prin 

limbajul nonverbal.  

  Întrebați care sunt motivele violenței psihologice dintre elevi și profesori, 22,8% dintre 

profesorii intervievați au ales educația pe care copilul o primește acasă, 20,8% dezinteresul 

elevilor, iar 19,1% au optat pentru comportamentul neadecvat al elevilor. Din primele trei 

opțiuni, putem observa lipsa de obiectivitate a respondenților în legătură cu acest subiect, prin 

intermediul variantelor care îi implică și îi scoate vinovați doar pe elevi, profesorii fiind de 

părere că violența psihologică apare din lipsa educației, cea primită acasă, nu și cea de la 

școală, dar și prin comportamentul  și modul de a se purta al elevilor în cadrul instituției de 

învățământ.  
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de violență psihologică dintre elevi și profesori. 
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  Totodată, următoarele două variante alese de respondenți sunt lipsa unor sancțiuni 

aspre (13,5%) și subiectivitatea elevului în propria evaluare. Alte variante indicate de 

profesorii intervievați au fost:  comportamentul neadecvat al profesorilor (3,1%), slaba 

pregătire a profesorilor (2,7%), subiectivitatea profesorului în evaluare (2,6%) și vârsta 

profesorilor (1,3%). 

 

30. În opinia dumneavoastră, ce măsuri ar trebui 

luate pentru diminuarea violenței psihologice în 

școală? 

O educație mai strictă a copilului în familie 17,3% 

Respectarea fermă a regulamentelor instituției de 

învățământ 

16,4% 

Parteneriat cu familiile elevilor și cu comunitatea 15,6% 

O comunicare mai bună cu elevii 15,0% 

Ședințe de consiliere/proiecte educative/de 

informare 

11,6% 

Angajarea unei persoane cu aptitudini profesionale 

(mediator, psiholog) 

10,9% 

Activități extrașcolare/voluntariat 6,1% 

O pregătire mai bună a profesorilor/centrarea pe 

necesitățile elevilor 

5,3% 

Alte măsuri 0,5% 

Creșterea nivelului de viață 0,2% 

Ns/Nr 1,1% 

Total 100% 
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  În opinia profesorilor intervievați, măsurile necesare pentru diminuarea violenței în 

școli sunt: o educație mai strictă a copilului în familie (17,3%), respectarea fermă a 

regulamentelor instituției de învățământ (16,4%), parteneriat cu familiile elevilor și cu 

comunitatea (15,6%), dar și o comunicare mai bună cu elevii (15%).  

  Totodată, respondenții au indicat și alte măsuri pentru reducerea violenței psihologice 

în instituțiile de învățământ, cum ar fi: ședințe de consiliere (11,6%), angajarea unei persoane 

cu aptitudini profesionale (10,9%), activități extrașcolare (6,1%), dar și o pregătire mai bună a 

profesorilor (5,3%). 

  Lucrările de specialitate consideră violența determinată de conflictul elev-adult ca 

esența fenomenului violenței scolare, celelalte forme (violența elev-elev, elevi-mediu 

înconjurător) manifestându-se și în alte contexte decât cel școlar.
23

  

  Institușiile școlare au un rol central în prevenirea fenomenelor de violență. Atribuțiile 

și responsabilitățile acestora sunt instituite explicit în legislația națională referitoare la 

drepturile copilului și la modalitățile de control, prevenire și interventie în cazurile în care 

elevii minori sunt victime sau autori ale diverselor acte de violență. Pornind de la aceste 

premise, studiul a încercat să evidențieze care este experiența școlii în inițierea sau 
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 Cristina Neamțu,  Devianța școlară. Ghid de intervenție în cazul problemelor de comportament ale 

elevilor, Editura Polirom, Iași, 2003. 
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30. În opinia dumneavoastră, ce măsuri ar trebui luate 

pentru diminuarea violenței psihologice în școală? 
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participarea la activități de prevenire, care este potențialul acesteia în mobilizarea resurselor 

instituționale proprii sau în parteneriat cu alte instituții abilitate pentru identificarea unor 

soluții.
24

 

 

31. Cui vă adresați mai întâi, în cazul în care sesizați 

situații de violență psihologică asupra unui profesor? 

Directorului 65,7% 

Dirigentelui clasei 26,9% 

Nu consider că este o situație care trebuie sesizată 

cuiva 

2,4% 

Poliției 1,7% 

Inspectoratului școlar 0,3% 

Incă nu m-am confruntat cu o asemenea situație 0,3% 

Consilierului școlar/psihologului/mediatorului 

scolar 

0,3% 

Ns/Nr 2,4% 

Total 100% 
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  În cazul unei situații de violență psihologică asupra unui profesor, 65,7% dintre 

respondenți s-ar adresa directorului, în timp ce 26,9% ar cere ajutorul dirigentului de clasă (în 

cazul în care cel care comite actul de violență psihologică este un elev). De asemenea, 2,4 

procente dintre profesorii intervievați nu consideră că este o un act de violență psihologică nu 

este o situație care trebuie sesizată cuiva, în timp ce 1,7 procente s-ar adresa poliției.  

 

32. Cui vă adresați mai întâi, în cazul în care sesizați 

situații de violență psihologică asupra unui elev? 

Dirigintelui clasei 66,0% 

Directorului 28,3% 

Instituțiilor cu atribuții in protecția copilului 1,0% 

Poliției 1,0% 

Nu consider ca este o situație care trebuie sesizată 

cuiva 

1,0% 

Consilierului școlar/psihologului/mediatorului 

școlar 

1,0% 

Gestionez singur/ă situația 0,7% 
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31. Cui vă adresați mai întâi, în cazul în care sesizați situații 

de violență psihologică asupra unui profesor? 
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Ns/Nr 1,0% 

Total 100% 

 

 

  În cazul unei situații de violență psihologică asupra unui elev, 66,0% dintre 

respondenți s-ar adresa dirigintelui clasei din care face parte elevul agresat, în timp ce 28,3% 

ar cere intervenția directorului. De asemenea, câte 1 procent dintre respondenți consideră că 

un act de violență psihologică asupra unui elev ar trebui raportat în primul rând consilierului 

școlar, poliției, instituțiilor cu atribuții în protecția copilului.  

  Totodată, tot 1% dintre respondenți consideră că violența psihologică asupra unui elev 

nu este o situație care trebuie sesizată cuiva, în timp ce 0,7% ar gestiona singur/ă problema. 
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Cui vă adresați mai întâi, în cazul în care sesizați situații de 

violență psihologică asupra unui elev? 
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DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

 

1. Genul respondenților 

Feminin 77,1% 

Masculin 22,9% 

Total 100% 

 

 

 

2. Vârsta respondenților 

Sub 28 de ani 1,7% 

28-35 ani 15,8% 

36-45 ani 34,4% 

46-55 ani 28,6% 

Peste 56 de ani 19,5% 

Total 100% 

 

77,1% 

22,9% 

1. Genul respondenților 

Feminin

Masculin
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3. Vechimea ca profesor 

1-5 ani 5,4% 

6-10 ani 11,4% 

11-15 ani 20,5% 

16-20 ani 20,9% 

Peste 21 de ani 41,8% 

Total 100% 
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4. Mediul în care este situată școala 

Urban 95,3% 

Rural 4,7% 

Total 100% 
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5. Disciplina predată 

Literatură/gramatică/limbi străine 26,6% 

Științe exacte 15,5% 

Fizică/chimie/biologie 12,5% 

Științe sociale 11,4% 

Domeniul artistic/sportiv 9,4% 

Istorie/geografie 8,8% 

Discipline tehnice 6,4% 

Educator/învățător 3,0% 

Altele 0,3% 

Nu răspund 6,1% 

Total 100% 

 

 

 

 

Unitatea de învățământ 

C.N.Frații Buzești 8,5% 

C.N. Elena Cuza 7,1% 
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5. Disciplina predată 
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C.N.Carol I 7,1% 

Școala Generală nr.21 Gh. Țițeica 6,1% 

C.N. Economic Gh. Chițu 5,7% 

Grup Școlar Traian Vuia 5,7% 

Gr. Sc. Henri Coandă 5,7% 

Școala cu clasele I-VIII nr.2. Traian 5,4% 

C.N. Nicolae Titulescu 5,4% 

Școala cu clasele I-VIII nr.1 Obedeanu 5,1% 

Școala cu clasele I-VIII nr.36 Gh.Bibescu 5,1% 

Școala cu clasele I-VIII nr.37 Mihai Eminescu 5,1% 

C.T. de Arte și Meserii C.Brâncuși 5,1% 

Gr.Sc.Ind.Transp.Căi Ferate Craiova 5,1% 

Liceul Stefan Odobleja 5,1% 

Liceul Tehnologic Auto 4,7% 

Școala cu clasele I-VIII nr.30 Mihai Viteazu 4,0% 

Școala cu clasele I-VIII Leu 4,0% 

Total 100% 
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Concluzii 

 

  Violența în instituțiile de învățământ devine un fenomen îngrijorător, deoarece poate 

afecta chiar fundația unei societăți, prin prejudiciul adus în mod direct procesului de educație. 

Violența fizică, dar și cea psihologică creează un mediu dăunător scopurilor urmărite de 

școală, creeându-se un climat de insecuritate și total ineficient.  

  Elevii devin din ce în ce mai influențați de violența și manifestările vulgare din mass-

media și din rețelele sociale, acestea prezentând de cele mai multe ori violența dintr-un punct 

atractiv, ca o oportunitate de divertisment, insuflând astfel în mintea adolescenților că aceste 

acte deviante sunt un lucru pozitiv, necesar pentru generația tânără. Injuriile, insultele și 

țipetele au devenit un lucru uzual în rândul tinerilor, atât în mediul școlar cât și în afara 

acestuia. 

  Ideea conform căreia actele de violență s-au intensificat în școli, devine din ce în ce 

mai bine conturată, însă această idee nu poate să fie dovedită total din cauza retincenței 

factorilor implicați să răspundă onest și vertebral la chestionarele sau interviurile din diverse 

cercetări realizate pe această temă.  

  Ca și în cazul violenței domestice, putem anticipa și în privința violenței psihologice 

din școli că procentul real al actelor de acest gen este mult mai mare decât cel declarat în mod 

oficial. Acest lucru este susținut și de numeroasele reportaje apărute în mass-media din 

România, unde sunt expuse acte de violență, fizică și psihologică, atât din partea elevilor, cât 

și din partea profesorilor sau chiar din partea părinților sau a altor persoane din afara unității 

de învățământ. 

  Cazurile de violență psihologică din partea elevilor apar și din cauza insatisfacției 

acestora cu privire la materiile studiate, conținutul acestora, materiale didactice, resurse 

materiale, echipamentele din laboratoare și ateliere, etc. În cadrul cercetării noastre, am putut 

observa că doar 71,9% dintre elevii intervievați sunt pe deplin mulțumiți de școala unde 

învață și 76,1% ar prefera să meargă la aceeași unitate de învățământ. Totuși, 21,3% dintre 

respondenți ar merge la altă școală, dacă ar avea oportunitatea să aleagă din nou.  

  72,7% din totalul respondenților au ales variantele niciodată și rareori atunci când au 

fost întrebați dacă există cazuri în care se țipă la ei în fața altor persoane. Totodată, 11,2% 
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dintre respondenți au afirmat că se țipă la ei uneori, în timp ce 6,1% au declarat că acest lucru 

se întâmplă des. În același timp, 71,4% din elevii intervievați au afirmat că se întâmplă rareori 

sau chiar niciodată să fie certați pe un ton ridicat, în timp ce 21,7% au indicat că acest lucru se 

întâmplă uneori.  

  Conform acestui studiu, 86,3% dintre respondenți nu consideră că dorința lor de 

comunicare este respinsă prin gesturi sau priviri, în timp ce 11 procente consideră că acest 

lucru se întâmplă uneori.  

  Totodată, doar 2,8% dintre elevii chestionați au afirmat că dorința lor de a comunica 

cu ceilalți este foarte des respinsă prin limbajul non-verbal al celor din jur. Totodată, peste 

90% dintre respondenții studiului au afirmat că se întâmplă rareori, sau chiar niciodată, să nu 

fie invitați la aniversări sau petreceri organizate de colegi, în timp ce 6,2% au declarat că acest 

lucru se întâmplă uneori. Doar 3,6 procente din totalul elevilor intervievați au afirmat că se 

întâmplă adesea sau chiar mereu să nu fie invitați la petreceri și aniversări ale colegilor. 

  82,7% dintre elevii intervievați au afirmat că li s-a întâmplat rar, sau chiar niciodată să 

fie criticați din cauza stilului vestimentar sau din cauza aspectului fizic. 

  Totodată, 12,9 procente dintre respondenți au fost criticați uneori din cauza aspectului 

fizic sau a vestimentației, în timp ce 4,4% au declarat că sunt criticați foarte des în această 

privință. 90,3% dintre respondenți au afirmat că niciodată nu au fost umiliți din cauza vieții 

personale, în timp ce 6% au pățit acest lucru rareori, iar 2,1 procente uneori. Doar 1,6% din 

totalul elevilor intervievați au fost umiliți adesea sau întotdeauna din cauza vieții lor 

personale. 

  89,9% dintre elevii intervievați au afirmat că le sunt adresate remarci și gesturi cu 

implicații sexuale rareori, sau chiar niciodată. Totodată, 6,5% dintre respondenți primesc 

uneori remarci cu implicații sexuale, în timp ce, pentru 3,6% dintre elevii chestionați 

remarcile sau gesturile sexuale sunt un lucru ce se întâmplă adesea sau întotdeauna. În același 

timp, 96,9% dintre elevii intervievați nu au fost niciodată hărțuiți sexual, în timp ce 1,2 

procente au afirmat că se întâmplă uneori să fie hărțuiți. Totodată, variantele rareori, adesea 

și întotdeauna au cumulat la această întrebare sub 1%. 

  Conform acestui studiu, amenințările fizice și/sau verbale sunt rare în școlile 

românești, 96,2% dintre respondenți au afirmat că primesc amenințări de acest gen rareori, 

sau chiar niciodată, în timp ce 2,6 procente sunt amenințați uneori fizic sau verbal și doar 

1,2% în mod repetat. 89,5% dintre elevi nu primesc insulte niciodată sau doar rareori, în timp 
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ce 8,1% au afirmat că sunt insultați uneori. Totodată, 2,4 procente dintre respondenți au 

afirmat că sunt insultați adesea, sau chiar întotdeauna. 

   Când vine vorba de măsurile luate de profesori, peste trei sferturi dintre elevii 

intervievați sunt amenințați cu scăderea notelor de către profesori rar, sau chiar niciodată, în 

timp ce 12% dintre elevi pățesc asta uneori.  

  Totuși, 10,5 procente dintre respondenți sunt amenințați cu scăderea notelor în mod 

repetat, adesea sau întotdeauna. Totodată, 86 de procente dintre elevii incluși în eșantionul 

acestui studiu sunt amenințați rareori, sau chiar niciodată, cu pedepse disciplinare de către 

profesorii lor, în timp ce 8,6 procente au parte de astfel de amenințări uneori. Astfel, doar 

5,4% dintre elevi sunt amenințați săptămânal sau chiar zilnic cu pedepse disciplinare. 

  De asemenea, 88,7% dintre respondenți consideră că sunt pedepsiți fără motiv foarte 

rar, sau chiar niciodată, în timp ce 8,1% sunt de părere că acest lucru se întâmplă totuși, 

uneori. Doar 3,2 procente dintre elevi consideră că sunt pedepsiți foarte des fără motiv. 

  Referitor la percepția elevilor despre violența psihologică, 62,3% dintre respondenți 

sunt de părere că violența între elevi apare foarte rar, sau chiar niciodată, în timp ce 20,1% 

consideră că acest lucru se întâmplă uneori.  

  Totodată, 17,6% dintre elevii intervievați sunt de părere că violența psihologică apare 

foarte des între elevi. 

  De asemenea, trei sferturi dintre respondenți sunt de părere că violența psihologică 

între elevi și profesori apare foarte rar, sau chiar niciodată, în timp ce 16% consideră că acest 

lucru se întâmplă uneori.  

  Întrebați cine este persoana de care se tem cel mai mult în școală, 82,9% dintre 

respondenți au afirmat că această persoană este pentru ei unul din profesori, în timp ce 6,4 

procente dintre elevi se tem cel mai mult de un coleg. Totodată, 5,7% dintre elevii intervievați 

au declarat că nu se tem de nimeni din cadrul școli, iar 3,1% de părinții unui alt elev.  

    Câte 22,9 procente dintre elevii intervievați apelează la părinți sau la unul dintre 

profesori atunci când apare o situație conflictuală.  

   Totodată, când apare un conflict, 13,8% dintre elevi apelează la un prieten din școală, 

în timp ce 13,4% preferă să rezolve singuri situația conflictuală, iar 12,6% se adresează 

conducerii instituției de învățământ.  

  În cadrul chestionarului aplicat cadrelor didactice, 97,6% dintre respondenți au 

declarat că nu au fost supuse la agresiuni fizice niciodată. Astfel, doar 2,4% dintre respondenți 
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au admis că o dată la câteva luni sau de câteva ori pe lună li se întâmplă să fie ușor agresați 

fizic pentru a fi intimidați. 

  Majoritatea profesorilor au declarat că niciodată nu li s-a întâmplat să fie amenințați 

verbal de către elevi, în timp ce 4,4 procente au afirmat că acest lucru li se întâmplă o dată la 

câteva luni.  Totodată, 1,3% dintre profesorii respondenți sunt amenințați verbal de către elevi 

de câteva ori pe lună și doar 0,3% aproape zilnic. De asemenea, 94,6% dintre profesorii 

intervievați au declarat că niciodată nu li s-a întâmplat să fie amenințați verbal de către 

părinții elevilor, în timp ce 3,7 procente au afirmat că acest lucru li se întâmplă o dată la 

câteva luni. 

  4,7% dintre respondenți au afirmat că, o dată la câteva luni le sunt furate lucruri 

personale, în timp ce 0,3 procente pățesc acest lucru de câteva ori pe lună.  

  Totuși, 95% dintre subiecții intervievați au declarat că niciodată nu le-au fost furate 

lucrurile personale. De asemenea, 95,3% dintre profesorii intervievați au afirmat că niciodată 

nu le-a fost vandalizată mașina. Totuși, 4,4% dintre respondenți au declarat că o dată la câteva 

luni mașina le-a fost vandalizată, în timp ce 0,3% au declarat că acest lucru se întâmplă de 

câteva ori pe lună. 

  15,2 procente dintre respondenții acestei cercetări au declarat că o dată la câteva luni 

ora este întreruptă din cauza unui comportament nepotrivit al elevilor, în timp ce 7,1% au 

afirmat că acest lucru se întâmplă de câteva ori pe lună, în timp ce, pentru 2 procente din 

cadrele didactice chestionate pățesc asta săptămânal.  

  Întrebați dacă au fost înjurați de elevi, 91,7% dintre respondenți au afirmat că acest 

lucru nu s-a întâmplat niciodată, doar 8,3 procente au declarat că sunt înjurați de elevii lor o 

dată la câteva luni (6,7%), de câteva ori pe lună (0,3%), sau aproape zilnic (1,3%). 

  96% dintre profesorii intervievați au afirmat că nu au fost niciodată înjurați de părinții 

elevilor. Totuși, 2,4% dintre respondenți au afirmat că părinții elevilor le adresează cuvinte 

injurioase o dată la câteva luni, 1% zilnic, în timp ce, câte 0,3% primesc injurii de câteva ori 

pe săptămână sau de câteva ori pe lună. 

  85,1% dintre respondenți au afirmat că elevii nu le-au adus niciodată acuzații false. 

Totuși, 12,5% sunt de părere că o dată la câteva luni sunt acuzați fals de către elevi, 1,7% de 

câteva ori pe lună, în timp ce 0,7% se consideră acuzați în mod fals de către elevi aproape 

zilnic. 
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  87,8% dintre respondenți au afirmat că alți profesori nu le-au adus niciodată acuzații 

false. Totuși, 12,2% sunt de părere sunt acuzați fals de către colegii lor, o dată la câteva luni 

(10,8%), de câteva ori pe săptămână (0,7%) sau aproape zilnic (0,7%). 

  Totodată, 92,6% dintre respondenți au afirmat că persoanele din conducerea școlii nu 

le-au adus niciodată acuzații false. Totuși, 5,4% sunt de părere că o dată la câteva luni sunt 

acuzați fals de către conducerea școlii, iar câte 1 procent dintre profesorii intervievați se 

consideră acuzați în mod fals de câteva ori pe lună, sau aproape zilnic. 

  Aproape trei sferturi dintre respondenții acestui studiu au declarat că sunt sprijiniți de 

conducerea școlii, în timp ce 26,3 procente dintre profesorii intervievați se consideră 

nesprijiniți de membri conducerii, 9,8% afirmând că acest lucru se întâmplă o dată la câteva 

luni, 9,4% aproape zilnic, 3,7% de câteva ori pe săptămână, iar 3,4% de câteva ori pe lună. 

  O dată la câteva luni 6,7% dintre profesori nu rămân obiectivi în notarea elevilor de 

teama conflictului care s-ar iniția cu aceștia, în timp ce 5,4 procente au această problemă 

aproape zilnic. Totodată, 1,7% dintre respondenți au afirmat că li se întâmplă de câteva ori pe 

lună să nu fie obiectivi de frica izbucnirii unui conflict cu elevii, iar 0,3% fac acest lucru de 

câteva ori pe săptămână.  

  Cel puțin o dată la câteva luni 6,7% dintre profesori nu rămân obiectivi în notarea 

elevilor de teama conflictului care ar putea să apară cu părinții acestora, în timp ce 6,1% au 

această problemă aproape zilnic. Totodată, 1,7% dintre respondenți au afirmat că li se 

întâmplă de câteva ori pe lună să nu fie obiectivi de frica izbucnirii unui conflict cu părinții 

elevilor. 

  85,5% dintre cadrele didactice chestionate au declarat că nu și-au pierdut niciodată 

obiectivitatea în notarea elevilor de teama conflictelor cu părinții acestora. 

  Totuși, o dată la câteva luni 6,7% dintre profesori nu rămân obiectivi în notarea 

elevilor de teama conflictului care ar putea să apară cu părinții acestora, în timp ce 6,1% au 

această problemă aproape zilnic. Totodată, 1,7% dintre respondenți au afirmat că li se 

întâmplă de câteva ori pe lună să nu fie obiectivi de frica izbucnirii unui conflict cu părinții 

elevilor. 

  74,8% dintre respondenții acestei cercetări au declarat că nu le-au fost imitate gesturile 

sau cuvintele niciodată (de către elevi).  

  Totuși, 20,5 procente dintre profesorii intervievați au admis că, cel puțin o dată la 

câteva luni, le sunt imitate gesturile sau cuvintele specifice, în timp ce pentru 2,4% dintre 



133 
 

respondenți, iar la 2,3 procente dintre persoanele intervievate, gesturile și cuvintele le sunt 

imitate săptămânal sau zilnic. 

  Deși poreclele sunt un lucru uzual, des folosite, în cadrul cercetării noastre 92,2% 

dintre respondenți au declarat că nu sunt strigați după nicio poreclă. Totuși, 5,1 procente 

dintre profesorii intervievați au admis că, o dată la câteva luni, sunt strigați după o anume 

poreclă, 1,3% spun că li se întâmplă asta zilnic. De asemenea, câte 0,7% dintre respondenți 

sunt strigați după porecle de câte ori pe lună sau de câteva ori pe săptămână.  

  Întrebați care sunt motivele violenței psihologice dintre elevi și profesori, 22,8% dintre 

profesorii intervievați au ales educația pe care copilul o primește acasă, 20,8% dezinteresul 

elevilor, iar 19,1% au optat pentru comportamentul neadecvat al elevilor.  

  În opinia profesorilor intervievați, măsurile necesare pentru diminuarea violenței în 

școli sunt: o educație mai strictă a copilului în familie (17,3%), respectarea fermă a 

regulamentelor instituției de învățământ (16,4%), parteneriat cu familiile elevilor și cu 

comunitatea (15,6%), dar și o comunicare mai bună cu elevii (15%).  

  În cazul unei situații de violență psihologică asupra unui profesor, 65,7% dintre 

respondenți s-ar adresa directorului, în timp ce 26,9% ar cere ajutorul dirigentului de clasă (în 

cazul în care cel care comite actul de violență psihologică este un elev). De asemenea, 2,4 

procente dintre profesorii intervievați nu consideră că este o un act de violență psihologică nu 

este o situație care trebuie sesizată cuiva, în timp ce 1,7 procente s-ar adresa poliției.  

   În același timp, în cazul unei situații de violență psihologică asupra unui elev, 66,0% 

dintre respondenți s-ar adresa dirigintelui clasei din care face parte elevul agresat, în timp ce 

28,3% ar cere intervenția directorului. De asemenea, câte 1 procent dintre respondenți 

consideră că un act de violență psihologică asupra unui elev ar trebui raportat în primul rând 

consilierului școlar, poliției, instituțiilor cu atribuții în protecția copilului.  

  Totodată, tot 1% dintre respondenți consideră că violența psihologică asupra unui elev 

nu este o situație care trebuie sesizată cuiva, în timp ce 0,7% ar gestiona singur/ă problema. 
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Anexe 

Let’s remove the most devastating 

threat: Psychological violence 
 

 

Dragi elevi,  

 

Violența psihologică constă în atitudini negative  și presiuni exercitate asupra cuiva 

intenționat și sistematic de către un individ sau un grup. Acest studiu are ca scop să determine 

dacă elevii care frecventează școlile secundare sunt expuși la violență psihologică și, dacă da, 

la ce fel de atitudini sunt expuși. Credibilitatea rezultatelor care urmează să fie obținute prin 

aplicarea acestui chestionar depinde de atenția și sinceritatea voastră. Răspunsurile pe care le 

veți da la întrebările din acest chestionar vor fi evaluate ca date generale, păstrându-se 

confidențialitatea asupra respondenților și vor fi folosite în scop științific. Vă mulțumim 

pentru colaborare și sprijin! 

 

NOTĂ: Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului Let’s remove the 

most devastating threat, psychological violence, out of our society, cu numărul 

de referință: 13-PR-31-DJ-TR, finanțat de Comisia UE. În nici un caz nu 

reflectă opinia oficială a Comisiei Europene. 

 

Date personale 

(Puneți X lângă răspunsul care vi se potrivește cel mai bine) 

 

1. Genul:                                                (  ) Feminin                   (  ) Masculin 

2. Clasa:   …………………. 

3. Nivelul veniturilor familiei tale:               (  ) Scăzut            (  ) Mediu       (  ) Ridicat   

4. Nivelul educațional al mamei tale:                   (  )  Analfabetă                (  ) Studii 

primare         (  ) Studii gimnaziale     (  ) Studii gimnaziale    (  ) Studii universitare        

Nivelul educațional al tatălui tău:                    (  ) Analfabet                    Studii primare                  

(  ) Studii gimnaziale     (  ) Studii gimnaziale    (  ) Studii universitare        

5. Locul de reședință al familiei tale:                    (  ) Rural                      (  ) Urban            

6. Locuiești cu familia ta?:                         (  ) Da                              (  ) Nu      
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7. Ești mulțumit de școala în care înveți?    (  ) Da    (  ) Partial    (  ) Nu                

Întrebarea nr.8 se adresează doar celori care au răspuns NU la întrebarea nr. 6 

8. Ești mulțumit de locul unde ești cazat?    (  ) Da    (  ) Partial    (  ) Nu     

9. Dacă ai avea oportunitatea, ce școală ai prefera? 

  (  ) Aș merge la aceeași școală      (  ) Aș merge la altă școală.              (  )   Altă opinie 

………………………………………………...............................................................................

...................................................................................................................................................... 

În tabelul de mai jos sunt descrise câteva situații cu care te-ai putea confrunta. 

Analizând cât de des te confrunți cu atitudinile de mai jos, pune X în coloana 

corespunzătoare: (1) Niciodată, (2) Rareori, (3) Uneori (4) Adesea , (5) Întotdeauna 
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1.Oportunitățile de a mă exprima îmi sunt restricționate / împiedicate      

2. Sunt întrerupt fără niciun motiv.      

3. Se țipă la mine în fața altora.      

4. Sunt certat pe un ton ridicat.      

5. Viața mea personală este criticată.      

6. Sunt amenințat verbal sau în scris.      

7. Sunt deranjat prin tot felul de mijloace de comunicare (SMS, 

apeluri telefonice, facebook etc.). 
    

 

 

8. Dorința mea de a comunica este respinsă prin gesturi și priviri.      

9. Cei din jurul meu se abțin să îmi vorbească.      

10. Sunt tratat ca și cum nu aș fi de față.      

11. Prietenii mei sunt împiedicați să îmi vorbească.      
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12. Intenționat nu sunt invitat la activități precum distracții sau 

aniversări.  
     

13.Oamenii mă vorbesc de rău în absenţă.      

14. Zvonuri nefondate despre mine sunt inventate şi împrăştiate.       

15.Sunt umilit și batjocorit.      

16.Sunt tratat ca și când aș avea probleme psihice.      

17.Sunt batjocorit datorită bolii sau handicapului meu.       

18.Mi se imită gesturile astfel încât să fiu devalorizat.      

19.Sunt supus presiunilor datorită credinţei mele religioase.      

20. Sunt supus presiunilor și criticat din cauza înclinațiilor mele 

politice. 
     

21.Modul în care mă îmbrac și aspectul meu fizic sunt criticate.      

22.Sunt umilit datorită vieții mele personale.      

23.Sunt supus presiunilor și criticat din cauza originii mele etnice.      

24.Sunt strigat şi se vorbeşte despre mine prin porecle.      

25.Deciziile mele sunt mereu criticate și contestate.      

26.Îmi sunt adresate gesturi sau remarci cu implicații sexuale.       

27.Deși urmăresc lecțiile în clasă, sunt atenționat de profesorii mei.      

28.Sunt amenințat fizic și verbal.      
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29.Am fost supus la ușoare agresiuni fizice pentru a fi intimidat.       
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30.Sunt hărțuit sexual.      

31.Primesc insulte care îmi lezează încrederea în sine.      

32.Sunt amenințat cu scăderea notelor.      

33.Sunt amenințat cu pedepse disciplinare.      

34.Sunt tras la răspundere pentru fapele altora.      

35.Îmi sunt stricate / deteriorate lucrurile care îmi aparțin.      

36.Sunt pedepsit fără motiv.      

37.Mi se dau foarte multe teme, astfel încât este imposibil să le fac în 

timpul acordat.  

     

38.Mi se reamintesc continuu greșelile pe care le fac.      

39.Violența psihologică se întâmplă în special între elevi.      

40.Violența psihologică se întâmplă în special între elev și profesor.      

41. Violența psihologică se întâmplă în special între elevi și părinții 

altor elevi. 

     

  

42. De cine te temi cel mai mult în școală? 

1. De un profesor      (  ) 

2. De un coleg      (  ) 

3.   De părinții unui alt elev  (  ) 

43. Când apare o situație conflictuală în școală, cui îi ceri ajutorul? 

1. Profesorului      (  ) 

2. Părinților mei      (  )  

3. Conducerii școlii      (  ) 

4. Prientenilor mei       (  )  

5. Consilierului școlar     (  ) 

6. Poliției       (  ) 
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7. Prietenilor mei din afara școlii   (  ) 

8. O rezolv singur.     (  ) 

9. Altor persoane. Cui?______________ 

0. Nu răspunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s remove the most devastating 

threat: Psychological violence 
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Stimată Doamnă Profesoară/Stimate Domnule Profesor 

 

Violența psihologică constă în atitudini negative  și presiuni exercitate asupra cuiva 

intenționat și sistematic de către un individ sau un grup. Acest studiu este finanțat de Comisia 

Uniuni Europene și are ca scop să determine dacă profesorii sunt expuși la violență 

psihologică și, dacă da, la ce fel de atitudini sunt expuși. Credibilitatea rezultatelor obținute 

prin aplicarea acestui chestionar depinde de atenția și sinceritatea dumneavoastră. 

Răspunsurile pe care le veți da la întrebările din acest chestionar vor fi evaluate ca date 

generale, păstrându-se confidențialitatea asupra respondenților și vor fi folosite în scop 

științific. Vă mulțumim pentru colaborare și sprijin! 

NOTĂ: Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului Let’s remove the most 

devastating threat, psychological violence, out of our society, cu numărul de referință: 

13-PR-31-DJ-TR, finanțat de Comisia UE. În nici un caz nu reflectă opinia oficială a 

Comisiei Europene. 

 

Chestionar privind violența psihologică în școală 

Vă rugăm să bifați dacă ați fost pus în situațiile următoare în ultimii 5 ani. 
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1. Se răspândesc zvonuri nefondate despre mine. 
     

2. Am fost supus la ușoare agresiuni fizice pentru a fi intimidat 
     

3. Sunt amenințat verbal: 
 

1. de elevii mei; 
     

2. de părinții elevilor mei. 
     

3. de colegi; 
     

4. de conducerea școlii. 
     

4. Am primit amenințări scrise: 
 

1. de la elevii mei; 
     

2. de la părinții elevilor mei. 
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3. de la colegi; 
     

4. de la conducerea școlii. 
     

5. Am fost filmat pe ascuns în timpul orelor. 
     

6. Au fost postate pe internet evaluări negative despre mine ca 

profesor.  

     

7.  Îmi sunt furate lucrurile personale. 
     

8. Imi este vandalizată mașina (Pană de cauziuc, zârieturi etc.) 
     

9. Îmi sunt aruncate lucrurile personale. 
     

10. Nu reușesc să îmi țin orele din cauza comportamentului 

nepotrivit al elevilor. 

     

11. Sunt umilit: 
 

1. de elevii mei; 
     

2. de părinții elevilor mei. 
     

3. de colegi; 
     

4. de conducerea școlii. 
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12. Am fost subiectul unor agresiuni:  
 

1. din partea elevilor mei; 
     

2. din partea părinților elevilor mei. 
     

3. din partea colegilor mei; 
     

4. de conducerea școlii.      

13. Sunt înjurat: 
 

1. de elevii mei; 
     

2. de părinții elevilor mei. 
     

3. de colegi; 
     

4. de conducerea școlii. 
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14. Îmi sunt aduse acuzații false: 
 

1. de către elevii mei; 
     

2. de către părinții elevilor mei. 
     

3. de către colegi; 
     

4. de către conducerea școlii. 
     

15. Conducerea școlii nu mă spijină. 
     

16. Nu pot fi obiectiv în notarea elevilor de teama de a nu provoca 

conflicte: 

 

1. cu aceștia. 
     

2. cu părinții lor. 
     

3. cu conducerea școlii. 
     

17. Trec cu vederea actele de indisciplină ale elevilor, de teama 

conflictului: 

 

1. cu aceștia. 
     

2. cu părinții lor. 
     

3. cu conducerea școlii. 
     

18. Îmi sunt imitate gesturile sau cuvintele. 
     

19. Sunt supus presiunilor din cauza credinţei mele religioase. 
     

20. Sunt supus presiunilor  și criticat din cauza înclinațiilor mele 

politice. 

     

21. Modul în care mă îmbrac și aspectul meu fizic sunt criticate.  
     

22. Sunt umilit datorită vieții mele private. 
     

23. Sunt supus presiunilor și criticat din cauza originii mele etnice. 
     

24. Sunt strigat cu porecle. 
     

25. Deciziile mele sunt mereu criticate și contestate 
     

26. Îmi sunt adresate gesturi obscene. 
     

27. Sunt hărțuit/ă sexual. 
     

28. Îmi sunt adresate remarci obscene. 
     

29. În opinia dumneavoastră, care sunt motivele situațiillor de violență psihologică dintre 

elevi și profesori. (Maxim 3 răspunsuri, pe care le considerați cel mai importante) 
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1. Lipsa de obiectivitate a elevului în propria evaluare 

2. Subiectivitatea profesorului în evaluare 

3. Comportamentul neadecvat al elevilor 

4. Comportamentul neadecvat al profesorilor 

5. Dezinteresul elevilor 

6. Slaba pregătire a profesorilor 

7. Lipsa unor sancțiuni aspre în astfel de cazuri  

8. Educația pe care copilul o primește acasă 

9. Vârsta profesorilor 

10. Alt motiv. Care?_______________________ 

0. Ns/Nr 

 

30. În opinia dumneavoastră, ce măsuri ar trebui luate pentru diminuarea violenței 

psihologice în școală? (maxim 3 răspunsuri) 

1. Parteneriat cu familiile elevilor și cu comunitatea 

2. O pregătire mai bună a profesorilor/centrarea pe necesitățile elevilor 

3. O comunicare mai bună cu elevii 

4. Respectarea fermă a regulamentelor instituției de învățământ 

5. Ședințe de consiliere/proiecte educative/de informare 

6. Activități extrașcolare/voluntariat 

7. Angajarea unei persoane cu aptitudini profesionale (mediator, psiholog) 

8. O educație mai strictă a copilului în familie 

9. Altă măsură.Care?______________________________ 
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0. Ns/Nr 

 

31. Cui vă adresați mai întâi, în cazul în care sesizați situații de violență psihologică 

asupra unui profesor? 

1. Directorului 

2. Dirigintelui clasei 

3. Inspectoratului școlar 

4. Poliției 

5. Nu consider că este o situație care trebuie sesizată cuiva. 

6. Alte situații:___________________________________________________________ 

 

32. Cui vă adresați mai întâi, în cazul în care sesizați situații de violență psihologică 

asupra unui elev? 

1. Directorului 

2. Dirigintelui clasei 

3. Instituțiilor cu atribuții în protecția copilului 

4. Poliției 

5. Nu consider că este o situație care trebuie sesizată cuiva. 

6. Alte situații:___________________________________________________________ 

 

Alte lucruri pe care doriți să le adăugați: 

………………………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................………………................................ 

…………………………………………………………………………………………………………

………………....................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………

………………..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

 

 

DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 
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1. Genul:    ( ) Masculin             ( ) Feminin  

2. Vârsta:        ( ) sub 28       ( ) 28-35         ( )36-45         ( ) 46-55     ( ) peste 56 

3. Vechimea ca profesor, în ani: ( ) 1-5       ( ) 6-10          ( ) 11-15     ( ) 16- 20       ( ) peste 

21  

4. Mediul în care este situată școala: ( ) Urban        ( )  Rural 

5. Disciplina pe care o predați  ……………………………….. 

 

 


