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INTRODUCERE 

 

La elevi, agresivitatea a devenit un subiect din ce în ce mai vehiculat, ocupând la ora 

actuală una dintre preocupările de bază ale părinţilor şi ale cadrelor didactice. Această problemă 

a ridicat şi ridică în continuare întrebări precum: ce măsuri trebuie luate, când şi cum să 

reacţioneze. 

Fie că este vorba de agresivitate în familie, la şcoală, faţă de alţi copii, faţă de obiecte 

sau împotriva copilului însuşi, simptomul devine rapid un motiv de îngrijorare şi chiar de 

excludere a copilului, uneori. Agresivitatea nu se rezumă doar la eticheta de copil cu tulburări 

de comportament, cu tendinţe antisociale, cu deficit de atenţie şi concentrare, ci, adesea, indică 

o trăire complexă a copilului încărcată de multe afecte, care necesită o traducere din partea 

noastră. 

Agresivitatea copiilor poate fi o modalitate de a atrage atenţia sau poate fi o simplă 

provocare. Uneori copiii folosesc comportamentele agresive pentru a câştiga o identitate  

proprie, alteori se simt pur şi simplu neglijaţi. În general, copiii agresivi trăiesc într-un mediu 

social caracterizat prin conflicte, neglijare şi abuz, dar, de multe ori, agresivitatea copiilor este  

cauza conflictelor în familie. 

Din nefericire, toate acestea iau amploare pe zi ce trece, atât în mediile şcolare, cât şi în 

cele sociale. Este un fapt de maximă generalitate, cunoscut de către orice individ al societăţii 

noastre. În mediul social în care trăim, zilnic ne confruntăm cu diverse forme ale agresivităţii,  

în cele mai diferite moduri în care aceasta se poate manifesta: verbală, fizică sau morală. 

Lucrând în mediul educaţional, şi întâlnindu-mă din ce în ce mai des cu aceste aspecte  

menţionate, am hotărât ca acest proiect de cercetare să-l întocmesc pe această temă: ,, Prevenirea 

și reducerea comportamentelor agresive ale elevilor din învățământul primar prin activități de 

voluntariat “ . 
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CAPITOLUL I 

CADRUL TEORETIC 
 

În toată istoria ei omenirea s-a confruntat cu situaţii în care indivizii umani au devenit  

agresivi şi, se poate afirma că nu există societăţi sau medii complet lipsite de agresiviate, dat 

fiindcă ea îşi are sălaş în fiecare individ şi are un caracter dual: 

înnăscut – având o componentă genetică, instinctuală, care a fost pusă în evidenţă prin diferite 

cercetări. 

dobândit – prin învăţarea socială indirectă – prin observare- sau directă – experienţă personală. 

Se poate spune deci că agresivitatea este un produs al istoriei individuale al fiecărei 

persoane atât la nivelul emoţiilor, cât şi al comportamentului. 

O clasificare a tipurilor de agresivitate poate fi reprezentată schematic astfel: 

a) după modul de manifestare: directă – când e îndreptată asupra sursei frustrării şi 

indirectă – când e îndreptată spre alte persoane, situaţii decât cele care constituie sursa frustrării; 

b) după intenţionalitate: ostilă – a cărui scop este producerea unui rău unei persoane 

fără obţinerea de beneficii şi instrumentală – a cărui scop este lezarea unei persoane în vederea 

obţinerii de beneficii; 

c) după finalitate: reactivă – adaptativă ca mod de răspuns la un comportament 

agresiv din afară şi proactivă – spontană biologic non adaptativă, manifestată chiar şi fără 

provocări prealabile; 

d) după perspectiva actului social: prosocială – sancţiuni şi pedepse aplicate cu 

scopul de a determina alinierea la normele sociale şi antisocială – când comportamnetul 

determinat de aceasta contravine normelor sociale; 

e) după mijloacele utilizate: verbală – când utilizează mijloacele comunicarii verbale 

în vederea lezării altor persoane sau a propiei persoane (autoironia) şi fizică – când determină 

leziuni corporale utilizând diferite mijloace materiale; 

Teoriile psihologice privind agresivitatea (grupul J. Dolard) iau în considerare noţiunea 

de ,, conflict “ pe care diferiţi factori consideraţi agresogeni, o determină în evoluţia normală a 

personalităţii. Conflictele devin în funcţie de modul lor de rezolvare, surse de agresivitate, a 

căror cauze trebuiesc căutate în: 

A. Instabilitatea afectivă şi comportamentală 

Copilăria şi adolescenţa sunt în sine perioade de mari transformări individuale, 

caracterizate de reacţii şi manifestări dintre cele mai insolite vis-à-vis de felul în care copiii şi 

adolescenţii percep ceea ce se întâmplă în jurul lor sau cu ei. Imaturiatea ,spiritul de dezordine, 

deficitul afectiv, refularea afectivităţii, egocentrismul, sentimentele de injustiţie şi indisciplină, 

abdicarea de la sarcinile impuse de familie şi şcoală, ostilitatea faţă de limitări şi sancţiuni sunt 

numai câteva conduite antisociale specifice perioadei de oscilaţie între statutul de adolescent 

şi poziţia de copil care pot determina manifestări agresive uneori pâna la delicvenţă. 

Manifestările comportamnetale de instabilitate şi impulsivitate apărute sunt accentuate într-un 

mediu familiar neadecvat unei dezvoltări fizice şi psihice normale. Pentru explicarea 

comportamentului agresiv asociat cu violenţa pot fi aduse, dar raportate mai puţin la mediul 

şcolar, şi teorii din sfera patologiei, care pun în evidenţă relaţia dintre bolile mentale majore 

(schizofrenia, tulburări afective grave, tulburări paranoide, psihoze) şi agresivitatea. 

B. Comportamentul de evaziune 

Comportamentul evaziv nu este altceva decât o supunere la dorinţele de moment de a 

evita tot ce este apreciat de către o persoană ca şi restricţie şi apar în cazul momentelor percepute 

de aceasta ca fiind dramatice. Comportamentul de evaziune lipsit de restricţii şi 
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exigenţe morale predispune spre risc, aventură, expunere la situaţii periculoase în care persoana 

să fie agresată, să agreseze, să fie victimă sau martor ( în special copiilor li se poate întâmpla 

acest lucru) cu urmări deosebit de grave asupra dezvoltării ulterioare a personalităţii.Teoria 

anomiei prezentată în lucrările lui Emille Durkheim explică pe deplin agresivitatea determinată 

de un comportamnet evaziv. 

Trebuie menţionat faptul că datorită fenomenului de contagiune şi de întărire între 

membrii grupului, intensitatea agresivităţii se amplifică în cazul mulţimilor. 

 

I.1. Agresivitatea – definiţie şi particularităţi 

Termenul agresivitate îşi găseşte originea etimologică în latinescul „adgradior”, care 

înseamnă „a merge către... cu un spirit belicos, cu tendinţa de a ataca.” În acest sens, noţiunea 

de agresivitate trimite la o potenţialitate individuală, la capacitatea de a înfrunta un obstacol, 

de a se confrunta cu altul şi a nu da înapoi în caz de dificultate. În acest sens, agresivitatea este 

deci necesară, uneori chiar utilă pentru desfăşurarea şi finalizarea unei activităţi. Ea reprezintă 

o instanţă profundă care permite individului să se afirme, să nu dea înapoi în faţa dificultăţilor.  

Treptat, însă, în literatura de specialitate, termenul de agresivitate dobândeşte un nou înţeles,  

acela de „comportament distructiv şi violent orientat spre persoane, obiecte sau spre sine” 

(Popescu Neveanu, 1978). 

Agresivitatea este, din păcate, în continuă creştere în ziua de azi, cotele la care aceasta 

ajunge să se manifeste în rândul tinerilor, mai precis a elevilor, fiind din ce în ce mai alarmante 

pentru psihopedagogii şcolari. Studiata îndeaproape, se poate observa cum agresivitatea se 

întrepătrunde cu violenţa, definirea celor doi termeni fiind una aproape sinonimică . 

Agresivitatea este însuşirea de a fi agresiv şi are de multe ori la bază un simptom patologic, dar 

ea poate să se şi cultive de către cel care are un comportament puternic individualizat. Agresiv 

e cel care atacă fără a fi provocat, este cel care mereu caută prilej de ceartă, este, într-un cuvânt 

spus, provocator. 

În aceeaşi ordine de idei, violenţa este caracterul, însuşirea celui care este violent, adică 

acea persoană care nu are stăpânire de sine în vorbe sau fapte, este furioasă, nestăpânită, brutală, 

silnică. 

La nivel lexical este greu, aşadar, de disociat semnificaţia celor doi termeni 

(agresivitatea/violenţa), iar în comportamentul propriu-zis este şi mai dificil de trasat o linie de 

demarcaţie, căci aceste două atitudini se întrepătrund, trecerea de la vorbă la faptă fiind una 

rapidă. Agresivitatea pregăteşte astfel, din toate punctele de vedere, violenţa. 

Pornind de la definiţia de dicţionar vom face o incursiune în domeniul personalităţii 

copilului pentru a sublinia toate aspectele agresivităţii: 

AGRESIVITÁTE s. f. 1. însuşirea de a fi agresiv. 2. (psih.) comportament 

ostil, destructiv al unui individ.1 

AGRESÍV, -Ă, agresivi, -e, adj. Care atacă (fără provocare); fig. care caută 

prilejde ceartă; provocator.2 

Putem considera agresivitatea ca fiind o însușire a acelor tipuri de comportament care sunt 

orientate în sens distructiv, comportamente ce provoacă daune materiale, morale, psihologice. 

Prin urmare comportamentul agresiv poate viza obiecte (casa, mașina etc.), poate viza ființa 

umană (individul, grupul, etnia etc.) sau ambele. 

La polul opus se regasește ceea ce se numește „comportament prosocial” care implică 

concepte ca toleranța, cooperare, ajutor, echilibru. 

Privitor la comportamentul agresiv se diferenţiază mai multe tipuri, cum ar fi: 

1.agresivitatea nediferenţiată, ocazională, care nu are un răsunet antisocial obligatoriu; 

2.un comportamentul agresiv propriu-zis, polimorf şi cronic, în care se include şi 
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comportamentul criminal; 

3. comportamentul agresiv ca expresie integrantă, nemijlocită a unei stări patologice, fie 

consecutivă unei afecţiuni neuropsihice preexistente, fie dobândită. 

Comportamentul agresiv este orientat nu numai în afara subiectului, ci şi asupra sinelui. 

Şi aici trebuie să diferenţiem între actele comportamentale autoagresive, forma cea mai gravă 

fiind sinuciderea şi actele comportamentale care pot periclita sănătatea şi echilibrul 

organismului (fumat, alcool, droguri). Elementul esenţial de diferenţiere îl constituie, desigur,  

prezenţa intenţiei autodistructive. 

 

I.2. Formele agresivităţii 

Dat fiind faptul că agresivitatea, respectiv comportamentul agresiv este un fenomen 

foarte complex, oîncercare de tipologizare este foartedificilă. Criteriile cele mai frecvente după 

care se poate clasifica agresivitatea sunt în funcţie de agresor sau de persoana care adoptă 

comportament agresiv, agresivitatea poate fi clasificată: 

1. în funcţie de agresor sau de persoana care adoptă o conduită agresivă, diferenţiem: 

-agresivitatea tânărului şi agresivitatea adultului; 

-agresivitatea masculină şi agresivitatea feminină; 

-agresivitatea individuală şi agresivitatea colectivă; 

-agresivitatea spontană şi agresivitatea premeditată. 

2. în funcţie de mijloacele utilizate în vederea finalizării intenţiilor agresive, diferenţiem: 

-agresivitatea fizică şi agresivitatea verbală; 

-agresivitatea directă, cu efecte directe asupra victimei, şi agresivitatea indirectă, între 

agresor şi victimă, existând intermediari. 

3. în funcţie de obiectivele urmărite, diferenţiem: 

-agresivitatea ce urmăreşte obţinerea unor beneficii, a unui câştig material; 

-agresivitatea ce urmăreşte predominant rănirea şi chiar distrugerea victimei; 

4. în funcţie de forma de manifestare a agresivităţii, putem diferenţia: 

-agresivitatea violentă şi agresivitatea nonviolentă; 

-agresivitatea latentă şi agresivitatea manifestă. 

Desigur, nici pe departe nu se poate considera că aceste tipologii epuizează toate 

criteriile de clasificare şi toate formele de existenţă şi manifestare a agresivităţii. 

Unii autori spun că agresivitatea manifestată la nivel interpersonal este, prin excelență, un 

fenomen psihosocial și, ca atare, el ridică problema "co-participării" celor doi membri ai relației 

conflictului (agresor-agresat). Realitatea demonstrază că în multe cazuri vina se împarte între 

cei doi. Acest lucru a dus la apariția unor categorii de victime: 

 victime provocatoare - care, au comis ceva conștient sau inconștient – față de agresor. 

Asemenea cazuri pot fi întâlnite la elevi atunci când se comportă arogant unul față de 

altul sau dacă se ironizează etc. 

 victime care precipită declanșarea acțiunii răufăcătorilor. Cum este cazul în care, prin 

conduita lor, influențează în a comite agresiuni, deși între ei nu a existat niciodată vreo 

legătură. 

 

I.3. Cauzele agresivităţii 

I.3.1.Agresivitatea ca trăsătură înnăscută 

Încercările de explicare a comportamentului uman au fost şi sunt grupate în jurul 

întrebării referitoare la factorul înăscut şi la cel dobândit: suntem creaţi de aspectele pe care le 

moştenim sau suntem modelaţi de orice experienţă pe care o întâlnim? 

„Agresivitatea este înnăscută” susţine Sigmund Freud, dar şi Konrad Lorenz. Oamenii 

se nasc cu predispoziţia sau impulsul de a fi violenţi şi de a agresa. Cum nu se poate înlătura, 

trebuie, prin educare, găsite modalităţi nedistructive de canalizare a energiei 
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negative. Totuşi se face o departajare între cei doi teoreticieni asupra acestui lucru: la Freud 

agresivitatea apare ca fiind predominant distructivă pe când la Konrad Lorenz agresivitatea 

are o valoare adaptativă şi este chiar esenţiala pentru supraviţuire. 

Explicaţiile privind comportamentul agresiv fac parte din două clase: 

 biologică 

 socială 

Teoriile biologice consideră agresivitatea o tendinţă înăscută de actiune.Omul se naşte cu 

porniri agresive.Din acest punct de vedere, agresivitatea, ar fi un instinct. 

Instinctul este un model predeterminat de răspunsuri la stimulii din mediu, răspunsuri 

ce sunt controlate genetic. 

Orice instinct are următoarele caracteristici: 

 este îndreptat către un scop, sfârşeşte într-o consecinţă specifică; 

 este benefic pentru individ şi pentru specie; 

 este adaptat la mediul normal; 

 este prezent la toţi membri speciei-deşi manifestarea poate să difere de la 

individ la individ; 

 nu este învăţat pe baza experienţelor individuale; 

 se dezvoltă pe măsură ce individul se maturizează; 

Dacă agresivitatea umană ar fi numai de natură instinctuală ar fi de aşteptat să întâlnim 

foarte multe asemanări între oameni, legate de modul de adoptare a comportamentului agresiv. 

Cu toate astea realitatea demonstrează permanent că există mari diferenţe atât la nivel individual 

cât şi la nivel de comunităţi. Sunt indivizi, grupuri si chiar popoare care se manifestă extrem de 

agresiv, pe când alţii sunt foarte paşnici. 

Respingerea -generalizată a naturii instinctuale a agresivităţii nu înseamnă, însă, şi 

ignorarea unor influenţe biologice asupra ei, cum ar fi: 

 influenţe neuronale - există anumite zone ale cortexului care, în urma 

stimulării electrice, facilitează adoptarea de către individ a 

comportamentului agresiv; 

 influenţe hormonale - masculii sunt mult mai agresivi decât femelele 

datorită diferenţelor de natură hormonală; 

 influenţe biochimice - creşterea alcoolului în sânge, scăderea glicemiei pot 

intensifica agresivitatea. 

I.3.2. Agresivitatea ca trăsătură învăţată 

Teoria învăţării sociale reprezintă o abordare, în psihologie, prin care se explică 

procesele de: 

 achiziţionare a unui comportament; 

 iniţiere a comportamentelor; 

 menţinere a modelelor de comportament. 

Albert Bandura a aplicat teoria învăţării sociale şi în studierea comportamentului agresiv. 

Potrivit acestuia agresivitatea, ca şi multe alte comportamente sociale, este dobândită prin 

învăţare socială. Procesul de socializare înseamnă şi achiziţia de răspunsuri agresive, fie prin 

învăţare directă – acordarea de recompense sau pedepse unor comportamenta – fie prin învăţare 

indirectă – observarea conduitelor şi consecinţelor lor la alte persoane. 

Teoria învățării sociale a agresivității susține că un comportament agresiv se învață prin 

mai multe modalități: 

 direct, deci prin învățare directă (prin recompensarea sau pedepsirea unor 

comportamente); 

 prin observarea și imitarea unor modele de conduită ale altora, mai ales ale adulților 
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Se consideră că modelele de conduită agresivă se întâlnesc cel mai des în: 

a) familie (copii violenți provin din familii în care cei doi părinți au fost crescuți tot cu 

ajutorul pedepselor fizice); 

b) mediul social (în acele comunități în care modelele de conduită agresivă sunt acceptate, 

chiar admirate, agresivitatea se transmite ușor și generațiilor următoare); 

c) mass-media (în special televiziunea care oferă zilnic modele de conduită agresivă,  

fizică sau verbală). 

Experimentele lui A. Bandura 1963 au demonstrat rolul adultului ca model în 

însuşirea comportamentului agresiv la copii. Cei ce au asistat la un comportament agresiv din  

partea adultului s-au comportat şi ei agresiv. Mai mult, s-a observat că agresivitatea a crescut 

atunci când: 

 modelul a fost recompensat; 

 modelul a fost de acelaşi sex ca şi copilul; 

 modelul a avut înainte legături strânse cu copilul(prieten de familie, învățător etc. 

Astfel, chiar dacă copii nu sunt educaţi în mod intenţionat spre a fi agresivi, ei învaţă 

din experienţă proprie prin întărire, sau prin imitaţie, de la persoanele semnificative şi/sau 

autoritare. 

 

I.4. Surse de influenţare a agresivităţii 

Din sursele agresivității putem enumera: 

1. Surse care țin de individ, de conduita sa comportamentală: 

 frustrarea- se menţine ca una din cele mai frecvente surse de influenţare a 

agresivităţii; 

 atacul sau provocarea directă, fizică sau verbală, ce atrage, de cele mai multe ori, 

răspunsul agresiv al celui vizat; şi nu de puţine ori, şirul răzbunărilor devine 

practic nesfârşit 

 durerea fizica și morală; 

 căldura - cerectări multiple au evidențiat legătura directă între temperatura 

ridicată și comportamentul agresiv; 

 aglomerația - în mijloacele de transport în comun; în spații de locuit mult prea 

mici pentru numărul de persoane; 

 alcoolul şi drogurile; consumat în cantităţi mari, alcoolul reduce mult luciditatea 

şi realismul perceptiv, contribuind la accentuarea agresivităţii, atât prin 

potenţarea ei directă,cât şi prin neluarea în considerare a caracteristicilor 

agresorului şi a neplăcerilor provocate propriei persoane şi celor apropiaţi (P. 

Iluţ, 1994). Drogurile pot, de asemenea, să afecteze comportamentul agresiv,  

însă, în ce măsură se poate realiza acest lucru depinde de mai mulţi factori, cum 

ar fi: tipul drogului (cocaină, marijuana etc.), dimensiunea doze îşi dacă 

subiectul este sau nu realmente ameninţat şi pus în pericol; 

2. Surse ale agresivității din cadrul familiei: 

 bătaia sau orice formă de agresiune sau pedeapsă fizică; 

 incestul; 

3. Surse care țin de mijloacele de comunicare: 

 Violența prezentată în presa scrisă și televiziune, jocuri pe calculator. 

Din nefericire, sunt extrem de multe asemenea surse şi ele creează mari probleme 

sociale, pentru a căror rezolvare este nevoie de uriaşe investiţii materiale şi eforturi socio- 

profesionale. 
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CAPITOLUL II 

AGRESIVITATEA ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
 

Agresivitatea în şcoală este o formă de conduită, cu o diversitate de forme de 

manifestare, cu intensitate diferită cum ar fi: confruntarea vizuală, poreclirea, ironizarea, 

tachinarea, bruscarea, lovirea cu diferite obiecte, pălmuirea şi ajungând la forme de intensitate 

crescută, cum ar fi înjunghierea şi împuşcarea.( Lazăr, S, Lazăr, L.(2001). 

Agresiunile care au loc în şcoli sau în preajma şcolilor , au loc în special între elevii 

şcolii şi mai rar între elevii şcolii şi alte persoane- elevi din alte şcoli sau persoane adulte. 

Majoritatea incidentelor au loc între elevi ( agresiuni verbale, gesturi agresive moderate şi rar 

bătăi între elevi). 

 
II.1. Forme ale agresivităţii în mediul şcolar 

Într-o lume tot mai grăbită şi ocupată găsim din ce în ce mai puţin timp pentru copiii 

noştri. Uităm că « pecetea pe care parinţii o lasă asupra structurii profilului spiritual-moral al 

personalităţii propriilor copii se menţine toată viaţa ». (M. Golu) 

Ca fiinţă socială, omului i se pretinde, de la vârsta când dobândeşte discernământ, să 

ţină cont de cei din jurul său, să realizeze echilibru între asimilare si acomodare, aşadar i se 

pretinde să împletească interesele individuale în concordanţă cu cele ale grupului. 

În clasele primare, cea mai des întâlnită formă de agresivitate este cea verbală. Aceasta 

constă în răutăţile minore – porecle, etichetări ironice cu trimitere la particularităţile fizice ale 

colegilor, iar pârâtul este o formă de răzbunare. Soluţiile de rezolvare a acestor conflicte nu sunt 

simple. Uneori se ajunge la eşec dacă familia nu colaborează cu şcoala. 

În soluţionarea acestor conflicte un rol important îl are învăţătorul care mediază 

conflictul, analizează corect si nepărtinitor cauzele şi ia măsurile necesare pentru soluţionarea 

acestuia.Dar nu trebuie să se ajungă aici. O bună colaborare între cei trei factori educaţionali 

familie – şcoală- societate este reuşita succesului. Din păcate, unii părinţi evită întâlnirile 

periodice cu învăţătorul, nu participă la şedinţele cu părinţii şi în acest caz eşecul în educarea 

corectă a acestor copii este inevitabil. 

În calitate de dascăli avem datoria să-i învăţăm pe copii că între indivizi există diferenţe : 

caracteristici fizice, limbaj, fel de a gândi, trăiri emoţionale, comportamente, atitudini, gusturi,  

religie, fel de a trăi, scară socială etc., dar aceste diferenţe nu dăunează dezvoltării lumii, ci o 

fac să devină mai interesantă. 

Limbajul– ca mijloc principal de comunicare interumană, presupune o mare diversitate 

a resurselor de expresie, toate bazându-se pe producerea și diversiatea resurselor, simbolurilor 

și semnificațiilor. Noi, oamenii nu trăim numai într-o lume a obiectelor, a lucrurilor, a faptelor, 

ci mai mult, într-o lume a semnificaţilor şi simbolurilor. Cuvântul are nu numai o încărcătură 

de informaţie logică, ci conţine şi multe elementede ordin necomunicabil prin intermediul 

cuvântului, în special stările afective de profunzime sau relaţionale. 

Relaţiile mijlocite de cuvânt sunt mult mai sofisticate, mai ascunse şi deci mai perfide 

decât cele prin acte, fapte, impulsuri exprimate violent. Prin intermediul cuvântului se ating 

valori esenţiale ale fiinţei, se ţinteşte degradarea personalităţii, atingerea reprezentării desine, 

dizolvarea identităţii şi demnităţii, ştirbirea libertăţii de a exista. În fond, sunt atinse celemai 

importante şi absolut necesare valori pe care se ridică eşafodajul eului şi al personalităţii socio- 

morale. 

Calomnia– reprezintă cea mai agresivă formă verbală. Efectul ,,otrăvirii” verbale este 

moartea omului din punct de vedere moral şi psihic. Omul contemporan, trăind într-o societate 

bazată pe concurenţă - cinstită sau mai puţin morală - cultivă cu precădere calomnia ca o armă. 

Calomnia se bazează pe denigrare, formă de agresiune subiacentă. Mecanismul secret al 

devenirii umane, pe toate planurile, îl constituie balanţa motivaţională, ca rezultat al jocului 
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dintre succes şi insucces care conduce la reprezentarea de sine. 

Denigrarea -se practică prin preocuparea celui care o manipulează de a descoperi acele 

trăsături de personalitate sau fapte, împrejurări, intenţii cu caracter negativ sau peiorativ ale 

adversarului, pe care le îngroaşă le denaturează până la grotesc, obţinând sau dorind să obţină 

o descalificare, o compromitere moral-socială a adversarului. Denigrarea constituie un atac la 

integritatea morală a persoanei, o formă de degradarea unui capitol moral, social, profesional 

agonisit cu eforturi îndelungate. 

Ironia- este definită ca formă de agresivitate verbală, în care enunţul manifest ascunde 

semnificaţiile latente (ca valoare agresivă) diferite de mesajul propriu-zis. Ea constituie o 

modalitate de agresare a unor situaţii, a unei persoane, printr-un joc subtil de inteligenţă, care 

să producă obiectului atacat un prejudiciu sau o traumă psihică. Ironia induce stările de 

reactivitate intensă, care pot determina trăirea unui sentiment de inferioritate la şi organizarea 

în psihismul acestuia a urii. Desigur, mânia constituie o formă de compensare a unui sentiment 

de inferioritate sau de superioritate. Pentru cel care o utilizează, ea echivalează cu un act de 

agresiune real, pervertit în forma verbală, producând o plăcere cu nuanţe sadice. 

Sarcasmul – este forma cea mai acută, mai pertinent şi mai traumatizantă de 

agresivitate prin limbaj. Cuvântul vine din limba greacă și la origine înseamnă a mușca din 

carne.            

Deci, sarcasmul este o ironie muşcătoare. Dacă ironia sub forma ei obişnuită nu 

areconotaţie netă de răutate, sarcasmul, izvorând dintr-o structură discordantă de personalitate. 

Chiar dacă acest sarcasm este practicat în cadrul unei retorici filosofice, el tot o formă 

de agresivitate atestă. Toate formele de agresivitate verbală, prezentate mai sus, sunt vehiculate 

fie prin viu grai, fie prin scris. Efectul lor traumatic este în funcţie de contextul în care se petrec, 

fireşte, cele mai reactive fiind cele care presupun denigrarea, devalorizarea publică sau 

colectică. 

 
II.2. Cauzele agresivităţii în mediul şcolar 

La copii, comportamentul agresiv poate avea mai multe cauze şi, de aceea, este importantă 

identificarea corectă a acestora: 

 schimbare importantă în familie: nașterea unui alt copil, divorțul părinților, un deces un 

program aglomerat care suprasolicită copilul și îl obosește 

 grupul de prieteni (anturajul): 

 cei care sunt respinşi de grup ; 

 cei cu situaţie slabă la învăţătură se remarcă prin forme inadecvate, chiar dacă 

acest lucru îi plasează într-o zonă a răului ; 

 structura neuro-psihică a copilului care provine dintr-o familie dezorganizată, 

din părinţi alcoolici imprimă copilului un exemplu în manifestările agresive 

chiar violente faţă de cei din grupul din care face parte ; 

 temperamentul 

 părinţii plecaţi la muncă în străinătate (un fenomen foarte actual) determină copilul lăsat 

in grija rudelor sau a bunicilor, prin tulburări ale vieţii afective sau labilitate psihică, să 

se comporte agresiv ; 

 rolul mass- mediei, prin modelele pe care le impune, prin ficţiunea de pe micul ecran ; 

 utilizarea jocurilor pe calculator (dure, violente) in detrimentul jocurilor in aer liber în 

grupuri de joacă. 
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A.  Temperamentul 

Putem enumera adesea printre cauzele comportamentelor impulsiv-agresive existența 

unor trăsături temperamentale, apartenența individului la unul din tipurile de temperamente. 

Anumite temperamente - coleric, melancolic - se constituie în baza pentru conduite agresive 

adoptate imediat. 

Temperamentul este dimensiunea dinamico-energetică a personalităţii care se exprimă 

cel mai pregnant în conduită". De aceea cunoașterea temperamentului poate deveni un punct de 

plecare pentru modalitățile în care putem gestiona impulsurile și comportamentele agresive. 

Pe baza a trei trăsături fundamentale- emotivitatea, activismul și rezonanța 

reprezentărilor- au fost descrise trăsăturile de temperament: 

1. Coleric: pozitive - voinţă accentuată, procese afective intense, bogatia şi intensitatea 

reacţiilor, pasionalitatea; negative – excitabilitatea, iritabilitatea, agresivitatea, inegalitatea 

trăirilor. 

2. Sangvinic: pozitive – sociabilitate, bună dispoziţie, reactivitate accentuată, dinamism; 

negative – fluctuaţia şi inegalitatea trăirilor, mulţumirea de sine, superficialitatea. 

3. Flegmatic: pozitive   –   toleranţă,   răbdare,   perseverenţă,   echilibru;   negative   – 

reactivitate redusă, adaptabilitate dificilă, monotonie afectivă. 

4. Melancolic: pozitive – procese afective intense si durabile, sarguinţă, perseverenţa, 

responsabilitate şi simţ al datoriei; negative – adaptabilitate şi mobilitate reduse, predispoziţii 

spre anxietate, neîncredere în sine şi pesimism. 

 

B. Stima de sine 

O altă cauză care poate determina sau influenţa un comportament agresiv este cea legată 

de stima de sine. Mulți cercetători au stabilit o legătură evidentă între nivelul stimei de sine și 

tendințele agresive, în sensul că, dacă încrederea în forțele și capacitățile proprii, sunt mai 

scăzute, cu atât componenta agresivă este mai pregnantă. 

Conceptul de stimă de sine este corelat cu sentimentul de competență și conștientizare 

a propriei valori. Indivizii cu un grad scăzut de stimă de sine se concentrează de obicei să-i 

impresioneze pe alții, au o încredere scăzută în propria persoană, au dubii asupra valorii și 

acceptării lor sociale, nu-și asumă riscuri și încearcă să evite eşecul. Caută confirmarea propriei 

valori, a propriilor decizii la alții și sunt ușor influențabili. 

 

C.  Agresivitatea în familie 

În general, copiii agresivi trăiesc într-un mediu social caracterizat prin abuz, conflicte,, 

neglijare, dar de multe ori agresivitatea copiilor generează conflicte în familie Unii autori au  

încercat să evidenţieze şi să sintetizeze trăsăturile particulare ale părinţilor care folosesc 

agresivitatea în familie (cf. H. Toch, 1986). De exemplu, Spineta şi Rigler (1972), precum şi 

Gelles (1973), au evidenţiat următoarele tipuri de caracteristici: 

1. Caracteristici demografice. Cea mai mare frecvenţă o deţin părinţii care au un mariaj 

instabil, care au divorţat şi cei care s-au separat, în fapt. 

2. Istoria propriei vieţi a părinţilor. Cei mai mulţi părinţi care işi agreseaza copiii au 

fost ei înşişi, la rândul lor,supuşi unui tratament similar de către propriii lor părinţi sau au fost, 

în cea mai mare măsură, neglijaţi emoţional decătre aceştia. 

3. Atitudini parentale în raport cu creşterea copiilor. Părinţii privesc copilul ca pe o 

modalitate de a-şi satisface propriile lor nevoi, solicitându-l în a întreprinde acţiuni cedepăşesc 

posibilităţile şi abilităţile lui psihice şi fizice. Ei întâmpină mari dificultăţi în a stabili legături 

empatice cu propriii copii şi în a satisface nevoile acestora de dependenţă. 

4. Tulburări psihologice şi psihiatrice. Destul de frecvent, se constată că părinţii care-şi 

maltratează fizic copiii prezintă diverse tulburări psihologice şi psihiatrice. 
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O altă încercare de tipologizare a părinţilor abuzivi în utilizarea agresiunii fizice asupra 

copiilor şi care a influenţat multe alte încercări mai recente aparţine lui Merrill. În viziunea 

acestui autor există patru tipuri de asemenea părinţi: 

 părinţi ce se caracterizează printr-un înalt grad de agresivitate, manifestată continuu, 

uneori fiind clar concentrată şi focalizată, alteori, însă, nu. Supărarea şi enervarea lor  

scapă controlului, fiind nevoie de o minimală acţiune stimulativă iritativă. Explicaţia 

unei asemenea conduite vizează, în principal, propriile experienţe trăite în perioada 

copilăriei timpurii. 

 părinţii sunt rigizi, reci afectiv şi, după modul în care procedează în interacţiunea cu 

copiii, pledează mai mult pentru propriile lor drepturi. Ei resping copilul şi sunt 

preocupaţi mai mult de propria lor plăcere. 

 părinţii sunt persoane pasive şi dependente. Ei sunt oameni modeşti şi reticenţi şi,  

totodată, şovăielnici în a-şi exprima sentimentele şi dorinţele. Aparent, sunt foarte 

neagresivi, dar, adesea, intră în competiţie cu copiii pentru a câştiga atenţia soţului, fiind 

de obicei depresivi, imaturi şi capricioşi. 

Dacă în familie sunt conflicte conjugale, acestea pot crește stresul familial şi duc la 

respingerea copilului de către părinţi. În aceste condiţii agresivitatea copiilor poate fi o 

modalitate de a atrage atenţia sau poate fi o simplă provocare. 

Pentru a câștiga o identitate proprie sau pentru că se simt pur și simplu neglijați, uneori 

copiii folosesc comportamente agresive. Aceşti copii nu au încredere în ceilalţi , încearcă să-şi 

reducă furia printr-un comportament agresiv de preventive, caracterizat prin izbucniri de furie. 

Ei sunt foarte sensibili la amenințări, așteaptă o recunoaștere socială exagerată, încercând să 

câștige respect cu ajutorul agresivității. Când copiii agresivi obţin respect şi supunere de la 

ceilalţi ,agresivitatea lor se întăreşte şi se manifestă în tot mai multe ocazii. 

Dacă la primele semne ale agresivității, copilului nu îi este acordată atenția necesară, 

el poate fi respins de cei de aceeași vârstă cu el și se poate simți izolat social. El îşi caută 

susţ inerea printre copiii care au aceleaşi manifestări problematice ca şi el , îl acceptă şi- 

i întăresc şi mai mult agresivitatea, putând intra astfel într-un cerc vicios din care cu greu 

poate ieşi. 

 

D.  Frustrarea 

"Agresivitatea este un răspuns la frustrare" susțin cei de la Yale University din SUA. 

Atunci când atingerea unui scop este blocată ia naștere frustrarea. Această frustrare devine apoi 

o sursă de manifestare a agresivității. Se întâmplă însă deseori ca agresivitatea aceasta să nu 

poată fi orientată către sursa stării de frustrare și este reorientată către ceea ce se numește o 

"țintă sigură". De exemplu un copil nu își poate pedepsi părintele în schimb însă lovește un alt 

copil. 

Se consideră că într-adevăr frustrarea produce supărare (stare de pregătire emoțională 

pentru a deveni agresiv) însă o persoană poate da curs furiei sau nu. 

Atunci când ceva sau cineva se interpune în acțiunea noastră de a realiza un scop,  

intervine frustrarea. În concepția clasică (Dollard și alții, 1939), agresiunea este întotdeauna 

efectul frustrării, iar frustrarea conduce cu necesitate la o formă de agresiune. Deși chiar în 

această viziune, legătura frustrare-agresivitate nu este simplă (se prezumă și agresivitatea 

implicită, din gândire),astăzi puțini psihologi acceptă că frustrarea este singura, sau cea mai 

importantă cauză a agresivităţii. S-a clarificat faptul că nu toți indivizii răspund la sentimentul 

frustrării prin agresivitate – mulți cad în resemnare și melancolie-, după cum nu toate actele 

de agresivitate au ca substrat frustrarea. 

Frustrarea rămâne însăși în viziunea contemporana un factor important în explicarea 

agresivităţii și a comportamentelor antisociale. Ea a fost integrată într-o schemă mai generală, 

cea a motivației ce duce la agresivitate, motivație în centrul căreia se situează mânia și un 
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nivel de activism neuropsihic ridicat. Starea afectivă negativă indusă de evenimente, situații și 

persoane, însoțită și de modificarea fiziologică, este un mobil puternic pentru a acționa violent, 

dar transpunerea lui în prim planul acțiunii concrete depinde de o serie de factori, printre care 

factorii cognitivi (asocierea cu experiențe trecute, evaluarea consecințelor comportamentale 

etc.) sunt în mod deosebit semnificativi. 

Ipoteza frustrare-agresivitate astfel modificată (Berkowitz, 1989), acoperă un teritoriu 

mai extins din vasta scenă a vieții sociale. Totuși, prin asumpția ei ce leagă evenimentele 

neplăcute de stări afective negative și de aici, de agresivitate, ea sugerează că, întrucât  asemenea 

evenimente sunt la tot pasul, predispoziția spre violență, dacă nu violența însăși, este o realitate 

permanentă (Baron, Byrne, 1991) 

 

E. Provocarea directă 

Provocarea directă (verbală sau fizică) din partea celorlalți este în cele mai multe 

cazuri o sursă de furie care determină și reacții violente. Nici aici însă nu este liniară, fiindcă 

depinde cine este agresorul, cum se prezintă situația, cum sunt interpretate intențiile persoanei 

care se angajează într-un act de provocare. Oricum, în general oamenii nu răspund la atacurile 

altora după preceptul biblic al "întoarcerii celuilalt obraz", ci mai mult după principiul mundan 

- funcționând în multe culturi ca o normă de conduită prosocială - al "ochiului pentru ochi". 

După mecanismul revanșei, la scară socială mai largă sau în fragmente microsociale, o 

escaladare a violenței se instaurează în multe ocazii. 

 
F. Mass- media şi calculatorul 

Un subiect controversat este măsura în care mijloacele de comunicare în masa - în 

particular cinematografia, televiziunea şi calculatorul - pot produce sau spori agresivitatea. 

Majoritatea oamenilor, inclusiv unii specialişti în disciplinele socio-umane, cred că , 

agresivitatea este influenţată de mass-media. 

În ţara noastră a crescut impresionant de mult numărul de acte de agresivitate, cu 

deosebire în rândul minorilor si tinerilor. Simţul comun,chiar la nivelul educatorilor şi 

profesorilor, tinde să plaseze cauza majoră a acestui fenomen în liberalizarea mass-mediei, în 

agresivitatea promovată de aceasta. 

Indiferent de influeţa mass-mediei asupra comportamentului agresiv, psihologii sociali 

întreabă care sunt mecanismele prin care respectiva influenţă operează. 

După cum uşor se observă, în afară de efectele catharisis, care în anumite condiţii 

funcţionează reducând tendinţa spre agresivitate, celelalte efecte induse de consumul de 

violenţă mass-media conduce la creşterea agresivităţii prin: dezinhibiţie conţinutul încărcat de 

violenţă promovat de comunicarea în masă acţionează în sensul că, deşi multe acte agresive sunt 

prezentate ca reprobabile şi autorii lor pedepsiţi, cele mai multe apar ca mijloace de satisfacere 

a unor interese, ca aducătoare de câştiguri. 

Mai mult, asociate cu personajele pozitive, cu eroi şi eroine, astfel de comportamente 

sunt gratificate material și psihosocial de colectivitate, fiind considerate, în final, ca demne de 

urmat. La mulți cititori, spectatori sau telespectatori, un atare conținut slăbește constrângerile 

față de agresiune - dobândite prin socializare și educație. 

Expunerea la violență prin mass-media înseamnă, cu deosebire prin calculator și 

televizor, contactul apropiat cu variate și numeroase tehnici de luptă și mijloace de agresiune, 

pe care elevii le pot însuși, iar la prima împrejurare favorabilă, vor fi tentați să le pună în 

aplicare. La copii și tineri îndeosebi, caracterul spectaculos al multor scene violente este un 

element în plus ce trimite la reproducerea lor în viața reală. 
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Figura 1. Efectele mass-media asupra agresivității (adaptare după Baron și Byrne, 1991) 

Atât în cadrul programelor de televiziune, cât şi în unele surse scrise (ziare, reviste, 

cărţi), apar diferite acte de violenţă,de aceea s-a pus problema dacă expunerea la violenţă 

poate determina creşterea agresivităţii. 

Unii autori consideră că expunerea la violenţă ar avea efecte cathartice, reducându-se 

astfel propriile nevoi de a acţiona agresiv. Alţi autori, însă, se bazează, mai ales, pe teoriile 

învăţării sociale, consideră că expunerea la violenţă conduce în mai mare măsură la creşterea 

agresivităţii decât la catharsis. 

În ultimul timp, însă, se pare că majoritatea autorilor înclină balanţa tot mai clar în 

direcţia efectelor negative ale expunerii la violenţă. încercând o adaptare după Baron şi Byrne 

(1991), P. Iluţ (1994) include în lista efectelor negative ale mass-mediei asupra agresivităţii 

următoarele: dezinhibiţia, învăţarea unor tehnici de agresiune, afectarea operaţionalităţii 

sistemului cognitiv, desensibilizarea faţă de victimă. 
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CAPITOLUL III 

MANAGEMENTUL AGRESIVITĂȚII 

 
III.1. Prevenirea și reducerea agresivității 

Istoria pedagogiei reprezintă o sursă preţioasă de referiri şi teorii cu privire la modul în 

care educaţia poate deveni, fie factor favorizant pentru apariţia manifestărilor agresive, fie 

mijloc eficient de prevenire şi/sau limitare a acestora. Ea ne oferă nenumărate exemple în 

acest sens, prin scrierile unor teoreticieni şi practicieni de renume. Prezentăm succint câteva 

dintre acestea: 

V. Rambaldoni Da Feltre (1378 – 1446) care propune supravegherea continuă a elevilor 

şi exprimarea nemulţumirii faţă de comportamentul inadecvat, pedeapsa pentru cei neglijenţi 

fiind studiul în timpul programului de joacă. 

J. A. Komensky (1592 – 1670), referitor la disciplină, el recomandă dojana şi pedeapsa 

pentru faptele rele  (I.Gh. Stanciu, 1977, p. 140) 

J. Locke (1632 – 1704) se declară împotriva pedepselor corporale care au drept urmare 

ura faţă de învăţătură, revolta faţă de norme (pe care le-a respecta doar sub constrângere), 

dominarea simţurilor faţă de raţiune. El sesizează şi aspectul negativ al anumitor recompense 

(mâncare, îmbrăcăminte) recomandănd ca răsplată stima educatorului şi ca pedeapsă dispreţul 

acestuia. 

J.F. Herbart (1776 – 1841) sustine, spre deosebire de mulţi teoreticieni ai educaţiei, 

ideea acceptării pedepsei corporale „atunci când mustrările n-au fost suficiente”. 

Astăzi, pedepsele, mai ales cele corporale sunt tot mai mult condamnate de către 

specialiştii în domeniu, în special datorită efectelor secundare, dar şi datorită lipsei lor de 

eficienţă în timp. unii consideră că recompensele par să aibă efecte mai bune decât pedepsele, 

alţii consideră că aplicate ineficient, pedepsele şi recompensele pot avea aceleaşi efecte negative 

asupra evoluţiei comportamentului copilului (vezi E. Stan, 2004). 

 

III.1.1. Pedeapsa 

Pedeapsa are rolul nu numai de a-l sancționa sau izola pe cel în cauză, ci și de a reduce 

probabilitatea ca ei să mai săvârșească acte agresive, ci și de a servi ca exemplu. Prin învățarea 

socială observațională - a percepției consecințelor conduitelor reprobabile - indivizii își dau 

seama la ce se pot aștepta. Astfel, deopotrivă pedeapsa căși amenințare cu pedeapsa conduc la 

reținerea de a comite acte de agresivitate. 

Efectul pedepsei și al amenințării cu pedeapsa nu este nici el atât de puternic cum e 

văzut de conștiința comună. Și, oricum, el nu este automat și unidimensional, ci condiționat de 

anumiți factori. Bower și Hilgard(1982) consideră următoarele condiții necesare pentru că 

pedepsele instituționale, în speță închisoarea, să devină eficiente: pedeapsa trebuie să fie 

promptă, adică să urmeze cât mai repede după actul săvârșit; să fie suficient de intensă, să 

aibă mărimea necesară în a induce aversitate față de ea; să fie foarte probabilă. 

Pedepsirea copiilor care se comportă agresiv - și mai ales, pedepsirea lor fizică - nu are 

efectul educativ scontat. Mai mult, s-a constatat că acei copii pedepsiți frecvent pentru 

comportamentul lor agresiv, devin ei înșiși mai agresivi decât copiii normali, iar ca adulți,  

provoacă de multe ori acte de violență în familie. Aceasta pentru că este în joc învățarea 

modelului agresiv sau poate că, la fel ca în orice gen de atacuri repetate, se acumulează mânie 

și frustrare (Sears și alții, 1991).Probabil însăși aici intervin anumite variabile de personalitate. 

S-ar putea sugera, de pildă, faptul că nu pedepsele frecvente determină agresivitatea copiilor 

ci că sunt mai frecvent pedepsiți acei copii care sunt agresivi .Oricum, studiile de specialitate, 

ca și experiența cotidiană, ne arată că pedeapsa, și cu deosebire anticiparea ei, operează 

eficient în reducerea violenței  doar în condiții determinate și  în funcție de prezența altor 
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mecanisme. 

Deopotrivă pedeapsa ca și amenințarea cu pedeapsa (directă sau inversă), conduc la 

reținerea de a comite acte de violență. Trebuie să admitem că dacă n-ar funcționa penalizările, 

în diversele formule, și conștiința existenței lor, cel puțin în actuala fază de dezvoltare a 

omenirii, supraviețuirea ei ar fi greu de imaginat. 

 

III.1.2. Efectul catharsisului 

Ipoteza catharsisului afirmă că pornirea oamenilor - înnăscută, indusă prin socializare 

sau provocată de evenimente specifice - de a se comporta agresiv față de semenii lor, poate fi 

satisfăcută prin acțiuni substitutive care să nu facă rău nici altora și nici lor. Creându-se 

posibilitatea ca indivizii să-și descarce mania și ura prin mijloace inofensive să reducă tensiunea 

emoțională, și, prin urmare, probabilitatea ca ei să săvârșească acte antisociale. Se consideră că 

efectul catharsis operează prin trei căi principale: 

1) vizionarea de materiale cu multe scene violente, cum ar fi piese de teatru, filme, spectacole 

sportive etc. (idee teoretizată încă de Aristotel); 

2) consumarea tendinței agresive la nivelul imaginarului, al fanteziilor (teorie dezvoltată de 

Freud); 

3) angajarea în acțiuni violente efective, dar care nu au consecințe antisociale (practicarea 

unor sporturi, agresivitate față de obiecte neînsuflețite), idee anticipată deja de Platon. 

În urma realizării unor studii experimentale în legătură cu efectul catharsis și cele trei 

căi de realizare ale lui, unii specialişti susţin că: 

1.- expunerea la violența mass-media nu readuce violența efectivă, ci o încurajează iar 

vizionarea unor competiții sportive ce presupun agresivitate nu au un efect de catharsis. Mai 

mult, se pare că întăresc tendința spre violență (Stephan,Stephan,1985). 

2.- privitor la exprimarea pornirilor agresive în planul imaginarului, aici rezultatele 

invetigațiilor concrete sunt contradictorii. Consumarea indirectă a frustrării, mâniei, revoltei, 

prin scenarii ce rezolvă acțiuni agresive doar în teritoriul fanteziilor mentale pure sau în cel al 

povestirilor scrise, al picturii ș.a., conduce, probabil, la o micșorare a tendinței de a realiza 

practic, în viața reală, acte de violență antisociale (Stephan & Stephan, 1985; Sears și alții,  

1991). 

3. - realizarea de activități fizice intense ce implică agresivitate, sau cel puțin un mare 

efort, dar care nu au consecințe umane și sociale negative, cum ar fi diferite sporturi și jocuri,  

munca grea, reduc doar temporar nivelul agresivității (Zillmann , 1988). 

Cercetările evidențiază, că în general, orice formă de comportament agresiv substitutiv 

(inclusiv cel verbal) mai degrabă sporește probabilitatea unor acte violente antisociale 

intenționate de un actor decât să o micșoreze (Baron, Byrne, 1991; Sears și alții, 1991). 

Investigațiile sistematice din literatura de specialitate relevă, așadar, că acțiunile prezumate în 

mod obișnuit ca având un efect cathartic de prevenire și reducere a violenței, au în mai mare  

măsură un efect invers, de facilitare a ei. Oricât de contrastantă ar fi imaginea asupra 

catharsisului oferită de psihologia socială faţă de cea a simţului comun, ambele perspective 

trebuie luate în calcul. 

 

III.1.3. Prevenirea la nivel legislativ 

Drepturile copilului şi protecţia lui faţă de comportamentul agresiv sunt stipulate în 

reglementări adoptate la nivel naţional, unele dintre acestea fiind ratificări ale unor acte 

legislative cu caracter internaţional, altele venind în întâmpinarea nevoii de gestionare la nivel 

naţional a diferite forme de violenţă. 

Agresivitatea elevilor reprezintă o preocupare socială importantă. De aceea, şi domeniul 

strategiilor de prevenţie şi limitare a acesteia este unul foarte vast. Literatura de specialitate 

prezintă numeroase asemenea programe concepute şi implementate la diferite 
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niveluri cu scopul prevenirii şi/sau limitării reapariţiei unor comportamente agresive. Varietatea 

lor merge de la intervenţia la nivelul individual şi cel al familiei pînă la eforturile comunităţii, 

de la prevenirea agresivităţii până la limitarea acesteia prin intervenţia terapeutică. 

Programele de prevenţie pot fi gândite pe trei niveluri: 

 primar ( promovarea comportamentului prosocial); 

 secundar (ţinteşte spre indivizii care se comportă deja agresiv (dar nu au atins formele 

cele mai grave) sau spre factorii de risc ai comportamentului agresiv; 

 terţiar (tratamentul) - are de-a face cu cele mai serioase probleme ale tinerilor, adesea 

cu cei care se află sub îngrijire psihiatrică, tratament zilnic sau care sunt în închisori 

(Guerra, Tolan şi Hammond 1994 apud J. Allan, J. Nairne, J.A. Majcher, 1996). 

Multe programe de prevenţie sunt derulate prin intermediul şcolii. Prevenţia 

comportamentului agresiv ar trebui să devină o măsură prioritară de politică educaţională. 

Specialiştii recomandă o serie de strategii de prevenţie la nivel naţional iniţiate de MEC: 

 diversificarea ofertei educaţionale; 

 accelerarea procesului de descentralizare a învăţământului; 

 reforma curriculară; 

 micşorarea efectivelor de elevi dintr-o clasă şi a orelor din norma didactică; 

 înfiinţarea posturilor de consilieri şcolari şi de orientare şcolară şi profesională, dar şi a 

celor de asistenţi sociali în fiecare şcoală; 

 reformarea învăţământului preşcolar și primar; 

 evaluarea periodică, la nivelul inspectoratelor şcolare, a dinamicii devianţei şcolare 

etc. (C. Neamţu, 2003) etc. 

Educatorii pot să deţină un rol de bază în prevenirea şi limitarea comportamentelor 

agresive ale tinerilor prin variate modalităţi de intervenţie: 

 crearea unui mediu şcolar sigur, cooperant, eliminând factorii de risc ai 

comportamentului agresiv;

 dezvoltarea, implementarea şi evaluarea unor programe pentru şcoală care să ducă 

la creşterea rezistenţei copiilor în postura de iniţiator al actului agresiv, victimă sau 

susţinător;programe care promovează dezvoltarea abilităţilor sociale şi cognitive au 

cel mai mare impact asupra atitudinilor şi comportamentelor, iar cele mai 

promiţătoare par să fie cele care acţionează pe mai multe planuri (orientarea în 

direcţia perspectivei sociale, generarea de soluţii alternative, dezvoltarea stimei de 

sine, deprinderile de negociere cu covârstnicii, exersarea deprinderilor de rezolvare 

a problemelor şi managementul furiei (idem).
Date fiind cele prezentate, considerăm că se impune ca necesare următoarele măsuri: 

 sensibilizarea autorităţilor cu privire la promovarea măsurilor legislative care să 
reglementeze clar măsurile de combatere a violenţei în familie (mai ales asupra copiilor);

 educarea populaţiei în direcţia prevenirii şi combaterii violenţei familiale (autoeducaţie, 

cunoaşterea şi apelul la servicii specializate);

 punerea în practică a măsurilor sociale de înlăturare a factorilor de risc.

Programele de intervenţie desfăşurate prin şcoală au dus la îmbunătăţirea competenţei 

prosociale şi descreşterea comportamentului de risc. Cele mai eficiente s-au dovedit acele 

programe care se adresează dezvoltării deprinderilor personale şi sociale cu impact asupra 

cunoaşterii, atitudinii şi competenţei comportamentale a elevilor. Aşadar, şcoala deţine un rol 

hotărâtor în prevenţia şi intervenţia în cazul comportamentului cu caracter antisocial. Totuşi,  

fără eforturile tuturor factorilor educativi implicaţi – familie, şcoală, comunitate, mass media 

– şcoala nu poate face faţă tuturor factorilor ce pot interveni. 
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CAPITOLUL IV 
 

MODALITĂŢI DE GESTIONARE A SITUAŢIILOR 

DE AGRESIVITATE LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ 

IV.1. Delimitări conceptuale 

 

Perioada micii şcolarităţi (6/7 – 10/11 ani) se defineşte prin aspecte ale dezvoltării 

fizice şi psihologice, centrate pe trei coordonate majore: 

 Stadiul dezvoltării psiho-sociale – în acest stadiu, mediul şcolar, ca mediu social nou şi 

superior celui din familie şi din grădiniţă, cu care copilul ia contact în primii săi ani de viaţă, 

oferă modele sociale prin identificarea cu personalitatea cadrului didactic şi cu situaţiile de 

viaţă, conduse după normele şi valorile societăţii căreia aparţine clasa ca grup social. În planul 

dezvoltării socio-afective, apar interese noi, legate de trebuinţe net superioare celor din stadiile 

anterioare: apartenenţa la grup, nevoia de afiliere, nevoia de a fi apreciat de cei din jur, trebuinţe 

legate de cunoaştere, baza fiziologică a acestora fiind legată de dominaţia superioară creată în 

activitatea nervoasă superioară, în procesul satisfacerii acestor trebuinţe. Caracterul, aflat în 

formare, va purta amprenta modelelor sociale pe care le deţine şcolarul în realitatea imediată. 

Acesta depinde, în mare măsură, de datul nativ (temperamentul) al copilului, de capacitatea de 

a-şi dirija voluntar conduita, precum şi de obişnuinţe, ca elemente automatizate, interiorizate 

ale experienţei de viaţă. 

 Stadiul dezvoltării cognitive – reprezentând un salt considerabil în ontogeneza perioadei 

copilăriei, caracterizat prin prezenţa operaţiilor concrete şi prin apariţia operaţiilor formale, 

spre sfârşitul perioadei. Structurile operatorii sunt bazate pe relaţiile concrete dintre obiectele şi 

fenomenele asupra cărora copilul acţionează nemijlocit, stabilind legături de clasificare, 

ordonare, seriere, conceptualizare, analiză, generalizare, care definesc o logică superioară 

calitativ datorită capacităţii de abstractizare. Învăţarea devine activitatea principală, şcolarul 

mic având posibilitatea de a conştientiza rolul gândirii, al atenţiei, al exersării şi al imaginaţiei. 

Memoria şi imaginaţia sunt calitativ superioare, ajutând la conturarea noţiunilor ştiinţifice. 

 Stadiul gândirii morale – apare tendinţa trecerii spre moralitatea legată de acţiuni de 

cooperare, deşi interiorizarea acţiunilor nu este pe deplin realizată, şcolarii mici supunându-se 

regulilor convenţionale din dorinţa de a fi apreciaţi, de a fi plăcuţi de semeni şi de învăţătoare. 

S-au făcut numeroase studii privind natura agresivităţii, mai ales datorită semnificaţiei 

sale sociale. „La nivel individual, mulţi oameni experimentează, frecvent, gânduri şi impulsuri 

agresive, iar modul în care operează cu aceste gânduri şi impulsuri agresive are efecte majore 

asupra sănătăţii personale şi relaţiilor interpersonale.” (R. L. Atkinson, R. C. Atkinson, E. E. 

Smith, D. J. Bem, ed. a XI-a, 2002, p.515) 

De asemenea, cercetările efectuate, permit evaluarea celor două teorii distincte care au 

existat în istoria psihologiei: teoria psihanalitică a lui Freud, care consideră agresivitatea ca 

instinct şi teoria învăţării sociale, conform căreia aceasta ar fi o reacţie de răspuns învăţat. 

Cercetătorii de orientare psihanalitică au adaugat ipotezei frustrare-agresivitate 

afirmaţia: „ori de câte ori efortul unei persoane de a atinge un scop este blocat, induce un impuls 

agresiv, care motivează comportamentul de înlăturare a obstacolului (persoană sau obiect) 

determinant al frustrării (Dollard et al.,1939). Cele două accepţiuni ale teoriilor se referă, pe de 

o parte, la faptul că agresivitatea este cauzată de frustrare, iar pe de altă parte, are formele unui 

instinct primar (o formă de energie care persistă până la atingerea scopului), a unui impuls – 

aspect controversat de altfel. 
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Din această cauză, s-a considerat că natura agresivităţii este de natură socială. Teoria 

învăţării sociale se concentrează pe efectele pe care le creează experinţele sociale asupra pattern-

urilor comportamentale. Această teorie, diferită de cea pur behavioristă, accentuează rolul 

învăţării indirecte (învăţarea vicariantă), adică oamenii învaţă multe dintre comportamente prin 

observarea celorlalţi, anticipând consecinţele pe care le au actele întreprinse şi ajustând, în 

funcţie de acestea. De exemplu, o persoană care este frustrată prin blocarea scopurilor personale, 

răspunde la emoţia negativă pe care o resimte, „în funcţie de răspunsurile de tip nervos pe care 

individul a învăţat să le folosească: (...) poate căuta ajutor la ceilalţi, poate deveni agresiv, se 

poate retrage în sine, poate încerca să îndepărteze obstacolele sau poate căuta salvarea în alcool 

sau droguri. Răspunsul ales va fi cel care, în trecut, a rezolvat optim frustrarea.” (R. L. Atkinson, 

op cit., pag. 519) 

S-a constatat că dacă sunt întărite pozitiv, răspunsurile agresive sunt mai frecvente la 

copii (mai des cînd victimele se retrag sau plâng decât atunci cand contraatacă), ei devenind din 

ce în ce mai punitivi. De asemenea, s-a evidenţiat şi o legătură directă între exprimarea indirectă 

a agresivităţii (prin observare) şi comportamentele agresive ale copiilor, acestea crescând 

exponenţial cu timpul expunerii lor la astfel de modele (directe sau la televizor, prin vizionarea 

unor filme sau a unor desene animate conţinând acte de violenţă) 

 
IV.2. Programe de gestionare a situaţiilor de agresivitate la vârsta şcolară mică: 

obiective, conţinuturi, strategii, modalităţi de acţiune 

În clasa de elevi ca grup social, gestionarea situaţiilor conflictuale trebuie să pornească 

de la o foarte bună cunoaştere a fiecărui membru în parte. Este utilă colectarea datelor prin 

mijloace şi instrumente cât mai variate, pentru o mai bună cunoaştere a caracteristicilor 

fiziologice şi psihocomportamentale ale elevilor. Chestionare aplicate atât părinţilor, cât şi 

copiilor, observarea directă a comportamentelor în clasă şi în afara clasei, cunoaşterea situaţiei 

familiale, a dorinţelor şi neajunsurilor copiilor, pot constitui puncte de plecare în realizarea unui 

plan de acţiune pentru combaterea agresivității. 

În elaborarea unei strategii de gestionare a situaţiilor conflictuale, de un real ajutor este 

colaborarea învăţătorului cu psihologul sau cu consilierul şcolar. Modalităţile de abordare a 

situaţiilor de violenţă sau de agresivitate verbală sau fizică diferă de la un caz la altul. 

Obiectivele principale se stabilesc pornind de la datele factuale culese de la învăţător şi 

de la familiile copiilor implicit, de la ceilalţi membri ai colectivului de elevi şi chiar de la şcolarii 

în cauză. Se va porni, după colectarea informaţiilor (aplicarea de chestionare, realizarea unor 

interviuri individuale/ de grup, analiza de documente – plângeri consemnate de către cadrul 

didactic etc.), la elaborarea unei strategii de dezvoltare vizând traiectoria ipotetică de la „ceea 

ce este”- starea actuală a problemei - la „ceea ce trebuie să fie” - starea dorită. La nivel 

strategic şi operaţional poate fi reprezentată grafic (după Wilkingson          şi Cove) astfel: 

Unde suntem? 

Informaţii culese de la diferiţiactori, definirea problemelor,diagnoza la nivelul şcolii 

Cum ajungem? 

Stabilim o strategie de intervenţie şi prevenţie privind agresivitatea în şcoală 

Unde vrem sa fim? 

Stabilim obiective pornind de la problemele identificate şiindicatori de evaluare 

Obiectivele trebuie : 

• să rezolve o problema reală; 

• să se armonizeze cu misiunea/planul de dezvoltare al şcolii; 

• să stimuleze interesul actorilor cu privire la acest fenomen; 

• să poată fi urmărite/ să fie realizabile. 
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De asemenea, strategia trebuie să demonstreze în mod explicit modul în care 

obiectivele urmărite sunt în relaţie cu impactul aşteptat. 

Activităţile reprezintă calea efectivă prin care se poate ajunge la realizarea 

obiectivelor. 

Cu privire la acţiuni, în cadrul strategiei: 

• imaginaţi cât mai multe variante de acţiune posibile; 

• analizaţi urmările fiecărei acţiuni şi alegeţi varianta cea mai potrivită; 

• orientaţi-vă către acţiuni care contribuie la îndeplinirea mai multor obiective; 

• evitaţi acţiunile care se contrazic şi verificaţi succesiunea logică a acţiunilor. (Prevenirea şi 

combaterea violenţei, Ghid, p. 34) 

Resursele elemente de care avem nevoie pentru atingerea obiectivelor proiectului. Cu privire 

la resurse, strategia trebuie să conţină precizări cu privire la: 

 calitatea şi cantitatea resurselor necesare;

 resursele de care dispunem la începutul strategiei;

 resursele pe care contăm pe parcursul derulării activităţilor;

 căi de atragere a unor noi resurse;

 modul în care sunt alocate resursele.

Planificarea resurselor necesare și disponibile se face pornind de la obiectivele și 

planul de activități propus de strategie. În mod sistematic, pentru fiecare activitate în parte, 

trebuie estimate care sunt resursele necesare pentru desfăşurarea sa în bune condiţii. Cele mai 

importantecategorii de resurse sunt: 

 Resurse umane -(elevi, cadre didactice, părinţii etc.) categorii de persoane implicate din 

cadrul şcolii şi din exteriorul acestuia (inclusiv reprezentanţi ai comunităţii, 

(colaboratori, voluntari) si responsabilităţile acestora legate de strategie;

 Resurse documentare - sursele de documentare , legislaţia românească, statistici, studii, 

reviste de specialitate etc.);

 Resurse materiale - echipamente, materiale;

 Resurse financiare - bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli;

 Timpul este o resursă specială cu o importanţă deosebită pentru reușita oricărei strategii.  

În graficul de timp sunt prezentate datele de laînceput și de sfârsit ale activităţilor, 

precum și grafice de timp intermediare, pe faze, zile, săptămâni, luni, semestre, în 

funcţie de specificul proiectului. (Prevenirea şi combaterea violenţei, Ghid, p.35)

Monitorizarea şi evaluarea , carevizează utilizarea unei metodologii și a unui set de 

instrumente prin care urmărim: 

 Rezultatele obţinute în urma desfăşurării tuturor activităţilor prevăzute în strategie;

 Schimbările concrete observate (impactul produs la finalul intervenției asupra 

beneficiarilor direcţi și indirecţi, cât și asupra şcolii);

 Cauzele care au condus la eventuala nerealizare a unor rezultate așteptate;

 Ariile de intervenție pe care trebuie să le urmărească viitoarele strategii.

Ca și în cazul monitorizării, un plan de evaluare bine construit oferă tuturor celor 

implicați în implementarea strategiei posibilitatea de a cunoaște gradul în care obiectivele 

urmărite au fost atinse. Elementele care nu trebuie să lipsească nici unui plan de evaluare sunt:  

obiectivele (de ce evaluam?); mijloacele (cum evaluăm?); grupul ţintă (pe cine evaluam?); 

orizontul de timp (când evaluam?) şi persoanele responsabile (cine evalueaza?). 

Pe cât posibil se vor utiliza aceleaşi instrumente/indicatori în toate etapele de evaluare 

(iniţială, de parcurs, finală) astfel încât impactul în timp să poată fi observat/cuantificat. 
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IV.3. Strategie de prevenire și intervenţie privind agresivitatea la şcolarii mici 

1. Obiective: 

• Identificarea şi evaluarea dimensiunii fenomenului de agresivitate în clasa de elevi şi în 

mediul proxim al acesteia. 

• Sensibilizarea elevilor şi părinţilor cu privire la sursele, cauzele şi efectele fenomenelor de 

agresivitate în şcoală. 

• Atragerea şi implicarea reprezentanţilor comunităţii în acţiuni de prevenţie şi combatere a 

agresivității în şcoală. 

• Elaborarea unei strategii la nivelul clasei privind ameliorarea fenomenelor de agresivitate 

între elevii de vârstă şcolară mică; 

• Implicarea actorilor de la nivelul şcolii și de la nivelul comunităţii (psiholog şcolar, mediator 

şcolar) în derularea activităţilor dezvoltate în cadrul strategiei. 
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CAPITOLUL V 

VOLUNTARIATUL ÎN ȘCOALĂ 

 
V.1. Voluntariatul-definiție și particularități 

,,Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fară a primi o contraprestaţie materială; activitatea de interes 

public esteactivitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţă şi serviciile sociale, protecţia 

drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţamânt, ştiintific, 

umanitar, religios,filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele 

asemenea."(definiţia din Legea Voluntariatului 2006) 

,,Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană 

fizică îşioferă timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură 

financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată." (definiţia Pro Vobis) 

,,Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie initiaţivă, de orice persoană fizică, 

înfolosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială."(Definiţie adoptată de 

ConsiliulNaţional al Voluntariatului, iunie 2002) 

,,Orice actiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense 

financiare."(Tracker) 

,,Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenţia de a ajuta şi 

fără aurmări un câştig financiar imediat."(Scheier) 

,,Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalţi fără a se gândi la 

recompensefinanciare."(Manover) 

La noi, activitatea de voluntariat a renăscut după 1989, odată cu sosirea primilor 

voluntari internaţionali prin intermediul unor organizaţii precum Peace Corps şi Voluntary 

Service Overseas. Ulterior, organizaţii internaţionale recunoscute (World Vision, Habitat for 

Humanity) şi-au creat filiale în România, aducând experienţa şi expertiza în managementul 

voluntarilor. 

Voluntariatul a început să prindă şi mai mult contur atunci când organizaţiile au început 

să dezvolte centre locale de voluntariat. Centrele sunt mecanisme de legătura între oamenii 

interesaţi să desfaşoare activităţi de voluntariat şi nevoile din comunitate. 

Începând cu anul 2000, în România se aniversează Ziua Internaţională a Voluntarilor 

pe 5 decembrie. Anul 2001 (Anul Internaţional al Voluntariatului) a reprezentat un moment de 

cotitură în dezvoltarea mişcării de voluntariat din România. În acest an, a fost adoptată Legea 

195/2001 – Legea Voluntariatului, supusă ulterior unor modificări în 2002 şi 2006. Tot începând 

cu 2001, Asociaţia Umanitară Pro Vobis s-a repoziţionat, devenind primul centru de voluntariat 

independent din România, dedicat promovării şi dezvoltării voluntariatului sub numele Centrul 

de Voluntariat Pro Vobis. În 2001, au fost lansate portalul www.voluntariat.ro şi revista 

Voluntariat.ro. Tot mai multe organizaţii neguvernamentale au început să se reunească anual în 

cadrul Conferinţei Naţionale cu privire la Voluntariat. 

Ca o concluzie, centrele de voluntariat existente, 4 la număr în 2001, au format  Reţeaua 

Naţională a Centrelor de Voluntariat în România. 

Care sunt beneficiile şi motivaţiile care împing oamenii să facă voluntariat? De ce să 

faci lucruri şi să te implici în acţiuni pentru care nu eşti plătit? 

Motivele pentru care oamenii se implică în activități de voluntariat sunt surprinzator 

de multe: 

 câştigi experienţă;

 îţi valorifici şi dezvolţi cunoştinţele sau abilităţile existente;

 îţi faci noi prieteni sau îţi petreci timpul într-un mod plăcut şi util împreună cu prietenii 

şi familia;

http://www.voluntariat.ro/
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 poţi să contribui la prevenirea sau soluţionarea unei probleme a comunităţii poţi să 

contribui la susţinerea unei cauze în care crezi;

 îţi dezvolţi abilităţile personale (comunicare, coordonare de proiect etc.) poţi să faci 

ceva ce ţi-ai dorit mereu, dar nu ai avut posibilitatea;

 îţi lărgeşti orizontul, prin interacţiunea cu persoane din domenii diferite;

Avantaje specifice pentru organizaţia/instituţia care organizează acţiunea de 

voluntariat: 

 beneficiază de sprijinul unor voluntari specializaţi (ex. relaţii publice, finanţe, IT);

 creşte vizibilitatea organizaţiei / instituţiei în comunitate;

 poate stabili relaţii pe termen lung cu alte companii, care pot atrage investiţii 

suplimentare;

Avantaje specifice pentru comunitate: 

 sunt rezolvate probleme concrete;

 se dezvolta spiritul civic şi aparteneţa la comunitate;

 succesul unei organizaţii va genera iniţiative similare din partea altora (cu o floare 

chiar poate începe primăvara);

La prima vedere, voluntariatul pare o chestiune liberă, lipsită de constrângeri şi care ţine 

doar de voinţa unui om. În practică, este legiferată în doar câteva state ale lumii. Cele care nu au 

o lege specifică a voluntariatului, au totuşi reglementări specifice pe domenii care fac referire 

la voluntariat. 

Activitatea de voluntariat a fost definită şi prin Declaraţia Universală cu privire la 

Voluntariat, adoptată de consiliul director al Asociaţiei Internaţionale pentru Voluntariat în anul 

2001. 

Tipuri de voluntariat 

Există mai multe domenii interesante în care poţi activa ca voluntar: 

 asistenţa şi serviciile sociale; 

 protecţia drepturilor omului; 

 alte domenii: medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, 

umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi 

comunitar; 

Iată o clasificare a tipurilor de voluntariat: 

 individual sau în grup (inclusiv de familie, la secţiune în grup); 

 pe cont propriu sau corporatist; 

 naţional sau internaţional; 

Voluntarii au anumite drepturi şi anumite responsabilităţi în contextul activităţilor pe 

care le realizează în folosul cauzei respective. Relaţia dintre voluntari şi organizaţii este 

reciprocă: voluntarii oferă energie, timp şi implicare, dar primesc în schimb informaţii, 

deprinderi şi experienţă. 

Înainte de a hotărî că vrei să devii voluntar, consultă cele mai utile sfaturi pentru 

voluntari: 

 Gândeşte-te ce doreşti tu de la o acţiune de voluntariat. Vrei să înveţi lucruri noi sau 

doar vrei să contribui la o cauză? 

 Eşti interesat de un domeniu anume? Sau vrei să voluntariezi într-o zonă cu totul nouă, 

de- spre care nu ştii nimic? 

 Gândeşte-te la ce ai de oferit. Entuziasm şi energie, aptitudini şi calităţi tehnice, 

experienţă de viaţă? 

 Cât timp eşti dispus să acorzi acestei acţiuni? Câte zile pe săptămână sau pe lună? 

 Fii sincer, deschis şi organizat. 

 Pune întrebări atunci când voluntariezi. 
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 Fii curajos. De cele mai multe ori cel mai greu lucru în voluntariat este să faci primul 

pas. 

Ca voluntar beneficiezi de: 

 dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale și nu ca mâna de lucru gratuită; 

 dreptul de a-ți fi luate in calcul preferințele personale, temperamentul, experiența de 

viață, studiile și experiența profesionala in acordarea sarcinii; 

 dreptul de a fi informat asupra aspectelor pe care le implică activitatea pentru care iți 

este solicitat sprijinul; 

 dreptul la supervizare – orientare din partea unei persoane cu experiență, bine informată, 

cu răbdare, atentă și care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor tale ca voluntar; 

 dreptul la un loc unde sa iți desfășori activitatea; 

 dreptul de a fi promovat si a-ți fi acordată din ce in ce mai multă responsabilitate, în 

conformitate cu rezultatele avute; 

 dreptul de a fi ascultat și de a juca un rol in planificarea activităților, de a te simți liber  

să faci sugestii și de a-ți fi respectate opiniile; 

 dreptul la recunoașterea și exprimarea aprecierii pe care o meriți. 

Ce responsabilități am ca voluntar? 

Ca voluntar trebuie să: 

 Fii convins – cercetează-ți sentimentele și fii sigur ca vrei sa ajuți alți oameni! 

 Fii sigur – nu iți oferi serviciile până nu ești convins de valoarea a ceea ce poți face! 

 Fii loial – oferă-ți sugestiile, dar respectă regulile; nu critica ceea ce nu înțelegi! 

 Fii dispus să înveți – instruirea este esențială pentru a-ți putea desfășura activitatea în 

bune condiții! 

 Fii de încredere – Fă ceea ce te-ai angajat să faci și nu promite lucruri dacă nu ești 

sigur că le și poți înfăptui! 

 Fii un membru al echipei – integrează-te și sprijină-i pe ceilalți! 

 Spui ce gândești – întreabă ceea ce nu înțelegi; nu-ți păstra pentru tine semnele de 

întrebare și frustrările pentru că astfel nu te ajuți nici pe tine, nici pe ceilalți! 

 Înveți tot ce poți – Documentează-te asupra cazurilor și cauzelor pentru care luptă 

organizația! 

 Accepți supervizarea – Poți fi mult mai de ajutor dacă respecți sfaturile și îndrumările 

care ți se oferă, precum și daca privești verificarea îndeplinirii sarcinilor tale ca un ajutor 

și cu ca un afront sau o dovada de neîncredere. 

Dacă esti tânăr: îți poți construi un CV atractiv, în care perioada de voluntariat poate fi 

trecută ca și experiență. Mereu întâmpini oferte de joburi care cer minim un an de experiență,  

nu neapărat în domeniu cât în câmpul muncii. Deci voluntariatul contează! În al doilea rând,  

testezi o posibilă cariera, iți faci contacte care iți pot fi folositoare în viitor. Ajuți la crearea unei 

comunități mai bune în care să iți placă să trăiești încă zeci de ani. Și nu în ultimul rând iți faci 

noi prieteni! Dacă ești șomer: stând acasă cu siguranță nu iți vei găsi locul de munca ideal! Dacă 

te implici în activități de voluntariat ai șansa de a acumula noi experiențe. Totodată iți creezi 

noi contacte care te pot duce la obținerea unui post așa cum ți-l dorești. Ai astfel ocazia de a nu 

“iți ieși din mână” în ceea ce privește munca, te ajută să nu te plafonezi stând în casă. 

Dacă sunteți o familie: puteți petrece mai mult timp împreună, iar participarea la acțiuni 

de voluntariat unește oamenii. Puteți da un exemplu pozitiv copiilor, aducând un mare plus 

educației lor. Vă puteți exprima recunoștința că soarta v-a adus la un loc. 

Ca voluntar, poți ajuta organizația în toate acțiunile sociale sau culturale. Orice sprijin, 

cât de minor, aduce un aport major in atingerea obiectivelor organizației. 

Astfel, poți participa la: 
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 consiliere și informare a publicului țintă în diferitele acțiuni sociale 

 pregătirea și distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizației (copii, 

bătrâni, familii cu venituri mici sau foarte numeroase, persoane cu dizabilități) 

 organizarea de evenimente (vizite oficiale, licitații, conferințe) 

 campanii de promovare a sănătății (culegerea de informații despre situații 

deosebite din mediul sanitar, sesizarea cazurilor speciale și rezolvarea lor) 

 campanii de popularizare (aducerea în vizorul persoanelor, instituțiilor și 

companiilor competente a obiectivelor, proiectelor și campaniilor organizației 

pentru a obține sprijinul acestora în realizarea lor) 

 proiecte ale organizației, proiecte comunitare, proiecte de colaborare, proiecte 

europene etc. 

.,,Voluntariatul se naşte în inima fiecăruia, nu în vreun statut de ONG sau în discuţii 

elaborate şi mediatizate. Dacă se naşte acolo, cu siguranţă se va dezvolta şi se va traduce şi sub 

aspectele cele mai pragmatice şi necesare până la urmă.”(Ana Gogan, Voluntar Centrul de 

Voluntariat Cluj-Napoca) 

 

V.2. Importanța activității de voluntariat pentru educație 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, 

începând de la nivel local, până la nivel internațional, în domenii extreme de diferite ( asistența 

și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc. Prin urmare, această mișcare se 

desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 

activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 

iunie 2014. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este 

etimologia acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă 

în franceză ”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă 

conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit 

de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației .Criteriul de 

bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv comunicarea și socializarea. De 

asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, 

înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până 

la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, 

dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți 

de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, 

înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și 

distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de 

compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi 

sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că 

aceste calități sunt de neprețuit. 

 
V.3. Contribuția activităților de voluntariat în scăderea agresivității în mediul școlar 

Voluntariatul este o activitate desfãşuratã din proprie iniţiativã de orice persoanã fizicã în 

folosul altora fãrã a primi o contraprestaţie materialã. Antrenarea elevilor care doresc sã-şi 

foloseascã timpul liber în favoarea persoanelor aflate în nevoie (bãtrâni, copii, orfani, copii 
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din Aşezãminte Sociale) este extrem de eficientã pentru toţi cei implicaţi: 

 elevilor le dezvoltã deprinderile de cooperare, solidaritate, emoţiile şi sentimentele 

altruiste; din punct de vedere al orientãrii şcolare şi profesionale le pot clarifica idealul 

profesional;

 beneficiarilor acestor servicii le sunt satisfãcute o serie de trebuinţe;

 se ceeazã o reţea de socializare pentru elevi;

 se consolideazã cooperarea dintre instiţuţiile locale și şcoalã,

Voluntariatul şcolar este o activitate extra-didacticã care are un rol complementar urmãrind 

în primul rând valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor; organizarea 

judicioasã şi atractivã a timpului liber al elevilor. Participarea elevilor este facultativă in cadrul 

diverselor activitati, profesorul mediază activităţile elevilor. Conţinutul activitãţii este fixat 

luând în considerare dorinţele beneficiarilor şi preferinţele elevilor voluntari, dar şi condiţiile 

de realizare. 
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PROIECT EDUCATIV 

Realizat cu elevi voluntari în vederea reducerii agresivității în mediul școlar 

 
EU SI  CARTEA 

 
 

Introducere  

Cu toatǎ amploarea pe care au luat-o mijloacele audio-vizuale în difuzarea culturii, 

cartea şi lectura ei rǎmân calea cea mai sigurǎ pentru formarea culturii generale, pentru formarea 

personalitǎţii cititorului. 

Ỉn urmǎ cu sute de ani, Miron Costin spunea: „cǎ nu iaşte mai frumoasǎ şi mai de folos 

în toatǎ viaţa omului zǎbavǎ decât cetitul cǎrţilor”, realizând o caracterizare metaforicǎ atât de 

izbutitǎ a lecturii în viaţa omului. 

Lectura este un instrument care dezvoltǎ posibilitǎţile de comunicare între oameni, 

fǎcându-se ecoul capacitǎţilor de gândire şi limbaj; un instrument dintre cele mai preţioase ale 

activitǎţii intelectuale şi de petrecere minunatǎ a timpului liber; de cantitatea şi calitatea lecturii 

depinzând armonizarea personalitǎţii umane. 

Importanţa lecturii constǎ în faptul cǎ ea contribuie la îmbogǎţirea şi dezvoltarea 

cunoştinţelor elevilor, la formarea gustului pentru citire independentǎ, la dezvoltarea 

vocabularului elevilor, la formarea unei atitudini pozitive. 

Fără să minimalizăm importanţa altor surse de informare, vreau, ca prin proiectul nostru, 

să reuşesc să ajung la sufletul copiilor, transformându-i în cititori activi şi motivaţi, oferindu-le 

acele mijloace şi instrumente prin care ei vor descoperi că lectura este, în fond, o călătorie spre 

propriul suflet. În calitate de mentor spiritual este necesar să-i conving pe elevi că nici 

computerul, nici televizorul nu vor duce la dispariţia cărţii, că lectura va continua să joace un 

rol important în viaţa oamenilor, că accelerarea progresului va fi mereu însoţită de remedierea 

compensatoare a unui spaţiu liber pentru închipuire, visare şi căutare de sens 
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A. Conţinutul educaţional 

Cartea – nu face zgomot, nu se supǎrǎ cǎ o ţii prea mult sub ochii tăi, nici nervi nu face 

dacǎ o pǎrǎseşti.Ea te face sǎ vibrezi la ceea ce nu-ţi oferă viaţa, îţi lasǎ rǎgaz sǎ meditezi, te 

urmǎreşte cu stǎruinţǎ în gând, te recheamǎ insistent sǎ o iei dacǎ a fost bine, dacǎ ţi-a plǎcut. 

Cartea e darnicǎ pentru oricine. 

  permite copiilor trǎirea emoţionalǎ-reflexivǎ a conţinutului operei prin intuirea şi 

conştientizarea mesajului etic şi estetic al acesteia; 

 conduce la precizarea, activizarea, îmbogǎţirea şi nuanţarea vocabularului, însuşirea unor 

cuvinte şi expresii cu sens propriu şi figurat, care contribuie la realizarea unei exprimǎri 

corecte, coerente şi expresive, elevii având ca model permanent operele literare îndrǎgite 

din repertoriul naţional şi universal; 

 aprecierea frumosului artistic se realizeazǎ prin continua solicitare a sensibilitǎţii, gândirii, 

memoriei afective, atenţiei voluntare şi, mai ales, a imaginaţiei creatoare; 

B. Lista activităţilor elevilor 

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare 

a interesului elevilor pentru lectură şi carte. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi 

stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor. De aceea, 

învățătoarea,bibliotecara împreună cu elevii voluntari ,au un rol important, şi anume, acela de 

a-i stimula pe copii, de a găsi în permanenţă noi metode care să îi incite la lectură. Desigur, totul 

trebuie să pară un joc, destindere şi relaxare. 

Săptămâna I 

1. Zilele cărţilor deschise: 

Prezentarea proiectului 

 10 zile de lectură intensivă; 

 Expozitie de carte 

Săptămâna a  II-a 

1. Vizite şi ore de lectură la biblioteca scolii. 

2. : Prima noastră carte despre „Nică din Amintiri din copilărie,, , Lizuca din Dumbrava 

minunată,,. 

Voluntarii vor citi pentru colegii mai mici din lecturile copilăriei și vor completa jurnalul de 

lectură (caiet în care vor nota emoţiile , atitudinile proprii faţă de lectură, personaj, mesaj şi 

discuţiile cu colegul referitor la textul citit). 

Săptămâna a III-a 

Parada personajelor literare 

 Elevi voluntari confecționează costume pentru colegi; 

 Prezentare artistică a elevilor- personaje literare. 

Săptămâna a IV-a 

Elevi voluntari organizeaza prezentarea târgului de carte cu titlulSalonul cărţilor pentru 

copii. 

Săptămâna a V-a 

Elevii voluntari vor coordona activitățile: 

A.Concurs „Ateliere de creaţie” 

 Activităţi de creaţie în baza textelor literare citite. 

 Poezii despre textul citit. 

 Scrisori personajelor literare, scriitorilor. 

 Jurnale imaginare ale personajelor. 

 Reprezentarea grafică a copertelor unor cărţi citite. 

 Ilustrarea unor cărţi, etc. 
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B.Concursul pe staţii „Omul cititor e ca pomul roditor” 

 Staţia 1: Ghici, ghici ghicitoarea mea! 

 Staţia 2: Capcanele ilustraţiilor. ( din cărţi pentru copii) 

 Staţia 3: Recită poezia! 

 Staţia 4: Citeşte expresiv! 

 Staţia 5: Alcătuieşte propoziţii! 

 Staţia 6: Colorează !( de exemplu-personajele pozitive din imaginea ce reprezintă 

povestea”Capra cu trei iezi”) 

 Staţia 7: Cîntă! (cîntec depre carte) 

Săptămâna a VI-a 

Olimpiada lecturii 

Elevii voluntari vor organiza un concurs cu temă literară: 

 Cei mai buni cititori concurează la recunoaşterea personajelor literare, pasajelor de 

text. 

 Concursul creaţiei. 

Săptămâna a VII-a 

Masa rotundă „Cum se face o carte?!”sau „De ce aş vrea/sau nu- să trăiesc în lumea lui 

Nică , Lizuca, etc.” 

În urma vizitei la o tipografie, elevii voluntari au observat etapele realizării unei cărți și îi 

îndrumă pe colegi să realizeze și ei o carte. 

Săptămâna a VIII-a 

Cele mai îndrăzneţe Amintiri din copilărie” 

Gazete de perete”Mihai Eminescu”: 

Scena . „Concurs de dramatizare a unor opere literare” 

Elevii voluntari vor realiza un afiș prin care să promoveze cele trei activități și vor strânge 

donații pentru achiziționarea unor jucării ( la grădiniță). 

Săptămâna a IX-a 

. Şezătoare literară:„Cică a fost odată ...” 

 Valorificarea poeziei populare; 

 Valorificarea cântecului popular; 

 Dansul popular; 

 Datini, obiceiuri din bătrâni; 

 Zicători, proverbe, ghicitori 

Voluntarii organizează o șezătoare literară pentru bunici și părinți. 

Săptămâna a X-a 

. Evaluarea proiectului. Decernarea premiilor. 

Elevii voluntari vor realiza diplome și, alături de profesori participa la evaluarea proiectului. 
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CONCLUZII 

 
Uneori, agresivitatea este motivată de frică şi se amplifică în situaţii neprevăzute sau 

neaşteptate. Aceşti copii nu se simt în siguranţă, nu au încredere în cei din jurul lor, se simt  

ameninţaţi şi încearcă să depăşească aceste sentimente înfricoşătoare pentru ei prin 

comportamente impulsive, de agresivitate sau chiar furie. 

De cele mai multe ori, ei îşi găsesc susţinere printre copiii cu manifestări asemănătoare 

sau în grupuri în care agresivitatea este acceptată şi valorizată, intrând, astfel, într-un cerc vicios 

din care cu greu mai pot ieşi. Comportamentul agresiv are în timp efecte negative şi duce la 

deficienţe în modalităţile de rezolvare a unor situaţii conflictuale. Copilul agresiv devine un 

adolescent şi apoi un adult agresiv, incapabil să construiască relaţii durabile şi să se integreze 

în societate. Comportamentul agresiv al viitorului adult poate fi ameliorat sau anihilat dacă 

părinţii urmăresc cu atenţie, de foarte devreme, comportamentul copiilor lor şi le oferă 

alternative eficiente atât pentru consumarea energiei specifice, cât şi pentru rezolvarea situaţiilor 

frustrante. Agresivitatea nu trebuie înăbuşită, ci transformată în echilibrul interior. 

Referindu-ne la cercetarea pedagogică derulată se pot formula câteva concluzii. În 

cadrul lotului experimental, unde am implementat proiectul ,,Voluntariatul în şcoală,, am 

constatat din răspunsurile elevilor la chestionar, că nivelul comportamentului agresiv a scăzut, 

în urma participării acestora la activităţile din cadrul proiectului desfăşurat. 

Participarea şi implicarea elevilor în cadrul diferitelor activităţi, a redus în primul rând 

o parte din factorii care determină agresivitatea: 

- reducerea timpului la calculator, televizor; 

- reducerea timpului petrecut în grupul de prieteni; 

- întâlnirea cu persoane care prezintă diferite dizabilităţi , nevoi sociale a avut un 

impact emoţional care a sensibilizat elevii implicaţi în proiect 

Copiii deţin multe cunoştinţe şi competenţe, însă au nevoie să ştie să le folosească.În 

cadrul activităţilor din proiectul propus, elevii au avut posibilitatea de a descoperii aceste 

competenţe şi de a le valorifica pozitiv, ceea ce a dus la creşterea stimei de sine a subiecţilor. 

 

Deasemenea, elevii au învăţat: 

- a se cunoaşte şi înţelege pe sine; 

- a-i cunoaşte şi înţelege pe ceilalţi; 
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