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SORIN MITULESCU (coord.), VIOLENŢA ŞCOLARĂ: CERCETĂRI,
POLITICI, RECOMANDĂRI. Bucureşti, Editura Afir, 2016, 133 p., ISBN
978-973-7714-80-0
În cursul anului 2016 un colectiv format din cercetători din cadrul Institutului
de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) - Sorin Mitulescu, Andreea Scoda, dar şi din
specialişti din afara acestuia - Ioana Şandru – consilier şcolar a participat la
proiectul internaţional Prevenirea şi reducerea violenţei şcolare prin educaţie
pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului (ECD/EDO), proiect pilot
finanţat de CoE şi coordonat de prof. Evie Zambeta din Grecia. S-au mai
alăturat proiectului echipe din Muntenegru, Ungaria, Polonia. Scopul acestui
proiect pilot a fost combaterea violenţei şcolare prin promovarea cetăţeniei
democratice instituită de politicile şi practicile educaţionale. Etapele au fost:
un schimb de informaţii, experienţe şi practici între ţările participante, o
cercetare calitativă cu o metodologie comună (focus grupuri cu persoanele
cheie din mediul şcolar), dezvoltarea unui sistem de mijloace durabile şi a
unor sugestii pentru prevenirea, combaterea şi construirea unei culturi
democratice în şcoală.
Materialul publicat în limba română aduce împreună prezentarea principalelor
cercetări pe tema violenţei şcolare realizate în ţara noastră între 2006 şi 2016,
descrierea legislaţiei româneşti pe acest domeniu şi rezultatele investigaţiei
calitative de teren realizate de echipa română. Lucrarea se încheie cu o serie
de recomandări reieşite din desfăşurarea comună (în cele 5 ţări) a proiectului
redactate de coordonatoarea proiectului, prof. Evie Zambeta.
Studiile trecute în revistă sunt realizate atât din perspectivă sociologică cât
şi psihologică iar scopul prezentării a fost de a jalona de la descrierea unui
fenomen complex la aplicabilitatea cercetărilor în spaţiul şcolar. De remarcat
este faptul că în interiorul ISE a existat o preocupare de mai lungă durată
asupra violenţei şcolare şi aici ne referim la studiul Violenţa în şcoală, 2006
(coordonator Mihaela Jigău) unde s-a încercat identificarea situaţiilor şi
elaborarea unei tipologii a fenomenului, a cauzelor şi elaborarea unui set de
recomandări: formarea profesorilor, elevilor şi consilierilor şcolari, intervenţia
poliţei, etc. totul finalizându-se cu un ghid pentru profesori, iar în prezent de
află în desfăşurare o nouă cercetare amplă de teren pe această temă.
În total sunt recenzate de autorii volumului 11 studii, majoritatea cu abordare
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psihologică. După cum constată autorii, studiile care au adoptat paradigma
sociologică au fost mai puţine şi s-au confruntat cu dificultatea explicării
comportamentului violent la nivelul actorului individual.
Dintre studiile trecute în revistă amintim:
Studiul Violenţa în şcoală ( 2003-2009) în care Ina Maria Ropotică a descris
cu multă minuţiozitate mai multe tipuri de violenţă existente în şcoală şi anume
violenţa psihologică, violenţa sexuală şi violenţa economică (şpaga); studiul
Agresivitatea verbală în şcoală (2006-2010) realizat de colega noastră Andreea
Scoda care a identificat diverse forme de agresiune verbală între elevi:
poreclirea şi tachinarea, utilizarea unor expresii jignitoare, certurile etc.; studiul
Familia ca sursă de agresivitate şi violenţă la elevii din ciclu primar, (2012)
realizat de Florentina Răducanu Văduva din care aflăm că 2/3 părinţi practică
un stil parental autoritar, că învăţătorii consideră că familia e cauza agresivităţii
şi violenţei la elevii mici iar părinţii considerau că mass media este cauza.
Studiile cu abordări sociologice sunt mai puţin prezente în literatura
românească. O asemenea abordare a fost identificată în cercetarea realizată
de organizaţia „Save the Children” cu cercetarea Abuzul şi neglijarea copiilor
(2013) unde concluziile ne îndrumă către un comportament violent ce este
învăţat în familie copilul fiind fie victimă fie martor la violenţă, către lipsa de
informaţii ale copiilor şi implicit către o lipsă a abilităţii acestora de a soluţiona
un conflict, de a rezolva o problemă între egalii de la şcoală. Totodată elevii s-au
destăinuit că sunt certaţi de profesori atunci când greşesc, că sunt jigniţi şi
etichetaţi, îmbrânciţi, loviţi etc.
Studiul Imprevizibilul drum al violenţei (2013) realizat de George Lucian Onofrei
a evidenţiat faptul că mijloacele mass media influenţează atitudinile antisociale
ale elevilor prin programele difuzate; studiul Tineri violenţi, categorii violente
de şcolari sau şcoli violente?, realizat de Adrian Hatos, ne reliefează că
victimizarea (bullying) este una din modalităţile prin care se produce
marginalizrea socială între elevi, că elevul agresor provine adesea dintr-un
mediu de middle class iar comportamentul „victimizator” este asociat pozitiv
cu insatisfacţia şcolară; studiul Agresivitatea în şcoală (2001) coordonat de
Laurenţiu Şoitu şi Cornel Hăvârnam ajunge la concluzia că educaţia civică
poate reprezenta o formă de educaţie pentru toleranţă pentru că formează
deprinderi cotidiene de respectare a drepturilor omului, armonizează individul
în grup, încurajează asumarea de responsabilităţi în comunitate, toleranţă
activă orientată unul către celălalt. Studiul Violenţa în mediul şcolar (2003)
realizat de Dorina Salavastru se referă la cauzele sociale violenţei şcolare şi

Revista de Pedagogie • 2017 (1) • LXV

133

anume situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control, criza de
valori morale în societate, lipsa de cooperare instituţiilor implicate în educaţie.
Capitolul despre legislaţia din România şi politicile pentru combaterea violenţei
şcolare ne pune faţă în faţă cu o realitate difuză sau chiar confuză: combaterea
violenţei şcolare este mai mult pe hârtie fără să încurajeze puncte comune
între strategia unui decident sau altul. Mai mult decât atât,de exemplu, în
Strategia Naţională din 2007 nu se ia în considerare atitudinile ostile ale elevilor,
absenţele acestora sau refuzul unora dintre ei de a participa la ore ci se
reiterează ideea că violenţa şcolară este provenită din exterior, de la persoane
din afara şcolii (vezi investiţii mari pentru firme de securitate).
În acest cadru nici conceptul de bullying nu este recunoscut oficial de decidenţi
(directori şcoli, inspectori, demnitari), în concluzie politicile şi strategiile
elaborate până în prezent nu au suficientă aplicabilitate practică.
Cercetarea calitativă realizată în România a reliefat că violenţa şcolară este
favorizată atât de mediul familial cât şi de cel şcolar iar factorii care o întreţin
sunt o comunicare defectuoasă, intoleranţa elevilor între ei, rigiditatea
organizării interne a şcolii.
Autorii remarcă diferenţa dintre momentul iniţial al discuţiilor când pentru mulţi
dintre participanţi nu a fost evidentă legătura dintre manifestările de violenţă şi
insuficienta educaţie în domeniile cetăţeniei democratice şi a drepturilor omului,
(dar au fost şi participanţi care au menţionat lipsa de toleranţă printre
factorii violenţei în şcoli) şi continuarea dezbaterilor care a prilejuit o mai
clară conştientizare a cauzelor reale ale violenţei în mediul şcolar.
Problema reducerii violenţei s-a dovedit a fi o încercare extrem de complexă
şi cu numeroşi factori cauzali. În această situaţie întreaga comunitate este
provocată, în special şcoala, profesorii, managerii şcolilor şi părinţii. Chiar
dacă soluţia nu este unică, şcoala are un rol important în implementarea
măsurilor de prevenţie.
S-a reţinut concluzia că violenţa şcolară este favorizată de violenţa în cadrul
familiei, în cadrul comunităţilor, dar are şi cauze specifice mediului şcolar.
Şcolile sunt mult mai eficiente în a se confrunta cu violenţa atunci când
comunitatea din jur le oferă sprijin, atât de necesare prin dezvoltarea unor
planuri integrate şi comprehensive şi care implică comunitatea, şcoala,
serviciile sociale şi specialiştii în rezolvarea conflictelor (p. 97).
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În ultimul capitol, se fac o serie de recomandări asupra fenomenului violenţă
şcolară ţinând cont de două dimensiuni:
A) La nivelul comunităţii educaţionale este recomandat: să se înceapă fiecare
an şcolar cu o dezbatere asupra aspectelor despre violenţă unde să fie
prezenţi şi implicaţi toţi actorii cheie (directori, profesori, elevi, părinţi) pentru
o înţelegere şi acţiune comună; să se realizeze demersuri de prevenire în
şcoli: medierea conflictelor; să fie angajată întreaga comunitate: autorităţi
locale, servicii sociale municipale, membrii ONG-uri, instituţii de cultură
inclusiv universităţi; să se formeze şcoli pentru părinţi şi consilii pentru
părinţi în şcoli şi deopotrivă să se activeze consiliile pentru elevi.
B) La nivelul politicilor educaţionale: cadrele didactice să fie formate în domeniul
legat de ştiinţe socio-umane; să se acorde sprijin profesionist din partea
psihologilor şi asistenţilor sociale pentru profesorii din şcoli; să se dezvolte
de timpuriu cetăţenia democratică şi a educaţiei pentru drepturile omului;
să se promoveze politici de dezvoltare a managementului educaţional
(directori, inspectori).
Sunt sugerate realizarea unor proiecte de dezvoltare persoanlă, formarea unor
specialişti în rezolvarea conflictelor, cooperarea pozitivă între elevi.
CS Manuela Manu
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Traducere de: Cristina Dumitru, Bucureşti, Editura Trei, 2014, 408 p.
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John Allan Clinton Hattie s-a născut în 1950 la Timaru, Noua Zeelandă, şi a
fost profesor şi director al Institutului de Cercetare Melbourne, la Universitatea
din Melbourne, Australia până în 2011. Anterior, el a fost profesor la Universitatea
din Auckland, dar şi la multe alte universităţi din Australia şi Statele Unite. A
realizat peste 800 de meta-analize (meta-analiza este o tehnică de analiză
cantitativă a rezultatelor comparabile, obţinute din studii realizate într-un anumit
domeniu de cercetare, prin calcularea mărimii efectului), care au stat la baza
editării lucrării Visible Learning, în 2009. Pe lângă cartea menţionată, autorul
a mai publicat printre altele lucrările Self-Concept (1991) şi Visible Learning. A
Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement (2008).
Cartea Învăţarea vizibilă. Ghid pentru profesori este structurată în trei părţi şi

