
Exerciţiu

Am fost rănit, deranjat de.................,

atunci când........................... . 

M-am simţit........................... .

(Timp de lucru 5 minute!)



De ce să spunem

NU violenţei !

„Violenţa este arma celor slabi”



ŞTIAŢI CĂ ...

 România se află pe primul loc între 37 ţări din

lume privind numărul de profesori care au raportat
acte de violenţă ale elevilor în timpul orelor.

 Violenţa şcolară este de cele mai multe ori
nefatală, dar poate cauza serioase prejudicii
dezvoltării persoanei.

 Copilul bătăuş este un copil bătut.



DEFINIŢIA VIOLENŢEI

„Ameninţarea sau utilizarea intenţionată a

forţei fizice sau a puterii asupra ta, a altuia

sau a obiectelor din jur, care poate să

producă un traumatism, frică, deces sau

distrugere ”

(OMS-Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Geneva, 2002)



FORME ALE VIOLENŢEI   

ÎN   ŞCOALĂ



• izolare

• lovire cu piciorul

• bătaie

• rănire

• ameninţare 

directă sau indirectă

• pălmuire

• aruncare de obiecte

• îmbrâncire

• tras de păr

ACTE DE VIOLENŢĂ 

FIZICĂ

• bruscare

• obligare

• zgâriat

• ciupit



• batjocură

• reproşuri

• bârfă, calomnie

• poreclire

• tachinare

• maimuţăreală

• urlete

• jigniri

• cuvinte grosolane, înjurături

• întindere de curse

• refuzul discuţiilor

ACTE DE VIOLENŢĂ 

VERBALĂ

• ameninţare

• imitare



• critică 

ofensatoare

• izolare

• obligare

• etichetare, 

poreclire

• ironie

• umilire

• vânarea greşelilor

• urmărire, şantaj

ACTE DE VIOLENŢĂ 

EMOŢIONALĂ

• privire dură



VIOLENŢA

 este un răspuns la nemulţumire

 este distrugătoare

 generează, de obicei, violenţă

 este înnăscută

 se învaţă

Dacă recurgi la violenţă deja ai pierdut!



Reguli pentru a-ţi stăpâni pornirile 

agresive: 

• Păstrează-ţi calmul şi autocontrolul!

• Gândeşte pozitiv!

• Comunică cu cei din jurul tău!

• Evită jignirile!

• Evită situaţiile conflictuale!

• Practică un sport!

• Elimină din programul tău emisiunile TV care conţin 

scene de violenţă!

•Relaxează-te!



DE CE SĂ SPUNEM 

NU VIOLENŢEI !

Bine faci, bine găseşti!

Nu te grăbi să arăţi cine

eşti, ceilalţi vor vedea

singuri!



OPUSUL CUVÂNTULUI 

“VIOLENŢĂ”


