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 Clasificare a formelor de violenţă după gradul de gravitate:
 FORME UŞOARE: ton ridicat, tachinare, ironie, poreclire, insultă, injurătură, intimidare,

scuipare, instigare la violenţă, deposedarea de obiecte personale, insuşirea bunului găsit,
violarea secretului corespondenţei, lăsarea fără ajutor, aruncarea cu obiecte – fără consecinţe
grave, atingere nedorită, refuzul de a îndeplini sarcinile, indisciplina la ore;

 FORME GRAVE: hărţuire, abuz de încredere, ameninţare, înşelăciune, şantaj, calomnie,

seducţie, lipsirea de libertate a persoanei, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea
liniştii publice, pălmuire, îmbrâncire, trântire, imobilizare, lovire/bătaie, încăierare, lupte de
grup, constituirea unui grup infracţional organizat, aruncarea cu obiecte – cu consecinţe grave,
vătămare – corporală, corporală gravă, corporală din culpă, mutilare, deteriorare, distrugere
de obiecte, distrugere calificată sau din culpă, instigare la discriminare, portul şi folosirea de
arme, tăinuirea, furt, tâlhărie, tentativă de viol, tentativă de omor, loviri sau vătămări
cauzatoare de moarte, determinarea sau înlesnirea sinuciderii, omor, omor calificat, uciderea
din culpă, actul sexual cu un minor, viol, corupţia sexuală, perversiunea sexuală.

Scop: reducerea manifestărilor violente în mediul şcolar
Obiective:
 Identificarea unor forme diferite de violenţă în mediul şcolar
 Abordarea şi rezolvarea unor situaţii-problemă asumându-şi diferite roluri
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală şi rezolvare a unor
conflicte
 Identificarea unor strategii de prevenire şi combatere a violenţei în mediul
şcolar

Activitatea propriu-zisă:


Clasa se împarte pe grupe a câte 4-5 elevi. Fiecare grupă va primi un bileţel pe care este scrisă o
situaţie-problemă (acte violente care au loc în mediul şcolar).Sarcina lor este de a rezolva
situaţia respectivă, fiecare elev din grup asumându-şi un anumit rol (ex: părinte, diriginta,
directorul şcolii, coleg). Fiecare elev, în funcţie de rolul primit/ asumat în grup va trebui să îşi
spună părerea, susţinând-o cu argumente, astfel încât să ajute la rezolvarea situaţiei respective
şi la adoptarea unor măsuri de soluţionare şi prevenire a unor posibile incidente de genul celui
analizat de întregul grup. În final, fiecare grup îşi va alege un reprezentant care să prezinte cazul
şi soluţiile adoptate pentru rezolvarea situaţiei, precum şi strategiile de prevenire propuse.
Concluziile fiecărui grup pot fi înscrise într-o fişă de lucru.

Evaluarea se realizează prin observarea comportamentului elevilor, prin analiza
răspunsurilor şi argumentelor acestora în abordarea situaţiilor - problemă.
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