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Abstract: „Violence is a major problem for the Romanian school. 

Aggression and violence are two states of the psycho-physical system that 

are the basis of adaptive and domination behaviors. At preschool age, the 

manifestations of violence and aggression increased in intensity, expressed 

primarily by physical, verbal actions or by adopting a hostile conduct. They 

are treated with two "medicines": love, offered to children by adults 

(parents and educators) and education. The role of the teaching staff is to 

prevent conflicting states, to identify the causes and to correctly manage 

that conflict”. 
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Trăim într-o societate în care violenţa constituie o problemă 

majoră. Acest fenomen este puternic mediatizat, statisticile oficiale 

raportând o creştere spectaculoasă a acestuia în ultimele două decenii.  

Violenţa este o formă de manifestare a agresivităţii. Agresivitatea 

este o formă de conduită orientată cu intenţie spre persoane sau obiecte 

cu scopul de a le produce prejudicii, răniri, distrugeri. În concluzie, 

violenţa este agresiunea comisă de una sau mai multe persoane 

împotriva altei persoane în scopul terorizării, umilirii, înfrângerii 

voinţei şi supunerii sale totale. Desigur, gradul de manifestare a 

violenţei diferă de la caz la caz, în funcţie de vârsta celor implicaţi în 

conflict, de nivelul frustrărilor acumulate, de nivelul de cultură şi 

educaţie, etc. 

Agresivitatea şi violenţa sunt două stări ale sistemului psihofizic 

ce stau la baza comportamentelor adaptative, a celor de dominare, sunt 

ostile şi sunt considerate ca fiind moduri de comunicare primară şi 

primitivă. 
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După o experienţă de peste 30 de ani la catedră pot spune că, la 

vârsta preşcolară, manifestările de violenţă şi agresivitate au crescut în 

intensitate, exprimate cu precădere prin acţiuni fizice (lovirea copiilor), 

verbale (jigniri, injurii), prin refuzul de a colabora sau coopera cu 

colegii, prin distrugerea jucăriilor sau prin adoptarea unei conduite 

ostile. 

Cauzele care generează violenţa la această vârstă sunt: 

*  educaţia deficitară primită în familie; 

*  nesupravegherea copiilor de către părinţi; 

*  vizionarea unor programe cu tentă violentă (filme, desene 

animate); 

*  probleme de familie; 

*  trăsături negative de temperament şi caracter; 

*  comunicare deficitară grădiniţă – familie. 

La vârsta preşcolară cazurile de agresivitate ivite sunt mai uşor 

de gestionat şi chiar de evitat. Educatoarea se află în permanenţă în 

mijlocul copiilor preşcolari, îi supraveghează şi poate preveni mai uşor 

o situaţie conflictuală. Rolul cadrului didactic este acela de a preveni 

stările conflictuale, de a identifica cauzele şi de a gestiona corect acel 

conflict.  

Într-o atmosferă pozitivă, zilnic, în cadrul „Întâlnirii de 

dimineaţă”, copiii se apropie unii de alţii, învaţă să coopereze, învaţă să 

evite criticile la adresa altora, învaţă să-i respecte pe ceilalţi ca 

persoane. Sunt încurajate atitudinile şi comportamentele democratice: 

includerea, participarea activă, gândirea critică, toleranţa şi acceptarea, 

gândirea independentă, responsabilitatea personală şi socială prin care 

copiii stabilesc reguli referitoare la propriul comportament şi la 

comportamentul grupului, ascultând atent, răspunzând respectuos şi 

exersând amabilitatea pe tot parcursul zilei.  

Violenţa în mediul educaţional este o realitate pe care nu o putem 

nega şi nici neglija. Important este să găsim metode eficiente de 

combatere a acestui fenomen, pentru că, în caz contrar, riscăm ca acesta 
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să se cronicizeze şi atunci va fi greu de stăpânit în contextul societăţii 

actuale.  

Voi prezenta cazul unui copil hiperactiv, care manifesta un 

comportament agresiv faţă de colegii din grupă (grupa mare – 6 ani). 

Acesta provenea dintr-o familie de intelectuali.  

Copilul petrecea foarte mult timp în faţa calculatorului şi a 

televizorului, jucând jocuri şi vizionând desene animate care conţin 

violenţă, sfârşind prin a-şi însuşi un limbaj agresiv, prin a-şi forma un 

comportament violent. Acest mod de comportament agresiv (verbal şi 

fizic) l-a adoptat cu colegii din grupă.  

Am intervenit şi am încercat să-l determin să se schimbe. Pentru 

moment, acesta promitea că nu va mai agresa copiii, nu le va distruge 

„construcţiile‖, nu le va lua cu forţa jucăriile.  

Mi-am impus atunci schimbarea comportamentului faţă de acest 

copil, adoptând şi asigurându-i o atitudine de calm şi linişte, atribuindu-

i responsabilităţi precise în cadrul grupei. 

Zilnic făceam exerciţii relaxante pentru a-şi putea controla 

pornirile violente: ,,Închide ochii, inspiră adânc şi zâmbeşte de câteva 

ori atunci când expiri‘‘; ,,Închide ochii şi imaginează-ţi o zi caldă şi 

însorită. Pe cerul albastru pluteşte un norişor în care se află toate 

necazurile tale, iar vântuleţul uşor le poartă departe, departe‖. 

Simţindu-se supravegheat îndeaproape, acest copil a lăsat 

impresia că şi-a schimbat comportamentul în relaţiile cu colegii. L-am 

surprins însă în momente deosebite: se purta corect cu colegii, nu îi mai 

agresa, însă, dacă venea în contact cu copiii din alte grupe, îşi manifesta 

agresivitatea asupra acestora. Era vorba depre acel transfer al 

agresivităţii asupra altor persoane.  

L-am antrenat în diverse activităţi care îi solicitau din plin 

energia dar, în acelaşi timp, îl determinau să-şi stapânească impulsurile 

agresive, lucruri pe care le-am cerut şi părinţilor copilului. Am discutat 

cu ei şi le-am sugerat să limiteze timpul petrecut de copil în faţa 

calculatorului şi a televizorului, şi să-l dirijeze spre o activitate sportivă 
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care să îi solicite din plin consumul de energie de care dispunea. Efectul 

colaborării şi unitatea de cerinţe au fost benefice pentru copil, acesta 

înregistrând progrese considerabile în comportarea cu colegii de grupă 

şi cu alţi copii. 

Aceste comportamente ale copiilor preşcolari lasă urme adânci în 

psihicul infantil şi necorectate, ele capătă o singură formă: răutatea. 

Se spune că dragostea este cel mai bun educator. Din dragoste 

pentru copii, familia şi educatoarea trebuie să stabilească un cod al 

acţiunilor care să conducă la combaterea agresivităţii şi a delicvenţei 

juvenile: 

-  să spunem clar copilului ce are voie să facă, explicând de ce 

nu are voie să facă anumite lucruri; 

-  să fie apreciate faptele bune; 

-  să înţeleagă consecinţele faptelor lor şi să nu răspundem cu 

violenţă la manifestările similare ale copilului; 

-  să oferim modelul unui comportament corect, deoarece 

copilul este mai receptiv şi mai sensibil la ceea ce vede şi 

trăieşte, decât la explicaţii; 

-  să asigurăm copilului un climat de afectivitate şi siguranţa, astfel 

încât acesta să nu cunoască sentimentele de ură, violenţă, 

neîncredere, spaimă; 

-  să creem adulţilor (părinţi, bunici) oportunităţi pentru propria 

lor educaţie (programul ,,Educaţi aşa!‖), oferindu-le prilejul 

de a învăţa cum să-şi trateze propriul copil în situaţii diferite.  

Consider că la vârsta preşcolară, agresivitatea există şi ea se 

tratează cu două ,,medicamente‖: dragostea, oferită copiilor de către 

adulţi (părinţi şi educatoare) şi educaţia. 

 

Concluzii  

Mediul deficitar şi educaţia îşi pun amprenta în mod îngrijorător 

şi vizibil asupra dezvoltării copiilor, mai ales la vârstele mici. Spre 

deosebire de copiii în care implicarea familiei este mai pregnantă, 
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preşcolarii care sunt neglijaţi familial sunt mai greu recuperabili şi 

manifestă o inerţie mai puternică în modificarea comportamentelor 

agresive. De aceea, munca educatoarei şi a psihologului/consilierului 

şcolar (în cazul în care şcoala dispune de unul) este imensă, iar 

rezultatele sunt cu mare greutate obţinute. 
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