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Motto 

,,A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării între 

toate persoanele angrenate în actul educaţional.” 

 Dardel Jaouadi 

  

              Violența este una din marile probleme ale lumii contemporane. Presa scrisă sau audio 
vizuală, informează în permanență cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen. În acest 
context, apariția diferitelor forme de violență în mediul școlar și preșcolar pare aproape o 
fatalitate și devine adesea un lucru obișnuit, cu care oamenii coexistă fără măcar a mai sesiza 
pericolul. Violența în grădinițe poate avea mai multe forme: agresiune verbală, bullying, 
agresiune fizică între copii etc. Aceasta are de cele mai multe ori forme uşoare de tipul tonului 
ridicat, tachinării, insultelor, intimidării, scuipării, muşcării, deposedării de obiecte peronale, de 
cele mai multe ori de jucării, aruncarea de obiecte sau refuzul de a participa la activităţi. De 
aceea este primordial modul în care noi, cadrele didactice, gestionăm aceste situații și cel mai 
important cum le prevenim. Prevenția acestora se poate realiza prin diferite activități desfășurate 
periodic cu preșcolarii. Aceste activități se pot realiza prin jocuri didactice, lecturi și povestiri ale 
educatoarelor, conversații etc. De asemenea, se pot  viziona unele imagini elocvente, potrivite 
vârstei,  privind consecinţele actelor de violenţă, se pot colora şi lipi imagini cu copii care se 
comportă civilizat şi se joacă frumos împreună si pot fi iniţiaţi preşcolarii în elaborarea şi 
derularea de activităţi de informare, sensibilizare şi prevenire. La grupa mare se pot desfășura 
diverse jocuri de rol prin care preşcolarii pot conştientiza mai uşor efectele violenţei de orice tip.  
,,Spune NU violenței!’’este un joc de rol prin intermediul căruia copiii pot fi puşi în diverse 
roluri, posture şi sunt provocaţi să găsească soluţii la eventuale situaţii conflictuale apărute în 
sala de grupă.  
 
EXEMPLU DE SITUAŢIE CONFLICTUALĂ 
           Luni, Ana soseşte la grădiniţă cu o jucărie. Este păpuşa ei preferată. Aceasta a ignorant 
regula grupei care nu permite copiilor să aducă jucării de acasă în sala de grupă. În timpul 
activităţilor liber alese, Gabriela o roagă pe Ana să îi dea păpuşa să se joace puţin cu ea. După ce 
Ana o refuză, aceasta i-o smulge din braţe şi aleargă prin toată clasa, lovind pe ceilalţi, stricând 
jucăriile. Ana începe să ţipe, aleargă după ea cu intenţia de a o lovi. 
           Preşcolarii sunt împărţiţi în trei echipe, membrii primind roluri ca: mama Anei, mama 
Gabrielei, doamna educatoare şi cele două fete. Aceştia încearcă împreună să găsească moduri de 
a soluţiona problema. În încheierea activităţii copiii, vor realiza desene sau picturi cu scene sau 
situaţii cu tema ,,Spune NU violenței!’’.  



          Aşadar, violenţa poate fi definită ca un tip special de agresiune, în care cineva atacă fizic 
sau ameninţă o persoană, care este slabă şi fără putere, pentru a o face să se simtă speriată, 
restricţionată sau supărată pentru o perioadă considerabilă de timp, atât datorită traumei 
emoţionale, ce urmează unui asemenea atac, dar şi datorită fricii de noi atacuri. Metodele prin 
care o putem evita la vârsta preşcolară sunt: un zâmbet, o îmbrăţişare şi comunicarea. 


