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“Adolescenţa este pasărea ce zboară uneori cu capul în nori şi uneori prea aproape de 

pământ.”  ( Victoria Morozan) 

Adolescența, fenomen complex prin marea diversitate a formelor sale de manifestare, 

este perioada  prezentă în viaţa fiecărui om, acea perioadă minunată pentru unii, pentru alţii 

tristă, în care se realizează tranziția de la copilărie spre maturitate și dezvoltarea ființei umane. 

Definită adesea prin formulări stereotipe ca ,,perioada marilor transformări” sau ,,vârsta 

marilor experiențe”, adolescența a fost subiectul de la care a pornit și proiectul dedicat în 

special lor, adolescenților. Și cum ne dorim ca elevii noștri să traverseze această perioadă într-

un mod cât mai benefic dezvoltării lor, am încercat să-i îndrumăm, să-i sfătuim, să-i 

încurajăm să-și exprime ideile, dorințele, să-ți dezvolte competitivitatea, interesele și 

abilitățile, pregătindu-i pentru statutul lor de viitori adulți. 

,,Atitudine și responsabilitate”, cea de-a doua activitate din cadrul proiectului județean 

,,Adolescența Altfel”, a avut ca temă nonviolența în școală. Gazda activității, Școala 

Gimnazială ,,Avram Iancu” Oradea, prin echipa de proiect, în parteneriat cu IPJ Bihor, 

reprezentat de comisar-șef Indrieș Ioana, a încercat să implice activ elevii din cadrul 

proiectului și din școlile partenere în acțiuni de prevenire și combatere a violenței în mediul 

școlar, deoarece acest comportament nepotrivit este deseori prezent în rândul elevilor 

adolescenți. Ca obiective ale activității au fost: identificarea tipurilor de violență în școli, 

implicarea elevilor în soluționarea actelor de violență și diminuarea cauzelor ce le 

declanșează, promovarea unor acțiuni de mediere și soluționare pozitivă a conflictelor. 

Creativitatea elevilor a fost pusă la încercare prin găsirea unor forme inedite de combatere a 

violenței.  

Un prim moment în care elevii și-au dovedit potențialul creativ a fost concursul de 

afișe, intitulat ,,Să spunem stop violenței prin artă”. Fiecare echipaj al școlilor participante a 

prezentat câte un desen sau afiș cu tema nonviolența în școala mea. Lucrările au fost jurizate 

pe baza unor criterii, precum: originalitate, creativitate, aspect, încadrarea în temă, respectarea 

convențiilor de realizare, prezentarea mesajului transmis de afișul realizat. În urma 

concursului, locul întâi a fost împărțit între elevii Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea, 

coordonați de profesorii Zopota Ciprian și Bubela Carmen și elevii Școlii Gimnaziale „Aurel 

Pop” Oșorhei, coordonați de profesorii Mohuț Adrian și Țoca Amalia. Locul al doilea la 

secțiunea „Așif” a revenit elevilor de la  Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu” 



Oradea, coordonați de doamnele profesoare Stroie Ramona și Țiț Gabriela, iar cel de-al treilea 

loc  a fost ocupat de elevii Școlii Gimnaziale Hidișelul de Sus, coordonați de profesorii 

Călinescu Anca și Băliban Petru. S-au acordat și două mențiuni: elevilor Colegiului Național 

„Iosif Vulcan” Oradea, coordonați de doamna profesoară Holhoș Felicia și elevilor Școlii 

Gimnaziale „Avram Iancu” Oradea, coordonați de doamnele profesoare Bungău Angela și 

Șpan Claudia. 

Dorința lor de a elimina violența din mediul școlar a fost exprimată și prin intermediul 

unor mesaje, constituind a doua parte a activității, numită ,,Mesajul meu antiviolență”. 

Lucrând în grupe, elevii s-au întrecut în realizarea unor sloganuri, formulări antiviolență, 

utilizând obligatoriu termeni cheie precum: armonie, înțelegere, toleranță. S-au remarcat prin 

originalitatea și exprimarea deosebită elevele de la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” care au 

reușit să impresioneze juriul și colegii prin mesajul lor ,,Toleranța reprezintă drumul spre 

armonie, presărat cu flori și înțelegere.” 

Doamna comisar șef, Indrieș Ioana, a organizat o dezbatere ,,Fețe ale violenței” , prin 

care au fost amintite tipuri de violență: fizică, verbală și psihologică, discutându-se despre 

fenomenul bulying-ului și consecințele sale. Scopul dezbaterii a fost formarea unei atitudini 

responsabile a elevilor față de semenii lor și întărirea unui comportament antiviolent. 

 Grupați în echipe- agresori, victime și spectatori- elevii s-au pus în postura unor 

victime ale abuzurilor sau în cea de agresori sau martori, încercând să definească efectele 

negative ale unor asemenea comportamente. Au reușit să alcătuiască profilul psihologic al 

unui agresor, cât și al unei victime, fiindu-le explicate și măsurile legale impuse în asemenea 

cazuri. Au arătat un interes deosebit discuțiilor, fiind implicați activ în stabilirea măsurilor 

antiviolență.  

Creativitatea și originalitatea participanților s-au dovedit și prin momente artistice cu 

mesaj antiviolență. Pornind de la situații frecvent întâlnite în mediul real, echipajele de la C. 

N.,,Iosif Vulcan” Oradea și Liceul Teoretic ,,Aurel Lazăr” Oradea au prezentat două scenete, 

„Bătaia nu face legea!” și „Schimbă violența cu o îmbrățișare!”, ilustrând exemple elocvente 

de combatere a agresivității și soluționare a momentelor conflictuale dintre adolescenți. 

A lupta contra violenței școlare înseamnă a ameliora calitatea relațiilor și a 

comunicării între elevi, a găsi modalități de prevenire și stăpânire a acestor comportamente, 

dorită fiind ameliorarea și diminuarea fenomenului, pentru un mediu școlar sigur, propice 

creșterii și formării unei personalități armonioase, active, creatoare, necesare pentru integrarea 

și acceptarea adolescentului ca viitor adult  în societate. 

 



 

 

 



 

 


