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ARGUMENT
O statistică simplă scoate la iveală un fenomen periculos din școlile din
România. Cum ajung 3 din 10 copii victime
În România anului 2018, şcoala a devenit pentru unii dintre copii un chin.
3 din 10 copii sunt excluşi din grupul de colegi, 1 din 4 copii a fost umilit în faţa
colegilor şi 3 din 10 copii sunt ameninţaţi cu bătaia sau lovirea de către colegi,
potrivit primului studiu sociologic naţional, lansat de Salvaţi Copiii, care
urmăreşte fenomenul de bullying. Această realitate tot mai frecventă în şcolile
din întreaga lume implică excluderea din grup, izolarea socială, ameninţarea cu
violenţa fizică, umilirea, distrugerea bunurilor personale, interdicţia de a vorbi
cu un alt coleg sau denigrarea. Copiii ajung să fie agresori sau victime, iar una
dintre principalele cauze ale apariţiei acestor comportamente în mediul şcolar
este abuzul în interiorul familiei. Astfel, copiii care afirmă că au fost loviţi cu
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palma sau urecheaţi de părinţi spun că, la rândul lor, au exclus din grup, au
umilit sau agresat fizic un alt copil.
Sunt tot mai des întâlnite și situaţiile în care unii elevi sunt victimele
izolării în interiorul clasei, le este interzis să vorbească cu alţi colegi sau, şi mai
grav, sunt victimele agesiunii fizice venite din partea celorlaltor colegi. Aceste
comportamente agresive sunt cuprinse în ceea ce a devenit un fenomen la
nivelul şcolilor şi liceelor, bullyingul (o acțiune care produce injurii celorlalți
efectuată în mod repetat, care se poate manifesta fizic, prin agresivitate fizică
sau psihologic, prin producerea unor daune emoționale).
Bullyingul apare sub diverse forme şi include diferite metode de acţiune.
Excluderea din grup este una dintre aceste situaţii. 2 din 10 copii afirmă că au
exclus din grupul de egali pe cineva, iar aproape 3 din 10 spun că au cerut unui
coleg să nu se joace cu cineva. În ceea ce priveşte situaţia de victimă a
bullyingului, 23% dintre copii recunosc că au fost victime ale ameninţărilor cu
excluderea din grup, 31% spun că au fost excluşi şi 39% că s-au confruntat cu
situaţia în care unul dintre colegi a fost atenţionat să nu se joace cu ei sau să le
vorbească.
Situaţia este mai gravă atunci când vine vorba despre ameninţările cu
violenţa fizică sau umilirea. Aici, cifrele arată că 19% dintre copii au umilit în
mod repetat un alt coleg la şcoală şi 22 de procente au ameninţat un alt copil
cu bătaia sau lovirea. Situaţia celor care au fost victime ale unei astfel de
agresiuni arată că 29% dintre copii au fost ameninţaţi cu bătaia sau lovirea, în
timp ce 24% dintre ei au fost umiliţi în faţa clasei. Zvonurile denigratoare sunt,
de asemenea, răspândite în mediul şcolar, 4 din 10 copii găsindu-se în situaţia
de a fi victime ale unei astfel de acţiuni de răspândire a zvonurilor.
O altă formă de bullying este violenţa fizică sau distrugerea bunurilor.
32% dintre copiii intervievaţi au recunoscut că au fost împinşi sau îmbrânciţi de
alţi copii, iar 39% dintre ei spun că au fost chiar răniţi uşor. Doar 16 procente
recunosc că au fost bătuţi în repetate rânduri la şcoală. În ceea ce priveşte
situaţia agresorilor, 13% dintre copii au afirmat că s-a întâmplat să distrugă
lucrurile unui alt copil, în timp ce 16% dintre ei au spus că au bătut în mod
repetat un alt copil. 3 din 10 copii recunosc că şi-au lovit uşor un coleg.
Motivele acestui tip de comportament pornesc de la nevoia de a-i
impresiona pe cei din jur, până la supravieţuirea celui mai adaptat.
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Toate aceste comportamente îl afectează pe copilul asupra căruia sunt
îndreptate, putând duce la consecinţe care pornesc de la scăderea interesului
faţă de şcoală, dezvoltarea unor comportamente agresive sau pasive şi pot
ajunge până la depresie şi chiar suicid.
Aceste situaţii sunt, deseori, obervate de ceilalţi colegi. Nu e de mirare că
73% dintre elevii chestionaţi sau afirmat că au fost martorii unei situaţii de
bullying la ei în şcoală şi că 58 de procente recunosc că aceste comportamente
există chiar în clasa lor. Astfel, cea mai frecventă reacţie a lor este aceea de a
rămâne un simplu spectator, nu de a interveni. Agresiunea este tratată ca un
spectacol care „poate fi uneori chiar distractiv”, după cum o spun chiar copiii.
În situaţiile în care intervin, de cele mai multe ori, martorii susţin agresorul.

***
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PEER MEDIATION – MEDIEREA DE LA EGAL LA EGAL este un program
pentru reducerea violenței în mediul școlar și de inițiere a elevilor în domeniul
cetățeniei active, peer mediation, implicare civică și voluntariat, un program de
intervenție integrată pentru gestinarea violenței în mediul școlar, un model de
mediere care se aplică în Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova, începând cu
anul școlar 2017-2018.
Astfel, PEER MEDIATION – MEDIEREA DE LA EGAL LA EGAL este o
modalitate de mediere prin care elevii, sub îndrumarea unor colegi de vârstă
apropiată, găsesc împreună, într-un mod bine structurat, o soluţie de rezolvare
a unui incident, ceartă sau conflict.
SCOPUL PROGRAMULUI este reducerea violenței din mediul școlar prin
promovarea unor metode pozitive şi eficiente de educare socio-emoţională a
copiilor și intervenție civică responsabilă, în spiritul valorilor de toleranţă,
respect, protecţie şi curaj.
PEER MEDIATION – MEDIEREA DE LA EGAL LA EGAL este un model de
educaţie prin care elevii învaţă să devină responsabili pentru comportamentul
şi acţiunile lor.
Concret, inițierea Programului Peer Mediation – Medierea de la egal la
egal, presupune:
- selecția elevilor la nivelul claselor pentru participarea în cadrul
programului, în calitate de mediatori;
- prezentarea problemei și conștientizarea nevoii de intervenție la nivelul
școlii pentru reducerea violenței în mediul școlar;
- evaluarea nivelului de manifestare a formelor de violență din LTHC –
realizarea și aplicarea eșantionată de chestionare la orele de dirigenție,
colectarea și interpretarea rezultatelor;
- introducere în tainele medierii, alături de alte metode alternative în
cadrul unui training interactiv.
Cele mai multe programe de mediere implementate în
școli propun medierea de la egal la egal, în cadrul căreia unii elevi
mediază disputele ivite între alți elevi. De obicei, toți elevii din școală sau
toți elevii din an urmează o sesiune de instruire în rezolvarea conflictelor,
după care elevii interesați pot opta pentru o instruire mai aprofundată.
În Liceul Coandă au fost aleși elevi reprezentativi din fiecare ciclu de
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învățământ, la recomandarea profesorilor diriginți/profesorilor pentru
învățământ primar, datorită seriozității, dorinței lor de implicare și mai
ales datorită calităților de lideri care îi fac respectați și ascultați, urmați în
comunitatea de elevi din care fac parte.
- odata instruiți, noii mediatori lucrează în echipe, cu elevi mai mici decât
ei. Dată fiind vârsta mediatorilor și a colegilor cu care lucrează, se pot ivi
probleme specifice mediului școlar, precum expunerea publică a abuzului
sau a incidentelor, care uneori pot fi atat de grave încât impun prezența
unui adult
- popularizarea programului și a rezultatelor acestuia, realizarea de
statistici și rapoarte comparative care să evalueze eficiența programului
apreciată prin reducerea violenței în mediul școlar.
Prin intermediul medierii de la egal la egal, rezolvarea conflictelor devine
o oportunitate de învățare, pe măsură ce elevii sunt încurajați să-și rezolve
problemele și să recunoască faptul că unele conflicte se pot rezolva prin
consiliere orizontală, altele cer implicarea adulților.
Mediatorii învață în timpul instruirii și prin exersarea aptitudinilor
dobândite, iar elevii care valorifică metodele de mediere învață să rezolve
conflicte și își dezvoltă aptitudinile de comunicare în acest timp, urmând
comportamentul mediatorilor.

