
RAPORT - FOCUS GRUPURI

Material realizat ca parte a proiectului: 
„Împreună învingem violența bazată pe gen”

Proiect derulat de:

Percepții, opinii, cunoștințe și practici referitoare
la violența bazată pe gen în contextul mediului
școlar și a politicilor naționale privind prevenirea
și combaterea violenței, violenței împotriva
femeii și asigurarea egalității de șanse între
femei și bărbați



 
 
 

 
Proiect derulat de: 
 

 

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală 

 

 

 

 

 

Raport de cercetare pe baza focus grupurilor 

derulate cu actorii școlari 

 

 

Autor raport: Ileana Costache 

Metodologie de cercetare: Ileana Costache, Corina Bimbașa 

Culegerea datelor: Ileana Costache 

 

 

 

Material realizat ca parte a proiectului: Împreună învingem violența 

bazată pe gen 

 

 

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă! 

 

 

 

București 2022 



 
 
 

 
Proiect derulat de: 
 

 

2 

 

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de 

Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.  

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și 

Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org 

 

Beneficiar: Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală 

Parteneri: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău (CJRAE), Sex og 

Politikk – IPPF Norway 

 

Data de începere a proiectului: 1 iulie 2021  

Perioada de implementare: 24 de luni 

Valoarea totală a finanțării: 248.870,00 euro 

 

Material gratuit 

 

Autor: Ileana Costache  

Material realizat cu sprijinul: Andreea Gușă, Robert Radu, Corina Bimbașa, Alexandra 

Mihaela Barbu, Roxana Gabriela Bică, Rebeca Mihaela Buciuc, Octavian Dumitru Builescu, 

Maria Delia Butilcă, Mihaela Aura Ciugulea, Maria Mălina Cucu, Larisa Elena Dobroiu, 

Mălina Teodora Dumitru, Gabriela Ioana Fracase, Maria Ștefania Iancu, Maria Alexandra 

Măndoiu, Cristina Andreea Oancea, Smaranda Oprina, Denis Ionuț Pancu, Anamaria 

Ștefania Pavel, Valentina Mădălina Purcel, Silvia Radu, Mioara Florentina Sărăcuțu, Maria 

Leona Vețeleanu, Bianca Georgiana Zidaru. 

 

Copertă: https://www.canva.com/  

 

2022, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală 

 

https://secs.ro/  

https://secs.ro/iivbg/  

 

http://www.eeagrants.org/
https://www.canva.com/
https://secs.ro/
https://secs.ro/iivbg/


 
 
 

 
Proiect derulat de: 
 

 

3 

Cuprins 
 

 

1. Introducere ...................................................................................................................................... 4 

2. Metodologie .................................................................................................................................... 5 

3. Rezultatele cercetării – analiza datelor ....................................................................................... 5 

3.1. Percepții despre VBG ............................................................................................................ 5 

3.1.1. Percepțiile elevilor despre VBG ..................................................................................... 5 

3.1.2. Percepțiile părinților despre VBG .................................................................................. 6 

3.1.3. Percepțiile cadrelor didactice despre VBG .................................................................. 6 

3.2. Cunoștințe despre VBG ......................................................................................................... 7 

3.2.1. Cunoștințele elevilor despre VBG ................................................................................. 7 

3.2.2. Cunoștințele cadrelor didactice despre VBG ............................................................... 8 

3.2.3. Cunoștințele cadrelor didactice despre VBG ............................................................... 9 

3.3. Practici legate de VBG ........................................................................................................... 9 

3.3.1. Practicile elevilor legate de VBG ................................................................................... 9 

3.3.2. Practicile părinților legate de VBG .............................................................................. 12 

3.3.3. Practicile cadrelor didactice legate de VBG............................................................... 13 

3.4. Valori, stereotipuri și atitudini legate de VBG ................................................................... 15 

3.4.1. Valori, stereotipuri și atitudini ale elevilor legate de VBG ........................................ 15 

3.4.2. Valori, stereotipuri și atitudini ale părinților legate de VBG ...................................... 16 

3.4.3. Valori, stereotipuri și atitudini ale cadrelor didactice legate de VBG ...................... 16 

4. Concluzii & Recomandări ........................................................................................................... 17 

 

 

 

Listă abrevieri și acronime 

 

CCD – Casa Corpului Didactic 

CJRAE–Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională 

DGASPC–Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

DSP – Direcția de Sănătate Publică 

VBG – Violență bazată pe gen 

CES – cerințe educaționale speciale 



 
 
 

 
Proiect derulat de: 
 

 

4 

1. Introducere 
  

 Prezentul raport este realizat ca parte a proiectului „Împreună învingem violența 

bazată pe gen”, implementat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală cu ajutor 

financiar din partea programului Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul își propune să răspundă 

la problema violenței bazate pe gen (VBG) în rândul tinerilor din medii sărace, rural și urban 

mic, prin conștientizarea și creșterea capacității acestora de a identifica, raporta și de a se 

opune VBG. Proiectul contribuie la împuternicirea eventualelor victime prin dezvoltarea 

abilitaților individuale ale tinerilor și înțelegerea de către aceștia a drepturilor omului și a 

tratamentului egal în contextul unui parteneriat între organizațiile societății civile și ceilalți 

factori interesați. În vederea îndeplinirii scopului proiectului, SECS împreună cu partenerii, 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău (CJRAE), și Sex og Politikk – 

IPPF Norway, dar și cu colaborarea Inspectoratului Județean Ialomița implementează mai 

multe activități: cercetarea și monitorizarea politicilor de prevenire a VBG la nivel local și 

național, activități de formare a formatorilor și pilotarea formării la nivel local, dezvoltarea de 

instrumente de intervenție VBG la nivel local (manuale, broșuri jocuri de societate), 

dezvoltarea unor platforme de conștientizare VBG la nivel local cu factorii interesați, precum 

și a unor instrumente de advocacy (policy paper, petiții și campanii de comunicare).  

 Monitorizarea politicilor de prevenire a VBG la nivel local și național constituie o 

activitate care stă la baza definirii instrumentelor de intervenție VBG, dar și a celor de 

advocacy. Această activitate de cercetare urmărește definirea factorilor care generează și 

întrețin violența bazată pe gen, precum și modul în care funcționează politicile/mecanismele 

de prevenire și raportare existente. Totodată, aceasta pornește de la premisa că VBG, adică 

violență motivată de apartenența la gen, nu este îndreptată doar împotriva femeilor, chiar 

dacă reținem faptul că ele reprezintă de departe principalele victime ale VBG. Având în 

vedere că cercetarea urmărește preponderent mediul școlar, o parte a instrumentelor de 

cercetare au fost gândite astfel încât să identifice dacă tinerii băieți pot fi și ei expuși la VBG. 

În acest sens, cercetarea combină documentarea cu instrumente calitative și cantitative de 

colocatare a datelor și urmărește să identifice și să descrie următoarele aspecte: percepțiile 

tinerilor (cu vârste între 14 și 20 de ani), precum și a profesorilor și părinților cu privire la 

VBG, inclusiv stereotipurile, atitudinile, valorile pe care aceștia le recunosc în școală, familie 

sau comunitate (fizică sau online) drept cauzale pentru VBG; gradul de conștientizare în 

rândul mai multor categorii de factori interesați cu privire la riscurile VBG pentru societate; 

preocuparea pentru politici și programe de prevenire și combatere a VBG la nivel național în 

rândul factorilor de decizie și a altor categorii de actori instituționali.  
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2. Metodologie 
 

 Participanții la focus grupuri au fost 12 elevi, 12 părinți și 12 cadre didactice din 

Ialomița și Bacău. Aceste categorii de respondenți au fost alese pentru a nuanța situația 

VBG la nivel școlar, urmărind a culege de la aceștia: percepții  despre VBG, cunoștințe 

despre VBG, practici legate de VBG, valori, stereotipuri și atitudini legate de VBG. S-au 

derulat 3 focus grupuri în Ialomița și 3 în Bacău, câte unul pentru fiecare categorie in fiecare 

dintre ele. De asemenea, rolul lor a fost de a facilita interacțiunea participanților pe această 

tematică în baza unui dialog online prin intermediul unor întrebări de tip reflexiv și întrebări 

explorative pe tema VBG.   

 

 

3. Rezultatele cercetării – analiza datelor 
 

3.1. Percepții despre VBG 
 

3.1.1. Percepțiile elevilor despre VBG  

 

Percepțiile elevilor despre VBG sunt diferite. Există elevi care mărturisesc că „sunt 

nefamiliari cu acest domeniu”, dar și elevi care au experimentat sau au asistat la acest 

fenomen în diverse roluri (martor, victimă). Întrebați unde au văzut prima dată un act de 

violență bazată pe gen, elevii au avut următoarele experiențe: „în școală a fost prima dată”, 

„prima oară când am auzit de VBG, am auzit la știri”, „la televizor”, „la vecini”. Conform 

grupurilor de elevi, contactul cu acest fenomen este facilitat de industria media (TV, știri etc.) 

dar este experimentat și în școală, comunitate, fie fizică, fie online. Tinerii se simt umiliți, 

singuri și neajutorați, revoltați, înfricoșați când sunt expuși la acte de violență bazată pe gen, 

fie că ele au loc în școală, fie în afara acesteia. 

 Din observațiile tinerilor, predominant fetele sunt victime iar agresiunea se întâmplă 

mai des din partea unui băiat, deși nu este exclusă nici posibilitatea ca agresiunea să fie 

făcută și de o altă fată. Nemulțumirea declarată a tinerilor este dată și de persistența 

fenomenului VBG în ciuda conștientizării mentalităților care au evoluat în ceea ce le privește 

pe fete/ femei: „nu este drept să abuzezi sau să hărțuiești o femeie tocmai pe motivul că 

este neajutorată sau... în baza unor lucruri care nu mai au... nu mai reprezintă nimic în 

societatea de astăzi, având în vedere că femeile au drepturi și s-au dezvoltat lucrurile.” 

Intrați în rolul de martor într-o situație de violență bazată pe gen, tinerii au reacții diferite: 

- unii dintre ei spun că nu pot face nimic, că sunt neputincioși sau preferă să nu-și atragă 

alte probleme: ”eu personal de foarte multe ori am preferat să nu mă bag tocmai pentru a nu 

intra în probleme, să nu-mi poarte pică persoanele respective.”  
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- alții caută un rol de mediere și suport moral și psihic pentru victimă: ”am încercat să 

încurajez moral și psihic persoana respectivă și să găsim o cale de mijloc pentru a rezolva 

situația. ”  

- alții intervin direct, apreciind că au avut și ei cândva nevoie să fie ajutați ca victime ale 

VBG, acest lucru neîntâmplându-se sau că scena la care asistă implică pe cineva mai mic 

de vârstă care are nevoie de protecție. 

 De asemenea, tinerii cred că acest lucru ar fi mai degrabă de competența autorităților 

pentru a rezolva mai ușor lucrurile și accentuează prevenția VBG: „mai bine prevenim decât 

să ne băgăm și noi în bătaie”. 

 

3.1.2. Percepțiile părinților despre VBG 

 

Percepția părinților despre violență și despre VBG și implicațiile ei în dezvoltarea 

copiilor lor este că s-a ajuns  ca responsabilitatea să fie transferată de la părinți la cadrele 

didactice, de la familie la școală și invers, fără a exista o abordare integratoare. Deși se 

spun multe despre violență, rămâne în continuare „un fenomen necunoscut care provoacă 

spaima în mediul școlar”. Părinții cred că una este „să fii bun la teorie” și alta este practica,  

intervenția, acțiunea de a înlătura consecințele violenței în mediul școlar. Metaforic, un 

părinte vede fenomenul ca pe  „o butelie de gaz care riscă să explodeze și oamenii nu știu 

să o gestioneze la nivel de școală”. Responsabilitatea legată de siguranța copiilor în mediul 

școlar este aruncată de la de la unii la alții, neasumată, ca atare ei cred că încă „nu știm să 

lucrăm coerent cu acest fenomen”. Concluzia finală este că în cazul în care intervenția 

apare, nu este calibrată, nu este privită contextual, ci este judicativă, punitivă, nu este 

armonizată cu aspectul transformațional  sau recuperator al educației. Ca atare, „școala 

furnizează niște informații dar acestea nu oferă un sentiment de siguranță educațională”. De 

aici se înțelege că un climat școlar care nu este sigur, este un motiv de stres și pentru părinți 

și pentru copii lor. 

 Un alt aspect legat de percepția influenței educative a părinților comparativ cu 

influența școlii este cel legat de posibilitatea de a aloca timp pentru copii. Părinții cred că au 

foarte puțin timp liber, de aceea școala ar trebui să fie responsabilul principal legat de 

educație, inclusiv de cea centrată pe VBG. 

 

3.1.3. Percepțiile cadrelor didactice despre VBG  
 

Cadrele didactice fac o observație asupra caracterului volatil al VBG, părerea lor este 

că acest tip de violență este intricată cu „bullying-ul, violența verbală, violență fizică etc”. 

Profesorii cred că VBG se diluează acolo deoarece „se ating”. O interpretare dată de cadrele 

didactice raportat la acest aspect este cea a unor „modele care încă există la nivelul adulților  

și care încă sunt perpetuate, care provoacă adultul să abordeze și niște zone care sunt 

sensibile: educația de gen merge mână în mână și cu identitatea de gen și cu identitatea 
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sexuală. La școală ele sunt disipate în alte forme de violență, fiind destul de greu de 

identificat violența pe baza genului.” 

 Cadrele didactice cred că „se face diferența între fete și băieți adică ce e rușinos 

pentru fete e uneori o mândrie pentru băieți, ceea ce nu e în regulă pentru că avem aceleași 

drepturi”. Profesorii pun în discuție drepturile și obligații ca strâns conectate atât pentru fete 

cât și pentru băieți: „o dată ce avem aceleași obligații cred că avem și aceleași drepturi”. Un 

alt aspect subliniat este relația cu părinții în ceea ce privește prevenția. Cadrele didactice 

apreciază că părinții ar trebui să se implice mai mult în prevenție și controlul copiilor lor: 

„familia să controleze mai mult, să știe mai mult despre ceea ce fac copii și să prevenim”.  

 O perspectivă interesantă este aceea a aplatizării actelor de agresivitate față de fete 

sau față de băieți, nu genul fiind cauza lor ci raportarea la modele sociale. „Eu nu am 

constatat o diferențiere din acest punct de vedere”, spune un profesor. Ceea ce determină 

aceste comportamente sunt portretele, trăsăturile de personalitate ale tinerilor. Cadrele 

didactice apreciază că apropierea sau depărtarea unui tânăr de un model social actual 

valorizat, predispune la violență și nu neapărat genul. O categorie vulnerabilă este cea a 

copiilor care sunt complianți la reguli, a celor timizi, „cei care au anumite dificultăți cu care se 

confruntă fie în plan emoțional, fie în plan academic, copiii care au rezultate de nivel mai 

ridicat”. Pentru aceste categorii nu se ține cont dacă persoana este fată sau băiat, ei pot fi 

excluși din grupuri, spun profesorii. 

 Cadrele didactice au și percepția unei deschideri generată de adoptarea unor roluri 

parentale atipice, non-tradiționale, cineva remarcând: „mi-a fost dat să întâlnesc și tați care 

au un stil hiper-protectiv cu băieții așa cum sunt și mame care își învață fetele să fie 

prompte, dure, să practice aceasta confruntare cu situația.” 

 

 

3.2. Cunoștințe despre VBG  

 

3.2.1. Cunoștințele elevilor despre VBG 

 

 Legat de cunoștințele pe care le au despre ce presupune violența bazată pe gen, 

tinerii listează cel mai des ca resurse pe cele din mediul online, ei se informează „pe internet 

mai mult”. Părerea lor despre temele legate de modelele de comportament între fete/femei și 

băieți/ bărbați este că nu ar trebui să lipsească ori să fie ocolite de către școală ca fiind 

neimportante. Când în școală tema este abordată, acest lucru se face de către consilieri 

școlari și diriginți: „am auzit de la diriginți, consilieri, în mare parte... cam atât, nu exista o 

altă persoană care să fie dispusă să asculte și să fie în stare să ia niște măsuri.”  

 Legat de sursele alternative de informare, școala nu pune la dispoziție online sau 

fizic jocuri, broșuri, cărți, pe care să le poată consulta sau folosi elevii pe tematica VBG. 

Elevii spun că sursele de informare alternativă sunt punctuale și externe: „singurul contact 

de acest gen a fost în Săptămâna Altfel când au adus diriginții pe cineva, dar nu de la 



 
 
 

 
Proiect derulat de: 
 

 

8 

școală.” Sunt resurse alternative în comunitate și programele de voluntariat în care tinerii 

sunt expuși unor informații și dezbateri pe teme particulare, ca de exemplu: CES, principiul 

toleranței, unele dintre ele aflate în strânsă legătură cu VBG. Alte surse de a dobândi 

cunoștințe despre VBG citate de tineri la nivel comunitar sunt preoții: „am discutat de câteva 

ori cu părintele la care merg eu destul de des și cu care suntem prieteni de familie. Cu el am 

discutat cel mai mult pe tematica aceasta.” 

 Legat de pașii de urmat în caz că sunt în situația de a fi martori sau victime VBG, 

unde pot apela sau cum pot face acest lucru, elevii se consideră responsabili, dar 

reacționează mai degrabă conjunctural, nu au informații despre ce ar putea să facă pas cu 

pas, unde să se adreseze, prin ce mijloace să o facă. Ei nu cunosc nicio instituție unde ar 

putea merge/suna pentru a fi ajutați. Spun că dacă sunt la școală ar apela la diriginte sau la 

consilier, deși, uneori, acest lucru este descurajat de ceilalți.  De asemenea, ei ar apela la 

orice adult pentru a le sări în ajutor. Elevii nu știu să existe vreo facilitate online de raportare  

a VBG în școală sau în afara ei. Informațiile despre telefoanele cu specific pentru suportul 

adresat copiilor sunt necunoscute sau vag cineva își amintește că ar exista, dar nu le știe. 

Singurul telefon cunoscut este cel de urgența, 112. De asemenea, la nevoie, tinerii aleg să 

își sune părinții: „sunăm părinții”, spun ei. 

 

3.2.2. Cunoștințele cadrelor didactice despre VBG  

 

Cunoștințele părinților despre VBG și despre cei care se ocupă de VBG într-o școală 

există, dar nu este întotdeauna clar ce se așteaptă concret de la părinți. Unii dintre ei știu că 

există o comisie care se ocupă de cazurile de violență, dar nu acesta este percepută ca 

oferind suport în caz de VBG, totul rezolvându-se la nivelul clasei. Intervenția este lăsată la 

latitudinea dirigintelui, a învățătorului, a profesorului care se ocupă de copii.  

 Un alt aspect este legat de faptul că părinții cred că mesajele educative transmise de 

școală trebuie să fie similare cu cele transmise de către părinți, ambele părți ar trebui să 

facă educație pe această temă. Părinții ar avea nevoie de cursuri de parenting, astfel ar 

evita escaladarea conflictelor între ei sau între ei și școală ca urmare a conflictelor între 

copii. Atelierele sau cursurile ar trebui să fie practice, să permită observarea 

comportamentelor părinților pentru a fi astfel eficiente și a genera schimbare cu adevărat. 

Intrarea într-un rol parental ar fi facilitată de exerciții sub îndrumarea unui specialist. Există 

însă riscul ca unii părinți să respingă astfel de inițiative, neexistând o cultură a  grupurilor de 

părinți care învață ceva împreună. Unii părinți consideră importante și cursurile adresate 

profesorilor pentru a-și ajusta anumite comportamente,  pentru a renunța la etichetări 

limitative, ce creează abuz psihologic asupra copiilor și le stârnesc agresivitate. Pentru 

ajustarea acestora ar fi importante programe de formare continuă și suport permanent oferit 

cadrelor didactice debutante sau cu experiență. 

 Există în școală și inițiative în care sunt implicați specialiști din poliție, medici, 

psihologi pentru a le crește capacitatea  actorilor școlari: părinți, elevi, cadre didactice, de a 

gestiona tolerant situațiile cu potențial violent din școală. Un mediu de învățare pentru părinți 
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îl reprezintă comunitățile lor informale, de prieteni. Aceștia se susțin unii pe ceilalți pornind 

de la propriile experiențe cu școala. 

 Părinții nu știu preventiv ce ar fi de făcut, ce pași ar fi de urmat în caz de VBG în 

școală sau în spațiul din jurul școlii. Unii dintre ei cred că dacă în colectiv nu sunt astfel de 

situații, aceste informații ar fi de prisos. Instinctiv, părinții ar interveni dacă văd un conflict pe 

stradă sau ar suna la 112.  Unii știu că există DGASPC ca instituție la care pot apela dacă 

sunt în afara școlii, știu de Telefonul Copilului. 

 

3.2.3. Cunoștințele cadrelor didactice despre VBG 

 

Cadrele didactice se formează pe problematica VBG din oferta CCD. Un rol 

important pentru cadrele didactice, cu precădere pentru consilierii școlari îl au proiectele 

naționale și internaționale în care se implică. Ei preiau modele de bune practici legate de 

evaluarea nevoilor dar și de intervenție și aplică în școli. Transferul acestor informații se face 

și pe modelul peer-to-peer, diriginții primind informații de la consilieri. 

 Organizațiile non-guvernamentale expun cadrele didactice la informații de profil și îi 

ajută să adapteze conceptele de intervenție la nivel local, să caute resurse în instituții care 

pot sprijini prevenirea și ameliorarea violenței în școală. Profesorii își actualizează astfel 

informațiile legislative și devin adevărate resurse pentru instituțiile în care lucrează sau 

pentru colegii lor: „avem informații, punem la dispoziție informații către domnii diriginți și 

către clase, acolo unde suntem chemați, eu fiind consilier în școală; participând în cazul 

acestui proiect am fost nevoiți să  studiem în etapele care s-au derulat în cadrul proiectului, 

în primul rând legislația vizând bullying-ul și violența în școală”. Elevii sunt expuși influențelor 

educative atât a profesorilor, cât și a altor specialiști, cum ar fi mediatorul sanitar. Ei văd că a 

crea un cadru prietenos și a evita escaladarea conflictelor de orice fel, este o activitate 

continuă. 

 Cadrele didactice pledează pentru educația în rândul părinților ca soluție. De 

asemenea, ar trebui urmată de educația  elevilor, dar aceasta nu trebuie să rămână doar la 

nivel formal ci trebuie să devină comportament manifest. Cadrele didactice cred că nu lipsa 

informației este problema menținerii violenței în școală, ci lipsa abilităților de a transpune 

informația în practică. 

 

 

3.3. Practici legate de VBG  

 

3.3.1. Practicile elevilor legate de VBG 

 

Legat de tipurile de violență bazată pe gen la care tinerii asistă sau în care sunt 

implicați la școală, acestea sunt diverse: violența între fete care este apreciată a fi 
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predominant verbală, violența între băieți este apreciată a fi predominant fizică, dar și 

verbală, violența între fete și băieți este apreciată a fi și fizică și verbală. Practicile violente 

sunt percepute ca ajustabile după gen: „depinde de violență, fizică sau verbală, între fete 

predomina cea verbală, fizic mai puțin, fete-băieți (verbal și fizic), între băieți (predominant 

fizic, dar și verbal)”. Respondenții ”cred că violenta între fete și băieți și violenta între fete și 

fete” sunt cele mai răspândite. De asemenea, respondenții cred că și reacția la violență este 

diferit resimțită de fete față de băieți. Cauzele listate ca pattern declanșator al VBG la școală 

țin de:  

- aparențe, cum arăți, cu ce  te îmbraci: „nu mai are încredere în el, își pierde încrederea, în 

felul în care se îmbracă chestii pe care nu și le permit toți”  

- lipsa abilităților de comunicare pe subiecte cotidiene: „băieți care se iau la bătaie pentru că 

unuia i-a vorbit urât celălalt, nu mai știu pe ce tematică, a pornit de la ceva stupid și s-a 

ajuns la pumni și vânătăi, cum s-a mai zis, este ceva de prost gust.” 

 - disparitatea legată de putere, ca aspect de biologic de dezvoltare: „biologic vorbind, băieții 

care au putere și fetele care sunt micuțe, slăbuțe. Adică nu au aceeași forță și nu cred că au 

să se impună la fel cum o fac băieții” sau „în general băiatul vrea să-i arate acelei fete că e 

mai puternic și că o poate domina, fata nu are nicio putere în fața lui.” 

- relațiile romantice cu celălalt sex: „din cauza unei fete, s-a uitat unul dintre ei la prietena 

celuilalt” sau „eu am văzut uneori ca fetele să se certe din cauza băieților, am văzut la mine 

în liceu un caz de genul”.  

- expunerea publică, umilirea în relațiile de cuplu bazate pe putere: „băieți care cer diverse 

poze de la fete și când fetele refuză apare violența din faptul că băieții se răzbună că nu 

primesc ceea ce își doresc” sau „apare hărțuirea lor sau amenințări, dacă nu trimiți în 

continuare o să vadă toata lumea ce mi-ai trimis”. 

 În comunitate tinerii sunt expuși la experiențe VBG și nu au pârghii prin care să se 

protejeze. Ei apelează unii la ceilalți pentru a ieși din situații dificile. În mediul online, VBG 

este des întâlnită atât în ceea ce le privește pe fete, cât și pe băieți: fetele primesc 

comentarii neprietenoase, ostile, sunt înjurate, etichetate pentru felul în care se îmbracă, 

pozează, au o opinie etc iar băieții sunt agresați  pornind de la aparență, cum se îmbracă, 

dacă nu ating standardele sociale legate de genul masculin. 

 În familie sau familia extinsă, tinerii văd modele de interacțiune dintre bărbați și femei 

și își formează percepții despre ce pot face sau nu într-o asemenea situație (percepția 

propriei auto-eficacități). De asemenea, poveștile de familie împărtășite de cei din familia 

extinsă, expun tinerii la modele de relație soț-soție violente.  

Portretul unei victime și al unui agresor în școală sunt în opinia tinerilor următoarele: 

a. Victima este mai degrabă o persoană percepută a fi pasivă:  „de obicei genul de persoana 

la locul ei, liniștită sau liniștit că nu e vorba doar de fete, o persoană calmă, care nu caută 

cearta” sau este „speriată de ceea ce ar urma să se întâmple sau de ceea ce ar urma să 

audă de la agresor”. Tinerii cred că „de obicei o persoana calmă” este mai expusă „pentru că 

agresorii știu că ea nu o să facă nimic și o să scape basma curată”. Mesajele de la știri care 
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sunt reper pentru tineri le întăresc aceste convingeri: „văzusem acum ceva timp în urmă un 

sondaj, o știre în care spuneau că agresorii își aleg victimele care de exemplu nu par atât de 

încrezătoare în ele pentru că,  caută persoana care să nu vorbească, să fie tăcute, să nu 

reacționeze, în general evită fetele care par mai încrezătoare.” Tinerii vorbesc de asemenea 

de victime stăpâne pe sine: „sunt și cazuri în care fete mai extrovertite sunt victime ale 

abuzurilor de tipul VBG, tocmai din cauza faptului ca sunt prea încrezătoare, pe motivul asta: 

că vorbești prea mult, că prea ești în atenția tuturor, din nou, pentru că ești fată și nu ai 

putere de reacție, ești contra unui băiat, anatomic vorbind sunt mult mai fragile, nu cred că 

contează neapărat cât de introvertit sau nu ești, deși predominant persoanele introvertite 

sunt cele mai des abuzate, cele alese.” 

 În concluzie, elevii apreciază că pot să ajungă victime persoanele care sunt 

percepute a fi pasive, deci neprimejdioase ca și consecințe pentru agresor, pentru că ele nu 

ar face nimic, nu ar raporta. De asemenea, victimele pot să fie provocatoare și atunci 

agresorii corectează această poziție prin forță. 

b. Agresorul este considerat „o persoană care are un ego foarte fragil și simte nevoie să 

domine pe cineva.” Agresorii „vor să se hrănească din frica altora”, de obicei „sunt acele 

persoane populare, genul de persoane care sunt în centrul atenției și care pentru atenție 

cred eu ca fac anumite lucruri, pentru că vor să impună respect prin frică” sau „pot fi 

persoane cu anumite frustrări”. Agresorii au nevoia de a fi validați de grupul lor: „vor să arate 

prietenilor lor că „uite eu am făcut asta și i-am făcut pe băiatul sau fata aceea să plângă” și 

să râdă de acest lucru, în timp ce persoana care este victimă suferă și suntem conștienți că 

au existat cazuri în care s-a ajuns la sinucidere...și pentru ce? Ca să te lauzi, să arăți că te 

poți lua de alții care nu-și pot purta singuri de grijă”. Agresorii sunt văzuți ca persoane care 

„au ură, de obicei nu toți cei care agresează verbal sunt mai presus față de persoanele pe 

care le agresează”. 

 În concluzie, elevii cred că un agresor este susținut tacit de grup, că faptele lui sunt 

văzute ca valoroase în a dobândi un statut superior în grupul de egali, bazat pe frică, 

intimidare. De asemenea, agresorul este văzut ca o persoană destul de fragilă, care are 

nevoie de atenție, are anumite frustrări. Tinerii văd și care sunt consecințele relațiilor victimă-

agresor, de la cele simple, a plânge, a fi nesigur, până la cele grave cum ar fi suicidul. 

 Legat de competențele pe care tinerii cred că ar trebui să le aibă sau să le exerseze 

pentru a se proteja de VBG, tinerii le enumeră pe următoarele: stima de sine, încrederea în 

resursele personale, reziliența, autocontrolul, calmul: „să fie calm și să știe să controleze”, 

empatia, asertivitatea, abilitatea de a-și spune punctul de vedere,  activismul, implicarea: „să 

își spună punctul de vedere, să fie activ”, abilitățile sociale: „în viața unui copil sau 

adolescent după vârsta de 14 ani este foarte importantă socializarea și odată ce vii la școală 

socializezi cu profesori, cu colegi, adică sunt foarte multe chestii de învățat”. Cei care ar 

putea dezvolta aceste competențe la tineri sunt profesioniștii din școală în cadrul unor 

programe speciale. În opinia tinerilor, aceste programe există, dar nu au o cuprindere largă. 

Cei implicați ca specialiști sunt tot consilierii, diriginții.  

 Barierele pe care le au elevii în abordarea problematicii VBG sunt: lipsa informațiilor 

(„nu suntem destul de informați cu ajutorul în cazul acestor probleme”), lipsa de reacție și 
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acțiune a cadrelor didactice, sentimentele trăite de cei care cad victime (frica, rușinea), 

reacția celorlalți  (batjocura, teama că ai fi arătat cu degetul, judecat). Barierele în calea 

ameliorării VBG în școală sunt atât interne, legate de sentimentele de frică, rușine, teamă că 

ai fi arătat cu degetul, judecat, batjocorit, cât și externe, neîncrederea în autorități, în cadrele 

didactice. Lipsa informațiilor și neconștientizarea fenomenului, sunt de asemenea, bariere 

importante. Elevii nu cunosc ca în școlile lor să existe planuri concrete sau strategii de 

combatere a VBG, nu cunosc comisiile care se ocupă de violență și nici ce fac sau ar trebui 

să facă ele. Ei listează câteva soluții de care ar trebui să se țină cont: posibilitatea de a 

semnala VBG online pe site-ul școlii, posibilitatea de a semnala VBG în comunitate, 

modalități de informare facile, modele educative pentru toți, cu mesaje specifice pentru 

băieți, elevii să fie luați în serios de către decidenți, cadre didactice, autorități fără a 

minimaliza sau „cosmetiza” fenomenul VBG, cadrele didactice să fie vocaționale, să aibă 

grijă de copii, climatul școlar să fie prietenos în școli. 

 

3.3.2. Practicile părinților legate de VBG  

 

Părinții sunt conștienți de existența VBG în mediile în care conviețuiesc împreună cu 

copii lor. Acest model este întâlnit în medii clasice, mediul online, dar chiar și în medii în care 

ei nu s-ar aștepta, cum ar fi, într-o grădiniță sau clasele primare. Aici părinții se confruntă cu 

diferite modele de educație despre violență pe care copiii o preiau din familia de origine și 

devin agresivi foarte devreme. Ceilalți părinți încearcă să găsească soluții pentru a-și proteja 

proprii copii. Modele educaționale semnalate de părinți care predispun la VBG: băieții sunt 

învățați de către tați să fie agresivi cu alți băieți, copiii sunt agresați pe criteriul de gen de 

către alți părinți, comportamentele agresive între copii sunt considerate „neimportante”, 

minimalizate sau tolerate de către  unii părinți,  unii părinți nu acceptă, neagă atunci când 

copiii lor au o problemă,  apreciază că anumite comportamente sunt glume copilărești și nu 

dau importanță consecințelor legate de dezvoltarea copiilor. 

 Tipurile de violență pe care le observă și semnalează părinții în școală sunt: violența 

psihologică este apreciată ca predominant prezentă la fete, violența fizică este apreciată ca 

predominant prezentă la băieți, violenta psihologică  care este predominant prezentă la 

adolescenții care nu se identifică  încă cu un gen, violența care apare ca model de 

interacțiune cu elevii de către profesor, cadrul general setat de cadrul didactic pe diferite 

considerente, cum ar fi: pregătirea suplimentară făcută cu un profesor. O practică întâlnită 

de părinți este și tratarea copiilor CES sau de anumită etnie, cărora li se limitează cumva 

interacțiunea cu ceilalți, fiind plasați în spatele clasei. Această practică ar predispune și ea la 

violențe diverse. 

 Portretele victimei și agresorului, așa cum sunt percepute a fi întâlnite în școală de 

părinți sunt: 

a. Victima este o persoană slabă ca și rețea de suport, nu are prieteni, este incapabilă să se 

apere și nu are cine să o apere, nu are o relație deschisă cu părinții, „nu are încredere, îi 

este frică de reacția părinților dacă le va spune că a fost bătut/bătută la școală.” 
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b. Agresorul este văzut ca fiind „antrenat de acea dorința de a domina, dorința de putere”. 

 Abordarea victimei și agresorului ar trebui făcută cu aceeași atenție, nu judicativ sau 

punitiv, părinții apreciind că ambii ar putea avea o stimă de sine scăzută și au nevoie de 

suport. 

 

3.3.3. Practicile cadrelor didactice legate de VBG  

 

Practici legate de violență au întâlnit și cadrele didactice. Ei cred că fenomenul de 

violență este generalizat și destul de frecvent întâlnit ca urmare a unor carențe educaționale. 

 Ei vorbesc despre influențe intergeneraționale din familie sau din comunități, cum ar 

fi aceea a femeii bătute la băutură sau modelul supunerii necondiționate a copiilor voinței 

tatălui care este considerat cap de familie, indiferent de cât este de adecvat comportamentul 

său pentru a educa. Acesta este văzut a fi mai degrabă un comportament de acum 30-40 

ani, mult diminuat în zilele noastre când femeile se pot apăra. De asemenea, este precizat 

că acum vorbim și de un număr mai mare al femeilor care au potențial agresiv, există 

adolescente care „agresează alte fete și băieți”, iar pentru a diminua fenomenul, profesorii 

cred că „ar trebui să existe implicare din partea părinților”. 

 Practicile agresive ale adolescenților la școală sunt asociate cu impulsivitatea, iar 

maniera de a le corecta este strâns legată de coerența influenței parentale cu cea a cadrelor 

didactice. Când acest lucru nu este posibil, este nevoie de mediere și de mediatori. Alteori, 

când lucrurile scapă de sub control în spațiul școlii, este implicată poliția. Chiar dacă 

profesorii așteaptă o rezolvare din partea unei alte autorități pentru ceea ce nu pot face ei, 

aceștia se simt tot singuri, uneori având percepția că situația nu este gestionată 

corespunzător de către autorități (ex: o alianță a autorităților cu părinții agresorului). 

Profesorii cred că nu întotdeauna sunt tratați cu seriozitate și considerație, că nu au în mod 

real un sprijin sau un cadru legal care să le permită rezolvarea cazurilor grave, a conflictelor 

majore de la școală. De aceea, ar fi nevoie de colaborarea reală și  nu doar formală cu 

politia sau cu specialiștii de la serviciile de protecție a copilului. 

 O altă situație este cea în care părinții și profesorii nu ajung la o agendă comună, la 

un mesaj comun cu privire la copil, ceea ce ar necesita abilități de mediere. Fără acest rol de 

mediator asumat de cineva, „totul pare o muncă în zadar”, „te lupți cu morile de vânt”, spun 

profesorii. O provocare pentru profesorii consilieri sunt părinții care încearcă să manipuleze 

contextele în favoarea propriului copil. Acești părinți cred că „regulile nu sunt neapărat ca să 

fie respectate, ci multe dintre ele sunt ca să fie încălcate, chiar există și această exprimare”. 

Părinții consideră că „au copii deștepți dacă reușesc să se descurce”, aceștia „nu neapărat 

că nu ar înțelege  problematica, ci pur și simplu o acoperă, o întorc în favoarea copiilor lor.” 

 În școli profesorii știu de existența comisiilor care se ocupă de violență. Soluțiile însă 

nu sunt întotdeauna percepute ca aducătoare de speranță prin prisma faptului că trebuie să 

fie generate pentru situații mult mai complexe: copii abandonați la bunici sau în grija fraților 

mai mari, aspecte care sunt generate de tradiții sau fapte sociale care nu mai sunt acceptate 

(ex: căsătoriile timpurii). Părerea lor este că violența de orice fel este generată de un cadru 
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social complex pentru care ei nu au soluții ca simplii profesori. Pe lângă comisia anti-

violență, cadrele didactice au și altele ajutătoare: „există și o comisie de etică, există și o 

comisie pentru disciplină”. 

 La nivel județean există grupuri care se întâlnesc pe tematica violenței în școală 

dincolo de comisiile din școală. Ei caută soluții și la acest nivel și vin și în spațiul școlii cu 

activități punctuale prin intermediul diferitelor parteneriate cu Jandarmeria, Poliția, DSP, 

DGASPC, Penitenciar, ONG-uri etc. Cadrele didactice sunt deschise și dispuse să 

colaboreze cu alți specialiști. Cu toate acestea, dacă evaluează impactul, deduc că 

fenomenele de violență „nu se diminuează ca frecvență, ci doar atât cât sunt în centrul 

atenției scad ca manifestare pe o durată de timp, dar ele se perpetuează”. De aici există 

necesitatea unor programe constante împreună cu alți specialiști, bazate pe tehnici de co-

predare sau co-facilitare care să se desfășoare fie direct, fie la distanță pentru a trece 

bariera dată de lipsa timpului de alocat frecvent invocată. Colaborarea necesită a fi 

permanent ajustată pe nevoi și nu centrată doar pe ceea ce știe furnizorul 

educațional/specialistul invitat. 

 Din observațiile cadrelor didactice, o formă de agresivitate prezentă în școli foarte 

devreme, este manifestată asupra copiilor care sunt „mai firavi, nu iubesc sporturile 

tradiționale ca fotbalul, sunt mai retrași”. Aceștia sunt etichetați și cadrele didactice de la 

ciclul primar încercă să țină lucrurile sub control. Cu toate acestea, când copii ajung la 

gimnaziu, lucrurile „explodează”. Aceste victime firave sunt expuse unui agresor care este 

descris de cadrele didactice ca având următorul portret: „îngâmfat, fără norme morale, fără 

scrupule, needucat”, „cu tupeu”, „complexe false de superioritate”, „imagine de sine afectată 

și proastă”, „are un vocabular suficient de  bogat, care are un discurs agresiv, fluent și 

congruent cu comportamentele pe care le manifestă.” Acestor copii li se întărește 

comportamentul agresiv, de „manipulare și șantaj” prin valorizare „în primul rând în familie și 

apoi în fața grupului”. Astfel agresivitatea este percepută ca valoare socială. 

 Părinții prin modelul pe care îl arată copiilor, îi determină sau le acceptă tacit un 

comportament reprobabil, discriminator sau umilitor și pe criterii economice, de aparență 

socială (exemplu: a te îmbrăca cu haine de firmă). De asemenea, părinții aleg să îi orienteze 

către „sporturi dure” pentru ca apoi să vrea ca  „aceștia să răspundă unui pumn cu alt pumn, 

ei vor face asta pentru că asta li se cere, atunci apare și violența fizică”. 

 Tipurile de violență observate sunt cele clasice: psihologică, fizică dar se observă și 

cea economică, online. Aceasta din urmă este generată de contextul socio-economic precar, 

cu puține locuri de muncă și de aceea profesorii observă că „multe femei  se văd în situația 

de a rămâne într-o relație care nu este confortabilă, tocmai pentru a avea resurse pentru 

creșterea copiilor și pentru menținerea unui statut social în ceea ce privește imaginea și 

efectele acestei imagini asupra copilului în mediul școlar”. Acest aspect e asociat de către 

profesori cu modelele de agresivitate a copiilor care observă acest lucru între părinți. 

Abilitățile pe care cadrele didactice cred că trebuie să le dezvolte la tineri pentru ca formele 

VBG să fie prevenite sau ameliorate, sunt: abilitatea de a arăta respect, moralitatea, control 

și toleranță, controlul emoțiilor, competența de comunicare, de relaționare, de a empatiza cu 

ceilalți, autocunoașterea, cultivarea tolerantei și valorizarea diversității, medierea, 
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competența de analiză și intervenție (să știe unde și cum să intervină), gândirea critică, 

competențe de informare și diseminare a informației. 

 Maniera în care cadrele didactice cred că pot crea abilități care să aibă impact 

asupra practicilor actuale din școală legate de VBG este una interactivă, participativă și 

bazată pe gândire critică. Prin acesta din urmă se consideră că stereotipurile pot fi 

recunoscute și efectul lor, neutralizat, deoarece tinerii „sunt la vârsta la care își caută 

modelele, pot ușor învăța la această vârsta întrucât se pun bazele unei structuri de 

personalitate proactivă”. Profesorii sunt de părere că „treptat, metodic, bazându-se pe situații 

concrete și în mod practic pe jocuri de rol, pe simulări, pe dezbateri, pe analiza studii de caz” 

îi pot educa pe elevi în direcția prevenirii si combaterii VBG. O soluție la violență ar fi un 

fundament învățat în familie, bazat pe normele morale impuse de la vârste mici. Dacă acest 

aspect ar fi posibil, cadrele didactice apreciază că „nu s-ar ajunge atât de des la violență”. 

 

 

3.4. Valori, stereotipuri și atitudini legate de VBG  

 

3.4.1. Valori, stereotipuri și atitudini ale elevilor legate de VBG 

 

Percepțiile elevilor despre ce este prescris ca fată sau ca băiat de către mediul social 

sunt: fetele sunt mai „cocoloșite”, sunt văzute ca fiind fragile și primesc ajutor mai ușor decât 

băieții care nu sunt lăsați să se plângă când au o situație dificilă, băieții sunt văzuți mai 

impunători, cu mai mult succes în societate iar fetele/ femeile care au succes sunt bănuite 

că l-au obținut oferind favoruri, femeile nu pot fi independente, bărbații le pot asigura 

suportul pentru a se descurca. Femeia trebuie să fie frumoasă, să fie delicată, să pară 

vulnerabilă, femeia trebuie să se ocupe de treburi casnice iar bărbatul trebuie să aducă bani,  

fetele sunt materialiste, băieții sunt deștepți, sunt frumoși, au totul, băieții se maturizează 

mai greu, se maturizează mai târziu și li se scuză comportamentul. Femeile sunt mai 

preocupate de părerea celorlalți, atât fetele cât și băieții sunt expuși eșecului (droguri, 

alcool), dar din motive de gen, fetele sunt  mai susținute, fetele își exprimă mai bine emoțiile. 

Atât fetele cât și băieții sunt considerați performanți în munca lor, atât femeile cât și bărbații 

sunt considerați performanți în  rolul de părinte. 

 Tinerii cred că ține de fiecare în parte dacă aceste prescripții îi afectează sau nu în 

ceea ce privește alegerile în viață. Ei spun că declarativ „în ziua de azi se promovează o 

societate care acceptă pe toată lumea, cel puțin așa este teoretic, pentru că practic nu se 

aplică aceasta toleranță de o parte și de alta.” O parte dintre ei afirmă că ”nu au avut 

niciodată problema asta, dar asta cred că vine din educație și din caracterul fiecărei 

persoane”. Alții spun, din contră, că ei ”clar au întâlnit cazuri în care fetele au ezitat din 

cauza faptului că erau fete”. Prescripțiile sunt o provocare și pentru băieți, pe filiera de gen 

tații pot avea opinii diferite față de ei. Tinerii înțeleg că dincolo de progresul societății, încă 

există prescripții de rol limitative, chiar și la „Generația Z”, după cum se definesc ei. 
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3.4.2. Valori, stereotipuri și atitudini ale părinților legate de VBG 

 

Încă sunt prezente stereotipurile de gen care devin prescriptive pentru relațiile dintre 

femei/fete și băieți/bărbați și sunt aduse în discuție prin apel la proverbe, „prototipuri”: „în 

spatele unui bărbat întotdeauna stă o femeie puternică”. Alte setări de cadru sunt cele legate 

de rolurile tradiționale în familii: „femeia trebuie să asculte de bărbat”, „femeia trebuie să 

stea la cratiță”, „nu ai voie să plângi, bărbații nu plâng”. Cu toate acestea, părinții sunt atenți 

la evoluția socială a rolurilor, cred că atât femeile cât și bărbații muncesc și astfel ar fi egali. 

Părinții găsesc important să nu limiteze băieții în a-și exprima emoțiile sau a se dezvolta 

socio-emoțional. Valorile pe care părinții sunt provocați să le gestioneze legat de portretul 

unei fete sau a unui băiat în zilele noastre sunt cele promovate în mare măsură în mediul 

online și din mass-media pe care tinerii le validează. Din observațiile lor și mai ales din 

discuțiile cu tinerii, aceste modele sunt puternic concentrate pe aspect, comerciale.  

- fetele se doresc a fi promovate, apar „ca fiind puțin mai slabe”, „se deformează atât de mult 

doar pentru a deveni o imagine promovată”, „imaginea promovată nu mai este cea de 90-60-

90 acum este de 120-30-120, nu am înțeles de unde atâta nevoie de silicoane, botox și alte 

operații” 

- băieții „toți au mușchi, abdomen cu pătrățele, tras de fiare, sunt toți „puternici” 

 Părinții încearcă să neutralizeze imaginile promovate în media spunând copiilor că 

”ceea ce văd pe internet este diferit de realitate”. În acest sens adoptă diferite modele de 

educație cu tinerii: interzicerea sau limitarea accesului la mediul online,  controlul parental al 

conținuturilor pe care tinerii le urmăresc în mediul online, încercarea de a le fi prieteni, a 

dezvolta relații pozitive, prietenoase, dezvoltarea capacității de alege, expunerea la modele 

din familie. Mediul online promovează și modelele agresive între fete și băieți. Doar printr-o 

educație legată de siguranța în mediul online sau în media, atât tinerii cât și părinții pot să 

navigheze mai sigur și pot orienta pe tineri către  modele sau comportamente în care 

egalitatea de gen, prevenția VBG nu rămân doar un deziderat. Părinții au și ei la rândul lor 

experiențe limitative de gen, specifice trecutului personal ca tineri. Acestea sunt legate de 

alegerea unor meserii care nu ar fi onorante pentru o fată/ femeie sau pentru un băiat/ 

bărbat, ceea ce reprezintă o provocare pentru ei în a nu repeta un stil parental restrictiv vis-

a-vis de opțiunile profesionale ale copiilor lor. 

 

3.4.3. Valori, stereotipuri și atitudini ale cadrelor didactice legate de VBG 

 

Cadrele didactice cred că elevii au stereotipuri de gen după care se ghidează în 

relațiile lor, acestea fiind active deja la clasele primare. Cadrele didactice văd ca pe o  

provocare „cu ce bagaj vin ei în colectivitate” sau „tipul de cultura socială al familiilor din care 

provin copii”. Obiceiurile din familie se developează în mediul social încă de la începutul 

școlarității. Copii cu trăsături fizice care nu se potrivesc cu modelul de gen promovat social și 

validat de familiile  lor, devin victimele bullying-ului. Cadrele didactice observă încă prezența 

unor stereotipuri, a unor atitudini față de fete și băieți când își aleg profesiile: „unii părinți nu 
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sunt de acord, de exemplu, ca fetele să îmbrățișeze o cariera în domeniul armatei sau în 

poliție”. Observă că aceste prescripții sunt mai puternice la adresa fetelor decât la adresa 

băieților („am întâlnit preponderant la fete, mai puțin la băieți”). Stereotipurile amintite de 

profesori sunt strâns legate și de etnii: „băieții sunt mai presus, bărbații conduc sau 

căsătoriile aranjate de rude pe criterii etnice care nu țin cont de gradul de rudenie sau de 

vârstă”. Deși controlul parental este perceput în scădere, cadrele didactice văd că „în 

continuare fetele sunt puțin mai controlate decât băieții, mai protejate și au mai puține 

libertăți decât au băieții”. 

 

 

4. Concluzii & Recomandări 
 

-  acordarea de sprijin comisiilor  de specializate din școală de către experți autorizați (ex: 

ANES) pentru a putea să facă strategii și planuri concrete anti-VBG în școală și mediile 

frecventate de tineri/elevi 

- dezvoltarea de parteneriate inter-instituționale pentru detectarea, intervenția și 

monitorizarea VBG cu accent pe spațiul școlar și din preajma școlilor, dar neexcluzând 

celelalte spații, comunitar, online, spații în care tinerii fac sport, își petrec timpul liber 

- promovarea unei culturi a non-violenţei printre toți actorii implicați în actul educațional 

formal și non-formal, întărirea de atitudini și competențe necesare pentru a preveni, 

identifica și a răspunde la incidentele de intimidare, eficient, coerent și consecvent 

- elaborarea de proceduri clare legate de abordarea VBG în școală, spațiul din preajmă, 

mediul online (școala online) 

- includerea în regulamentul școlar a modalităților de prevenție legate de VBG și promovarea 

lor în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice sau altor specialiști care oferă servicii în 

spațiul școlar sub coordonarea unui reprezentant al școlii care este specializat pe această 

problemă 

- includerea în regulamentul școlar a modalităților de intervenție și recunoaștere a VBG de 

către tineri și de către adulții care îi supraveghează 

- implicarea elevilor și a părinților în elaborarea de strategii și soluții, activități concrete 

pentru reducerea comportamentelor VBG în scoală, spațiul online, comunitate, spații 

comune din școală și spații de loisir 

- dezvoltarea de competențe de a face educație parentală pentru toți profesioniștii care au 

contact cu părinții, programe de parenting care să includă problematica VBG  

- creșterea expunerii tinerilor la modele intergeneraționale de relaționare pozitivă între femei, 

între bărbați, între femei și bărbați (campanii media, online etc), 

 - programe care să fie destinate siguranței în spațiile comune (ex: animație socială, 
programe pentru pauze) 
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- servicii sociale de sprijin pentru fete și băieți și familiile lor facil de abordat și proactive și 

care să integreze resursele mai multor instituții și specialiști cu responsabilități în sănătate, 

protecția drepturilor copilului, educație formală și non-formală, sport, artă, cultură etc 

- creșterea nivelului de conștientizare cu privire la riscurile VBG în mediul online, fizic, 

spațiile frecventate de tineri în comunitate, inclusiv cele de loisir (spații de sport, parcuri, 

cafenele etc) atât pentru tinere cât și pentru tineri 

- dezvoltarea unor programe coerente și constante derulate în școală de către cadre 

didactice împreună cu alți specialiști, bazate pe tehnici de co-predare sau co-facilitare  

- dezvoltarea unor programe care să se desfășoare fie direct, fie la distanță pentru a trece 

peste bariera lipsei timpului suplimentar de alocat unor asemenea activități de către 

profesori 

- conceperea unor programe ajustate permanent la nevoi și nu centrate doar pe ceea ce știe 

furnizorul educațional/specialistul invitat să facă 

- dezvoltarea unor programe educaționale atât pentru fete/ tinere cât și pentru băieți/ tineri 

care să promoveze relațiile non-agresive, cu rol să scadă frecvența agresivității între ei ca 

viitori părinți 
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