
VIOLENŢA    o formă de 

manifestare a  agresivitaţii ce 

presupune utilizarea forţei  

pentru a manifesta superioritatea. 

Este o conduită agresivă acuta cu 

finalitate distructivă, sau 

transformativă. 



DISCUTAM DESPRE VIOLENTA IN 

FAMILIE !!!!   “  SAPTAMANA ALTFEL”                         
ACTORI: clasa a VI a A  Scoala Daniela 
Cuciuc si clasa a XI a K Liceul Tehnologic 
Economic Administrativ  
REGIZORI:DIRECTOR  NICULINA NITA, 
DIRECTOR ADJUNCT ELENA ANITULESEI, 
PROF.DIRIGINTI DANIELA CHIOACA, 
ENACHE CATALINA ,DRAGOMIRESCU 
DOINA. 



Un copil educat intr-o familie unde este violenţă va începe: 

 

•să lipsească de la şcoală,  

•să întârzie acasă,  

•să aibă rezultate şcolare sub posibilitătile sale reale,  

•să fie mai retras în relaţiile cu colegii, profesorii şi prietenii, 

•să fie mai agresiv.  

 

De asemenea, copilul poate avea: 

•coşmaruri,  

•ticuri,    

•frici nejustificate, fără un motiv evident,  

•trist, fără chef de joacă, 

•tăcut,  

•poate sări în sprijinul unuia dintre părinţi, comportându-se ca 

un mic adult.  



 

PORTRETE ALE ACTORILOR VIOLENŢEI 

Agresor: 
•Consum de alcool  

•Neîncredere în sine 

•Temperament violent 

•Ironic / Critic / Cinic  

•Învinovăţeşte pe alţii pentru eşecurile proprii 

•Supărat pe lume 

•În conversaţii încearcă să domine 

•Crede că puterea şi controlul, pot fi obţinute 

prin violenţă 

•Cu stare de sănătate nedefinită 



 

Victimă 
•Pierderea încrederii în sine, a valorii de 

sine şi a simţământului de control 

 

•Neglijenţa personală - igienă şi nutriţie 

•Stres ridicat şi frică  

•Creşterea consumului de droguri şi alcool 

•Poate apărea comportamentul de deplasare 

a furiei, devenind violenţi chiar ei. 



 



Acum vom incerca să 

prezentă o metoda de 

combatere a violentei: 

Acum vom incerca să 

prezentă o metodă de 

combatere a violentei: 



Spune-mi mami, de ce avem o gură şi 

două urechi? 

Poate, draga mea,  

 pentru că natura a hotărât că e nevoie să 

ascultăm de două ori mai mult decât să 

vorbim... 

 



• Nu luăm cu noi decât binele pe care l-am 

făcut.  

• Adevărul te ajută să-ţi recapeţi sănătatea. 

• Nu te grăbi să arăţi cine eşti, ceilalţi vor 

vedea singuri. 

• Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te... 

dacă vrei să fii fericit o viaţă, iartă! 

•  Cel care este însoţit de gânduri nobile nu 

este niciodată singur.  



Hârtia mototolită 
 

Caracterul meu impulsiv mă făcea să explodez 

la cea mai mică provocare.  

De cele mai multe ori, după unul din aceste “evenimente”, 

mă simţeam vinovat şi ruşinat şi încercam să-l consolez 

pe cel care rămăsese rănit de cuvintele mele. 



Într-o zi, un prieten care m-a văzut prezentând scuze, 

după o asemenea explozie de furie, 

mi-a înmânat o coală de hârtie 

şi mi-a spus:  

Mototoleşte-o! 



Mirat, l-am ascultat şi am făcut o minge 

din acea coală de hârtie.  



Apoi mi-a spus: 

Acum fă-o aşa cum era înainte! 

N-am reuşit, fireşte!  

Am încercat s-o întind cât mai bine, dar hârtia rămânea 

şifonată.  



Atunci prietenul a adăugat: 

“Inima oamenilor este ca această coală de hârtie. 

 Impresia pe care o laşi în acea inimă pe care ai rănit-o 

va fi la fel de greu de şters precum “ridurile” de pe această hârtie. 

Chiar dacă vom încerca să corectăm greşeala, “semnele” vor 

rămâne.” 

COLEGI 

PĂRINŢI 

FRAŢI 

PROFESORI 



Începând de astăzi, 

începând chiar din această clipă, 

fii mai înţelegător şi răbdător! 

Când simţi că vei exploda aminteşte-ţi 

de 

 HÂRTIA MOTOTOLITĂ.  
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 Violenţa este arma celor 
slabi. 



Să exmatriculăm violenţa! 


