
 

 

 

Ministerul Educației întocmește 

anual un raport în care prezintă 

analiza fenomenului violenţei în 

mediul şcolar la nivel național, 

realizat pe baza datelor statistice 

transmise de inspectoratele 

școlare județene/al municipiului 

București 

În anul școlar 2021-2022 s-au 

înregistrat 9.741 de acte de 

violență în școlile din România, cu 

două mii de cazuri mai mult decât 

în anul școlar 2019 – 2020 când au 

fost înregistrate 7.715 cazuri, 

conform Agerpres. Situația se 

referă la unitățile de învățământ 

din toată țara, de la clasele 

pregătitoare la clasele a-XII-a. 

Este vorba despre atacuri la 

persoană, atentate la securitatea 

unităţii şcolare, la bunuri, dar şi 

alte fapte de violenţă sau atentate 

la securitatea în spaţiul şcolar. 

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 celorlalți 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). 

Date statistice 

Micii mediatori

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 gestionarea 
violenței în mediul școlar, un model de mediere care se 
aplică în Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești, 
începând cu anul școlar 2022-2023. 

Scopul programului

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. 

Contribuții
•Rezolvarea mai rapidă şi într-un mod mai adecvat a 

conflictelor dintre elevi

•Dezvoltarea abilităţilor sociale ale elevilor

•Diminuarea numărului de sancțiuni aplicate în cazurile de 
violență

•Promovarea unui climat cât mai plăcut în şcoală

•Creşterea securităţii elevilor în şcoală
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i Coordonatori: 

Comisia pentru prevernirea și eliminarea 
violenței, a faptelor de corupție și a discriminării 
în mediul școlar și promovarea interculturalității 

la nivelul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” 
Pitești - responsabil comisie, prof. Roxana Petean

Director, prof. dr. Marian Haiducu

Director adjunct, prof. Iris Tănăsescu

Consilier educativ, prof. Nadia Pantazică

Responsabili implementare: 

profesorii pentru învățământul primar
profesorii diriginți

psihologul școlar, prof. Roxana Constantin

Parteneri și colaboratori:

A.P.E.S.M.E.P.
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