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 CUVÂNT ÎNAINTE 

 

  
Adeseori, atunci când o temă  de actualitate „pluteşte în aer” dar nu este abordată cu curaj în literatura de specialitate 

românească, apar într-un ritm impresionant traduceri. Sărăcia şi lipsa de speranţă, modelele furnizate de utilizarea 

programatică a instinctelor agresive ale grupurilor de adulţi cu nivel redus de instruire ca elemente de presiune sau 

control social, disoluţia solidarităţii sociale, concentrarea guvernării pe propria bunăstare în dauna interesului naţional, au 

fost acompaniate în ultimii ani de o proliferare a reeditării sau traducerii pentru prima dată a unor volume în domeniul 

tematic al agresivităţii. 

Familia absoarbe efectele amplificării agresivităţii la nivel societal şi poate contribui la persistenţa acestei situaţii prin 

expunerea nemijlocită  a membrilor la modele comportamentale agresive. 

Propuneri şi iniţiative ce să conducă spre o un sistem coerent şi eficient de strategii şi metode de intervenţie şi de 

prevenţie în sfera violenţei în familie au început să apară - sugestivă coincidenţă - de asemenea doar în ultimii ani. 

Deocamdată, ele s-au concretizat mai ales în asigurarea unui cadru de suport minimal (centre de consiliere a victimelor, 

adăposturi pentru acestea, unele facilităţi de asistenţă) şi în iniţiative legislative (concretizate prin aparţia recentă a Legii 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie).  

Iată de ce proiectul Centrului Parteneriat pentru Egalitate CPE privind prevenirea violenţei în familie merită apreciat, cu 

atât mai mult cu cât, pentru moment, în România, încercările de a combate şi preveni acest tip de violenţă sunt mai 

degrabă nesistematizate, punctuale şi de multe ori caracterizate de bune intenţii, dar nu întotdeauna susţinute de un suport 

profesionist adecvat. Încă mai mult, în multe zone din România, în special în zona rurală şi în oraşele mici, fenomenul 

violenţei în familie nu este recunoscut ca prioritar în politicile sociale locale.  

Unul dintre produsele remarcabile ale acestui proiect, volumul “Toleranţă zero pentru violenţa în familie”, dedicat 

profesorilor şi elevilor - urmărind dezvoltarea bazei de cunoaştere şi formarea de atitudini şi abilităţi instrumentale pentru 

prevenirea violenţei în familie - aduce o binevenită completare acestui peisaj.  

Suntem în faţa unui manual de formare ce reuşeşte să îmbine elemente de cunoaştere a unor concepte, cauze, manifestări, 

posibilităţi de intervenţie, cu clarificarea unor reprezentări deformate ale realităţii („mituri”) şi în fine cu jocuri de rol, 

dezbateri, exerciţii de diferite tipuri, care să dezvolte abilităţile cursanţilor de a înţelege, gestiona şi interveni în situaţii de 

violenţă în familie. 

Prezentarea modernă şi incitantă a materialelor va stimula cu siguranţă atât interesul specialiştilor, al celor care au deja 

experienţă în domeniu, cât şi al studenţilor în domeniul ştiinţelor socio-umane şi al publicului larg.  

Manualul a fost scris din perspectiva mai largă a unui demers de schimbare socială şi culturală, respectiv cea a înlocuirii 

propensiunii spre dominare şi control, cu cea spre cooperare şi parteneriate.  

Sesiunile de training desfăşurate având ca punct de plecare acest manual, vor putea aduce o contribuţie la dezvoltarea 

unei societăţi democratice în România, societate în care drepturile umane să fie protejate indiferent de gen, statut material 

sau etnie. 

 

 

Prof. dr. Mihaela Minulescu  
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Centrul Parteneriat pentru Egalitate - CPE 

 

MISIUNEA CPE este să promoveze integrarea principiului egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în politicile 

publice şi practicile asociate, ca parte componentă a democraţiei şi societăţii deschise, în scopul redefinirii statutului şi 

îmbunătăţirii condiţiei femeii în România. 

 

OBIECTIVUL CPE îl reprezintă dezvoltarea şi implementarea de proiecte şi programe ce vizează conştientizarea 

societăţii româneşti cu privire la condiţia actuală a femeilor şi rolul pe care acestea pot şi trebuie să îl aibă în dezvoltarea 

socială a României. 

 

ACTIVITATEA CPE este fundamentată pe dezvoltarea de programe operaţionale  desfăşurate în parteneriat cu 

principalii actori interesaţi de problematica genului social, la nivelul societăţii civile şi al autorităţilor publice. Domeniile 

de activitate sunt: gen social şi dezvoltare, gen social şi educaţie, egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi în procesul 

de aderare la Uniunea Europeană, prevenirea violenţei împotriva femeilor şi a traficului cu femei. 

 

 

PRINCIPALELE PROGRAME ALE CPE 

 

1. Violenţa împotriva femeilor 

Obiectivele principale ale programului sunt: 

 creşterea gradului de informare şi conştientizare cu privire la gravitatea şi consecinţele economice şi sociale ale 

fenomenului de violenţă împotriva femeii, prin proiecte de intervenţie educaţională; 

 susţinerea organizaţiilor neguvernamentale implicate în prevenirea violenţei împotriva femeii prin crearea unui 

cadru comun de intervenţie asupra violenţei în familie, prin analizarea, evaluarea şi implementarea politicilor şi 

metodelor de asistare şi consiliere a victimelor violenţei; 

 desfăşurarea unor acţiuni de lobby pentru crearea şi influenţarea cadrului legislativ specific, care să răspundă 

optim realităţii şi complexităţii fenomenului de violenţă în familie; 

 radiografierea fenomenului de violenţă împotriva femeii prin realizarea unor cercetări privind violenţa în familie 

şi la locul de muncă. 

 

2. Observatorul Naţional privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

Obiectivul principal al programului este dezvoltarea Observatorului Naţional, un mecanism integrat de 

promovare a egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în viaţa publică, cu accent pe piaţa muncii şi drepturile 

economice şi sociale.  

Obiectivul programului este realizat prin următoarele tipuri de acţiuni: 

 crearea unei structuri de informare, documentare şi resurse în domeniul egalităţii de gen; 

 crearea unor mecanisme de monitorizare a respectării principiilor egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi la 

nivel legislativ şi executiv; 

 iniţierea şi derularea de acţiuni de lobby şi advocacy în sprijinul asigurării unei egalităţi de şanse reale şi 

consistente pentru femei şi bărbaţi; 

 instruirea grupurilor-ţintă specifice în perspectiva promovării egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în toate 

domeniile vieţii publice. 
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3. Gen şi Educaţie 

 Obiectivele principale ale componentelor acestui program sunt: 

 implicarea civică în sprijinul egalităţii de gen, prin creşterea competenţelor profesoarelor şi profesorilor în ceea 

ce priveşte educaţia civică în perspectiva integrarii europene; 

 dezvoltarea de practici şi atitudini în procesul de educaţie, în spiritul şanselor egale şi al tratamentului egal 

pentru fete şi băieţi, femei şi bărbaţi; 

 dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos prin integrarea aspectelor legate de diferenţele de gen în programele de 

educaţie şi serviciile de sănătate; 

 prevenirea traficului cu femei prin informarea asupra riscurilor migraţiei ilegale şi ale traficului cu femei, prin 

realizarea educaţiei sexuale şi a educaţiei de gen specifice. 

 

 

CPE este organizaţie membră SON - Reţeaua Deschisă Soros (www.son.ro), o reţea de 13 organizaţii neguvernamentale 

care sprijină dezvoltarea durabilă a României în spiritul valorilor societăţii deschise şi organizaţie membră a Network 

Women’s Program (www.soros.org/women), reţea formată din programele pentru femei ale Fundaţiilor Soros din peste 

30 de ţări, coordonată de Open Society Institute - New York. 
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Tipul sesiunii:   

Apreciere iniţială 

 

Competenţe specifice:  

1. Dezvoltarea capacităţii de interacţiune deschisă cu ceilalţi membri ai 

grupului în realizarea sarcinilor (O1). 

2. Conştientizarea aşteptărilor personale şi cele ale grupului legate de 

programul educaţional de prevenţie a violenţei în familie (O2, O3, O4). 

 

Obiective operaţionale 

O1. să se prezinte colegilor, răspunzând întrebărilor adresate de partenerul de interviu; 

O2. să formuleze aşteptările legate de acest program, pornind de la indicatorii din fişa de lucru; 

O3. să identifice aşteptările celorlalţi membri ai grupului legate de acest program; 

O4. să specifice în ce măsură acest program va putea răspunde – prin tematică şi obiective – acestor aşteptări. 

 

Resurse necesare:  

 Fişă de lucru: „Aşteptări”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate. 

 

Scenariul sesiunii:  

În sesiunea introductivă, formatorul propune participanţilor activităţi în cadrul cărora aceştia se prezintă într-un mod 

neconvenţional. De asemenea, în cursul sesiunii va fi prezentat manualul şi obiectivele sale, se vor cerceta motivaţiile şi 

aşteptările participanţilor legate de acest curs.  

Recomandări pentru formatori 

În cursul primei sesiuni este indicat ca punctul de greutate al întâlnirii să cadă pe crearea unui climat relaxat în grup, 

precum şi pe dinamizarea interacţiunilor între participanţi, prin provocarea şi stimularea comunicării între aceştia.  

În cazul activităţii centrate pe aşteptările participanţilor, formatorul va trece în revistă tematica şi finalităţile sesiunilor 

cuprinse în program, putând corela aşteptări specifice formulate de participanţi cu anumite sesiuni care vor urma. De 

asemenea, este recomandabil ca formatorul să se asigure că fiecare participant are completată fişa de aşteptări din caietul 

său de curs. Fişa de aşteptări cuprinde două coloane – una cu aşteptările pe care le-a notat participantul, alta cu aşteptările 

provenite de la întregul grup. În cadrul sesiunilor ulterioare, formatorul va semnala participanţilor cărei aşteptări i se 

adresează sesiunea şi va putea chestiona cine a formulat acea aşteptare specifică.  

Periodic, aceste aşteptări ale participanţilor pot fi trecute în revistă. Odată cu încheierea programului, la finalul ultimei 

sesiuni, formatorul va face referire la prima întâlnire şi la aşteptările grupului.  

1. Activitate introductivă – Să facem prezentările 

Formula de lucru: activitate pe perechi/cu întregul grup. 

Timp estimat: 25 min. 
 
Suntem ca la începutul unei călătorii. Iar atunci când această călătorie nu este una solitară, ci o facem ca membri ai  

unui echipaj numeros, trebuie să ne cunoaştem între noi. De asemenea, ar fi indicat să facem o mică hartă a teritoriului 

pe care îl vom explora şi să stabilim câteva locuri în care  vrem să ajungem.  

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 25 min. 
 - 25 min. 
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Activităţile de auto-prezentare sunt utile pentru grupurile constituite din participanţi care se întâlnesc prima dată. Atunci 

când participanţii se cunosc (colegi de clasă, membri ai aceluiaşi grup profesional etc.), activităţile de auto-prezentare au 

ca scop creşterea gradului de cunoaştere reciprocă a participanţilor, precum şi dinamizarea grupului şi întărirea coeziunii 

sale.  

 

Formatorul împarte grupul în perechi (sau în grupuri de trei persoane) şi solicită fiecărei perechi să se intervieveze 

reciproc, după care fiecare participant trebuie să-şi prezinte partenerul. Formatorul poate să sugereze pentru interviu teme 

precum: „Prezentaţi-vă unul altuia şi vorbiţi despre succesele voastre sau Vorbiţi despre visul vostru cel mai drag”.  

 

Apoi sunt iniţiate de către formator discuţii în grup pe următoarele teme: 

 Cum v-aţi simţit atunci când o persoană pe care nu o cunoşteaţi aşa până acum (sau nu o cunoşteaţi deloc) v-a 

prezentat în faţa grupului?  

 Ce a fost mai uşor, să vorbiţi despre dumneavoastră sau să ascultaţi pe altcineva vorbind despre sine?  

 Cum v-aţi simţit atunci când cineva a vorbit despre dumneavoastră? 

 Cum vi s-a părut ca sarcină faptul că aţi fost solicitaţi să vorbiţi despre trăsăturile voastre pozitive? 

2. Aşteptări 

Formula de lucru: activitate cu întregul grup 

Timp estimat: 25 min. 

 

Activitatea urmăreşte facilitarea conştientizării şi verbalizării de către participanţi a intenţiilor şi aşteptărilor lor legate de 

program. În acest context, formatorul poate surprinde specificul grupului şi poate utiliza aceste observaţii în activităţile 

următoare.  

Formularea aşteptărilor are ca scop, pe termen lung, stimularea interacţiunilor în grup, stabilirea unor norme de 

comunicare (cine vorbeşte, cine dă cuvântul, cum se fac întreruperile sau interpelările), precum şi creşterea coeziunii de 

grup şi aprofundarea relaţiilor între participanţi în scopul facilitării lucrului în echipă. În funcţie de preferinţa 

formatorului, această activitate poate fi însoţită şi de formularea unui contract de grup explicit, care să conţină reguli de 

bună desfăşurare a activităţii propuse de participanţi. Contractul poate fi transcris şi multiplicat pentru şedinţa următoare 

de către formator şi împărţit participanţilor.  

Întregul grup este susţinut să formuleze un set de aşteptări, iar participanţii vor fi rugaţi să păstreze notiţele din prima 

sesiune în caietul personal de lucru.  

 

Formatorul adresează participanţilor următoarele întrebări (care pot fi notate pe flipchart şi care se regăsesc şi în fişele de 

lucru): 

 Ce informaţii aţi dori să aflaţi despre fenomenul violenţei în familie?  

 Ce credeţi că ar fi util să ştiţi pentru a putea participa la prevenirea fenomenului?  

 Care sunt alte aşteptări legate de acest curs – legate de grup, de formator, de materialele de lucru, de metodele 

de evaluare etc.? 

Un voluntar va începe discuţia şi ceilalţi vor continua la rând. Atunci când cursul se va apropia de sfârşit, cu ocazia 

concluziilor, formatorul va examina împreună cu grupul lista de aşteptări şi va concluziona modul în care aceste aşteptări 

au fost sau nu îndeplinite.  
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3. Evaluarea activităţii  

Formatorul face un rezumat al întâlnirii, se asigură că fiecare participant a completat fişa de aşteptări şi anunţă grupul că 

această fişă va fi folosită pe parcursul programului.  

 

Legătura cu alte activităţi şi module din manual:    

Sesiunea introductivă orientează formatorul asupra nivelului prealabil de informare a participanţilor cu privire la 

domeniul violenţei în familie, precum şi la aşteptările lor legate de activităţile acestui program. Practic, ori de câte ori se 

va face ulterior referire explicită la una dintre aşteptări, formatorul va puncta acest lucru în introducerea sesiunii.  
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Aşteptări1 

Fişă de lucru 
 

 

De la acest curs pe tema violenţei în familie, mă aştept să dobândesc: 

 

 

1. la nivel de atitudini/comportamente 

Aşteptările mele 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Aşteptările grupului 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

2. la nivel de deprinderi 

Aşteptările mele 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Aşteptările grupului 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 
 
                                                
1 Este recomandabil să păstraţi fişa pe parcursul celorlalte întâlniri, pentru a face constant referire 

la ceea ce se întâmplă în cursul sesiunilor. 
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3. la nivel de informaţii  

Aşteptările mele 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Aşteptările grupului 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

De asemenea, mă aştept ca în grup să se întâmple următoarele: 

Aşteptările mele 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Aşteptările grupului 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Există şi anumite temeri legate de activităţi sau de grup: 

Temerile mele 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Temerile grupului 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Scopul modulului  
- formarea unei imagini de ansamblu asupra problematicii violenţei şi agresivităţii interumane. 

Competenţe specifice  

1. Conştientizarea problematicii violenţei şi agresivităţii interumane (O1.1.1., O1.1.2., O1.1.4., O1.2.1., O1.2.2.). 

2. Descoperirea specificităţii fenomenului violenţei în familie (O1.3.2, O1.3.3., O1.4.1., O1.4.2.). 

3. Exersarea abilităţilor de problematizare asupra acţiunilor şi cazurilor de violenţă în familie (O1.1.3, O1.2.3., 

O1.3.1., O1.3.3.). 

Tematică 

 Sesiunea 1.1. - Violenţă şi agresivitate interumană 

 Sesiunea 1.2. - Domeniile violenţei interumane 

 Sesiunea 1.3. - Definirea conceptului de violenţă în familie 

 Sesiunea 1.4. - Actorii şi tipurile violenţei în familie 
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Tipul sesiunii: 

Introducere în problematica agresivităţii interumane 

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O1.1.1. să analizeze comportamentul unor personaje fictive implicate în 

diverse situaţii de violenţă în familie 

O1.1.2. să identifice cauzele şi condiţiile psihologice şi obiective care pot 

declanşa şi stimula comportamentele agresive 

O1.1.3. să propună reacţii alternative la comportamentul agresiv, care să rezolve într-un mod constructiv conflictul 

O1.1.4. să distingă corect între conceptele de violenţă şi agresivitate. 

 

Resursele necesare: 

 Fişele de situaţie şi de lucru: „Te bat măr”; 

 Fişa de suport teoretic: „Cauzele comportamentelor agresive”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate. 

 

 

Scenariul sesiunii: 

După o introducere interactivă, un scurt exerciţiu pe subgrupe va provoca participanţii să analizeze comportamentul unor 

personaje implicate în situaţii de violenţă în familie. Discuţiile ulterioare vor clarifica care sunt cauzele agresivităţii şi ale 

comportamentului violent. Sfârşitul activităţii va oferi informaţii concise şi structurate despre violenţă şi agresivitate.  

 

1. Activitate introductivă  

Timp estimat 5 min. 

 

Formatorul optează pentru un exerciţiu introductiv de dinamizare a grupului, apoi anunţă tema şi obiectivele activităţii 

(vezi introducerea).  

Introducere:  

Violenţa şi agresivitatea reprezintă fenomene cu care ne întâlnim la tot pasul. Suntem pe rând victime, autori sau 

spectatori la acte de violenţă. Uneori acest fenomen este atât de obişnuit, încât nici nu mai luăm poziţie. Astăzi vă 

propun să descifrăm cauzele psihologice ale violenţei ne vom pune în pielea unor personaje care prezintă un 

comportament agresiv şi vom încerca să descoperim care sunt resorturile care le împing la a comite acte violente. De 

asemenea, vă propun să identificăm şi posibile alternative la aceste comportamente, iar în final vom face o scurtă 

trecere în revistă a explicaţiilor pe care literatura de specialitate le dă violenţei şi agresivităţii interumane. 

2. Te bat măr! 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 35 – 40 min. 

 

Grupul este împărţit în patru subgrupe şi fiecare echipă va primi câte o fişă de situaţie pentru exerciţiul „Te bat măr”.  

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5 min. 
 - 35 min. 
 - 10 min. 
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Instructajul formatorului cu privire la exerciţiul „Te bat măr” ar putea fi următorul  

Fiecare dintre noi a asistat sau a participat la acte de agresivitate sau violenţă interumană. Echipa din care faceţi parte 

a primit o fişă de situaţie în care actori sunt două persoane implicate într-un asemenea act. Citiţi cu atenţie situaţia şi 

încercaţi să vă puneţi în pielea personajelor. Care credeţi că ar fi motivul pentru care se comportă astfel? Ce gânduri 

credeţi că le trec prin cap? Ce emoţii credeţi că resimt? 

Pentru a vă fi de ajutor în identificarea cauzelor care duc la comportamente agresive, aveţi alături o fişă de lucru cu 

posibile gânduri ale personajelor (vezi fişa de lucru 1). Fiecare dintre dumneavoastră scrie pe foaia de flipchart care 

sunt cele mai plauzibile gânduri ale agresorului. Aveţi la dispoziţie 10 minute. Discutaţi apoi, în echipă, care ar fi 

posibilele emoţii pe care le resimt personajele (de exemplu, furie, frică, plictiseală).  

După identificarea gândurilor şi a emoţiilor, discutaţi care ar putea fi posibilele alternative de reacţie ale persoanelor 

implicate în situaţie (vezi fişa de lucru 2). Cum altfel ar fi putut reacţiona ele? Care ar fi fost o alternativă mai blândă 

de reacţie? Ce ar fi putut face victima, astfel încât să tempereze comportamentul agresorului? Notaţi toate alternativele 

de reacţie pe aceeaşi foaie de flipchart. Pentru această a doua parte a discuţiei, mai aveţi la dispoziţie încă  10 minute. 

Fiecare echipă îşi va desemna un reprezentant care va prezenta întregului grup rezultatele discuţiei.  

 

Formatorul oferă fiecărei echipe 3-5 minute pentru a prezenta rezultatele, notând pe o foaie de flipchart nouă 

comentariile echipelor – emoţiile identificate pe o coloană, precum şi alternativele nonviolente de comportament pe altă 

coloană.  

 

3. Cauzele comportamentelor agresive 

 

Formula de lucru: prelegere (vezi fişa de suport teoretic). 

Timp estimat 10 min. 
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Te bat măr! 

Fişă de situaţie 

Fiecare echipă va primi o altă fişă de situaţie: 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Fişă de situaţie (1): 

Bicu vine acasă uşor nervos. Împinge uşa de perete, se duce la frigider şi îşi pune o chiftea în farfurie. Stela, soţia lui, se 

retrage uşor din bucătărie şi merge în camera mare, unde este atentă să dea televizorul mai încet. Bicu vine, se aşează pe 

canapea şi o întreabă unde-i telecomanda. Stela începe să o caute… din ce în ce mai agitată. Bicu spune „Eşti o proastă!” 

şi-i dă un ghiont.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Fişă de situaţie (2): 

Alex are 16 ani şi se joacă la calculator. Bicu, tatăl lui, intră în cameră tiptil, fără ca Alex să îl observe. Se apropie de el şi 

îi trage o palmă peste ceafă. Alex este surprins şi îşi întreabă tatăl ce are. Acesta îl admonestează „Niciodată nu înveţi. 

Tot timpul butonezi la calculator. O să ajungi un nimeni!”. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Fişă de situaţie (3): 

În curtea şcolii se joacă mai mulţi copii de gimnaziu. Alex, un elev de 16 ani, se grăbeşte să intre în clasă. Un puşti nu 

este atent şi, din alergare, se ciocneşte de Alex. Acesta îl prinde pe băiat de gulerul hainei şi îl scutură puternic. Băiatul 

spune „Îmi pare rău!”, dar Alex nu-i dă drumul decât după ce-i mai dă un ghiont, care îl dărîmă pe cel mic. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Fişă de situaţie (4): 

Marinela are 14 ani şi este sora lui Alex, care are 16 ani. În timpul cinei, Alex, într-un moment de neatenţie al Marinelei, 

îi varsă toată sarea în mîncare. Marinela izbucneşte în lacrimi şi-i spune lui Alex că e un măgar. Alex o loveşte puternic 

cu piciorul pe sub masă.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Te bat măr! 

Fişă de lucru (1) 

A. În legătură cu situaţia descrisă, cele două personaje trăiesc un moment de conflict. Încercaţi să vă puneţi în 

pielea acestora şi să vedeţi ce gânduri ar putea să le treacă prin minte. Pentru a vă fi de ajutor, folosiţi lista de mai jos. 

Folosiţi o foaie de flipchart pentru a centraliza răspunsurile (vezi modelul de mai jos). 

Este important să vă puneţi, pe rând, în pielea ambelor personaje! 

 

Exemplu Îmi vine să te bat pentru că: 

 M-ai nedreptăţit! 
 Mi-e frică de tine! 
 M-ai atacat! 
 Îmi face plăcere! 
 Eşti slab/slabă! 
 Dorinţa mea este mai importantă! 
 Eu am întotdeauna dreptate! 
 O meriţi!  
 Nu mă înţelegi! 
 M-am obişnuit să te bat! 
 M-ai provocat! 
 Mă aştept să fi perfect/perfectă! 
 E normal să se întâmple aşa! 
 Altă motivaţie 

 

B. Identificaţi emoţia celor două personaje din situaţie şi notaţi-o pe foaia de flipchart (de exemplu, furia, frica, 

tristeţea etc.) 

 Gânduri  Emoţii  

Personaj 1    

Personaj 2    
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Te bat măr! 
Fişă de lucru (2) 

 

Identificaţi posibile alternative de comportament ale celor două personaje din situaţie, care să aibă un alt deznodământ.  

 

Alternative de comportament 

Personajul 1 Personajul 2 
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Cauzele comportamentelor agresive 

Fişă de suport teoretic 

 

Clarificări conceptuale: 

În cadrul comportamentelor interumane, agresivitatea este reprezentată de orice formă de conduită orientată către 

obiecte personale sau către sine, acţiune a cărei intenţie este de a produce o vătămare de ordin material şi/sau moral – 

psihologic. Violenţa este reprezentată de acte care implică apelul la forţă, la constrângere şi la o încălcare a normelor 

şi drepturilor celuilalt. De cele mai multe ori comportamentul agresiv este şi violent, violenţa fiind o formă a 

agresivităţii. 

CAUZE ŞI EXPLICAŢII 

Atunci când folosim termenul de putere, ne referim la orice acţiune folosită pentru a impune propria voinţă în relaţia 

cu celălalt, chiar împotriva unor rezistenţe şi indiferent de elementele pe care se bazează această acţiune. 

Violenţa şi comportamentele agresive interumane au nenumărate cauze şi explicaţii. Dintre acestea putem aminti: 

 Existenţa unor emoţii negative care se răsfrâng asupra celorlalţi 

o Furia reprezintă o emoţie fundamentală legată de anticiparea unei agresiuni sau de convingerea persoanei 

că au fost încălcate reguli importante. Devenim furioşi atunci când considerăm că am fost trataţi nedrept, 

răniţi sau agresaţi, fără să fi fost nevoie de aceasta, sau când am fost împiedicaţi să obţinem ceva la care ne 

aşteptam.  

o Frica reprezintă un răspuns la o ameninţare. În situaţii interpersonale, comportamentele care pot rezulta 

sunt fuga sau atacul. O persoană care se simte ameninţată poate să devină extrem de agresivă. 

o Tristeţea apare atunci când pierdem ceva. O persoană care experimentează un sentiment de tristeţe se poate 

izola de ceilalţi sau poate să reacţioneze violent la senzaţia subiectivă de pierdere. Pierderea poate să fie una 

umană (o despărţire, moartea cuiva apropiat), materială (pierderea unei sume de bani, a unui obiect îndrăgit) 

sau simbolică (pierderea stimei de sine, pierderea statutului). 

 Existenţa unor modele de comportament violent. Multe persoane învaţă comportamente şi reacţii agresive din 

observarea celor apropiaţi, din relatările unor „istorii de succes” ale celor din jur sau din mass-media.  

 Existenţa unor condiţii care facilitează descărcarea agresivităţii 

o Consumul de alcool sau consumul de droguri. În unele cazuri, consumul de substanţe cum ar fi alcoolul 

sau drogurile (substanţe psihoactive) conduce la o dezinhibare a comportamentelor agresive. 

o Căldura sau factori de mediu potrivnici. Statisticile arată că numărul de acte violente este considerabil 

mai mare pe caniculă. 

o Situaţii care produc frustrare sau care cresc potenţialul agresiv al persoanei. Există situaţii care produc 

un stres constant al persoanei – de exemplu, privarea de libertate, situaţiile socio-politice tensionate, 

războaiele, dezastrele etc.  

o Anonimatul. Atunci când persoana are posibilitatea să nu fie identificată ca făptaşă a unui act violent, 

probabilitatea de descărcare a agresivităţii creşte. Acest lucru a fost dovedit în cazul unor fenomene de 

masă (linşaje, revolte şi acte de vandalism), când persoana este „protejată” de anonimat şi de sentimentul 
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subiectiv că responsabilitatea actului nu-i aparţine.  

o Norme sociale sau de grup care permit comportamente violente – în cazul societăţilor tolerante la 

diferite acte de violenţă. Există şi în prezent comunităţi în care bătaia copiilor este acceptată ca fiind o 

metodă de educaţie eficientă. De asemenea, toleranţa în ceea ce priveşte comportamentele violente este 

diferită de la un grup la altul. Astfel, spre exemplu, o bandă de cartier face frecvent apel la comportamente 

agresive (între membrii grupului sau cu cei din afară), în timp ce este puţin probabil ca aceleaşi 

comportamente să fie regăsite în cadrul unui grup de tineri care pregătesc un concert de muzică preclasică.  

 

ALTERNATIVE : 

1. Exprimarea verbală a emoţiilor, dorinţelor şi nevoilor. Comunicarea poate fi o foarte bună alternativă la 

comportamentele agresive. De multe ori, simpla expresie verbală a emoţiilor („sunt foarte furiosă pentru că ai făcut o 

glumă proastă şi mi-ai turnat sare în mîncare”) sau exprimarea dorinţelor şi a nevoilor („mi-ar plăcea să nu mă tratezi 

ca pe un neisprăvit”), pot să tempereze într-o oarecare măsură intenţiile agresive ale celuilalt. Comunicarea nu este 

întotdeauna o soluţie pe termen scurt, dar pe termen lung poate fi cea mai bună alternativă pentru a păstra o relaţie 

lipsită de violenţă.  

2. Identificarea factorilor de escaladare a conflictului şi oprirea la timp a acestuia. În general, actele de violenţă 

extremă sunt comise printr-un fenomen de escaladare a conflictului. Elemente mărunte din cotidian (un cuvânt 

aruncat la întâmplare, o ciocnire accidentală cu cineva) cresc potenţialul agresiv al „victimei” din prima secvenţă, 

care are tendinţa să devină „agresor”. Aceasta exprimă un răspuns cu surplus de agresivitate, escaladând conflictul. 

O bună sugestie este aceea de a opri „cursa de escaladare” prin retragerea temporară din situaţie (persoana îşi ia un 

time-out) sau prin producerea unui răspuns nonagresiv (copilul care se ciocneşte din greşeală de mine nu merită să 

fie certat, pot să-i sugerez ca altă dată să fie mai atent).  

3. Evitarea situaţiilor sau circumstanţelor care sporesc agresivitatea.  Fiecare persoană îşi cunoaşte destul de bine 

reacţiile în condiţii de stres. Evitarea unor circumstanţe care pot să crească agresivitatea (căldura, aglomeraţia, 

consumul de alcool) sau a unor situaţii cu grad crescut de risc poate fi o soluţie bună de moment. 
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Tipul sesiunii: 
Introducere în problematica agresivităţii interumane 

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O1.2.1. să diferenţieze comportamentele violente acceptabile, tolerabile şi 

intolerabile social 

O1.2.2. să distingă manifestarea elementelor de violenţă şi agresivitate în toate domeniile vieţii de zi cu zi  

O1.2.3. să identifice acele acte de violenţă şi agresivitate care încalcă drepturile fundamentale ale omului. 

 

Resurse necesare: 

 Fişele de lucru: „Domeniile violenţei interumane”; 

 Fişa de suport teoretic: „Extras din Declaraţia fundamentală a drepturilor omului”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate. 

 

 

Scenariul sesiunii: 

Participanţii vor lucra pe subgrupe pentru a identifica diferitele categorii de acte violente. Pe parcursul activităţilor în 

echipă şi apoi cu întregul grup, formatorul va încuraja participanţii să identifice acte de violenţă care pot surveni în 

diferite medii (de exemplu, în familie, pe stradă, la şcoală, în sport, în massmedia). 

 

Recomandări pentru formatori: 

În cursul activităţilor este important ca participanţii să conştientizeze faptul că violenţa şi comportamentele agresive 

reprezintă fenomene frecvente, care sunt însă, de cele mai multe ori, intolerabile. Din această perspectivă, formatorul 

este încurajat să exprime opinii ferme ori de câte ori remarcă atitudini permisive ale participanţilor faţă de manifestări 

violente interumane, în care există o încălcare flagrantă a drepturilor persoanei, indiferent de tematica abordată (violenţă 

în sfera şcolară sau profesională, în familie sau în alte domenii de activitate). Este recomandat ca formatorul să aibă un 

set propriu de exemple, care să-i ajute pe bine participanţi să înţeleagă mai bine diferenţele între tipurile de violenţă 

(acceptată social, tolerată şi intolerabilă).  

 

1. Activitate introductivă  

Timp estimat 5 min. 

După un exerciţiu introductiv de dinamizare a grupului, formatorul anunţă tema şi obiectivele sesiunii.  

Introducere: 

Violenţa şi agresivitatea ne acompaniază la tot pasul. Există o serie de manifestări violente pe care aproape nici nu le 

mai percepem ca atare – de exemplu, la un meci de fotbal o lovitură liberă în cursul căreia şutul atacantului izbeşte zidul 

format din doi adversari. În exemplul acesta, actul de violenţă este acceptat social şi este reglementat de o serie de 

reguli – zidul trebuie să fie la o anumită distanţă de cel care şutează, acesta nu va lovi mingea decât după fluierul 

arbitrului etc.  

Există, de asemenea, situaţii în care violenţa este tolerată social. Astfel, o situaţie în care un profesor admonestează un 

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5 min. 
 - 45 min. 
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elev sau un şef emite critici violente la adresa angajaţilor poate să fie privită ca fenomen obişnuit. Gradul de toleranţă 

socială faţă de actele violente depinde şi de normele grupului şi de cele sociale. 

Există însă acte de violenţă care sunt intolerabile, ele reprezentând un abuz sau o încălcare flagrantă a drepturilor sau 

libertăţilor unei persoane. Astfel, bătaia unei persoane care nu are puterea să se apere, privarea abuzivă de libertate, 

munca forţată, reprezintă acte de violenţă intolerabile. 

 Vom încerca, în continuare, să surprindem situaţii de agresivitate din diferite domenii ale vieţii noastre şi să exprimăm 

gradul în care acceptăm aceste comportamente. 

2. Domeniile violenţei interumane 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe.  

Timp estimat 45 min. 

Grupul este împărţit în patru echipe de lucru. Formatorul le va împărţi fişele de lucru legate de domeniile violenţei, cu 

următorul instructaj: 

Am observat, în cursul sesiunii anterioare, că violenţa este un comportament interuman care are la bază o serie de 

emoţii negative şi care poate fi învăţată sau perpetuată prin anumite modele sociale. În continuare, vom discuta câteva 

exemple de comportamente agresive. Acestea pot surveni într-o mare varietate de domenii ale cotidianului. Fiecare 

echipă va fi solicitată, timp de 20 de minute, să identifice asemenea situaţii, precum şi mecanismele care stau la baza lor, 

folosindu-se de fişa de suport teoretic din cadrul sesiunii anterioare.  

În cursul discuţiilor, veţi putea identifica câteva comportamente agresive care sunt socialmente acceptate (înfruntarea 

între doi boxeri), altele care sunt tolerate (un şef înfuriat care îşi admonestează violent subordonaţii) şi altele care sunt 

intolerabile (un părinte care îşi bate copilul). În cazul exemplelor discutate, notaţi gradul de acceptabilitate a acestor 

situaţii.  

După încheierea activităţii, fiecare echipă îşi va desemna un purtător de cuvânt care va prezenta rezultatele discuţiilor. 

Fiecare echipă va avea la dispoziţie 5 minute pentru a prezenta rezultatele discuţiei.  

 

3. Evaluare 

După încheierea prezentărilor, formatorul va oferi feedback fiecărei echipe. În cursul feedback-ului, formatorul poate 

insista în special asupra acelor comportamente agresive care sunt intolerabile din punct de vedere al drepturilor omului şi 

al respectului faţă de persoană, indiferent de domeniul în discuţie.  
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Domeniile violenţei interumane 

Fişă de lucru 

Identificaţi situaţii de violenţă care pot apărea în diferite domenii ale acţiunii umane şi gradul de acceptabilitate al 

acestora.  

 

Domenii Violenţă acceptată social Violenţă tolerată Violenţă intolerabilă 

 

În familie  

 
 
 

La şcoală  

 
 
 
 

Pe stradă  

 
 
 
 

În sport 

 

 

 

În mass-media 

 

 

 

În activitatea  profesională 

 

 

 

În spaţii publice 

 

 

 

În alte domenii 

 

 

   



 
  

34 

Declaraţia Universală A Drepturilor Omului2  

Fişă  de suport teoretic 
 

 

Prezenta Declaraţie Universală a Drepturilor Omului, ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi 

toate naţiunile, pentru ca toate organele societăţii să se străduiască, având această declaraţie permanent în minte, ca prin 

învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive, de ordin 

naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât 

şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor.   

 

 

Articolul 1  

"Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi 

trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii".  

 

 

Articolul 3  

"Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale".  

 

Articolul 4  

"Nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute; sclavajul şi comerţul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor."  

 

Articolul 5  

"Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante".  

 

 

 

 

 

                                                
 
 
 
2 La 10 septembrie 1948, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat şi proclamat Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului. După acest act istoric, Adunarea Generală a recomandat statelor membre să nu precupeţească nici 
unul din mijloacele care le stau la dispoziţie pentru a publica în mod solemn textul Declaraţiei şi pentru a face astfel ca el 
să fie distribuit, afişat, citit şi comentat, în principal în şcoli şi în alte instituţii de învăţământ, indiferent de statutul politic al 
ţărilor sau teritoriilor". România a semnat Declaraţia la 14 decembrie 1955 când, prin Rezoluţia 955(X) a Adunării 
Generale a ONU, a fost admisă în rândurile statelor membre. 
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Tipul sesiunii: 

Introducere în problematica violenţei în familie  

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O1.3.1. să exprime gradul de toleranţă/intoleranţă faţă de diferite 

situaţii cunoscute de violenţă în familie; 

O1.3.2. să ilustreze acţiunile şi cazurile care pot fi atribuite fenomenului violenţei în familie 

O1.3.3. să definească şi să caracterizeze un act de violenţă în familie. 

Resurse necesare: 

 Fişele de suport teoretic – „Conceptul de violenţă în familie” şi „Caracteristicile violenţei în familie ”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, ceas. 

 

Scenariul sesiunii: 

Sesiunea începe cu o discuţie în grup pentru definirea violenţei în familie. Formatorul urmăreşte să surprindă opiniile şi 

atitudinile participanţilor cu privire la fenomenul violenţei în familie, precum şi informaţiile prealabile pe care aceştia le 

au în ceea ce priveşte circumscrierea tematicii cursului. Sesiunea se încheie prin oferirea unor definiţii comprehensive 

asupra conceptului, precum şi a unor informaţii legate de caracteristicile unui act de violenţa în familie.   

Recomandări pentru formatori: 

În cursul discuţiilor, formatorul trebuie să încurajeze fiecare participant să-şi exprime opiniile, emoţiile şi atitudinile în 

legătură cu problema violenţei în familie. Este foarte posibil ca unii participanţi să considere anumite acte ca aparţinând 

mai degrabă normalităţii familiei şi să nu le clasifice ca acte de violenţă. În asemenea cazuri, este foarte important ca 

formatorul să nu corecteze participanţii direct, ci să ceară opinia grupului. 

Din această perspectivă, formatorul trebuie să fie foarte precaut în corectarea opiniilor participanţilor. Scopul discuţiei 

este acela de a încuraja grupul să analizeze aspecte care sunt evidente pentru toată lumea. Răspunsurile individuale, chiar 

dacă eronate, vor facilita înţelegerea perspectivei participanţilor asupra fenomenelor ce ţin de violenţă în familie.  

 

1. Activitate introductivă 

Timp estimat: 5 – 10 min.  

Sesiunea începe cu un exerciţiu introductiv de dinamizare a grupului. Formatorul anunţă tema (vezi introducerea) şi 

obiectivele activităţii, apoi oferă participanţilor un rezumat al sesiunilor precedente, reamintind pe scurt factorii care pot 

produce comportamente agresive şi domeniile în care apare frecvent violenţa interumană. 

 

Introducere:  

Mediul uman este în mare parte unul violent. Aşa cum am văzut într-una din sesiunile precedente, violenţa este un 

fenomen răspîndit în numeroase arii ale existenţei umane. Scopul sesiunii actuale este acela de a ne centra asupra unui 

tip special de violenţă interpersonală, aceea care are loc în relaţiile dintre membrii aceleaşi familii. Ceea ce vom 

întreprinde acum este să delimităm conceptul şi să răspundem la întrebarea „Ce este violenţa în familie?”.    

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5-10 min. 
 - 15 min. 
 - 20 min. 
 - 10 min. 
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2. Actele de violenţă în familie 

Formula de lucru: activitate cu întregul grup 

Timp estimat 15 min. 

 

Formatorul propune grupului să descopere o definiţie a violenţei în familie. Responsabilitatea formatorului este aceea de 

a anunţa temele brainstormin-lui şi de a veghea asupra păstrării regulilor interacţiunii. Instructajul poate fi următorul: 

Fiecare participant, atunci când îi vine  rândul, este invitat să îşi aducă contribuţia printr-o idee sau un cuvânt. 

 Care este sensul noţiunii “violenţă în familie” pentru voi? Ce semnificaţii ataşaţi acestui termen? 

Opiniile nu sunt criticate şi nu devin subiect de discuţii. Fiecare răspuns va fi notat pe flipchart. Eu nu voi emite nici un 

comentariu şi nu voi formula nici o întrebare timp de 5-7 minute. 

 

La expirarea timpului, se anunţă a doua temă. 

 Daţi exemple de acţiuni care pot fi calificate drept acte de violenţă în familie. 

Înregistrarea acestora pe flipchart (atunci când sunt menţionate acte de violenţă în familie), poate fi făcută pe categorii 

care să sugereze participanţilor tipurile de violenţă în familie. Listele întocmite vor rămâne vizibile tot timpul sesiunii. 

3. Caracteristicile violenţei în familie 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat 20 min. 

 

Formatorul mulţumeşte participanţilor pentru contribuţii. Grupul este împărţit în 4-6 echipe, fiecare echipă primind o fişă 

de suport teoretic (1), conţinând caracteristicile unui act de violenţă în familie. Instructajul poate fi următorul: 

În următoarele 10 minute analizaţi, în grupurile dumneavoastră, măsura în care actele identificate în activitatea 

anterioară corespund sau nu criteriilor de definire ale unui act de violenţă în familie, aşa cum sunt ele prezentate în fişa 

de suport teoretic (1). 

Citiţi cu atenţie descrierea caracteristicilor unui act de violenţă în familie. În momentul în care există neclarităţi legate 

de anumiţi termeni, nu ezitaţi să mă întrebaţi.   

Concluziile voastre vor fi apoi prezentate întregului grup, prin intermediul unui reprezentant al echipei.  

 

Feedback-ul nu trebuie să dureze mai mult de 10 minute pentru toate echipele. În cazul în care au fost identificate şi alte 

situaţii de violenţă în familie care rezultă din discuţia pe echipe şi nu erau prezente pe lista iniţială, formatorul le va trece 

pe listă.  

4. Definirea violenţei în familie 

Formula de lucru: prelegere. 

Timp estimat 10 min. 

  

Formatorul face un rezumat al rezultatelor activităţilor, respectiv actele care au fost identificate ca aparţinând domeniului 

violenţei în familie, precum şi caracteristicile care trebuie îndeplinite pentru ca un asemenea act să aparţină domeniului. 

În următoarele 10 minute, formatorul ţine o scurtă expunere despre definirea fenomenului şi despre amploarea sa (vezi 

fişa de suport teoretic 2), făcând legătura cu semnificaţiile ataşate iniţial acestui concept de către participanţi. 

.  
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Caracteristicile violenţei în familie 

Fişă de suport teoretic (1) 

 
 
 
Cele patru caracteristici ale violenţei în familie sunt: 

 

 Violenţa în familie are întotdeauna la bază un act intenţionat. Actul de violenţă în familie este produs 

cu intenţie, urmărind obţinerea unui efect. De exemplu, atunci când un şofer răneşte accidental un pieton, 

nu avem de-a face cu un act de violenţă. Însă atunci când un soţ sau partenerul de viaţă îşi umileşte soţia, 

aceasta se face cu intenţie. În astfel de cazuri, în care agresorii încearcă să-şi justifice acţiunile, aceştia îşi 

afirmă bunele intenţii. Adevăratele intenţii sunt însă exact la polul opus, indiferent dacă agresorul este sau 

nu conştient de acest lucru.  

 Nucleul actelor de violenţă în familie este reprezentat de încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

individuale. Toate persoanele sunt libere şi egale în ceea ce priveşte drepturile şi respectul cu care ar trebui 

să fie tratate. Aceste drepturi – dreptul la libertate şi la securitate personală, dreptul la viaţă etc. - sunt 

prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Dacă privim aceste drepturi umane dintr-o 

perspectivă pragmatică, ajungem să ne punem o serie de întrebări pe care agresorul nu şi le pune de obicei 

Am eu dreptul să ignor cu bună ştiinţă nevoile şi cererile unei alte persoane? Pot să fac, indiferent de 

situaţie, ceea ce eu consider că este drept sau bine? De exemplu, să oblig pe cineva să se îmbrace într-un 

mod care nu îi este propriu? Pot să pretind anumite lucruri oriunde? Dacă eu am un drept, ai tu acelaşi 

drept ca şi mine? Îţi permit eu acest lucru? 

 Un act de violenţă în familie este reprezentat de o încălcare a drepturilor şi libertăţilor, astfel încât 

auto-apărarea este imposibilă. Actul de violenţă în familie este reprezentat de o relaţie de putere 

asimetrică, în care una dintre părţi are un ascendent evident asupra celeilalte. Acest avantaj este folosit de o 

persoană împotriva altui membru al familiei (fie că avantajul este fizic, economic, emoţional sau intelectual 

– ca în cazul avantajului pe care îl au părinţii asupra copiilor). Ca rezultat, victima intră într-o situaţie de 

subjugare şi se simte prinsă în capcana de a fi la buna dispoziţie a celuilalt.  

 Actul de violenţă în familie produce vătămări şi răniri ale victimei. Violenţa în familie are ca rezultat 

producerea unor vătămări fizice, economice sau psihologice. O parte dintre aceste vătămări (cum ar fi cele 

fizice) sunt uşor de identificat. Altele sunt mai greu de observat, cum ar fi, spre exemplu, vătămările 

psihologice. De multe ori, este destul de greu de demonstrat care este dimensiunea unei vătămări 

psihologice în cazul unei femei sau care poate fi urmarea unei traume psihologice pentru un copil abuzat. În 

aceste cazuri, actul de violenţă a avut loc dacă sunt îndeplinite cele trei condiţii mai sus menţionate (actul 

este intenţionat, reprezintă o încălcare a drepturilor şi libertăţilor individuale şi s-a desfăşurat în cadrul unei 

relaţii asimetrice de putere). 
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Conceptul de violenţă în familie 

Fişă de suport teoretic (2) 

 

Putem afirma că violenţa în familie este reprezentată de acele acţiuni (sau non-acţiuni) care au loc în familie şi care sunt 

înfăptuite cu intenţia de a răni sau de a face rău unei alte persoane. Pentru a identifica dacă avem sau nu de a face cu un 

caz de violenţă în familie, este necesar să identificăm toate cele patru caracteristici ale acestei forme de violenţă (este un 

act intenţionat, reprezintă o încălcare a drepturilor şi libertăţilor, reprezintă un avantaj al unei persoane asupra celeilalte şi 

produce suferinţă şi vătămare).   

 

Mai jos regăsiţi o definiţie a experţilor din Polonia, care a fost utilizată în cadrul Programului de Prevenţie a Violenţei în 

Familie care funcţionează în Polonia din 1992:  

 

„Violenţa în familie este acţiunea sau non-acţiunea unui membru al familiei împotriva unui alt membru, 

înfăptuită prin utilizarea unor avantaje evidente sau circumstanţiale de forţă şi putere, care încalcă 

drepturile şi libertăţile individuale ale celuilalt membru, ameninţîndu-i viaţa sau starea de bine fiziologică 

şi psihologică şi care are ca rezultat producerea de vătămări şi suferinţă.” 

 

O definiţie similară este cea utilizată de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, conform căreia:  

 

„Violenţa în familie este reprezentată de orice act sau omisiune comisă în interiorul familiei de către unul 

dintre membrii acesteia şi care aduce atingere vieţii, integrităţii corporale sau psihologice, sau libertăţii 

altui membru al acelei familii, vătămând în mod serios dezvoltarea personalităţii lui/ei”.  
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Tipul sesiunii: 

Introducere în problematica violenţei în familie  

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O1.4.1. să diferenţieze tipurile de violenţă în familie şi actorii implicaţi în acestea 

O1.4.2. să aleagă, dintr-o listă de situaţii de violenţă, pe cele care pot surveni 

frecvent între diverşi membri ai unei familii 

O1.4.3. să analizeze modul în care diferitele tipuri de violenţă în familie au fost prezentate în massmedia. 

 

Resurse necesare: 

 Fişa de lucru şi fişa de situaţie: „Unul împotriva altuia”; 

 Fişa de suport teoretic: „Actorii actelor de violenţă în familie”; 

 Fişa de suport teoretic: „Tipuri de violenţă în familie”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, ceas. 

 

Scenariul sesiunii: 

În cursul acestei sesiuni, grupul începe prin a identifica posibili actori ai actelor de violenţă în familie, după care, treptat, 

formatorul îi conduce spre descoperirea celor cinci tipuri de violenţă în familie (violenţa fizică, emoţională, socială, 

sexuală şi economică). În cursul discuţiilor, se va accentua faptul că violenţa în familie nu este reprezentată numai de 

acte de violenţă fizică.   

Recomandări pentru formator: 

Această activitate poate să genereze o serie de reacţii emoţionale puternice din partea unor participanţi. Este posibil ca 

unii dintre aceştia să nu fi conştientizat propriul statut de victimă a violenţei în familie. Faptul că violenţa psihologică, 

socială sau economică nu sunt numite şi recunoscute ca atare la nivelul societăţii poate să producă surprize şi o 

problematizare acută din partea unor participanţi. În cazul identificării unor asemenea persoane, formatorul trebuie să fie 

precaut în controlul procesului de autodezvăluire. El va reaminti grupului că, pentru moment, nu se discută cazuri 

individuale. Pentru situaţiile în care reacţiile emoţionale sunt puternice, este de preferat o discuţie individuală cu 

persoana în cauză.  

 

1. Activitate introductivă  

Timp estimat: 5 min. 

După un exerciţiu de dinamizare a grupului (opţional), formatorul anunţă tema şi obiectivele activităţii (vezi 

introducerea). Formatorul începe prin a oferi participanţilor un rezumat al sesiunii precedente.  

Introducere:  

În sesiunea anterioară am reuşit să obţinem o definiţie a conceptului de violenţă în familie. Spre deosebire de alte forme 

de violenţă, violenţa în familie are propriile ei caracteristici. Astăzi vom analiza cine sunt actorii şi care sunt tipurile 

principale de violenţă în familie la care ne putem raporta.  

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5 min. 
 - 15 min. 
 - 25 min. 
 - 5 min. 
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2. Actorii violenţei în familie 

Formula de lucru: activitate cu întregul grup. 

Timp estimat: 15 min. 

 

Formatorul reaminteşte definiţia violenţei în familie şi caracteristicile unui act care poate fi atribuit acestui fenomen. 

Pentru aceasta, el poate folosi foile de flipchart de la ultima întâlnire, apoi lansează tema de discuţie pentru grup: 

Dacă ne imaginăm că familia este o scenă, haideţi să vedem împreună cine sunt actorii care joacă în piesa violenţei. Cu 

alte cuvinte, cine şi împotriva cui întreprinde acte de violenţă în familie. Vă invit, în următoarele 10 minute, să 

identificăm actorii violenţei în familie. Puteţi să exemplificaţi, pe scurt, cu exemple din mas-media sau din viaţa voastră 

de zi cu zi. Rugămintea mea ar fi, atunci când daţi exemple, să nu daţi nume.  

 

Formatorul notează sugestiile participanţilor pe o foaie de flipchart, astfel încât să poată fi identificate în final cele cinci 

tipuri majore de violenţă în familie (fişa de suport teoretic 2):  

- violenţa soţului împotriva soţiei; 

- violenţa parentală împotriva copiilor;  

- violenţa copiilor adulţi împotriva părinţilor; 

- violenţa fraţilor mai mari asupra mezinilor;  

- violenţa unui membru al familiei împotriva unui alt membru. 

3. Unul împotriva altuia 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 25 min. 

 

Formatorul mulţumeşte participanţilor pentru contribuţii. Grupul este împărţit în cinci echipe, fiecare echipă primind o  

situaţie distinctă de violenţă în familie (fişa de situaţie): 

Pentru următoarele 15 minute, analizaţi în fiecare echipă o situaţie particulară de violenţă în familie în care actorii 

scenei sunt bine identificaţi. În fişa de situaţie aveţi descrise cazuri pe care vă invit să le analizaţi în echipă. Este foarte 

important să vă centraţi pe cazuri concrete şi să folosiţi experienţa fiecărui membru al echipei. Cu toate acestea, având 

în vedere că suntem încă la început, nu sunt încurajate dezvăluirile personale. Notaţi răspunsurile pe o foaie de 

flipchart, urmând ca acestea să fie prezentate întregului grup la încheierea activităţii.  

 

Feedback-ul la activitate nu trebuie să dureze mai mult de 10 minute pentru toate echipele. Atunci când o echipă a 

identificat un tip distinct de violenţă (chiar dacă nu este numit ca atare), formatorul felicită echipa respectivă şi verifică 

dacă celelalte echipe au identificat o categorie similară.  

4. Tabloul violenţei 

Formula de lucru: scurtă prelegere.  

Timp estimat: 5 min. 

 

Formatorul face rezumatul activităţilor (categoriile de actori şi acţiunile care pot fi considerate ca aparţinând domeniului 

violenţei în familie), sistematizând rezultatele lucrului cu întregul grup şi aducând informaţii suplimentare (vezi fişele de 

suport teoretic 1 şi 2).  
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Unul împotriva altuia 

Fişă de lucru  

 

Fiecare echipă a primit o situaţie particulară spre analiză. Situaţiile fac referire la actori bine identificaţi, avându-se în 

vedere actele de violenţă care au loc între soţie şi soţ sau între părinţi şi copii.  

Aveţi mai jos o serie de situaţii care pot reprezenta acte de violenţă. Unele sunt caracteristice pentru familii, dar nu sunt 

acte de violenţă în familie. 

 

A. Alegeţi acele acte care credeţi că pot intervini mai frecvent în situaţia descrisă în fişa echipei din care 

faceţi parte. 

B. Încercaţi să găsiţi categorii distincte de acte – de exemplu, rănirea unei persoane sau aruncatul de obiecte 

grele după o persoană ar putea să intre la categoria „violenţă fizică”. Care ar putea să fie alte categorii? 

C. Aveţi cunoştinţă despre menţionarea unor asemenea cazuri în massmedia? Care sunt lucrurile care v-au 

atras atenţia atunci când aceste cazuri au fost prezentate? 

 

Acte care pot fi caracterizate ca violenţe (în ordine alfabetică): 

Ameninţările 

Aruncatul unor obiecte grele către o persoană 

Avortul sau sarcina forţată 

Batjocura 

Bătaia 

Controlul financiar 

Denigrarea persoanei în ochii apropiaţilor 

Distrugerea intenţionată a proprietăţii 

Hărţuirea sexuală 

Insultele cu caracter sexual 

Interzicerea contactului cu alte persoane 

 

Izolarea persoanei  

Luarea în derâdere a persoanei în public 

Privarea de alimente 

Privarea de haine 

Privarea de îngrijiri medicale 

Rănirea voluntară 

Schingiurea animalelor din casă 

Supravegherea continuă 

Şantajul 

Tentativa de omor 

Tortura 

Violul 
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Unul împotriva altuia  

Fişă de situaţie 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Fişă de situaţie (1): 

Violenţa bărbatului împotriva femeii. În această categorie de situaţii intră actele de violenţă care pot să apară între soţi 

sau între parteneri consensuali (persoane care locuiesc împreună, dar care nu sunt căsătorite), dar şi în cuplurile pe cale să 

se constituie, dar care nu locuiesc împreună.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Fişă de situaţie (2): 

Violenţa părinţilor împotriva copiilor. În această categorie de situaţii intră orice formă de act violent care are loc între 

părinţi şi copii, indiferent de vârsta acestora din urmă (chiar dacă copiii ajung la vârsta adultă, actele de violenţă din 

partea părinţilor se pot perpetua).  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Fişă de situaţie (3): 

Violenţa copiilor (adolescenţi sau adulţi) împotriva părinţilor. În această categorie de situaţii intră orice act violent 

comis de copii împotriva părinţilor. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Fişă de situaţie (4): 

Violenţa între fraţi. În această categorie de situaţii, intră orice act de violenţă care apare între fraţi, indiferent de vârsta 

sau de sexul acestora.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Fişă de situaţie (5): 

Violenţa unui membru al familiei împotriva celuilalt. În această categorie de situaţii intră diferite acte de violenţă care 

pot fi comise de persoane înrudite, fie că ele sunt rude de sînge sau nu. Analizaţi alte situaţii decât cele care pot să apară 

între soţi sau între parteneri, între fraţi sau între părinţi şi copii (de exemplu, violenţa între soacră şi noră). 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Actorii actelor de Violenţă în Familie 

Fişă de suport teoretic  

 

1. BĂRBAT - FEMEIE 

Bărbaţii comit între 92% şi 97% dintre actele de violenţă împotriva femeilor. Acest fenomen nu se datorează faptului că 

bărbaţii sunt, prin ei înşişi, mai agresivi, ci unor structuri sociale care perpetuează deţinerea puterii (decizionale sau 

financiare) de către bărbaţi.  

În acelaşi timp, când un bărbat îşi susţine familia, rezultatul este dependenţa femeii faţă de acesta deoarece, în mod 

tradiţional, munca din gospodărie (crescutul copiilor, gătitul, curăţenia casei etc.) nu este recunoscută ca formă de muncă.  

Din „Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă” întreprinsă de CPE în 2003, reiese că 

violenţa este o problema reală şi că, pe parcursul unui an, (2002-2003) aproximativ 800.000 de femei din România au 

suferit, în mod frecvent, violenţă în familie sub diferite forme: 695.000 de femei au fost insultate, ameninţate sau umilite, 

mai mult de 316.000 de femei au fost abuzate fizic şi un număr similar au suferit abuzuri care au dus la restrângerea 

forţată a relaţiilor sociale; peste 227.000 de femei nu au avut banii lor personali sau au fost deposedate de bani, fără voia 

lor, de către alţi membri din familie, şi peste 70.000 de femei au fost abuzate sub forme multiple, inclusiv sexual. 

 

2. PĂRINTE - COPIL 

În cazul violenţei împotriva copiilor, atât bărbaţii, cât şi femeile comit acte violente într-o proporţie egală. Astfel, se 

creează un lanţ al violenţei femeile sunt agresate de bărbaţi, iar copiii sunt agresaţi atât de femei, cât şi de bărbaţi. Atunci 

când acest mecanism este explicat victimelor femei, ele prezintă în mod obişnuit tendinţa de a înceta să-şi abuzeze copiii.  

Conform cercetării naţionale efectuată de ANPCA (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţiei), OMS  

(Organizaţia Mondială a Sănătăţii) şi CURS ( Centrul de sociologie Urbamă şi Regională) în anul 2000: 

- 47,2% dintre părinţi declară că utilizează bătaia ca metodă de disciplinare a copilului;  

- 84% dintre copii declară că sunt pedepsiţi fizic de către părinţi, prin bătaie; 

- 18,4% dintre copii declară că acest lucru se realizează cu o frecvenţă crescută. 

 

3. COPIL ADULT - PĂRINTE 

Un asemenea tip de violenţă îşi are rădăcinile în categoria menţionată înainte (cu toate că aceasta nu este o regulă strictă). 

Adesea, cei care au fost abuzaţi de către părinţi în copilărie ajung să întoarcă violenţa odată ce au devenit adulţi. 

 

4. FRATE/SORĂ MAI MARE – MEZIN/Ă 

De multe ori, acest tip de violenţă între fraţi este reflectarea relaţiei între părinţi. Odată ce fraţii mai mari au prins gustul 

puterii, aceştia consideră că pot să profite de avantajele pe care le deţin şi să-i exploateze pe cei slabi.  

 

5. UN MEMBRU AL FAMILIEI - ALT MEMBRU AL FAMILIEI 

În asemenea situaţii, agresorul poate să fie soacra, nora, ginerele, bunica, bunicul, copiii, unchiul, mătuşa etc. şi implică 

un abuz din partea celui mai puternic asupra unui membru mai slab al familiei (o persoană mai în vârstă, copiii, persoane 

cu dizabilităţi fizice sau mentale, persoane dependente etc.).  



 
  

48 

Tipurile de Violenţă în Familie 

Fişă de suport teoretic  

 

1. Violenţa fizică reprezintă orice acţiune fizică sau verbală comisă în interiorul familiei de către unul dintre membrii 

acesteia, care aduce atingere vieţii sau integrităţii corporale a altui membru al aceleiaşi familii (crimă, tentativă de omor, 

bătaie, tortură, răniri şi diverse vătămări corporale, lovituri, arsuri, aruncarea diferitelor obiecte). 

 

2. Violenţa psihologică şi emoţională reprezintă orice comportament care are ca rezultat o tulburare emoţională, cum ar 

fi actele de intimidare, ameninţările, şantajul emoţional, inclusiv inducerea fricii în legătură cu siguranţa persoanei sau 

sănătatea copiilor sau rudelor; ameninţări cu tortură sau viol; ameninţări de ridicare a custodiei asupra copiilor; 

comportamente agresive (joaca cu un cuţit, cu o armă de foc); obligarea unei femei, prin utilizarea forţei sau prin 

ameninţări, să facă un lucru atunci când ea ar avea dreptul să refuze; presiunea perpetuă a cărei unic scop este acela de a 

afecta, discredita sau umili demnitatea personală; batjocura la adresa abilităţilor sau caracteristicilor mentale sau fizice 

ale femeii; luarea în derâdere şi abuzul verbal, scăderea nivelului stimei de sine sau a imaginii în ochii rudelor; privarea 

de alimente sau de somn.  

 

3. Violenţa socială reprezintă orice formă de violenţă psihologică pasivă, care constă în controlarea victimei, izolarea 

sau reţinerea unei persoane împotriva voinţei sale, supraveghere constantă, ameninţări, intimidări, şantaj, controlul 

constant al oricărui tip de comunicare cu alte persoane, interzicerea comunicării sau contactului cu alte persoane, inclusiv 

cu alţi membri ai familiei. Se consideră că această formă de violenţă este gravă atunci când aceste acte duc la 

întreruperea sau insuficienţa relaţiilor sociale ale victimei, precum şi la restrângerea accesului la informaţie.  

 

4. Violenţa sexuală constă în forţarea sau determinarea unei persoane să întreţină contacte sexuale sau să-i fie exploatată 

în orice mod sexualitatea. Aceasta include expunerea şi obligarea la vizionarea de materiale pornografice, implicarea 

persoanei în acte sexuale, hărţuirea sexuală (adesea în prezenţa altcuiva sau a copiilor) şi insultele cu caracter sexual. Tot 

aici sunt incluse şi avortul forţat sau sarcina forţată. 

 

5. Violenţa economică constă în control şi restricţii financiare, în interdicţia de a ocupa anumite posturi sau de a efectua 

anumite tipuri de muncă, în interdicţia de a efectua o muncă plătită, în interdicţia de a face cursuri de specializare sau de 

a urma diferite forme de şcolarizare; în distrugerea intenţionată a proprietăţii, în stricăciuni intenţionate provocate 

bunurilor personale, în privarea de bunuri sau de haine, în privarea de alimente sau de îngrijiri medicale. 
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Scopul modulului:  

- formarea unor reprezentări obiective asupra dimensiunilor, cauzelor şi consecinţelor violenţei în familie. 

Competenţe specifice 

1. Înţelegerea caracteristicilor şi implicaţiilor psiho-sociale ale violenţei în familie (O2.1.3, O2.1.4., O2.2.2., 

O2.2.4, O2.3.1., O2.3.2.). 

2. Formarea unei atitudini obiective faţă de problematica violenţei în familie (O2.1.1., O2.2.5., O2.3.3.). 

3. Exersarea unei atitudini proactive în prevenirea şi combaterea violenţei în familie (O2.1.2., O2.2.1., O2.3.4.). 

4. Dezvoltarea gândirii critice în problematica socială a violenţei (O2.2.3., O2.3.5.). 

Tematica 

Sesiunea 2.1. – Familia în conflict 

Sesiunea 2.2. - Originile violenţei în familie  

Sesiunea 2.3. – Victimele violenţei în familie – analiza unui proces 
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Tipul sesiunii: 

Aprofundarea problematicii violenţei în familie  

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O2.1.1. să analizeze fiecare tip generic de familie, identificând 

dezechilibrele existente în raporturile de putere instituite; 

O2.1.2. să simuleze (improvizeze), prin intermediul jocului de rol, 

caracteristicile unor tipuri distincte de familii (familia eficientă, familia în conflict, familia închisă, familia 

comunicativă) 

O2.1.3. să recunoască sursele care pot determina distribuţia inegală a puterii în cadrul familiei 

O2.1.4. să definească conceptul de raport de putere aplicat la realitatea familiei. 

Resurse necesare: 

 Fişele de lucru: „Familii de familii” şi „Cine-i mai tare”; 

 Fişa de situaţie: „Familii de  familii”; 

 Fişa de suport teoretic: „Raporturile de putere în familie”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, cartoane pentru stabilirea rolurilor, ceas; 

 Cameră video şi proiector multimedia (opţional). 

 

Scenariul sesiunii: 

În cursul acestor activităţi, participanţii vor fi confruntaţi cu conceptul de raport de putere şi cu aplicarea lui la realitatea 

familiei. În cursul activităţii, participanţii vor cunoaşte, prin intermediul jocului de rol, caracteristicile unor tipuri 

distincte de familii (familia eficientă, familia în conflict, familia închisă, familia comunicativă). Tot prin intermediul unor 

analize interactive, cursanţii vor fi încurajaţi să identifice posibilii poli de putere în familie.  

Recomandări pentru formatori: 

Activitatea referitoare la familie şi la raporturile de putere necesită o coordonare foarte strânsă a formatorului cu grupul, 

din cauza gradului de interactivitate crescut. Din acest motiv, este foarte important ca, în timpul prelegerii, formatorul să 

dea suficient de multe indicii despre posibilele raporturi de putere existente în cursul simulărilor, astfel încât participanţii 

să nu resimtă ca solicitantă presiunea timpului în cursul activităţii nr. 3. Dacă prima activitate s-a prelungit peste timpul 

estimat, formatorul renunţă la prelegere şi oferă spre lectură, pentru activitatea nr. 3, fişa de suport teoretic. La libera 

alegere a formatorului, activităţile din această sesiune pot fi împărţite în două sesiuni. 

De asemenea, formatorul trebuie să aibă o atitudine pozitivă şi încurajatoare faţă de activitatea de simulare, pentru a crea 

un spaţiu securizant care să ajute cursanţii să se implice în activitatea de joc de rol. Nu este recomandabil - în această 

etapă a cursului - ca participanţii să fie încurajaţi să vorbească despre propriile familii.  

 

1. Activitate introductivă 

Timp estimat: 5 min. 

 

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5 min. 
 - 30 min. 
 - 5 min. 
 - 10 min. 
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Sesiunea începe cu un exerciţiu introductiv, după care formatorul anunţă tema (vezi introducerea) şi obiectivele sesiunii.  

 

Introducere:  

În general, asociem termenul de familie cu siguranţă, protecţie, pace şi înţelegere reciprocă. Dar familia poate fi şi o 

„zonă de conflict”, un spaţiu unde cei mai slabi şi mai vulnerabili - femeile, copiii şi bătrâni i- suferă. În modulul 

anterior, am încercat să circumscriem conceptul de violenţă. În cele ce urmează, vom încerca să vedem cum se aplică 

acest concept la sfera intimităţii noastre, a familiei şi în ce măsură distribuţia inegală a puterii în familie poate provoca 

sau întreţine fenomenul violenţei.  

 

2.  Familii de familii 

Formula de lucru: pe subgrupe/joc de rol. 

Timp estimat: 30 min. 

 

Grupul este împărţit în trei echipe. Fiecare subgrupă primeşte o fişă de situaţie, precum şi fişa de lucru 1 - cu 

instrucţiunile generale de organizare a unui joc de rol.  

Instructajul poate fi următorul: 

Astăzi veţi juca cu toţii roluri care aparţin realităţii sociale - rolurile unor membri ai familiei. Spontaneitatea şi 

creativitatea voastră vor avea ocazia să se manifeste din plin. Fiecare echipă va primi o fişă de situaţie şi va fi invitată 

să pună în scenă un moment din viaţa respectivei familii. După activităţile de simulare, vom analiza care sunt 

raporturile de putere în fiecare dintre situaţiile înfăţişate. Pentru a pregăti jocul de rol aveţi la dispoziţie 10 minute, timp 

în care trebuie să creaţi un mic scenariu şi să distribuiţi rolurile, în funcţie de informaţiile care sunt conţinute în fişa de 

lucru (1). 

În timp ce celelalte echipe îşi prezintă mica scenetă, vă sfătuiesc să fiţi atenţi la cele ce se desfăşoară pe "scenă" şi să nu 

vă gândiţi la ceea ce va trebui să faceţi voi acolo. Vom utiliza scenetele pentru a analiza raporturile de putere din 

familie, de aceea este foarte important să le urmăriţi cu atenţie.  

 

Fiecare echipă are la dispoziţie 5 minute pentru prezentarea scenetelor. Dacă jocul de rol are tendinţa să dureze mai mult, 

formatorul va opri desfăşurarea scenetei la maximum un minut după terminarea timpului alocat.  

În cazul în care formatorul dispune de o cameră video şi de un proiector multimedia, jocul de rol poate fi înregistrat pe 

bandă, iar simularea va fi proiectată în cursul activităţii „Cine-i mai tare”.  

 

3. Raporturile de putere în familie 

Formula de lucru: prelegere. 

Timp estimat: 5 min. 

 

După jocurile de rol realizate de către fiecare subgrup, formatorul prezintă grupului o scurtă prelegere despre raporturile 

de putere din familie (vezi fişa de suport teoretic). 

 

4. Cine-i mai tare  

Formula de lucru: activitate pe subgrupe/autoevaluare. 

Timp estimat: 10 min. 
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Participanţii sunt invitaţi să-şi reia locurile în echipele stabilite la activitatea “Familii de familii”. Formatorul va 

introduce următoarea activitate, făcând legătura cu elementele accentuate în cursul prelegerii.  

În fişele de lucru veţi găsi o fişă de evaluare a raporturilor de putere din familie. Fiecare echipă va evalua, conform 

acestei fişe, raporturile de putere care au fost observate în sceneta care a urmat (spre exemplu, echipa 1 va analiza 

raporturile de putere din sceneta realizată de echipa 2 şi aşa mai departe).  

Pentru această activitate, aveţi la dispoziţie 5 minute. Notaţi rezultatul discuţiei pe o foaie de flipchart. În momentul în 

care timpul s-a scurs, veţi afişa la vedere foaia.  

 

Odată ce foile de flipchart sunt afişate, formatorul oferă 5 minute pentru ca participanţii să se plimbe prin sală şi să 

analizeze rezultatele lucrului în celelalte echipe.  

 

Fişele sunt analizate şi apreciate de formator, iar rezultatul evaluărilor este prezentat grupului la întâlnirea următoare. 
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Familii de familii  

Fişă de situaţie 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Familia patriarhală (A): 

În acest tip de familie, totul merge după regulile "tradiţionale". Partea masculină este deţinătoarea deciziilor, copiii 

vorbesc cu părinţii cu dumneavoastră şi le spun sărut-mâna, bătrânii sunt respectaţi, interacţiunile sunt formale, nici o 

erezie nu este permisă şi este aspru sancţionată. Bărbaţii aduc bani în casă, femeile, chiar dacă muncesc, sunt 

responsabile de curăţenie, de gospodărie şi de atmosfera "decentă". Manifestările de afecţiune nu sunt încurajate. Valorile 

familiei sunt bazate pe respectarea tradiţiei şi ierarhiilor, corectitudine şi hărnicie.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Familia democrată (B): 

Relaţiile între sexe în familia modernă sunt mai relaxate. Toţi adulţii muncesc, iar o serie din îndatoriri sunt repartizate 

democratic. Părerea celor tineri contează, chiar dacă adulţii nu sunt de aceeaşi părere. Legăturile sunt de multe ori 

apropiate, relaţiile sunt calme şi manifestările de afecţiune frecvente. Valorile acestui tip de familie se bazează pe 

respectul opiniei celuilalt, colaborare şi încredere.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Familia în conflict (C): 

Conflictul este starea de spirit dominantă. Conflictul apare între generaţii (bunici – părinţi - copii), între membrii aceleaşi 

generaţii (mama nu se înţelege cu tatăl, copiii între ei etc.) şi cu exteriorul (conflict cu vecinii, cu rudele etc.). În familiile 

în conflict, unii adulţi pot să nu muncească sau pot avea probleme diverse (infracţionalitate, consum de alcool etc.). De 

regulă, câştigă cel care se dovedeşte mai puternic sau mai viclean, cuvântul de ordine fiind „răzbunare”. Legăturile din 

familie pot fi explozive, cu alianţe şi bisericuţe care se pot schimba sau destrăma la fel de repede cum s-au şi constituit. 

Comunicarea reală este redusă între membrii familiei, de multe ori informaţiile fiind ascunse de ceilalţi pentru a nu putea 

fi transformate în contra-argumente în cazul unui viitor conflict. "Valorile" după care se dirijează aceste familii sunt 

egocentrismul, încăpăţânarea şi confortul personal, în detrimentul echilibrului familial.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Familii de familii 

Fişă  de lucru 

 

Cadrul generic în care este „jucată” familia descrisă în fişa de situaţie este aceea a sărbătoririi unui eveniment. Ne putem 

imagina că suntem într-o duminică după-amiaza, la o masă festivă unde s-a reunit întreaga familie. Regulile de 

desfăşurare a activităţii sunt următoarele: 

 

1. Fiecare membru al echipei va interpreta un membru al familiei (în cazul echipelor numeroase, vor fi invitaţi şi 

"rude mai îndepărtate", eventual şi "prieteni de familie"). 

2. Pentru început, se va face o distribuire a rolurilor care vor fi înscrise pe cartonaşe, cu specificarea statutului şi 

vârstei (de exemplu: mama – 46 ani, tata – 52 ani, copilul 1 - 10 ani, copilul 2 – 14 ani, bunicul matern – 67 ani 

etc.). În cazul în care într-o echipă sunt prea mulţi participanţi feminini sau masculini, unele roluri pot fi jucate 

în "travesti". În timpul simulării, cartonaşele vor fi la vedere pentru auditoriu.  

3. După distribuirea rolurilor, se va citi fişa familiei şi se vor stabili nişte reguli generale de comportament şi 

interacţiune în timpul jocului de rol, precum şi o temă generală a întâlnirii (de exemplu, ziua de naştere a 

bunicului, sărbătorile de Paşte, câştigarea alegerilor parlamentare etc.) 

4. Sunt încurajate improvizaţiile sau apelul la obiecte de recuzită (obiecte disponibile în sala de lucru). Cu toate 

acestea, nu este obligatoriu ca toţi participanţii să intervină în timpul jocului de rol. Important este ca ei să fie pe 

scenă. 

5. Nu sunt încurajate referinţele la viaţa personală a participanţilor la activitate (informaţii pe care unii cursanţi le 

au despre familiile colegilor – de exemplu, "G. a jucat rolul tatălui autoritar pentru că s-a inspirat din propria 

familie"). 

6. Durata jocului de rol este demaximum 5 minute. 
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Raporturile de putere în familie 

Fişă de suport teoretic 

 
Familiile sunt constituite pe baza unei complementarităţi între membri. Fiecare aduce ceea ce îi este specific, având un 

obiectiv supra-individual: acela al menţinerii echilibrului şi al supravieţuirii micului grup familial. Un raport inegal de 

putere între două persoane implică un dezechilibru între competenţe, abilităţi sau resurse. 

 

Dezechilibre între membrii familiei, care crează diferenţe de putere, pot fi în numeroase domenii de funcţionare. Aceste 

dezechilibre sunt potenţiale surse de conflict sau de violenţă. 

 

 Diferenţe ce ţin de rolurile specifice intra-familiale. Fiecare familie îşi negociază (explicit sau nu) rolurile 

intra-familiale. În mod tradiţional, mama este cea care face de mâncare, face curat şi îngrijeşte copiii. Tatăl se 

presupune că este principalul aducător de venituri în casă şi cel care se ocupă cu treburi gospodăreşti cum ar fi 

reparaţiile, investiţiile sau îngrijitul maşinii. Copiii au datoria să înveţe, să-şi ajute părinţii la treburile 

gospodăreşti şi să se conformeze deciziilor adulţiilor. Acesta este însă un exemplu care corespunde mai degrabă 

unui mod tradiţional de organizare a familiei. Fiecare familie îşi stabileşte un set special de atribuţii şi roluri 

care pot fi foarte variate. Cu cât distribuţia atribuţiilor şi rolurilor este mai inegală, cu atât există posibilitatea 

unor conflicte mai intense între membrii familiei.   

 

 Diferenţe în abilităţile de a rezolva conflicte. Chiar şi atunci când distribuţia rolurilor intrafamiliale este 

inegală, aceasta poate fi contrabalansată de o abilitate crescută a membrilor familiei în rezolvarea conflictelor. 

Abilităţile de a rezolva conflicte pot fi divizate în  

o abilităţi de identificare şi verbalizare a posibilelor conflicte;  

o abilităţi de comunicare şi negociere; 

o abilităţi de management al stresului şi de planificare;  

o abilităţi de management al emoţiilor (autocontrolul furiei sau al anxietăţii). 

 

Există şi o serie de pseudo-abilităţi, care nu fac altceva decât să amâne sau să întreţină mocnit conflictul 

amânarea confruntărilor, stabilirea de alianţe cu alţi membri ai familiei în detrimentul altor membri, ignorarea 

existenţei conflictelor, utilizarea forţei sau a statutului din familie pentru a tranşa un anumit conflict.  

 

 Dezechilibre ce ţin de statutul social şi de accesul la resurse.  Inegalitatea de putere poate să vină din 

diferenţele de statut între membrii familiei, fie între membrii aceleaşi generaţii (de exemplu tatăl şofer şi mama 

profesoară ) sau între membri aparţinând unor generaţii diferite (părintele independent financiar, faţă de copilul 

care încă nu-şi câştigă singur existenţa). În foarte multe cazuri, persoana care aduce mai mulţi bani în casă sau 

atrage mai multe resurse în familie (relaţii, prietenii, diverse resurse materiale), este cea care are o pondere mai 

mare în deciziile care privesc familia.  
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 Dezechilibre ce ţin de rolul de gen. Există o inegalitate fundamentală între genuri (care va fi abordată separat 

într-o activitate ulterioară). Rolurile tradiţionale presupun că femeia trebuie să i se supună bărbatului, care este 

"capul familiei". Cu cât constituirea unei familii este mai centrată pe respectarea unor roluri de gen tradiţionale, 

cu atât inegalitatea de putere este mai mare în avantajul bărbatului.  
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Cine-i mai tare? 
Fişă de lucru 

 

Analizaţi care sunt dezechilibrele de putere în situaţia interpretată de către echipa următoare.  

Folosiţi în analiză informaţiile din fişa de suport teoretic „Raporturile de putere în familie”.  

 

DIFERENŢE CE ŢIN DE ROLURILE SPECIFICE INTRAFAMILIALE  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DIFERENŢE ÎN ABILITĂŢILE DE A REZOLVA CONFLICTE 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DEZECHILIBRE CE ŢIN DE STATUTUL SOCIAL ŞI DE ACCESUL LA RESURSE 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DEZECHILIBRE CE ŢIN DE ROLUL DE GEN 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Tipul sesiunii: 

Aprofundarea domeniului violenţei în familie 

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O2.2.1. să reprezinte simbolic, în forma unui colaj publicitar, 

aisbergul cauzal al violenţei în familie 

O2.2.2. să descopere complexitatea cauzală a fenomenului violenţei în familie (cauzele evidente şi ascunse, individuale şi 

sociale) 

O2.2.3. să dezbată asupra diferenţelor de opinii existente în grup legate de această cauzalitate 

O2.2.4. să ierarhizeze posibilele cauze ale fenomenului de violenţă în familie, justificând alegerile făcute. 

Resurse necesare 

 Fişele de lucru: „Chestionar” şi „Facem un colaj”; 

 Fişa de suport teoretic: „Aisbergul cauzal al violenţei în familie”; 

 Fişa sarcină pentru acasă: „Victimele violenţei în familie”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, foarfece, lipici, hârtie colorată, reviste ilustrate (Cosmopolitan, 

Tabu, Unica etc.), ceas. 

 

Scenariul sesiunii: 

În cursul acestei sesiuni, grupul este ghidat spre descoperirea cauzelor violenţei în familie. Sesiunea începe cu aplicarea 

unui chestionar care va fi analizat pe subgrupe. Rezultatele acestui chestionar vor fi comparate cu informaţii teoretice 

(furnizate de formator), care descriu un aşanumit aisberg cauzal al violenţei în familie. În final, în cursul unei activităţi cu 

grad sporit de interactivitate, participanţii vor utiliza informaţiile obţinute pentru a crea un colaj publicitar care să 

ilustreze plastic aisbergul cauzal al violenţei în familie.  

Recomandări pentru formatori 

Activităţile propuse în această sesiune pot fi folosite de formator pentru a evalua atitudinile participanţilor faţă de 

concepte, cum sunt cel de inegalitate de gen şi violenţă de gen, concepte care vor fi abordate în sesiunea următoare. În 

cursul discuţiilor asupra cauzelor violenţei în familie, este important ca formatorul să sprijine participanţii şi să nu pară 

că le impune o variantă corectă, unică şi de nezdruncinat asupra cauzalităţii fenomenului. Se accentuează asupra 

conceptelor de cauzalitate multiplă şi de determinare socială a violenţei în familie, alături de alte cauze mai evidente 

cum ar fi alcoolismul sau dificultăţile de comunicare (care ţin mai mult de individ decât de un determinism social). 

 

1. Activitate introductivă  

Timp estimat – 8 min. 

 

Sesiunea începe cu un scurt exerciţiu introductiv, după care formatorul prezintă evaluarea activităţilor din sesiunea 

anterioară. Urmărind foile de lucru de la activitatea „Cine-i mai tare?”, participanţii sunt încurajaţi să solicite clarificări 

colegilor din alte echipe în legătură cu rezultatele activităţii lor. Apoi sunt anunţate tema şi obiectivele sesiunii actuale. 

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 8 min. 
 - 15 min. 
 - 5 min. 
 - 20 min. 
- 2 min. 
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Introducere:  

Fără îndoială, violenţa în familie îşi trage rădăcinile din faptul că trăim într-o societate în care există inegalitate şi 

ierarhii - o societate în care există şefi şi subordonaţi, bogaţi şi săraci, puternici şi slabi, adulţi şi copii. Bazându-se pe 

aceste relaţii, societatea acceptă ca persoanele puternice să folosească forţa împotriva celor mai slabe. Implicit, se 

acceptă dreptul celui puternic la violenţă (în familii, împotriva copiilor, femeilor şi rudelor mai bătrâne). Astăzi vom 

analiza în detaliu care sunt rădăcinile violenţei în familie, astfel că, la sfârşitul sesiunii, veţi descoperi că, dincolo de 

suprafaţa lucrurilor, există o serie de cauze ascunse, care ţin de structurarea societăţii.   

2. Identificarea cauzelor 

Formula de lucru: activitate individuală/activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 15 min. 

 

Formatorul împarte participanţilor chestionarele de identificare a cauzelor violenţei în familie, cu următorul instructaj 

Aveţi în faţa voastră o listă de enunţuri care reprezintă posibile cauze ale violenţei în familie. Citiţi cu atenţie materialul 

şi identificaţi principalele trei cauze care vi se par cele mai importante pentru explicarea fenomenului. Aveţi 5 minute 

pentru a completa chestionarul. Menţionez că nu există răspunsuri corecte sau greşite ceea ce contează este opinia 

personală. 

 

După ce toţi participanţii au completat chestionarul, formatorul împarte grupul în 4 echipe, fiecare echipă primind o foaie 

de flipchart.  

Instructaj 

În următoarele 5 minute, vă veţi confrunta propriile opinii cu cele ale colegilor de echipă. Descoperiţi care sunt punctele 

comune şi care sunt divergenţele de opinie. Încercaţi să creaţi o ierarhie a cauzelor violenţei în familie care să 

reprezinte opinia echipei voastre. Desemnaţi apoi un reprezentant care să susţină rezultatul analizei în faţa întregului 

grup.  

 

Prin intermediul unui reprezentant, fiecare echipă îşi face cunoscută activitatea (5 minute). În timpul prezentărilor, 

formatorul va centraliza pe o foaie de flipchart principalele trei cauze identificate  de fiecare echipă. În cazul în care 

echipele au opţiuni similare, formatorul va trece pe foaie, la enunţul respectiv, cu o altă culoare, numărul echipei şi 

rangul care a fost oferit – de exemplu, dacă echipa 2 a identificat sărăcia drept principală cauză – rangul 1 – şi echipa 4 a 

identificat sărăcia ca şi cauză secundă, la enunţul sărăcie se va adăuga simbolul echipei 4 şi numărul 2. Participanţii vor fi 

solicitaţi doar să enunţe rezultatele activităţii, fără comentarii suplimentare.   

  

3. Aisbergul cauzal al violenţei în familie 

Formula de lucru: prelegere. 

Timp estimat: 5 min. 

 

Formatorul face un rezumat al rezultatelor activităţii anterioare. Pornind de la cauzele identificate ca determinante de 

către participanţi, el va introduce noţiunile cuprinse în fişa de suport teoretic, exemplificând atunci când este nevoie.  
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4. Colaj publicitar 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 20 min. 

 

Formatorul invită participanţii să-şi reia locurile în echipe împarte reviste ilustrate, foarfece, lipici, hârtie colorată, fişa 

de lucru „Colaj publicitar”, precum şi fişa de suport teoretic „Aisbergul cauzal al violenţei în familie”. 

În următoarele 20 de minute, aveţi la dispoziţie o serie de materiale pentru un colaj publicitar care să ilustreze grafic 

conceptul de aisberg al cauzelor violenţei în familie.  

Vă imaginaţi că sunteţi în redacţia unui jurnal pentru tineret, iar sarcina voastră este aceea de a transmite publicului 

informaţiile pe care tocmai le-aţi aflat. Încercaţi să fiţi cât mai sugestivi şi, în acelaşi timp, cât mai eficienţi. Fiecare 

echipă îşi va afişa produsul care va intra ulterior într-un proces de jurizare.  

 

La sfârşitul activităţii, colajele sunt evaluate cu note de la 1 la 10 de către fiecare participant, cu excepţia celor care au 

participat la realizarea lui. Câştigă echipa care a acumulat cele mai multe puncte. 

 

Tema pentru acasă 

Timp estimat: 2 min. 

 

Formatorul explică sarcina pentru acasă pe baza fişei „Victimele violenţei în familie”. 
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 Chestionar 

Fişă de lucru 

 
Selectaţi, din lista de mai jos, afirmaţiile care consideraţi că ar putea să fie principalele trei cauze ale violenţei în familie 

(afirmaţiile sunt scrise în ordine alfabetică). Treceţi 1, 2 sau 3 în dreptul afirmaţiilor alese, în funcţie de importanţa 

atribuită fiecăreia. 

 

 Condiţiile locative nesatisfăcătoare. 

 Conflictele familiale provocate de şomaj sau de frica de a pierde slujba. 

 Considerarea problemelor de familie şi a problemelor legate de violenţa în familie un secret de familie. 

 Degradarea spirituală, pierderea valorilor tradiţionale ale familiei. 

 Distribuţia rolurilor în familie de tipul: el aduce o pâine în casă, ceilalţi sunt dependenţi de banii lui. 

 Dorinţa bărbatului de a domina şi de a controla familia. 

 Inegalitatea economică în cazul femeilor şi statutul de dependenţă în familie. 

 Lipsa unei protecţii adecvate din partea statului a femeilor şi copiilor împotriva actelor de violenţă în familie. 

 Perspectiva societăţii, care priveşte violenţa în familie ca pe un fenomen acceptabil. 

 Perspectiva societăţii conform căreia violenţa în familie este un risc normal, pe care şi-l asumă orice cuplu. 

 Problemele legate de dependenţa de droguri şi de alcoolism. 

 Propaganda de acte violente prin intermediul televizorului, a filmelor, a presei scrise şi a radioului. 

 Relaţiile tradiţionale din familie, dominate de bărbat. 

 Senzaţia de nesiguranţă în legătură cu viitorul, frica de viitor, pesimismul general caracteristic societăţii 

moderne. 

 Standardul de viaţă scăzut, ca rezultat al crizei economice şi sociale actuale, sărăcia, lipsa permanentă a banilor. 

 Stima de sine foarte scăzută a femeii. 

 Toleranţa crescută a societăţii, nu numai la actele de violenţă în familie, ci la orice act de violenţă. 
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Aisbergul cauzal al violenţei în familie 
 

Fişă de suport teoretic 

 

În analiza originilor violenţei în familie, se poate ajunge la concluzia că aceasta are cauze multiple. Aranjarea cauzelor 

violenţei în familie sub forma unui aisberg nu este un lucru accidental. Atât spectatorii, cât şi participanţii la actele de 

violenţă în familie, tind să se centreze asupra părţilor vizibile ale aisbergului, cum sunt conflictele provocate de alcool 

sau sărăcie. Dar eradicarea violenţei în familie nu se realizează prin tratamentul alcoolismului. În mod cert, alcoolul şi 

dificultăţile economice agravează violenţa în familie, dar nu reprezintă principalele ei cauze. Violenţa în familie este 

produsă de un complex de cauze, iar combaterea unei singure cauze se poate dovedi o strategie insuficientă. 

 

 

Partea vizibilă   

 Neînţelegerile din familie  

 Incapacitatea de a rezolva pe cale paşnică conflictele  

 Sărăcia  

 Consumul de alcool sau de droguri 

 

 

Partea invizibilă  

 Neacceptarea faptului că o altă persoană are dreptul la o viaţă personală sau poate face greşeli 

 Obişnuinţa de a utiliza forţa pentru a atinge un scop 

 Considerarea problemelor de familie şi a actelor de violenţă în familie drept secret de familie (violenţa în 

familie reprezintă un tabu social) 

 Lipsa protecţiei sociale şi/sau legale pentru victimele violenţei în familie 

 Statutul de victimă, inclusiv o stimă de sine extrem de scăzută (agresorul obţine avantaje şi se afirmă pe sine cu 

preţul umilirii şi subjugării victimei) 

 Inegalităţile de gen din societate, inclusiv inegalităţile economice (bărbatul este principalul factor decizional în 

familie) 

 Relaţiile ierarhice din cadrul societăţii 
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Colaj Publicitar 

Fişă de lucru 

 

Dumneavoastră reprezentaţi membrii redacţiei unui jurnal pentru tineret cu sarcina de a transmite publicului vostru 

informaţiile legate de cauzele (vizibile şi invizibile) ale violenţei în familie.  

 

Cu ajutorul materialelor pe care le aveţi la îndemână, trebuie să realizaţi un colaj publicitar care să susţină cât mai 

convingător existenţa cauzelor vizibile şi invizibile ale violenţei în familie.  

 

Încercaţi să fiţi cât mai sugestivi şi, în acelaşi timp, cât mai eficienţi. Fiecare echipă îşi va afişa produsul pentru ca apoi 

să intre într-un proces de jurizare. 

 

Indicii pentru organizarea activităţii: 

 Planificaţi-vă activitatea (cât timp alocaţi căutării de imagini, ce texte introduceţi, cât timp alocaţi realizării 

colajului); 

 Stabiliţi roluri în cadrul echipei (cine se va ocupa de partea de concepţie, cine de partea de execuţie): 
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Victimele violenţei în familie 

Fişa sarcină pentru acasă 

 
 
Materialul de mai jos face referire la câteva caracteristici ale victimelor violenţei în familie. Este de recomandat să citiţi 

materialul acesta acasă, astfel încât el să constituie pretextul unor discuţii pentru sesiunea următoare.  

Nu ezitaţi să oferiţi materialul spre lectură şi celor din jur (părinţilor, fraţilor, prietenilor), pentru a vedea care sunt 

opiniile acestora. 

 

În urma lecturii, răspundeţi la următoarele întrebări: 

 Care sunt opiniile şi informaţiile care v-au surprins în cursul lecturii acestui material? Eraţi de altă 

părere în anumite cazuri?  

 Care sunt opiniile şi informaţiile care i-au surprins pe cei din jur? 

 

Notaţi observaţiile în partea dreaptă a textului (A,B,C,D,E), pentru fiecare problematică în parte. 
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Victimele violenţei în familie – o perspectivă obiectivă NOTE 

A. Victimele violenţei în familie pot fi întâlnite la toate vârstele, indiferent de 

personalitate, gen sau grup rasial, socio-economic, educaţional, ocupaţional sau 

religios. 

 

Victimele violenţei în familie reprezintă o populaţie eterogenă a cărei singură trăsătură 

comună o reprezintă aceea că au fost sau sunt abuzate de către cineva cu care sunt sau au 

fost într-o relaţie intimă. Victimele violenţei în familie nu au un anumit profil al 

personalităţii, nu aparţin unui grup preferenţial de vârstă sau unei rase anume.  

Adesea, victimizarea este văzută ca problemă a unui grup bine determinat. De exemplu, 

atunci când se vorbeşte despre violenţa în familie, victimele adolescente sunt, de multe ori, 

ignorate. Cercetările aprofundate cu privire la violenţa din cadrul întâlnirilor intime (dating 

violence) au arătat că profesioniştii ar trebui să trateze cu mai multă atenţie problematica ce 

survine atunci când adolescenţii debutează în viaţa relaţională. Ceea ce trebuie reţinut, în 

cazul fenomenului violenţei în familie, este potenţialul de victimizare prezent în toate 

grupele de vârstă. 

Uneori, ignorarea fenomenului ia forme variate, cum ar fi aceea a unor stereotipuri care 

statuează că bătaia partenerei este un mod de viaţă „acceptabil din punct de vedere cultural” 

în respectivul grup. Cercetările au subliniat faptul că există nevoia dezvoltării unor 

intervenţii cu specificitate culturală care ar duce la scăderea ignorării fenomenului în diferite 

culturi.  

Studii mai vechi şi-au propus să se concentreze asupra caracteristicilor victimei, cu scopul 

descoperirii unei explicaţii cauzale asupra violenţei. Ulterior, s-a demonstrat că nu există o 

relaţie cauzală între caracteristicile de personalitate ale victimei şi fenomenul victimizării. 

Violenţa în familie este rezultatul comportamentului agresorului, decât al caracteristicilor 

personale ale victimei. În concluzie, similar altor victime ale traumei (de exemplu, victimele 

accidentelor de maşină, a catastrofelor naturale etc.), nu există o personalitate caracteristică 

pentru victima violenţei în familie.  

 

B. Victimele violenţei în familie pot sau nu să fi fost abuzate în copilărie sau în relaţiile 

anterioare. 

 

Aşa cum unii cercetători au studiat personalitatea sau caracteristicile demografice ale 

victimei pentru a explica fenomenul victimizării, alte linii de cercetare au sugerat că aceste 

persoane au fost victime ale abuzului infantil sau ale unor relaţii de cuplu anterioare, iar 

această victimizare anterioară a contribuit la situaţia prezentă. Până în prezent, nu există nici 

o dovadă clară că aceste victimizări anterioare, în perioada copilăriei sau la vârsta matură, 

determină femeia să intre în relaţii în care devine victimă a violenţei. Uneori, în cazuri 

individuale, ne este folositor să înţelegem istoria de victimizare a unei persoane pe baza 

mecanismelor prin care, spre exemplu, o femeie a făcut faţă unui abuz în trecut, însă nu 

trebuie să facem apel la blamarea persoanei din cauza istoriei ei de viaţă.  
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C. Unele victime ajung să fie izolate din cauza controlului agresorului asupra 

activităţilor, întâlnirilor cu prietenii, contactelor cu membrii familiei etc.  

 

Unele dintre comportamentele victimei, manifestate atunci când este în contact cu un 

psiholog sau asistent social (de exemplu, reticenţa de a adera la un plan de intervenţie care 

necesită întâlniri multiple, lipsa de încredere în propriile forţe, frica de agresor etc.), pot fi 

înţelese în lumina controlului pe care agresorul a reuşit să-l obţină în izolarea victimei. Fără 

un contact cu exteriorul, fără informaţii, devine din ce în ce mai dificil pentru victimă să 

evite controlul psihologic exercitat de către agresor. Unele victime ajung să creadă că nu vor 

putea supravieţui singure, în caz că se gândesc să rupă relaţia, numai pentru că acesta este 

verdictul pronunţat de agresor.  

Chiar şi atunci când victima menţine contactul cu prietenii şi cu familia, adeseori aceste 

relaţii sunt intermediate de către agresor. Astfel, victima nu ajunge să trăiască senzaţia de 

suport şi susţinere necesară unei schimbări. Agresorul poate să interogheze victima asupra 

interacţiunilor ei cu ceilalţi şi să comenteze constant negativ aspecte ale acestor interacţiuni. 

Astfel, sprijinul potenţial obţinut prin intermediul altor relaţii poate să fie consecvent 

subminat de intruziunile agresorului. 
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D. Unele victime părăsesc şi apoi se reîntorc la relaţia abuzivă. 

Una dintre cele mai frecvente întrebări cu privire la violenţa în familie este aceea legată de motivaţia 

victimei de a rămâne în acea relaţie. Realitatea este că multe victime părăsesc relaţia, iar multe altele 

intră şi ies în mod repetat din relaţie. Părăsirea unei relaţii violente este un proces care se petrece în 

timp. Principalul motiv de a rămâne în relaţie, conform declaraţiilor victimelor femei, este acela că le 

este frică de abuzator şi că le lipsesc opţiunile realiste pentru a fi în siguranţă, ele şi copiii lor.  

Această frică de violenţă este justificată. Cercetările arată că violenţa în familie devine mai accentuată 

atunci când victima prăseşte relaţia. Unii agresori ameninţă în mod repetat să ucidă sau să rănească 

victima, în cazul în care aceasta ar încerca să părăsească relaţia. Sunt situaţii când victima a avut, în 

trecut, tentative de a părăsi relaţia, dar a fost adusă înapoi acasă şi agresată. Mulţi agresori nu permit 

victimelor să părăsească relaţia.  

Faptul că victimele stau cu agresorii pentru că le face plăcere să fie abuzate este un mit. Chiar şi în 

cazurile în care victimele au mai fost abuzate în copilărie, ele nu caută să producă violenţă în jurul lor 

şi nu prezintă dorinţa de a fi bătute.  

Există, prin urmare, multe motive invocate pentru incapacitatea de a părăsi o relaţie violentă, ele 

variind de la victimă la victimă. Aceste motive pot fi: 

 frica de violenţa agresorului 

 lipsa unor adăposturi şi a unor programe de susţinere a victimelor care să asigure un sprijin de 

tranziţie spre noua viaţă 

 lipsa unor soluţii locative convenabile, care să asigure siguranţă pentru victima femeie şi pentru 

copiii ei 

 lipsa unor alternative reale pentru asistenţa financiară şi profesională, în special pentru victimele 

cu copii 

 lipsa unor soluţii convenabile de asistenţă juridică pentru obţinerea unui divorţ, a custodiei 

copiilor, a ordinelor de protecţie şi de restricţie 

 senzaţia de imobilitate apărută din cauza traumei psihologice şi fizice (victimele traumei pot să nu 

fie capabile să se mobilizeze pentru a se separa şi pentru a-şi construi o nouă viaţă pentru ele şi 

pentru copiii lor, mai ales în perioada imediat următoare unor evenimente traumatice majore sau 

în cazul în care au suferit traume multiple) 

 credinţa în valori culturale, familiale şi religioase care încurajează păstrarea unităţii familiale, 

indiferent de costuri  

 păstrarea speranţei şi încrederii în promisiunile de schimbare ale agresorului  

 faptul că victimei i se spune, de către agresor, diferiţi consilieri, judecător, reprezentanţi ai 

poliţiei, ai clerului, de către membrii familiei sau de către prieteni, că violenţa este mai ales vina 

ei, că ar fi putut să oprească abuzul conformându-se cererilor agresorului. În aceste cazuri, victima 

ajunge la concluzia că cei care au puterea nu vor interveni în nici un fel şi, ca urmare, se simte 

silită să se supună agresorului, în speranţa că nu va mai fi abuzată. 
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E. Victimele violenţei în familie utilizează strategii de supravieţuire variate. 

Ceea ce la prima vedere pare, pentru un expert, un comportament „nebunesc” sau inadecvat al victimei 

(de exemplu, frica de a-i spune partenerului să utilizeze metode contraceptive, frica de a apela la un 

serviciu de susţinere a persoanelor victime ale violenţei în familie sau exprimarea dorinţei de a se 

întoarce la agresor, în ciuda multiplelor violenţe) poate să fie, de fapt, reacţia normală la o situaţie 

„nebunească” sau înfricoşătoare.  

O victimă poate face apel la strategii diferite pentru a rezista sau pentru a face faţă abuzului. Astfel de 

strategii includ: susţinerea agresorului atunci când acesta neagă sau minimizează violenţa în public, 

acceptarea promisiunilor agresorului cum că actele violente nu se vor mai repeta, afirmarea faptului că 

„încă îl mai iubeşte”. Aceste strategii pot conduce la concluzia că victimele nu doresc întreruperea 

relaţiei şi că se conformează tuturor dorinţelor sau comenzilor agresorului. 

Multe victime au reţineri în a întreprinde acţiuni recomandate de profesionişti, care ar putea aduce o 

rezolvare situaţiei de violenţă şi le-ar pune în siguranţă, pe ele şi pe copiii lor. De multe ori, victimele 

au alte strategii decât profesioniştii.  

Uneori, victimele iau aparent hotărârea să încheie o relaţie şi vor face apel la serviciile de asistenţă 

socială şi la cele juridice numai pentru a-şi confirma că aceste servicii nu pot să pună capăt, în mod 

eficient, violenţei. De exemplu, un ordin de îndepărtare a agresorului nu va fi eficient în comunităţi în 

care poliţia nu-şi dă nici un interes să-l vadă pus în practică.  

Atunci când strategiile de protecţie din exterior eşuează, victima hotărăşte să se bazeze pe strategiile 

care s-au dovedit eficiente până atunci. Din cauza unor încercări nereuşite de a obţine suport şi 

asistenţă din exterior, victima este extrem de rezervată în ceea ce priveşte respectarea, de către 

profesioniştii cu care intră în contact, a siguranţei proprii şi a confidenţialităţii. Unele victime recunosc 

existenţa abuzului, dar îl minimalizează, doar pentru a testa dacă sistemul de suport comunitar există şi 

este eficient. În aceste cazuri, dacă nu i se confirmă aşteptările, victima poate să facă apel la strategiile 

anterioare şi verificate de supravieţuire, adică de conformare la dorinţele şi ordinele agresorului.  

În consecinţă, intervenţiile de succes trebuie să se bazeze pe înţelegerea 

comportamentului victimei ca răspuns adaptativ la violenţa comisă de o persoană 

apropiată. Aceste comportamente ar trebui să fie privite ca strategii de supravieţuire, 

care şi-au dovedit utilitatea în asigurarea unui minim de securitate pentru victimă şi 

pentru copiii ei, decât ca manifestări masochiste, pasive, nebuneşti sau inadecvate. 
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Tipul sesiunii: 

Aprofundarea domeniului violenţei în familie 

  

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O2.3.1. să analizeze rolul de victimă a violenţei în familie, aşa cum este realizat 

în literatura de specialitate 

O2.3.2. să identifice problemele psihologice şi sociale cu care se confruntă o victimă 

O2.3.3. să surprindă opinii diverse legate de poziţia de victimă a violenţei în familie 

O2.3.4. să propună şi să dezbată soluţii practice pentru victime; 

O2.3.5. să analizeze, prin comparaţie, eficienţa soluţiilor propuse. 

Resurse necesare: 

 Fişa de suport teoretic: „Fazele violenţei în familie”; 

 Fişa sarcină pentru acasă (din sesiunea precedentă): „Victimele violenţei în familie”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, ceas. 

 

Scenariul sesiunii: 

Sesiunea începe printr-o discuţie pe subgrupe a materialului care a fost oferit participanţilor spre studiu individual în 

sesiunea precedentă. După un feedback al formatorului, urmează o prezentare a ciclurilor violenţei în familie. În ultima 

parte a activităţii, formatorul menţionează succint principalele modalităţi de intervenţie în domeniul violenţei în familie, 

pregătind participanţii pentru modulul următor.  

Recomandări pentru formatori: 

Această sesiune dă posibilitatea participanţilor să se confrunte cu opinii şi atitudini diferite, posibil contrare. Textul 

stimul, care a fost oferit spre lectură acasă, este suficient de incitant şi generează păreri contradictorii cu privire la 

victimele violenţei în familie. Formatorul este solicitat să surprindă atitudinile variate ale participanţilor şi să-i încurajeze 

să intre în interacţiune unii cu alţii. Din acest punct de vedere, în cursul discuţiilor iniţiale, formatorul va merge de la o 

echipă la alta şi-i va chestiona pe participanţi asupra existenţei unor opinii contrare sau a unor reacţii personale. În 

această etapă, problemele personale reclamate de către participanţi pot fi abordate ca discuţie de grup, dar nu vor fi 

solicitate explicit. În cazul în care unii dintre participanţi vor împărtăşi grupului din propria lor experienţă, formatorul le 

va mulţumi pentru curaj şi va aborda o atitudine pozitivă şi empatică.  

 

1. Activitate introductivă  

Timp estimat: 5 min. 

Formatorul aminteşte participanţilor tema discuţiei anterioare şi îi chestionează despre eventualele dificultăţi pe care le-

au întâmpinat în lectura materialului oferit la sfârşitul sesiunii precedente.  

 

Introducere:  

Pentru cei care nu au trăit experienţa violenţei în familie, aceasta pare un fenomen greu de înţeles. De multe ori soluţiile 

care sunt la îndemâna victimei par ignorate de aceasta cu bună ştiinţă. O analiză mai atentă a fenomenului violenţei în 

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5 min. 
 - 35 min. 
 - 10 min. 
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familie dovedeşte instalarea sa lentă, perpetuarea sa deseori indefinită şi persistenţa victimei în a spera într-o soluţie 

fericită. Astăzi vom face o incursiune în analiza motivelor care fac ca o persoană victimă a violenţei în familie să 

rămână prizoniera unui proces care nu aduce decât suferinţă.  

2.  Ne-am făcut tema 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 35 min. 

Formatorul împarte grupul în 4 echipe şi le oferă următoarea sarcină: 

Aţi parcurs acasă un material care face referire la caracteristicile victimei violenţei în familie. Acest material, scris într-

un stil academic, este preluat dintr-un manual de prevenţie a violenţei în familie şi reprezintă o sinteză a cercetărilor în 

domeniu, în special în ceea ce priveşte violenţa împotriva femeii.  

În următoarele 15 minute, discutaţi în echipă răspunsurile la întrebările care se regăseau pe fişa de lucru. Fiecare 

echipă are sarcina de a scrie pe o foaie de flipchart concluziile discuţiei. Menţionaţi, dacă aţi discutat şi cu alte 

persoane, care au fost opiniile lor în legătură cu materialul parcurs. 

Menţionaţi care sunt sugestiile de intervenţie pentru victimele violenţei în familie pe care le-aţi identificat în text. Care vi 

se par soluţiile posibile pentru o persoană care este victimă a violenţei în familie?    

 

Formatorul oferă fiecărei echipe suficient timp (câte 5 minute pentru fiecare echipă) pentru a-şi exprima punctul de 

vedere. În timpul feedback-ului, formatorul sintetizează pe o foaie de flipchart acele teme care au fost abordate în cursul 

discuţiilor. 

3.  „Fazele violenţei în familie” 

Formula de lucru: scurtă prelegere. 

Timp estimat: 10 min. 

 

Formatorul face un rezumat al celor discutate. Apoi, pe măsură ce desenează pe flipchart diagrama care reprezintă 

ciclurile violenţei în familie (vezi fişa de suport), el prezintă cazul violenţei împotriva femeii (ca un caz reprezentativ de 

violenţă în familie): 

Atunci când un bărbat şi o femeie îşi unesc vieţile, începutul este plin de iubire, iar viitorul pare plin de speranţă. Ce se 

întîmplă ulterior? Se poate întâmpla ca, pe măsură ce timpul trece, relaţiile să devină conflictuale. În cazul relaţiilor în 

care apare violenţa, sunt posibile mai multe scenarii. În unele cazuri, femeia întrerupe abrupt şi definitiv relaţia cu un 

asemenea partener, rămânînd cu o traumă pentru mult timp (uneori, pe tot parcursul vieţii).  

Un alt scenariu este cel al femeii abuzate care începe să ceară ajutor celor din anturaj, altor membri ai familiei, 

prietenilor sau colegilor. Această soluţie se poate dovedi uneori valabilă numai pentru o perioadă de timp limitată, până 

când un nou episod de violenţă va apărea.  

Acest al doilea scenariu este, din păcate, mult mai frecvent. Femeia abuzată îşi iartă partenerul şi-i caută scuze „Da, 

este adevărat, a ridicat mâna la mine, dar îl iubesc atât de mult!”, „Nu a fost el de vină, a băut doar prea mult!”, „Este 

un bărbat foarte gelos, şi-a ieşit din fire” etc. Oricare dintre noi suntem înclinaţi să iertăm şi să fim indulgenţi cu 

prietenii apropiaţi sau cu rudele. Astfel, bărbatul îşi cere scuze, este blând şi tandru, iar viaţa îşi reia cursul normal. 

Asemenea reconcilieri reprezintă o capcană periculoasă pentru femeie, pentru că ele permit nutrirea unei iluzii în 

deznodăminte pozitive şi în schimbarea în bine a partenerului. Cu toate acestea, după un timp, tensiunea psihologică 
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creşte din nou, iar ciclul violenţelor este reluat. Cu fiecare episod, violenţa devine din ce în ce mai brutală, iar 

perioadele de reconciliere din ce în ce mai scurte, putînd să dispară în final.  

 

Pornind de la rezultatele discuţiei în echipă, formatorul insistă asupra posibilităţilor de intervenţie în cazul victimelor 

violenţei în familie, folosindu-se de diagramă, se referă în special la două situaţii de intervenţie: 

În primul rând, trebuie oprită violenţa. Agresorul trebuie îndepărtat de familie şi familia are nevoie de asistenţă pentru 

a găsi o cale de ieşire din situaţie, astfel încât să se creeze condiţii de siguranţă.  

În al doilea rând, este absolut necesară acordarea unor îngrijiri de sănătate. Victima are nevoie de asistenţă pentru a 

scăpa de efectele psihologice negative ale violenţei: sentimentul că este ameninţată, frica, tristeţea şi lipsa de speranţă. 

Multe victime pot să găsească un ajutor în rândul membrilor comunităţii lor, mai precis a celor care înţeleg dinamica 

violenţei în familie. Cu toate acestea, există un anumit număr de victime care vor necesita o asistenţă psihologică 

profesionistă.  
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Fazele violenţei în familie 

Fişă de suport teoretic 

 

 
 

CICLURILE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE, descrise de Leonore Walker în baza unui studiu vast al 

mărturiilor femeilor victime ale violenţei în familie 

 

 

GRANIŢĂ 

Lume în care violenţa este realitate. 

Lume liberă de violenţă. 

În acest spaţiu se poate lucra cu 
abuzatorii şi victimele. 

În acest spaţiu au loc intervenţiile 
poliţiei şi lucrul cu victimele. 
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Faza lunii de miere - dacă se 
împacă, nici unul nu mai vrea să-şi 
amintească durerea resimţită după 
episodul violent. El devine mai 
comunicativ, mai atent cu nevoile 
ei, iar ea speră că el s-a schimbat. 
Din nefericire, în majoritatea 
cazurilor, ciclul o ia de la capăt, 
până când încrederea în sine, în 
propriile sentimente şi judecata 
femeii sunt distruse. 

Faza de urmărire - dacă femeia 
îl părăseşte imediat după incident, 
bărbatul va încerca din răsputeri să-
i “cumpere” vigilenţa prin cadouri, 
comportament ireproşabil, atent, 
iubitor. Mai există varianta în care 
el se declară neajutorat fără ea sau 
ameninţă că se sinucide. Astfel 
cuplul intra în: 

Faza de remuşcări - este faza 
în care agresorul se simte 
ruşinat sau vinovat pentru actul 
de violenţă. De obicei, nu-şi 
asumă responsabilitatea pentru 
comiterea violenţei, afirmând 
că a fost provocat de victimă 
sau că nu şi-a dat seama ce 
face datorită consumului de 
alcool. Promite că nu se va mai 
întâmpla.  

Faza de acumulare a 
agresivităţii - agresorul 
acumulează tensiune. Aceasta 
este motivată de diferiţi factori 
externi sau interni familiei. 
Comportamentul său devine 
din ce în ce mai agresiv şi nu 
contează faptul că cei din jur 
încearcă să-l detensioneze. 
Această stare există şi la 
cuplurile nonconflictuale, dar 
la cele în care există violenţă 
se trece în: 

Faza exploziei - are 
loc un acces de 
violenţă (bătaia); 
ieşirile acestea îşi 
pot spori intensitatea 
de-a lungul timpului. 

Faza de aşteptare - 
femeia se simte dominată 
de partener, pentru că 
acesta exercită controlul 
asupra ei şi, din cauza 
faptului că i-a slăbit 
încrederea în propriile 
forţe, acum are o stimă de 
sine scăzută. 

    
FAZELE 

                          
VIOLENŢEI 
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Scopul modulului 

 reconsiderarea (schimbarea) modalităţilor de percepţie şi abordare individuală şi/sau de grup a situaţiilor de 

violenţă în familie. 

Competenţe specifice: 

1. Dezvoltarea capacităţii de contraargumentare a stereotipurilor periculoase cu privire la violenţa în familie 

(O3.1.1., O3.1.2., O3.2.2., O3.4.4.). 

2. Dezvoltarea capacităţii de a utiliza informaţiile cu caracter practic în scopul prevenirii şi intervenţiei în situaţiile 

de violenţă în familie (O3.3.4., O3.4.1., O3.4.3., O3.4.3.). 

3. Înţelegerea caracteristicilor şi implicaţiilor psiho-sociale ale violenţei în familie (O3.2.1., O3.3.1., O3.3.2., 

O3.3.3.). 

4. Manifestarea atitudinilor pozitive faţă de sine (stimă de sine, autodezvoltare) şi faţă de ceilalţi  (respect, 

toleranţă, sinceritate, prietenie, suport) (O3.1.3., O3.2.3.). 

 

Tematică 

Sesiunea 3.1. - Violenţa în familie - între mit şi realitate  

Sesiunea 3.2. - Realitatea violenţei în familie - roluri şi contraroluri 

Sesiunea 3.3. - Violenţa în familie şi societatea 

Sesiunea 3.4. - Intervenţia în domeniul violenţei în familie 
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Tipul sesiunii: 

Aprofundarea domeniului violenţei în familie 

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O3.1.1. să dezbată valoarea de adevăr a unor stereotipuri sociale care justifică fenomenul violenţei în familie 

O3.1.2. să combată cu argumente faptice (obiective) o serie de mituri periculoase cu privire la violenţa în familie 

O3.1.3. să conştientizeze propriile stereotipuri negative legate de viaţa în familie. 

Resurse necesare: 

 Fişa de situaţie şi fişa de suport teoretic – „Combatem mituri”;  

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, ceas. 

 

Scenariul sesiunii: 

Sesiunea începe cu analiza unor mituri ce privesc violenţa în familie, din punctul de vedere al argumentelor şi contra-

argumentelor. Apoi formatorul oferă participanţilor informaţii faptice.  

Recomandări pentru formatori: 

În cursul interacţiunilor de grup sunt puse la încercare mai degrabă abilităţile de moderator şi de facilitator ale 

formatorului. Formatorul trebuie să dea dovadă de mult tact atunci când va sugera căi alternative de interacţiune sau de 

contra-argumentare. Observaţiile negative de tipul „nu a fost bine atunci când …” nu îşi au locul la acest curs. Feed-

back-urile corective încep prin surprinderea unui element pozitiv („a fost foarte bine atunci când …”), urmate de o 

sugestie („ţi-aş propune, altădată, să foloseşti şi următorul tip de abordare…”).  

 

1. Activitate introductivă 

Timp estimat 5-10 min. 

Sesiunea începe cu un scurt exerciţiu introductiv pentru dinamizarea grupului. Formatorul anunţă tema zilei, face 

legătura cu sesiunea precedentă şi informează participanţii asupra obiectivelor sesiunii.  

 
Introducere:  

În cursul ultimelor două sesiuni, am abordat un stereotip periculos legat de fenomenul violenţei în familie – acela că 

victima este vinovată în cazul în care nu părăseşte relaţia abuzivă. Stereotipurile nu reprezintă altceva decât propoziţii 

adânc înrădăcinate în conştiinţa noastră, în care ajungem să credem fără să căutăm argumente sau contra-argumente. 

Această încredere necondiţionată se datorează faptului că le însuşim extrem de timpuriu, de la părinţi şi din anturaj. 

Trebuie să devenim conştienţi de aceste mituri şi idei, pentru a putea analiza atitudinile celorlalţi şi propriile atitudini în 

ceea ce priveşte violenţa în familie. Este necesar să le conştientizăm şi când încercăm să dezvoltăm strategii de 

combatere a acestui flagel.  

 

 
 

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5-10 min. 
 - 35 min. 
 - 10 min. 
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2. Combatem mituri 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 35 min. 

 

Formatorul împarte grupul în trei echipe. Fiecare echipă primeşte un set de două „mituri” şi are sarcina de a discuta, timp 

de 5 - 10 minute, valoarea lor de adevăr.  

Fiecare echipă are în faţa ei două afirmaţii care reprezintă un stereotip negativ legat de fenomenul violenţei în familie. 

Discutaţi, timp de 5 minute, valoarea de adevăr a acestei propoziţii, încercând să găsiţi cât mai multe argumente şi 

contraargumente, pe care le notaţi pe o foaie de hârtie. 

 

În a doua etapă a activităţii, formatorul oferă participanţilor fişele de suport teoretic care conţin contraargumente legate 

de mitul respectiv. Instructajul va fi acesta 

 Găsiţi acele informaţii care confirmă sau infirmă modelul de comportament de pe cartonaş. 

 Încercaţi să descoperiţi alte stereotipuri care justifică violenţa în familie. 

 Găsiţi propriile contra-argumente la miturile descoperite, care să descrie realist situaţia. 

 După 10 minute, reîntoarceţi-vă în grup. 

 Un voluntar din fiecare subgrupă va prezenta întregului grup rezultatele analizei. 

 

Formatorul oferă fiecărei echipe suficient timp (5 minute) pentru a-şi exprima punctul de vedere. În timpul expunerilor, 

formatorul sintetizează pe o foaie de flipchart principalele elemente ale analizelor. 

 

3. Evaluarea  

Timp estimat: 10 min. 

 

Formatorul apreciază activitatea fiecărei echipe, accentuând modalitatea în care membrii au reuşit să se coordoneze şi 

calitatea rezultatelor muncii lor.  
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 Combatem mituri 

Fişa de situaţie 

Fiecare echipă va primi câte două afirmaţii care reprezintă stereotipuri sociale legate de violenţa în familie. Într-o primă 

etapă, analizaţi, fiecare dintre voi, cât de convinşi sunteţi de adevărul sau de neadevărul afirmaţiei. Discutaţi aceste opinii 

în echipa voastră.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Mituri şi stereotipuri (A): 

 

MITUL 1: NUMĂRUL DE VICTIME ALE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE NU ESTE FOARTE CRESCUT. 

 

MITUL 2: DACĂ DOREŞTI, ESTE UŞOR SĂ TE DESPARŢI DE AGRESOR. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Mituri şi stereotipuri (B): 

 

MITUL 3: PROBLEMA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE NU ESTE O PROBLEMĂ SOCIALĂ URGENTĂ. 

 

MITUL 4: FEMEILE COMIT ÎN ACEEAŞI MĂSURĂ ACTE VIOLENTE ÎMPOTRIVA BĂRBAŢILOR CA ŞI 

BĂRBAŢII ÎMPOTRIVA FEMEILOR. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Mituri şi stereotipuri (C): 

 

MITUL 5: VICTIMELE ÎNSELE SUNT VINOVATE PENTRU ACTELE DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE 

ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA LOR, DIN CAUZA ATITUDINII LOR INADECVATE SAU A 

COMPORTAMENTULUI LOR. ELE MERITĂ SĂ FIE PEDEPSITE PENTRU CĂ NU SUNT OBEDIENTE. 

 

MITUL 6: VIOLENŢA ÎN FAMILIE ESTE UN FENOMEN SPECIFIC FAMILIILOR CU UN NIVEL 

EDUCAŢIONAL SCĂZUT ŞI CU VENITURI REDUSE. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Combatem mituri 

Fişă de suport teoretic 

 

 

MITUL 1: NUMĂRUL DE FEMEI VICTIME ALE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE NU ESTE FOARTE CRESCUT. 

 

FAPTE:  

 În România anului 2003, aproximativ 800.000 de femei au recunoscut că au suportat violenţa în familie, sub 

diferitele ei forme. (Sursa: Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă, CPE, 2003). 

 Milioane de femei suferă în fiecare zi, pe tot mapamondul, din cauza abuzuli fizic, torturii sau violenţei. În 

India, femeile măritate sunt lovite, bătute şi abuzate sexual (Sursa: Studii ale Organizaţiei Amnesty 

International). 

 Aproape 30% din femeile care solicită asistenţă juridică sunt victime ale violenţei în familie (Sursa: Comisia 

portugheză pentru probleme de egalitate în drepturi ale femeii).  

 În Statele Unite, între 1,9 şi 2,1 milioane de femei sunt victime ale abuzului fizic comis de către partenerii lor. 

Datele FBI afirmă că fiecare a patra femeie în Statele Unite ale Americi a trăit cel puţin o experienţă de violenţă 

în familie de-a lungul vieţii ei (Sursa: publicaţie a NIS-USA Women’s Cosortium, bazată pe informaţiile 

Centrului de Coordonare din Oakland Împotriva Violenţei în Familie). 

 30% din crimele comise împotriva femeilor în Statele Unite ale Americi în 1992 au fost comise de către soţ sau 

de către partener  (Sursa: FBI). 

 În Statele Unite ale Americii, la fiecare 9 secunde o femeie este bătută (Sursa: Fundaţia pentru Prevenţia 

Violenţei în Familie). 
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MITUL 2: DACĂ DOREŞTI, ESTE UŞOR SĂ TE DESPARŢI DE AGRESOR. 

 

FAPTE:  

 30% din respondenţii la nivel naţional nu dau şanse femeii victimă a violenţei în familie că ar putea să se 

despartă de agresor (Sursa: Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă, CPE, 2003).  

 Indiferent de vârstă, nivel de educaţie sau mediu de rezidenţă, în anul 2003 aproximativ 60% din femeile 

victime ale violenţei în familie locuiesc împreună cu agresorul, 25% din proprie voinţă şi 35% pentru că nu au 

unde să plece (Sursa: Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă, CPE, 2003).  

 Cea mai periculoasă perioadă pentru victimă este atunci când încearcă să pună capăt relaţiei cu agresorul (Sursa: 

Informaţiile statistice ale Departamentului de Poliţie al statului Michigan, SUA). 

 Cauzele care le împiedică pe femei să încheie relaţia cu agresorul sunt: 

o Teama că agresorul se va răzbuna pe victimă sau pe copii. 

o Lipsa stabilităţii financiare şi izolarea. 

o Presiunea resimţită din partea instituţiilor sociale sau religioase, precum şi presiunea resimţită din 

partea familiei. 

o Sentimentele de ruşine şi perceperea situaţiei drept un eşec personal, greu de acceptat. 

o Lipsa de experienţă a celor care au intervenit în cazurile anterioare de violenţă. 

o Promisiunile agresorului că se va schimba. 

o Convingerea că prezenţa ambilor părinţi este absolut necesară creşterii şi dezvoltării copiilor. 

(Sursa: Proiectul „Problemele femeilor în Ucraina”, anchetă a Institutului Internaţional de Sociologie din 

Kiev, 1999). 
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MITUL 3: PROBLEMA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE NU ESTE O PROBLEMĂ SOCIALĂ URGENTĂ. 

 

FAPTE:  

 În România, 14,3% de persoane din întreaga populaţie au recunoscut că au fost, cel puţin o dată de-a lungul 

vieţii, victime ale unui tip sau altul de violenţă în familie. În funcţie de sex, 17,8% dintre femei şi 10,1% dintre 

bărbaţi au avut de-a lungul vieţii statutul de victimă a violenţei în familie (Sursa: Cercetarea Naţională privind 

Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă, CPE, 2003).  

 La nivelul Statelor Unite ale Americi existau de trei ori mai multe adăposturi pentru animale decât pentru femei 

(Sursa: Comitetul Juridic al Senatului Statelor Unite, 1990). 

 Din cauza problemelor legate de violenţa în familie, companiile din Statele Unite ale Americi pierd anual 3-5 

miliarde de dolari, reprezentând contravaloarea asigurărilor şi a scăderii productivităţii (Sursa: Biroul de Afaceri 

Interne al Statelor Unite ale Americi ) 

 Datele statistice arată că aproximativ 40% din crime sunt comise între rude sau persoane apropiate, existând o 

proporţie îngrijorătoare de 1 la 7 a crimelor comise de femei asupra partenerilor şi soţilor (adică la 7 crime 

comise de bărbaţi asupra partenerelor există 1 crimă comisă de femei asupra soţilor sau partenerilor). Apelul 

femeilor la crimă este cel mai adesea un ultim resort de autoapărare sau rezultatul unei stări de disperare produsă 

de violenţa partenerului (Sursa: studii ale Institutului de Tineret asupra Femeilor, Familiei şi Studiilor de Gen, 

Moscova, 1999). 

 Conform datelor Inspectoratului General al Poliţiei Române – Inspectoratul pentru Combaterea şi Prevenirea 

Criminalităţii, din totalul infracţiunilor săvârşite cu violenţă în 2002 şi 2003 rezultă următoarele statistici: 

 

2002 2003 

Tip infracţiune Total infracţiuni 

savârşite cu violenţă 

Violenţă în 

familie 

Total infracţiuni 

savârşite cu violenţă  
Violenţă în familie 

în primele 6 luni 

Omor 563 182 276 72 

Lovituri cauzatoare de 

moarte 
156 37 81 71 

Vătămare corporală 1052 525 447 144 
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MITUL 5: VICTIMELE ÎNSELE SUNT VINOVATE PENTRU ACTELE DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE 

ÎMPOTRIVA LOR, DIN CAUZA ATITUDINII LOR INADECVATE SAU A COMPORTAMENTULUI LOR. 

ELE MERITĂ SĂ FIE PEDEPSITE, PENTRU CĂ NU SUNT OBEDIENTE. 

 

FAPTE: 

 În anul 2003, 21% din respondenţii la nivel naţional consideră că femeia este proprietatea bărbaţilor (Sursa: 

Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă, CPE, 2003).  

 Subiecţii bărbaţi sunt de părere că violenţa în familie este provocată de parteneră, 40% răspunzând cu DA şi 

doar 6% răspunzând cu NU (Sursa: Proiectul „Problemele femeilor în Ucraina”, anchetă a Institutului 

Internaţional de Sociologie din Kiev, 1999). 

 Standardele comportamentale tipice pentru agresorii bărbaţi sunt  

- este un susţinător înfocat al rolurilor tradiţionale ale bărbatului şi femeii 

- consideră că o femeie ar trebui să-şi cunoască lungul nasului 

- consideră că felul în care se comportă soţia sa (sau partenera) provoacă violenţă  

- este convins că nu are nici o vină, că ea este cea care a determinat conflictul. 

(Sursa: Violenţa în familie: manual pentru asistente medicale, publicaţie a Asociaţiei Canadiene a Asistentelor Medicale, 

1995) 
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MITUL 6: VIOLENŢA ÎN FAMILIE ESTE UN FENOMEN SPECIFIC FAMILIILOR CU UN NIVEL 

EDUCAŢIONAL SCĂZUT ŞI CU VENITURI REDUSE. 

 

FAPTE: 

 În România, proporţia persoanelor (atât femei, cât şi bărbaţi), care raportează violenţă în familie de-a lungul 

vieţii nu diferă semnificativ în funcţie de mediul de rezidenţă (oraş sau sat), de regiunea istorică din care provin, 

de mărimea localităţii de rezidenţă, de nivelul lor de educaţie, religie sau statut socio-ocupaţional (Sursa: 

Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă, CPE, 2003).  

 Valul de noi îmbogăţiţi este, în mod special, vulnerabil la acte de violenţă în familie, din cauza faptului că 

bărbaţii aparţinând acestei clase tind să se răzbune pentru toate eşecurile pe femeile lor (Sursa: datele 

Institutului de Tineret, Moscova, 1999). 
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Tipul sesiunii:  
Aprofundarea domeniului violenţei în familie 

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O3.2.1. să identifice opinii şi atitudini stereotipe legate de fenomenul 

violenţei în familie în diverse contexte simulate (jocuri de rol) 

O3.2.2. să contraargumenteze eficient o serie de mituri periculoase cu privire la violenţa în familie 

O3.2.3. să conştientizeze propriile stereotipuri negative legate de viaţa în familie. 

Resurse necesare: 

 Fişa de situaţie şi fişa de suport teoretic: „Contraargumente”;  

 Fişa sarcină pentru acasă: „Monitorizăm mass-media”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, ceas. 

 

Scenariul sesiunii: 

Această sesiune reprezintă continuarea tematicii sesiunii anterioare. Participanţii vor încerca, prin joc de rol, să intre în 

interacţiuni pe model argumentare - contra-argumentare în legătură cu miturile cele mai răspândite legate de violenţa în 

familie.  

Recomandări pentru formatori: 

Ca şi la sesiunea anterioară, formatorul trebuie să dea dovadă de mult tact în cadrul interacţiunilor de grup, rolul său de 

moderator şi de facilitator fiind determinant pentru calitatea şi eficienţa acestor experienţe.  

 

1. Activitate introductivă 

Timp estimat 5 - 10 min. 

Sesiunea începe cu un scurt exerciţiu introductiv pentru dinamizarea grupului. Formatorul anunţă tema zilei, face 

legătura cu sesiunea precedentă şi informează participanţii asupra obiectivelor sesiunii.  

Introducere  
De multe ori auzim în jurul nostru afirmaţii de tipul „Îşi bate nevasta,  înseamnă că o iubeşte!” sau „A luat bătaie, sigur 

o merita!”, pronunţate de persoane care, de cele mai multe ori, nu mai reflectează la ceea ce spun. Impactul acestor 

opinii poate să fie negativ atât în felul în care încercăm să înţelegem situaţia, cât şi în felul în care încercăm să oferim 

un sprijin victimei. Trebuie să fim conştienţi de faptul că fiecare dintre noi depozitează asemenea stereotipuri, iar primul 

pas pe care ar trebui să-l facem este să învăţăm să nu mai facem uz de ele. Cu alte cuvinte, orice schimbare de atitudine 

la nivel social trebuie să înceapă cu o schimbare în felul nostru de a ne comporta şi gândi. În acest sens, experienţa de 

astăzi va fi o provocare pentru fiecare în parte. 

 
2.  Contraargumente 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe/joc de rol. 

Timp estimat: 35 min. 

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5-10  min. 
 - 35 min. 
 - 5 min. 
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Fiecare echipă va primi o fişă (vezi fişa de situaţie) pe care este descris un rol anume. Rolurile reprezintă un personaj, 

deţinător al unui anumit stereotip legat de fenomenul violenţei în familie.  

Instructaj: 

Fiecare echipă a primit un cartonaş pe care este specificat un anumit tip de persoană, convinsă că violenţa în familie 

este o exagerare a massmedia, un fenomen puţin frecvent, un moft al modernităţii etc. Unul dintre voi se va angaja să 

joace acest rol şi va părăsi echipa pentru a-i da acesteia timp (nu mai mult de 7 minute) pentru a-şi găsi o strategie de 

contraargumentare şi o persoană care să reprezinte opiniile echipei. Membrii echipei nu ştiu care sunt argumentele pe 

care le va folosi persoana care se angajează să susţină un anumit stereotip, ci doar câteva caracteristici generale ale 

acesteia (vârstă, ocupaţie, câteva informaţii generale despre „personaj”, contextul discuţiei). Pentru fiecare echipă, cei 

doi vor juca o scurtă scenetă în faţa întregului grup, pe tema argumentare -  contraargumentare a stereotipului (vezi şi 

fişa de lucru).  

 

Formatorul oferă câte 5 minute pentru desfăşurarea fiecărei scenete, chiar mai mult în cazul în care confruntarea este 

substanţială. Pe parcurs, formatorul poate sugera alte piste de contraargumentare. 

La sfârşitul activităţii, formatorul va cere personajelor şi contraargumentatorilor să împărtăşească grupului experienţa 

pe care au trăit-o (cum s-au simţit şi cât de dificilă li s-a părut confruntarea).  

 

3. Tema pentru acasă 

Timp estimat: 5 min. 

 

Înainte de finalul sesiunii, formatorul anunţă tema sesiunii următoare, „Violenţa în familie şi societatea” şi sarcina de 

lucru individual fiecare participant va trebui să vină, pentru întâlnirea următoare, cu o relatare din massmedia cu privire 

la un act de violenţă în familie (colectarea unor articole din presa scrisă sau consemnarea unor relatări de la jurnalele 

televizate) materialul ales va fi analizat conform paşilor din fişa sarcină pentru acasă, care conţine întrebări referitoare la 

evenimentul înregistrat.  
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Contraargumente 

Fişă de situaţie 

 
 
Fiecare echipă va alege câte un reprezentant care va juca rolul unei persoane cu un anumit stereotip legat de fenomenul 

violenţei în familie. Această persoană va fi confruntată cu contraargumentele echipei în cursul unui joc de roluri.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

Joc de rol (A): Vecinul de bloc în vârstă de 48 de ani, căsătorit, amator de fotbal, seminţe şi reparat maşini etc. este 

convins că problema violenţei în familie este o exagerare şi că, pentru victimă, dacă ea vrea, este uşor să se despartă de 

agresor. 

 

Contextul discuţiei În faţa blocului, vecinul începe destul de enervat să comenteze că s-a săturat de spoturi TV care să 

atragă atenţia populaţiei asupra fenomenului violenţei în familie. 

 

Instructaj pentru personaj (se citesc de către protagonist, separat de echipă):  

Vecinul nu şi-a agresat niciodată soţia, este de regulă blând. Nu vorbeşte des cu nevasta despre problemele intime, ci mai 

mult despre cum să aranjeze lucrurile de zi cu zi. Se uită mult la televizor, dar nu are încredere în ceea ce se prezintă. 

Consideră că violenţa în familie este o exagerare, ca şi problema copiilor seropozitivi („Ce, dom’le, pentru câteva mii de 

cazuri facem gargară de parcă vine potopul!”). Este un domn voluntar, care toată viaţa lui a luat decizii şi care are o stimă 

crescută de sine – are casă, copii la liceu, maşină, a mai pus şi-un ban deoparte. Nu înţelege cum, atunci când situaţia 

devine „crâncenă”, victima nu poate să-şi facă bagajele şi să plece.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Joc de rol (B): Un domn tânăr, celibatar, de 37 de ani, manager la o companie de voiaj, este convins că problema 

violenţei în familie nu este o problemă socială urgentă şi că femeile, oricum, pot să fie la fel de agresive ca şi bărbaţii. 

 

Contextul discuţiei La o cină cu persoane apropiate, după ce personajul a afirmat că priorităţile naţiunii sunt altele decât 

să ne ocupăm de asistenţa femeilor maltratate. 

 

Instructaj pentru personaj (se citesc de către protagonist, separat de echipă):  

Tânărul întreprinzător este preocupat de politică şi de afaceri. Urmăreşte cu interes tot ce ţine de domeniul economic. 

Convingerea lui este că, odată ce nivelul de trai va creşte, problemele sociale vor deveni din ce în ce mai puţin 

importante. Violenţa în familie, în opinia lui, este un fenomen tranzitoriu, tocmai pentru că trăim într-o societate afectată 

de sărăcie. Rezolvarea acceptabilă a acestei probleme este o chestiune de timp, nicidecum o prioritate naţională (este mai 

important acum să se modifice sistemul de impozitare a cetăţenilor, să se încurajeze mai mult iniţiativa privată şi să se 

atragă investitori străini chiar relansarea agriculturii este, de departe, mult mai importantă decât violenţa în familie). De 

altfel, din experienţa sa de viaţă, tânărul întreprinzător este convins că femeile pot să fie la fel de agresive ca bărbaţii. 

Exemplul lui favorit este acela al unei foste prietene de-a lui, care i-a rupt două coaste aruncând după el, la furie, cu o 

călimară. Oricum, domeniul violenţei în familie nu l-a preocupat îndeajuns. Are alte biznisuri mai importante.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Joc de rol (C): O doamnă respectabilă, de 52 de ani, celibatară, directoarea unei grădiniţe, consideră că victimele 

violenţei în familie sunt persoane de condiţie joasă, needucate, ele însele fiind principalele vinovate pentru ceea ce li se 

întâmplă.  

 

Contextul discuţiei În parc, după ce doamna directoare a asistat la o scenă în care doi tineri s-au înghiontit, îşi manifestă 

cu glas tare dispreţul şi revolta: „Da, da… dacă nu ai carte, nu ai parte! Ajungi să te bată orice terchea-berchea pe 

stradă”. 

 

Instructaj pentru personaj (se citesc de către protagonist, separat de echipă):  

Doamna educatoare este o persoană foarte corectă. Provine dintr-o familie săracă şi a muncit pe brânci ca să ajungă la 

poziţia respectabilă de acum. Are un dispreţ tutelar faţă de lipsa de educaţie sau de maniere. Consideră că violenţa este 

provocată întotdeauna de victimă. Ea a ştiut să pună întotdeauna bărbaţii la punct şi nimeni nu a îndrăznit să o atingă 

„nici măcar cu o floare”. Educaţia ar putea să fie soluţia pentru aceşti „nenorociţi”. Este foarte fericită că este directoarea 

unei grădiniţe într-un cartier select, că părinţii sunt persoane binecrescute care niciodată nu s-ar certa între ei, persoane 

respectabile şi drăguţe. Nu ştie cum s-ar fi descurcat într-un cartier de periferie, probabil că situaţiile de acolo ar fi 

îmbătrânit-o înainte de vreme.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Contraargumente 

Fişa de suport teoretic 

 

Recomandări pentru o contraargumentare corectă şi eficientă: 

 

 Înainte de a contraargumenta, solicită interlocutorului mai multe informaţii despre subiect. În felul acesta, poţi 

să-ţi construieşti propria argumentaţie sau să îl laşi pe el să şi-o demonteze („Pe ce te bazezi când afirmi asta?”, 

„Care sunt argumentele pe care le ai?” etc.). 

 Pregăteşte-te temeinic! Foloseşte cât mai multe informaţii. În cazul în care ele ameninţă să fie greu de accesat 

în timpul discuţiei (poate o să te emoţionezi sau o să-ţi pierzi firea), notează-le pe o foaie de hârtie. 

 Aprobă-ţi adversarul atunci când contra-argumentele lui sunt corecte! 

 Verifică sursele informaţiilor adversarului! O carte este mai credibilă decât un jurnal, buletinul de ştiri este mai 

credibil decât şueta din tocul uşii etc.  

 Nu ataca niciodată persoana din faţa ta (de tipul „Eşti un ignorant, eu ştiu mai bine!”)! Combate numai 

informaţiile pe care le pune în joc. 

 Dacă spiritele se încing, încearcă să păstrezi tonul vocii întotdeauna cu două-trei trepte mai jos decât 

interlocutorul. 

 În momentul în care ţi-ai epuizat argumentele, reia-le! Nu are rost să cauţi informaţii noi, ajunge uneori să le 

rulezi pe cele vechi (foloseşte-te eventual de listă). 

 Părăseşte „confruntarea” atunci când interlocutorul invocă repetitiv argumente improbabile sau extrem de 

subiective (argumente de tipul „ştiu eu mai bine decât tine”, „nu are sens să-mi spui, eu tot la părerea mea 

rămân”). Retragerea trebuie făcută cu demnitate: „Îmi pare rău că punctele noastre de vedere sunt 

ireconciliabile. Mi-ar fi plăcut să avem o discuţie în care să existe argumente mai verificabile”.  
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Monitorizăm massmedia 

Fişa sarcină pentru acasă 

 

Concentraţi-vă atenţia asupra felului în care massmedia înfăţişază cazurile de violenţă în familie, colectând articole din 

presa scrisă sau consemnând relatări de la jurnalele televizate. 

 

Încercaţi să răspundeţi la următoarele probleme: 

 

 Descrieţi tonul principal al relatării (tendenţios, neutru, vizând spectaculosul cazului etc.) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 În ce lumină este pusă victima? Dar agresorul? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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 Care sunt cauzele sugerate de reporter cu privire la eveniment? 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Există menţiunea unor intervenţii eficiente? Cine este personajul principal al acestor intervenţii – poliţia, 

medicul, reprezentantul ONG etc.? 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 Există promisiunea, din partea reporterului, că va reveni cu informaţii despre soluţionarea cazului? 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 Alte observaţii 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Tipul sesiunii 

Aprofundarea domeniului violenţei în familie 
 

Obiective operaţionale 

În urma sesiunii, participanţii vor putea: 
O3.3.1. să analizeze modul în care fenomenul violenţei în familie este reflectat 

în mass-media 

O3.3.2. să compare statistici referitoare la diferite aspecte ale violenţei în familie realizate la nivelul populaţiei României 

şi la nivelul populaţiei Uniunii Europene 

O3.3.3. să identifice cât mai mulţi factori care întreţin sau amplifică fenomenul violenţei în familie la nivelul României 

O3.3.4. să opereze corect cu conceptele şi informaţiile faptice obţinute în sesiunile anterioare. 

Resurse necesare: 

 Fişa sarcină pentru acasă: „Monitorizăm massmedia”; 

 Fişele de suport teoretic: „Violenţa în mass-media” şi „Violenţa în familie şi societatea”; 

 Fişa de lucru: „Analizăm diagrame”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, ceas. 

 

Scenariul sesiunii: 

Sesiunea începe cu analiza sarcinii pentru acasă. Participanţii sunt împărţiţi pe echipe şi vor discuta reflectarea în mass-

media a fenomenului violenţei în familie. Formatorul propune grupului discutarea nivelului de toleranţă socială cu privire 

la fenomenul violenţei în familie. În final, are loc o evaluare a modulului de aprofundare a domeniului violenţei, 

participanţii având sarcina să identifice acele informaţii sau deprinderi care le vor fi utile în viaţa de zi cu zi.  

Recomandări pentru formatori: 

Această sesiune rezumă practic o serie din noţiunile parcurse în activităţile anterioare. Atenţia formatorului trebuie să se 

concentreze pe felul în care participanţii operează cu informaţiile dobândite în sesiunile anterioare şi pe atitudinile 

exprimate de aceştia. În cazul în care, în cursul activităţii 2, participanţii nu au reuşit să recolteze suficient de multe 

articole de ziar sau relatări despre emisiuni TV, formatorul trebuie să aibă pregătit un dosar de presă care să se poată 

constitui într-un material de analiză. De asemenea, formatorul trebuie să fie pregătit să ofere răspunsuri suplimentare în 

legătură cu cauzele sociale care menţin sau agravează, , fenomenul violenţei în familie, în România. 

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5  min. 
 - 30 min. 
 - 15 min. 
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1. Activitate introductivă 

Timp estimat: 5 min. 

Formatorul anunţă tema zilei şi obiectivele sesiunii în curs, apoi se asigură că participanţii au rezolvat sarcina pentru 

acasă. 

Introducere:  

Violenţa în familie nu este inerentă tuturor familiilor sau tuturor culturilor în aceeaşi măsură. Unele culturi sau familii 

pot să prezinte o înclinare mai crescută spre violenţă decât altele. Standardele sociale patriarhale susţin tradiţii 

culturale şi sociale cu potenţial nociv şi pot să constituie bariere în combaterea violenţei în familie. De multe ori, 

rezultatul unor asemenea ideologii şi tradiţii este faptul că, atât victima, cât şi societatea, sunt incapabile să realizeze 

efectele violenţei în familie. Supusă acestor presiuni, victima ajunge să se resemneze cu un statut inferior şi să accepte 

controlul agresorului şi faptul că violenţa este un risc natural al vieţii de familie. De multe ori, asemenea atitudini sunt 

menţinute de un discurs media centrat pe senzaţional şi pe relatarea tendenţioasă a faptelor. Astăzi vom face o scurtă 

incursiune în identificarea unor factori de la nivelul societăţii care întreţin sau amplifică fenomenul violenţei în familie.  

2. Monitorizăm massmedia 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 30 min. 

 

Formatorul împarte grupul în patru echipe. Fiecare echipă primeşte o foaie de flipchart şi markere colorate.  

Sarcina voastră, despre care am discutat în sesiunea trecută, a fost să identificaţi felul în care presa reflectă fenomenul 

violenţei în familie. Confruntaţi rezultatele analizelor de caz şi, în cadrul echipei voastre, identificaţi care sunt 

elementele comune care le-aţi observat în cursul analizei, urmând aceeaşi structură a analizei. Scrieţi concluziile pe o 

foaie de flipchart şi desemnaţi un reprezentant care va prezenta întregului grup rezultatul muncii voastre. Pentru această 

activitate, aveţi la dispoziţie 15 minute.  

În timpul prezentărilor, formatorul centralizează rezultatele pe o foaie de flipchart şi comentează observaţiile cursanţilor.  

3. Analizăm diagrame 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 15 min. 

 

Formatorul prezintă grupului fişa de lucru „Analizăm diagrame”. Instructaj: 

În fişa de lucru este reprezentată o diagramă care compară atitudinile cetăţenilor Uniunii Europene cu cele ale 

cetăţenilor din ţara noastră cu privire la un aspect important al violenţei în familie, mai precis cu privire la violenţa 

emoţională. Această diagramă a fost publicată în urma Cercetării Naţionale privind Violenţa în Familie şi la Locul de 

Muncă, desfăşurată în anul 2003 de către CPE. 

Analizaţi rezultatele diagramei şi discutaţi în echipe care ar putea fi cauza unei „toleranţe crescute” a românilor în ceea 

ce priveşte violenţa psihologică, comparativ cu cetăţenii din Uniunea Europeană. Identificaţi cât mai multe cauze 

posibile în următoarele 10 minute.  
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4. Feedback final 

Timp estimat 10 min. 

 

La sfârşitul activităţii, formatorul oferă participanţilor fişa de suport teoretic, pentru ca aceştia să compare rezultatele 

lucrului în echipe cu materialul informativ. De asemenea, pentru a rememora informaţiile, formatorul poate să facă apel 

şi la activităţile anterioare – aisbergul cauzal al violenţei în familie, stereotipuri şi mituri care întreţin fenomenul etc.  

Apoi, pentru fiecare echipă, câte un reprezentant va face o trecere în revistă a cauzelor pe care le-au identificat sau la care 

nu s-au gândit în timpul lucrului pe echipe.  
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Violenţa în massmedia 

Fişă de suport teoretic 

 

 

1. În perioada 1 martie – 31 august 2004, în şase ziare monitorizate au fost publicate 226 de articole pe tema „Violenţei 

în familie”. Dintre acestea, cele mai multe (56) au fost publicate în luna martie 2004, 35 de articole în luna aprilie 2004, 

44 de articole în luna mai, 33 de articole în luna iunie 2004, 30 de articole în luna iulie 2004 şi 28 de articole în luna 

august 2004. 

 

2. Ziarul cu cel mai mare număr de articole publicate pe această temă în intervalul de timp considerat este Adevărul (68 

de articole), urmat de Naţional (64 de articole) şi Libertatea (46 de articole). În  România Liberă au fost publicate, în 

aceste şase luni, 32 articole pe tema „Violenţa în familie”, 13 articole au fost publicate de ziarul Evenimentul Zilei şi 7 de 

Jurnalul Naţional. 

 

 

Ziar Martie 
2004 

Aprilie 
2004 

Mai 
2004 

Iunie 
2004 

Iulie  
2004 

August 
2004 

Total 
articole/ziar 

Adevărul 19 9 12 9 9 10 68 
Naţional 9 15 11 11 12 7 64 
Libertatea 13 8 10 7 4 4 46 
România 
Liberă 

7 1 8 3 10 3 32 

Evenimentul 
Zilei 

5 1 3 3 0 1 13 

Jurnalul 
Naţional 

3 1 0 0 0 3 7 

Total 
articole/lună 

56 35 44 33 30 28 226 

 

3. „Violenţa în familie” nu a constituit niciodată un subiect major, aflat pe „agenda principală” a ziarelor monitorizate în 

decursul celor trei luni. Acest fapt este dovedit de următoarele aspecte:  

 lipsa oricărui editorial publicat pe această temă în cele trei luni monitorizate;  

 poziţionarea majorităţii articolelor publicate pe această temă în paginile de interior ale ziarelor monitorizate.  

 

4. Mediatizarea actelor violente, în cazul ziarelor analizate, a constat în accentuarea caracterului „anomic”, deviant, dar şi 

spectacular al faptelor de violenţă în familie prezentate. Astfel, cea mai mediatizată formă de violenţă în familie a fost, pe 

parcursul celor şase luni monitorizate, „violenţa fizică”: 66 de apariţii în articolele publicate în luna martie, 24 de apariţii 

în articolele publicate în luna aprilie şi 25 în cele publicate în luna mai.  

 

5. „Portretul-robot” al victimei, aşa cum este el conturat de aceste articole, prezintă următoarele elemente caracteristice:  

 victimele sunt în special copii sau femei - în proporţii relativ egale ca reprezentare în „imaginea generală”;  

 sunt de vârstă tânără sau matură – în cazul femeii; 
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 sunt puţin caracterizate din punct de vedere al nivelului de instruire sau al ocupaţiei – din nou în cazul femeii;  

 mediul de rezidenţă este atât în rural, cât şi urban.  
 

„Imaginea tipică” a agresorului prezentată în aceste articole cuprinde următoarele elemente:  

 este mai ales bărbat, dar şi femeie (într-o proporţie mai redusă);  

 este prea puţin caracterizat din punct de vedere al dimensiunilor statusului ocupaţional sau al nivelului de 

instruire;  

 este rezident atât în mediul rural, cât şi în cel urban. 

  

Dacă aceste rezultate sunt comparate cu datele obţinute prin ancheta din 2003 realizată în cadrul Cercetării Naţionale 

privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă, devine evident că presa nu vehiculează „stereotipuri de gen” puternice, 

ci reflectă o realitate existentă.  

Astfel, în cazul anchetei anterior citate, una dintre principalele concluzii empirice a fost: victima violenţei fizice în 

familie este îndeosebi femeie (83% dintre victime), cu un nivel primar şi mediu de instrucţie şi din ambele medii 

rezidenţiale. 

 

6. O trăsătură distinctivă a mediatizării fenomenului violenţei în familie în ziarele cuprinse în eşantion a fost semnalarea 

lipsei de reacţie a corpului social în raport cu aceste acte. Inexistenţa unor menţionări ale situaţiilor de violenţă în familie 

semnalate de instituţiile statului implicate în ocrotirea copiilor şi a femeilor, precum şi a celor aduse în primplan de 

ONG-urile care activează în acest domeniu, se constituie drept „indicatori” majori ai lipsei de reactivitate organizaţională 

faţă de aceste acte.  

Violenţa în familie devine o relaţie în care elementele constitutive pot fi rezumate astfel:  

 Elementul A - „Cauza vizibilităţii fenomenului” – îl constituie fie victima, fie o persoană din anturajul acesteia;  

 Efectul direct este producerea „unui act spectacular” pentru massmedia;  

 Elementul B – „Efectul în plan social” – îl constituie ancheta poliţiei asupra rezultatelor producerii actului de 

violenţă în familie. 

7. Elementele caracteristice ale modalităţii specifice practicii jurnalistice manifestate în cazul acestei teme pot fi 

sintetizate astfel:  

 lipsa unui nivel minim de informare/cunoaştere a existenţei unei legislaţii în vigoare cu privire la prevenirea şi 

combaterea fenomenului de violenţă în familie – fapt evidenţiat de numărul redus de articole (numai 14 din 

totalul de 135 de articole analizate) în care s-a făcut referire la aceste reglementări legale;  

 numărul mare de articole în care lipseşte identitatea jurnalistului care semnează articolul şi a articolelor în care 

nu este invocată o sursă „oficială” a ştirii;  

 utilizarea predilectă a „simplei descrieri” în articolele referitoare la această temă. 
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Analizăm diagrame 

Fişă de lucru 

 

Diagrama de mai jos reprezintă centralizarea răspunsurilor la  întrebarea CÂT DE GRAVĂ ESTE VIOLENŢA 

PSIHOLOGICĂ ÎMPOTRIVA FEMEII?. Cercetarea a fost efectuată pe un eşantion reprezentativ atât pentru ţările 

Uniunii Europene (în 1999), cât şi pentru România (în 2003). 

Discutaţi în echipă de unde credeţi că vine această discrepanţă între cele două perspective. Care este influenţa discursului 

social (evidentă în massmedia) asupra gradului de toleranţă a populaţiei la fenomene ce ţin de violenţa în familie?  
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Violenţa în familie şi societatea 

Fişă de suport teoretic 

Cauze sociale care menţin sau agravează fenomenul violenţei în familie 

1. perspectiva tradiţională şi patriarhală asupra familiei 

2. presiunea socială exercitată de familii sau autorităţi asupra potenţialelor victime, care sugerează uneori că 

violenţa în familie este  „un  lucru normal” 

3. inegalităţile de gen la nivel social şi discriminarea pe bază de sex (accesul dificil al femeilor la funcţii de 

conducere, discursul bărbaţilor care consideră că locul femeii este „la cratiţă” etc.) 

4. neîncrederea populaţiei în instituţii şi, drept urmare, neapelarea la acestea în cazul actelor de violenţă în 

familie 

5. considerarea violenţei în familie drept un fenomen tabu sau care ţine de sfera privată a persoanei, statul sau 

comunitatea neavând dreptul să se implice în „afacerile” familiei 

6. goana massmedia după senzaţional, care acreditează în ochii cetăţeanului de rând faptul că numai cazurile 

„foarte grave”, soldate cu vătămări severe sau cu decesul victimei, reprezintă adevăratele cazuri de 

violenţă în familie 

7. toleranţa socială crescută faţă de consumul de alcool 

8. climatul socio-economic precar, care menţine o stare de frustrare şi nemulţumire la nivelul individului şi 

familiei 

9. lipsa de informare şi educaţie a publicului cu privire la posibilităţile de atenuare sau de prevenire a 

fenomenului violenţei în familie 

10. dezvoltarea, încă insuficientă, a reţelelor de asistenţă a victimelor violenţei în familie. 
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Tipul sesiunii: 

Aprofundarea domeniului violenţei în familie 

 

Obiective operaţionale: 

În urma sesiunii, participanţii vor putea 

O3.4.1. să precizeze instituţiile sau persoanele care fac/ar trebui să facă parte 

din reţeaua naţională de asistenţă şi intervenţie în domeniul violenţei în familie 

O3.4.2. să descrie rolul şi locul fiecărui partener în prevenţia, intervenţia şi dezvoltarea de programe în acest domeniu 

O3.4.3. să elaboreze un plan de intervenţie pentru un caz de violenţă în familie, adaptat după un caz real 

O3.4.4. să evalueze eficienţa potenţială pentru fiecare soluţie găsită.  

 

Resurse necesare: 

 Fişele de suport teoretic: Fişa legislativă de suport şi „Cine, ce face în domeniul violenţei în familie?”; 

 Fişa de situaţie: „Planul de intervenţie”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, ceas; 

 Proiectelor multimedia, retroproiector (opţional). 

 

Scenariul sesiunii: 

Sesiunea începe cu o activitate pe subgrupe în care participanţii sunt invitaţi să identifice instituţiile sau persoanele 

abilitate să intervină în domeniul violenţei în familie, precum şi mandatul lor specific. Formatorul oferă apoi informaţii 

sintetice despre rolul fiecărui membru al reţelei de asistenţă. În final, participanţii aplică aceste cunoştinţe în întocmirea 

unui plan de asistenţă în cazul unei situaţii concrete.  

Recomandări pentru formatori: 

Formatorul trebuie să fie foarte precaut în prezentarea diferitelor instituţii şi organizaţii. Există o serie de stereotipuri 

sociale care împiedică victimele violenţei în familie să se adreseze reţelei de asistenţă, de aceea este preferabil să se 

insiste mai degrabă asupra părţilor pozitive din sistem (disponibilitatea medicilor de familie, existenţa unor persoane 

dedicate din serviciile sociale sau din poliţie, existenţa unor organizaţii ne-guvernamentale în teritoriu – vezi fişa cu 

ONG-urile active în prevenirea şi combaterea violenţei în familie). În cursul discuţiilor, nu vor fi încurajate remarcile 

negative la adresa instituţiilor; se va sublinia faptul că o perspectivă pesimistă este contraproductivă şi nu face altceva 

decât să vină în întâmpinarea aşteptărilor negative ale persoanelor care sunt victime sau potenţiale victime ale violenţei în 

familie. Pentru a creşte gradul de implicare a participanţilor, formatorul poate recurge la exemple de succes din 

experienţa personală sau din consultarea cu persoane active în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului. 

 

1. Activitate introductivă 

Timp estimat: 5 min. 

 

Sesiunea începe cu un scurt exerciţiu introductiv. Formatorul anunţă tema zilei, face legătura cu sesiunea precedentă şi 

informează participanţii asupra obiectivelor sesiunii. 

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5 min. 
 - 10 min. 
 - 20 min. 
 - 15 min. 
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Introducere:  

Pentru a putea preveni fenomenul violenţei în familie, trebuie să fim pe deplin informaţi asupra acţiunilor pe care le 

întreprindem, precum şi asupra resurselor la care avem acces. În domeniul violenţei în familie, colaborarea instituţiilor 

statului cu organizaţiile civice este o necesitate, iar munca într-o asemenea reţea de combatere a fenomenului este 

soluţia optimă. Astăzi vom afla mai multe informaţii despre posibilităţile reale de intervenţie şi de prevenire ale 

fenomenului în România.  

 

2.  Cine, ce face în domeniul violenţei în familie? 

Formula de lucru: scurtă prelegere. 

Timp estimat: 10 min. 

 

Formatorul face o expunere sintetică a rolului instituţiilor statului şi a organizaţiilor ne-guvernamentale în ceea ce 

priveşte combaterea fenomenului. Înainte de a începe expunerea, formatorul împarte participanţilor fişa de suport 

teoretic. Totodată, în cursul expunerii, menţionează care sunt dificultăţile actuale din teren cu privire la prevenirea sau 

combaterea fenomenului (cu accent pe stereotipuri, pe faptul că violenţa în familie este considerată încă un fenomen 

tabu, precum şi pe menţionarea necesităţii de formare a specialiştilor de asistenţă). Pentru a-şi simplifica şi eficientiza 

prezentarea, formatorul poate să utilizeze foi de flipchart pe care a notat, în prealabil, atribuţiile fiecărei instituţii, poate 

să facă apel la folii transparente sau la un proiector multimedia, pregătind o prezentare în Power Point.  

3.  Planul de intervenţie 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 20 min. 

 

Formatorul împarte grupul în trei echipe, fiecare primind o fişă de situaţie pentru care vor trebui să elaboreze un plan de 

intervenţie. Instructaj 

Fiecare echipă va primi acelaşi caz de violenţă în familie, adaptat după un caz real. Studiaţi cu atenţie istoria cazului. 

Contextul în care aţi putea întâlni o asemenea persoană este variat – poate să fie vorba de un vecin, de o rudă sau chiar 

de un membru al familiei. Imaginaţi-vă care ar fi posibilele căi de îndrumare a femeii spre instituţiile sau organizaţiile 

existente. Care sunt instituţiile pe care le cunoaşteţi şi care sunt cele despre care ştiţi mai puţine lucruri?  

Construiţi un plan de intervenţie pentru cazul în studiu. Aproximaţi procentual (de la 0 la 100, unde 0 reprezintă „nu am 

nici o încredere” şi 100 reprezintă „am încredere totală”) încrederea pe care o aveţi în instituţiile spre care aţi 

îndrumat cazul (încredere în competenţele lor, în faptul că vor face ceva pentru caz etc.).  

Scrieţi rezultatele pe o foaie de flipchart. Vă sugerez să utilizaţi şi fişa de suport teoretic. Pentru această activitate, aveţi 

la dispoziţie 15 minute.  

 

4. Analiza rezultatelor 

Timp estimat 15 min. 

 

Echipele se reunesc în grup şi urmează o rundă de feedback. Participanţii afişează foile de flipchart alături şi compară 

planurile de intervenţie, evaluând eficienţa potenţială pentru fiecare soluţie găsită.  
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Cine, ce face în domeniul violenţei în familie? 

Fişă de suport teoretic  

În cele ce urmează sunt menţionate o serie de atribuţii specifice, care aparţin unor instituţii ale statului sau unor asociaţii 

neguvernamentale cu atribuţii în prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie. Uneori, aceste roluri şi 

atribuţii sunt doar deziderate pentru realitatea românească. Cu toate acestea, existenţa unei legi speciale pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie (Legea nr. 217, adoptată în 2003), precum şi presiunea organizaţiilor civice şi a 

forurilor Uniunii Europene, vor produce treptat schimbarea preconizată de formatorii de opinie actuali.  

 

Poliţia  

Intervenţia poliţiei ar trebui să aibă ca rezultat schimbări palpabile la nivelul familiei: încetarea violenţei, încetarea 

izolării victimei, echilibrarea balanţei de putere între agresor şi victimă, crearea posibilităţilor ca victima să obţină ajutor 

constant de la alte servicii. În condiţii ideale: 

 poliţia dispune de informaţii teoretice şi practice cu privire la prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în 

familie 

 ofiţerii de poliţie beneficiază de programe speciale de formare în domeniul violenţei în familie 

 poliţia informează victima şi agresorul că violenţa în familie reprezintă o infracţiune 

 poliţia asigură protecţia victimei şi a persoanelor care depind de aceasta  (de exemplu, copiii)  

 poliţia asigură existenţa unui control deplin asupra agresorului şi îl separă de victimă (persoana care se ocupă cu 

asistenţa victimei lucrează în strânsă colaborare cu cea care are în sarcină agresorul)  

 poliţia adună probe şi, dacă este necesar, reţine agresorul  

 ofiţerul îi oferă asistenţă de urgenţă victimei: o însoţeşte înapoi la domiciliu pentru a-şi ridica lucrurile necesare 

şi o duce într-un loc sigur, dacă aceasta este îngrijorată pentru propria siguranţă 

 ofiţerul de poliţie îi prezintă victimei drepturile şi o susţine în demersurile legale pe care aceasta vrea să le 

întreprindă 

 ofiţerul de poliţie îndrumă victima şi agresorul către servicii specializate de asistenţă. 

 

Procuratura şi judecătoria 

Numărul cazurilor de violenţă în familie care ajung în faţa instanţei este în continuă creştere. În cazul procuraturii şi 

judecătoriei, atribuţiile acestor două instituţii sunt: 

 procurorul decide care sunt acţiunile legale care pot fi întreprinse în cazurile de violenţă în familie  

 procurorul nu poate fi influenţat în deciziile lui de nimic altceva decât de norme etice în timpul procesului, el 

este responsabil de calitatea dovezilor şi de existenţa martorilor  

 instanţa îşi bazează deciziile pe investigaţiile poliţiei şi pe modul în care rapoartele speciale sunt completate 

 instanţa ar trebui să judece cazurile după un set simplificat de proceduri, într-un interval de timp cât mai redus; 

 este necesară existenţa consilierilor specializaţi în problematica violenţei în familie, care să lucreze atât cu 
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poliţia, cât şi cu procuratura. Ei se asigură că victimele au fost informate asupra drepturilor lor şi discută cu ele 

asupra posibilităţilor de a soluţiona o anumită situaţie.  

Serviciile sociale 

Angajaţii serviciilor sociale ar trebui să înţeleagă care sunt aspectele fundamentale legate de violenţa în familie şi să aibă 

competenţe în domeniu. Într-un caz ideal, în concordanţă cu autoritatea şi misiunea sa, un serviciu social îndeplineşte 

următoarele atribuţii:  

 efectuează anchete în scopul determinării existenţei actelor de violenţă în familie 

 efectuează planuri de asistenţă şi analizează eficienţa acţiunilor implementate 

 asigură o paletă largă de acţiuni de asistenţă şi consultanţă, de natură juridică şi psihologică 

 asigură asistenţă financiară sau umanitară sub forma unor ajutoare constante, temporare sau ţintite 

 informează persoanele asupra posibilităţilor locale de obţinere a asistenţei şi a ajutorului 

 furnizează adresele organizaţiilor care asigură asistenţă sau adăpost victimelor violenţei în familie, cooperează 

cu alte organizaţii şi instituţii, guvernamentale şi neguvernamentale 

 contactează şi informează poliţia, procuratura şi judecătoria despre existenţa cazurilor de violenţă în familie. 

Serviciile de sănătate 

Principalele obiective ale persoanelor care lucrează în domeniul serviciilor de sănătate (medici de familie) sunt: 

 înţelegerea conceptelor şi acţiunilor care pot fi întreprinse în domeniul violenţei în familie, precum şi relevanţa 

acestora pentru practica medicală; 

 asigurarea de asistenţă medicală victimelor violenţei în familie; 

 determinarea unor probe care să dovedească actele de violenţă în familie, în special atunci când victima încearcă 

să ţină secret faptul că este maltratată; 

 cunoaşterea informaţiilor care ar trebui transmise victimelor asupra posibilelor căi de obţinere a asistenţei; 

 informarea victimei asupra procedurilor de a obţine un certificat medico-legal; 

 comunicarea cu alte servicii, organizaţii şi instituţii, în cazul în care victima necesită asistenţă sau la cererea 

victimei; 

 informarea poliţiei asupra faptelor care indică comiterea unei infracţiuni sau în cazul suspiciunii comiterii ei. 

Organizaţiile neguvernamentale      

Organizaţiile neguvernamentale şi-au adus, în ultimii 10 ani, o contribuţie foarte valoroasă în domeniul prevenirii şi 

combaterii fenomenului violenţei în familie. Actualmente, există multe organizaţii neguvernamentale care oferă o gamă 

largă de servicii printre care: 

 colectarea şi analizarea informaţiilor despre violenţa în familie; 

 organizarea de campanii publice de conştientizare, publicarea de materiale informative; 

 crearea oportunităţilor de formare pentru reprezentanţii instituţiilor statului; 

 activităţi de advocacy şi lobby cu privire la reforma legislativă; 

 acompanierea organelor de poliţie pe teren, la investigarea şi intervenţia în cazurile de violenţă în familie; 
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 suportarea costurilor legate de judecată (plata taxelor judiciare şi de timbru, precum şi a onorariilor pentru 

avocaţi) în cazurile de violenţă în familie; 

 crearea de adăposturi, centre de criză, grupuri de întrajutorare şi linii telefonice pentru femeile abuzate;  

 oferirea de servicii de reabilitare psihologică pentru agresori, copii sau alţi membri ai familiilor, crearea unor 

centre de criză pentru bărbaţi;  

 colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii active în domeniu. 

Şcoala 

Şcoala ar trebui să îşi asume rolul atât în identificarea situaţiilor de conflict şi în raportarea lor, cât şi în promovarea, prin 

programe educaţionale, a unor atitudini şi comportamente non-violente şi non-conflictuale. Aceste atribuţii necesită o 

traducere în activităţi concrete de educaţie şi de consiliere cum ar fi: 

 Formarea profesorilor în vederea identificării copiilor care se află în situaţii de violenţă în familie şi instruirea 

lor cu privire la modalităţile de abordare a problemei;  

 Dezvoltarea unor programe de instruire şi consiliere a părinţilor în vederea conştientizării de către aceştia a 

efectelor pe care violenţa în familie le are asupra copiilor lor;  

 Susţinerea de cursuri şi de prezentări în cadrul şcolilor în vederea instruirii copiilor cu privire la anormalitatea 

acelor situaţii din familie ce duc la rănirea lor sau a altor persoane adulte, la datoria lor de a raporta astfel de 

evenimente unor persoane de încredere sau de a recurge la anumite servicii telefonice specializate;  

 Intervievarea copiilor de către persoane specializate (medicul şcolii, consilierul şcolar) sau în cadrul unor 

programe extraşcolare (cursuri de managementul stresului), pentru a vedea dacă aceştia au suferit vreodată acte 

de violenţă din partea adulţilor; 

 Dezvoltarea unor iniţiative comune între şcoli, poliţie, organizaţii neguvernamentale şi comunitate în vederea 

unirii eforturilor pentru combaterea si prevenirea violenţei domestice prin programe şi proiecte.  
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Fişă legislativă de suport 

În ultimii ani, în România, au fost adoptate o serie de acte normative care au menirea de a reglementa şi incrimina 
violenţa în familie, între care amintim:  

Legea Nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie -  publicată în Monitorul Oficial Partea I 
nr. 367 din 29 mai 2003. Dintre cele mai importante prevederi ale legii, amintim:  

 Defineşte concubinajul şi încriminează violenţele săvârşite de concubini.  
 Prevede specializarea unor persoane din cadrul Ministerului de Interne, Ministerului de Justiţie, Ministerului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care să instrumenteze cazurile de violenţă în familie.  
 Acţionează în domeniul prevenţiei şi probaţiunii, prin pregătirea specialiştilor pentru lucrul cu agresorii şi 

pentru identificarea formelor de abuz.  
 Prevede, în mod special, implicarea comunităţii locale, prin organele reprezentative, în sprijinirea acţiunilor de 

prevenire şi combatere a violenţei  în familie.  
 Prevede instituirea unui organism la nivel naţional, denumit Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, care 

are atribuţii în elaborarea, implementarea şi aplicarea unei strategii naţionale în domeniul violenţei în familie, 
beneficiind de un organism corespondent local, cu atribuţii asemănătoare.  

 Prevede înfiinţarea mai multor centre pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie, adăposturi care sunt 
unităţi de asistenţă socială şi care asigură protecţia, găzduirea, îngrijirea şi consilierea victimelor violenţei în 
familie.  

 Prevede instituirea măsurii provizorii de îndepărtare a agresorului din locuinţă, instrument de coerciţie înpotriva 
agresorului, la îndemâna poliţiei şi parchetului, pentru scoaterea acestuia din locuinţa comună cu cea a 
victimelor. 

 
 
Ordonanţa de Guvern Nr. 95/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie. Dintre cele mai importante modificări aduse amintim: 

 Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica integrată de ocrotire şi sprijinire a familiei şi 
reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.  

 Se înfiinţează şi se organizează Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, denumită în continuare agenţie, 
instituţie publică cu personalitate juridică care funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  

 Agenţia decontează cheltuielile legate de consilierea juridică şi psihosocială şi de eliberare a certificatelor 
medico-legale pentru victimele violenţei în familie, în cadrul programelor specifice.  

 În cazul comiterii actelor de violenţă în familie, organele de poliţie intervin, la sesizarea victimei, a altui 
membru de familie, a unei autorităţi sau din oficiu. 
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Lista ONG-urilor active în domeniul violenţei în familie 

Fişă de suport  

COALIŢIA NAŢIONALĂ A ONG-URILOR IMPLICATE ÎN PROGRAME PRIVIND  
VIOLENŢA ÎMPOTRIVA FEMEILOR 

 
 

Nr 
Crt. 

DENUMIREA 
ORGANIZATIEI ADRESĂ PERSOANA DE 

CONTACT 
TELEFON 

FAX 

1. Centrul de Mediere 
şi Securitate 
Comunitară  
CMSC IAŞI 

Str. Moara de Foc nr. 
35, et. 7-8, Iaşi, jud. 

Iaşi  

MUNTEAN 
DIANA 

CURCUDEL  
LAURA  

Tel: 0232 / 252 920 
Fax: 0232 / 252 926 
 

2. Centrul de Resurse 
Juridice  

CRJ BUCURESTI 

Str. Arcului nr. 19, 
Bucureşti 

NEAGU 
DANIELA  

Tel: 021 / 212 06 91 / 2 / 3 
Fax: 021 / 212 05 19  
 

3. Centrul Parteneriat 
pentru Egalitate  

CPE BUCUREŞTI 

Str. Căderea Bastiliei 
nr. 33,  Bucureşti 

SECOŞAN 
MONICA  
BOCIOC 

FLORENTINA  

Tel: 021 /212 11 96 / 97 
Fax: 021 / 212 10 35 
 

4. Grupul Român pentru 
Apărarea Drepturilor 

Omului 
GRADO BUCUREŞTI 

Str. Cupolei nr. 5, bl. 
2B, sc. B, apt. 55, 

Bucureşti 

SĂSĂRMAN 
MIHAELA  

NIŢĂ RODICA  

Tel/fax: 021 / 430 02 16  
 

5. POLIMED APACA 
BUCUREŞTI 

Str. Iuliu Maniu nr. 7,  
Bucureşti 

KUBINSCHI 
GABRIELA  

Tel/fax: 021 / 410 41 35 

6. Asociaţia pentru 
Promovarea Femeii din 

România  
APFR TIMIŞOARA 

Str. Letea nr. 46, 
Timişoara,  
jud. Timiş  

 

MOLDOVAN 
VASILE  

Tel/fax: 0256 / 293 183 
 

7. Societatea pentru Copii 
şi Părinţi  

SCOP 
TIMIŞOARA 

Str. Milcovului nr. 4, 
Timişoara, 
 jud. Timiş 

 

GOLEANU 
ORIANA 

Tel: 0256 / 293 176 
Fax: 0256 / 216 958 
  
 

8. Asociaţia 
PAS ALTERNATIV 

BRAŞOV 

Str. Oltet nr. 21, sc. 
A, ap.5, Braşov, 

 jud. Braşov  

BELDIANU 
IOLANDA 

Tel: 0268 / 257 037 
Fax: 0268 / 475 913 
 

9. Asociaţia 
TRANSCENA 
BUCUREŞTI 

Str. Cupolei nr. 5, bl. 
2B, sc. B, apt. 55, 

Bucureşti 

BRICIU 
CRISTINA 

 

Tel.: 0722 853 505 
 
 

10. Fundaţia Familia şi 
Ocrotirea Copilului 

FOC 
BUCUREŞTI 

Str. Pericle 
Gheorghiu nr. 15,  

Bucureşti 
 

TURLIU 
LILIANA 

Tel: 021 / 336 63 54 
Fax: 021 / 335 07 59 
 

11. Centrul de Consultanţă 
Privind Violenţa 

BUFTEA 

Str. Şcolii nr. 2-4, et. 
1, Buftea, 
 jud. Ilfov 

PESCARU OANA Tel: 021 / 225 52 81 
0723 532 202 

 
12. Asociaţia Femeilor 

Împotriva Violenţei 
ARTEMIS 

CLUJ 

Str. Baba Novac 
nr. 23/1 Cluj-

Napoca, jud. Cluj 

BUMBULUŢ 
SORINA  

 

Tel: 0264 / 592 689 
Fax: 0264 / 598 155 
 

13. Asociaţia Femeilor 
Împotriva Violenţei 

ARTEMIS 
BAIA MARE 

Str.Transilvaniei 
nr. 3.A, Baia Mare, 

jud. Maramureş 

BÂRLE SORINA  Tel: 0262/ 250770 
       0740 193 078 
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14. Fundaţia 
SENSIBLU 

BUCUREŞTI 

Bd. Mărăşeşti nr. 2,  
Bucureşti 

HORIA CRISTINA  Tel: 021 / 301 74 74 
Fax: 021 / 301 74 75 
 

  15. Uniunea Naţională a 
Femeilor din România 

BUCUREŞTI 

Calea Rahovei  nr. 
147-153,  
Bucureşti 

MUGA MARIA  
MUGA ALIS  

Tel: 021 / 337 23 06 
       021 / 240 14 28 

  16. Societatea Doamnelor 
Bucovinene 
SUCEAVA 

 

Str. Calea Unirii 
nr. 15, grup şcolar 
2, cămin 2, et. 2, 

Suceava, jud. 
Suceava 

GROSU MIHAELA Tel: 0230 / 551 394 
 
 
 

  17. Asociaţia 
FEMINA 2000 

ROMAN 

Str. Roman Muşat, 
bl. 14, mez., 

Roman, jud. Neamţ 

IANCU ELENA Tel: 0233 / 742 167 

  18. Institutul Est European 
de Sănătate a 
Reproducerii 

IEESR 
TÎRGU MUREŞ 

Str. Moldovei nr. 1, 
Tg. Mureş, jud. 

Mureş 
 

COZOŞ IONELA  Tel: 0265 / 255 532 
Fax: 0265 / 255 370 
 

 19. Fundaţia Şanse Egale 
pentru Femei 

ŞEF 
IAŞI 

Str. Împăcării 
nr. 17, bl. 913, tr. 

1, et. 1, apt. 3, Iaşi, 
jud. Iaşi 

LOGHIN DINA  Tel: 0232 / 211 713 
Fax: 0232 / 221 946 
 

 20. AFI PRO FAMILIA 
BISTRIŢA 

Str. N. Titulescu 
nr. 21, Bistriţa,  
jud. Bistriţa - 

Năsăud 

MONDA  
DOINA IOANA  

Tel: 0263 / 233 101 
Fax: 0263 / 233 366 
 

21. Asociaţia Jurnalistelor 
din România 
ARIADNA 

BUCUREŞTI 

Str. Ştirbei Vodă 
16, ap.21, et.5, 

Bucureşti 

ADAM GEORGETA  Tel / fax: 021 / 314 60 14 
 

 22. Fundaţia 
CATHARSIS 

IAŞI 

Str. Vasile Conta 
nr. 2, Iaşi,  
jud. Iaşi 

NEDELCU 
MARCEL 

Tel: 0722 171 988 
 

23. Fundaţia 
CONEXIUNI 

DEVA 

Aleea Crinilor, 
bl. TC2, parter, 

Deva,  
jud. Hunedoara 

ANGALIŢA 
LENUŢA 

Tel: 0745 068 751 
 

24. VERITAS 
SIGHISOARA 

Hermm Obert nr. 
20, Sighişoara, 

jud. Mureş 

POPA PETRONIA 
LAZAR DORINA  

Tel: 0265 / 777 844 
Fax: 0265/779 999 
 

25. Fundaţia 
CONCEPT 

Bd. Regina 
Elisabeta, nr.44, 
Scara A, ap. 34, 

Bucureşti 

MATEESCU RADU  Tel: 021 / 311 12 52; 313 24 08 
Fax: 021/ 311 12 53 

26. 
RAMHA 

Str. Salviei nr. 3, 
bl.10, sc. B, ap. 9, 

Braşov, 
 jud. Braşov 

ANDRONIC 
RAZVAN  

HARLYI-RASNOV 
MARIA  

Fax: 0268 / 326 816 
 

27. RURALMED  
ZELETIN 
BACĂU 

Str. Teiului, bl.7, 
ap.3,  

Podu Turcului, 
 jud. Bacău 

GHIUNGAU 
GABRIEL 

Tel: 0234/ 289719        
Fax: 0234/ 289637 
 

28. Fundaţia 
COMUNITARA 

CONSTANTA 
 

Aleea 
Lăcrămioarei nr. 1, 

Constanta, 
 jud. Constanţa 

CARANICOLA 
ATENA  

Tel/fax : 0241.657.990 
 

29. CARITAS 
SATU MARE 

 

Piaţa Libertăţii nr. 
20, Satu Mare,  
jud. Satu Mare 

COVACI-CSIRAK 
DALMA  

Tel/fax : 0261 / 710 464 
 



 
  

125 

30. Asociaţia 
ACTIV 

BOTOŞANI 

Bd. M. Eminescu 
nr. 45, apt. 4, 

Botoşani, 
jud. Botoşani 

SANAUTEANU 
DOREL 

Tel /fax: 0231 / 518 675 
 

31. ARAPAMESU 
SIBIU 

Str. Şelarilor nr. 7, 
Sibiu,  

Jud. Sibiu 

BLAGA CAMELIA  Tel: 0269 / 210 565 
Fax: 0269/ 215 784 

32. Asociaţia 
BETANIA 

Str. Nordului nr. 
19, bis, Bacău,  

jud. Bacău 

FOCSA  
LUMINITA  

Tel/fax: 0234 / 206.016/17 
 

33. Fundaţia 
FILBAC BACAU 

Str. Pictor 
Andreescu nr. 5, 

Bacău,  
Jud. Bacău 

 

ANTOHI GICU 
ANTOHI 

MANUELA 

Tel: 0234/ 576308 
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Planul de intervenţie 

Fişă de situaţie 

 
Mai jos este prezentată istoria unui caz de violenţă în familie. În baza cunoştinţelor dobândite până în prezent, care 

credeţi că ar fi cele mai potrivite căi de consiliere şi de intervenţie în această situaţie? Elaboraţi, pe o foaie de 

flipchart, un plan de intervenţie.  

Pentru această sarcină, vă puteţi folosi de suportul teoretic, precum şi de alte informaţii obţinute în cursul sesiunilor de 

până acum. 

 

 

S. este o pensionară de 62 de ani, văduvă de 6 ani. În timpul vieţii alături de „omul ei”, S. a fost de nenumărate 

ori victima unor violenţe fizice sau emoţionale din partea soţului, dar s-a resemnat cu ideea că „asta e soarta femeii”. În 

prezent, S. locuieşte într-un apartament de bloc proprietate personală, făcând faţă cu greu presiunii cheltuielilor de 

întreţinere.  

S. are un fiu de 37 de ani, fără ocupaţie. Acesta s-a despărţit de soţia lui în urmă cu un an şi s-a reîntors în oraşul 

natal, unde locuieşte împreună cu mama lui. Iniţial, a căutat de lucru şi, pentru două-trei luni, a reuşit să aducă un ban în 

casă. După ceva timp, a început să devină din ce în ce mai agresiv cu mama lui, să consume alcool şi să o bată.  

S. a îndurat o vreme agresiunile, dar acestea au devenit din ce în ce mai frecvente. Din câte declară, S. nu s-a 

simţit obligată moral să-şi reprimească fiul acasă. Când s-a căsătorit, acesta a obţinut de la părinţi bani pentru a-şi lua un 

apartament. Din această cauză, S. a încercat să discute cu fiul ei pentru a accelera procesul de divorţ şi pentru a-şi 

clarifica situaţia locativă. Fiul i-a declarat că el se simte foarte bine în compania mamei lui, dar dacă aceasta încearcă să-l 

dea afară, îi va pune cuţitul la gât şi o va omorî. 

În urmă cu două săptămâni, S. s-a hotărât să nu-l mai primească în casă şi a schimbat încuietoarea de la intrare. 

Sub privirile vecinilor, fiul a spart uşa cu un ciocan şi şi-a bătut bestial mama. La două zile după acest eveniment, S. a 

descoperit că fiul ei îi furase toţi banii pe care îi avea în casă. Văzându-se în apartamentul devastat, fără nici un ban şi 

înglodată în datorii, S. s-a hotărât că este momentul să întreprindă ceva.  
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Scopul modului 

- Formarea unor atitudini pro-active şi constructive de combatere a violenţei în familie 

Competenţe specifice: 

1. Dezvoltarea capacităţii de a utiliza informaţiile cu caracter practic în scopul prevenirii şi intervenţiei în 

situaţiile de violenţă în familie (O4.1.4., O4.2.3.). 

2. Înţelegerea caracteristicilor şi implicaţiilor psiho-sociale ale violenţei în familie în cazul victimelor copii 

(O4.1.41., O4.1.2.). 

3. Dezvoltarea atitudinii pro-active în prevenirea şi combaterea violenţei în familie (O4.1.4., O4.2.1.,O4.2.2., 

O4.2.4.). 

4. Manifestarea atitudinilor pozitive faţă de sine (stimă de sine, autodezvoltare) şi faţă de ceilalţi (respect, 

toleranţă, sinceritate, prietenie, suport) (O4.3.1.,O4.3.2.). 

Tematica 

Sesiunea 4.1. - Adolescenţii şi violenţa în familie  

Sesiunea 4.2. - Cum pot să mă implic 

Sesiunea 4.3. - Eu şi familia mea 
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Tipul sesiunii: 

Implicarea personală în prevenirea violenţei în familie  

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O4.1.1. să identifice situaţii în care un copil/adolescent poate deveni 

victimă a violenţei în familie 

O4.1.2. să analizeze factorii care generează cazurile de violenţă asupra copiilor în familie 

O4.1.3. să propună modalităţi de a rezolva o astfel de situaţie imaginară 

O4.1.4. să anticipeze modul în care dezvăluirea statutului de victimă ar putea să schimbe viaţa cuiva 

(avantaje/dezavantaje). 

Resurse necesare: 

 Fişele de lucru „Violenţa în familie cazul adolescenţei” şi „Avantajele şi dezavantajele dezvăluirii”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, ceas. 

 

Scenariul sesiunii: 

Formatorul încearcă să actualizeze toată informaţia şi experienţele de învăţare ale elevilor oferite de modulele anterioare 

pentru a analiza un caz particular de violenţă în familie, acela împotriva adolescenţilor. Pentru început, participanţii sunt 

solicitaţi să identifice situaţii şi circumstanţe în care un adolescent poate deveni victimă a violenţei în familie. A doua 

activitate propune o analiză a avantajelor şi dezavantajelor pe care participanţii le întrevăd în cazul dezvăluirii condiţiei 

de victimă a violenţei în familie.  

Recomandări pentru formatori: 

Această sesiune pune problema violenţei în familie îndreptată împotriva adolescenţilor. Este foarte posibil ca o parte 

dintre participanţi să fi experimentat episoade accidentale sau sistematice de violenţă. Activităţile din această sesiune nu 

propun explicit soluţii de rezolvare a problemelor de violenţă în familie, ci mai degrabă sugerează căi de rezolvare a 

acestora prin analiza avantajelor şi dezavantajelor dezvăluirii statutului de victimă. În cazul în care se vor pune în 

discuţie cazuri concrete, formatorul va oferi sugestii de rezolvare a acestora – discuţia cu consilierul şcolar, contactarea 

unei organizaţii neguvernamentale, implicarea familiei sau a prietenilor. Cu toate acestea, formatorul va sublinia că 

scopul activităţilor din acest curs nu este acela de intervenţie, ci unul de creştere a gradului de informare şi de 

conştientizare cu privire la fenomen. În momentul în care situaţiile descrise de anumiţi participanţi vor fi percepute ca 

urgente şi importante, formatorul poate avea, după încheierea activităţii, o discuţie în particular cu participantul şi îi poate 

recomanda un anumit plan de acţiune.  

 

1. Activitate introductivă 

Timp estimat 5 min. 

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5 min. 
 - 30 min. 
 - 15 min. 
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Sesiunea începe cu un scurt exerciţiu introductiv de dinamizare a grupului, după care formatorul anunţă tema zilei şi 

obiectivele activităţilor pentru sesiunea în curs. 

Introducere:  

În general, când vorbim despre violenţa în familie ne gândim automat la o situaţie tip – un agresor bărbat care 

îşi abuzează soţia sau partenera. Aşa cum am văzut în cursul sesiunilor precedente, actori pe scena violenţei 

sunt diferite persoane. Copiii şi adolescenţii sunt uneori victimele principale ale violenţei în familie, iar riscul 

este foarte mare ca ei să devină, la vârsta adultă, potenţiali agresori sau să îşi prelungească statutul de victimă. 

Această sesiune începe un nou modul, ultimul din cursul nostru. Vom analiza împreună fenomenul violenţei în 

familie din perspectiva victimelor copii/adolescenţi.   

2.  Violenţa în familie cazul adolescenţei 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe 

Timp estimat: 30 min. 

 

Formatorul împarte grupul în patru echipe. Fiecare echipă primeşte o foaie de flipchart şi markere colorate.  

Instructaj 

Sunt numeroase situaţiile în care persoane de vârsta voastră pot deveni victime ale violenţei în familie. Chiar dacă 

violenţa are forme mai subtile, cum ar fi cea economică sau socială, există uneori un dezechilibru de putere pe care unii 

părinţi (sau alte persoane adulte din intimitate) îl exploatează.  

În următoarele 20 de minute, analizaţi în echipa voastră care sunt situaţiile cu care voi sau cei de aceeaşi vârstă cu voi 

s-ar putea confrunta. Folosiţi, pentru această activitate, fişele de lucru pe care le-aţi completat în sesiunile precedente.  

Apreciaţi dacă, în cazul violenţei împotriva adolescenţilor, este vorba despre inegalităţi de gen sau inegalităţi de putere.  

Discutaţi apoi care ar putea fi posibilele modalităţi de a contracara aceste forme de violenţă.  

În timpul prezentărilor, formatorul centralizează rezultatele pe o foaie de flipchart, comentează şi apreciază observaţiile 

cursanţilor. Este important ca, la finalul activităţii, să fie puse în evidenţă cât mai multe situaţii de violenţă – inclusiv 

violenţa între adolescenţi din cursul întâlnirilor amoroase, violenţa între fraţi şi violenţa dintre persoane de acelaşi gen 

(mama asupra fiicei sau tatăl asupra fiului).  

3. Avantajele şi dezavantajele autodezvăluirii 

Formula de lucru: activitate cu întregul grup. 

Timp estimat 15 min. 

 

Formatorul lansează următoarea temă de discuţie: 

De multe ori, victimele violenţei în familie se consideră neputincioase, nu au încredere că ar putea să obţină un ajutor 

consistent şi se tem de repercusiunile care ar putea să existe în momentul în care şi-ar recunoaşte statutul de victimă. În 

activitatea precedentă, am discutat despre victimele adolescente. Legat de acestea, vă propun un exerciţiu de grup în 

care să analizăm avantajele şi dezavantajele recunoaşterii statutului de victimă a violenţei în familie. Fiecare dintre voi 

are în caietul cu fişe de lucru o listă cu posibile domenii care ar putea influenţa dezvăluirea statutului de victimă. Unele 

persoane se tem să recunoască acest lucru în faţa prietenilor, altele în faţa unor persoane străine (cum ar fi medicul de 

familie, dirigintele, consilierul şcolar etc.). Vă rog să reţineţi situaţiile despre care am discutat şi să identificaţi, pentru 

fiecare domeniu, cât mai multe avantaje şi dezavantaje care pot surveni în urma dezvăluirii. Fiecare opinie este 
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valoroasă, de aceea recomandarea mea este să nu criticaţi opiniile altora. Problema dezvăluirii este una personală şi nu 

are o soluţie unică.  

 

În timp ce participanţii formulează opinii, formatorul le notează simultan pe trei foi de flipchart, care cuprind cele trei 

mari domenii propuse familie, prieteni şi apropiaţi, persoane care pot să ofere asistenţă.  

La finalul activităţii, formatorul formulează concluziile care se desprind din analiza opiniilor şi apreciază deschiderea şi 

colaborarea membrilor grupului. 
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Violenţa în Familie: „Cazul Adolescenţei” 

Fişă de lucru 

 

Completaţi următoarele secţiuni: 

 

1. situaţii în care un adolescent este victimă a violenţei în familie 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. agresorii, în situaţiile de mai sus 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Pentru fiecare situaţie, răspundeţi la următoarele întrebări: 

 Dacă aş fi victimă în situaţia respectivă, aş avea posibilitatea de a mă apăra sau de a rezolva situaţia în aşa fel 

încât să nu existe o vătămare fizică sau psihologică? 

 

 Situaţia este generată de o inegalitate de putere între victimă şi agresor sau de o inegalitate de gen? 

 

 Victimele sunt mai degrabă băieţi sau fete? Agresorii sunt mai degrabă femei sau bărbaţi? (Analizaţi perspectiva 

de gen în funcţie de perspectiva voastră asupra fenomenului).  
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Avantajele şi dezavantajele dezvăluirii 

Fişa de lucru 

 

Afirmarea statutului de victimă a violenţei în familie poate să fie un lucru dificil pentru oricine. Pornind de la situaţiile 

identificate în activitatea prezentă, care sunt avantajele şi dezavantajele dezvăluirii acestui statut în trei domenii 

importante – familia, prietenii şi persoanele care pot oferi un ajutor specializat (medicul de familie, psihologul, 

consilierul şcolar, poliţistul etc.)? 

 

DOMENIUL FAMILIEI (persoane cu care persoana trăieşte sub acelaşi acoperiş sau membri ai familiei lărgite – 

bunici, unchi, verişori etc.) 

Avantaje Dezavantaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENIUL PRIETENILOR ŞI AL PERSOANELOR APROPIATE (prietenul/prietena, grupul de prieteni şi colegi 

apropiaţi etc.) 

Avantaje Dezavantaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENIUL PERSOANELOR DE ASISTENŢĂ (consilier psihologic, medic de familie, psiholog, profesor, poliţist 

etc.) 

Avantaje Dezavantaje 
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Tipul sesiunii: 

Implicarea personală în domeniul violenţei în familie 

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O4.2.1. să exprime disponibilitatea de implicare în acţiuni de prevenire sau 

de combatere a violenţei în familie  

O4.2.2. să decidă asupra domeniului şi a gradului de implicare personală în astfel de acţiuni 

O4.2.3. să realizeze în echipe planuri de intervenţie (proiecte) 

O4.2.4. să iniţieze echipe - nucleu de schimbare a mentalităţilor privind violenţa în familie. 

Resurse necesare: 

 Fişa de lucru – „Facem planuri de acţiune”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, ceas. 

 

Scenariul sesiunii: 

Sesiunea debutează cu o discuţie în grup legată de implicare personală în prevenirea violenţei în familie. Formatorul 

propune o activitate pe subgrupe, în care fiecare echipă trebuie să-şi desemneze un posibil domeniu de implicare. 

Sesiunea se încheie cu o serie de sfaturi practice de abordare a persoanelor care sunt victime ale violenţei în familie.   

Recomandări pentru formatori: 

Pentru această sesiune, formatorul invită participanţii să folosească fişele de suport teoretic şi de lucru completate în 

modulele anterioare. Vor fi încurajate iniţiativele concrete ale participanţilor şi, eventual, planificate discuţii individuale 

sau pe echipe pentru a realiza un plan de acţiune. Este importantă crearea unei premise de sprijin pentru aceste iniţiative 

(de exemplu, formatorul să anunţe direcţiunea şcolii despre iniţiativă, să vorbească cu profesorii sau consilierii şcolari, să 

comunice iniţiativa părinţilor etc.). 

 

1. Activitate introductivă 

Timp estimat: 5 min. 

  

Formatorul anunţă tema şi obiectivele sesiunii. În cazul în care este posibil ca o parte dintre participanţi să devină 

formatori de opinie pe problematica violenţei în familie, formatorul poate anunţa acest obiectiv, cu condiţia ca 

participanţii să nu se simtă sub stresul unei examinări. Criteriile de selecţie trebuie anunţate de la bun început acestea nu 

se vor baza pe achiziţia de cunoştinţe, ci, mai degrabă, pe motivaţia de a participa la activitate şi pe gradul de implicare şi 

setul atitudinal existent. 

 

Introducere:  

În primele trei module, am discutat o serie de noţiuni care ne-au permis, pas cu pas, să descoperim ce înseamnă violenţa 

în familie. În cursul acestei sesiuni, vom aplica cunoştinţele la realitatea de zi cu zi – vom discuta despre posibilitatea ca 

voi să deveniţi agenţi ai schimbării de mentalităţi. Mă aştept ca unii dintre voi să producă schimbări în contextul lor de 

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5 min. 
 - 10 min. 
 - 35 min. 
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viaţă, să abordeze subiectul violenţei în familie cu cei din jur, să ofere un set minim de informaţii unor victime ale 

violenţei în familie.  

2. Culegem informaţii 

Formula de lucru: activitate cu întregul grup. 

Timp estimat: 10 min. 

 

Formatorul se adresează întregului grup, lansând discuţia asupra implicării participanţilor în domeniul prevenirii violenţei 

în familie: 

Până acum, am discutat despre „CE SE POATE FACE!” (formatorul scrie această sintagmă pe tablă). De acum, înainte 

vom discuta despre „CE POT FACE EU?!” (şi această întrebare este notată). După toată activitatea de până acum, care 

credeţi că ar putea fi acele iniţiative sau acţiuni cu care aţi putea participa la prevenirea sau la combaterea 

fenomenului? Suntem în faza strângerii de informaţii, aşa că fiecare propunere este binevenită, iar rugămintea mea este 

să nu criticăm opiniile sau luările de cuvânt ale colegilor. 

Pentru următoarele aproximativ 10 minute, formatorul centralizează propunerile participanţilor.  

 

3. Facem planuri de acţiune 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 35 min.  

 

Formatorul împarte grupul în patru echipe. Fiecare echipă primeşte o fişă de lucru, o foaie de flipchart şi markere. 

Instructaj 

Aşa cum am observat din propunerile voastre, există numeroase modalităţi de a vă implica în domeniul prevenirii 

violenţei în familie. Orice implicare cere însă stabilirea unor obiective, un demers, o serie de resurse şi o desfăşurare în 

timp.  

În fişele de lucru „Facem planuri de acţiune” aveţi câteva sugestii de posibile iniţiative care sunt la îndemâna voastră. 

Pentru un exerciţiu care vă va ocupa următoarele 20 de minute, alegeţi una dintre temele propuse sau imaginaţi o 

acţiune nouă şi planificaţi această acţiune, folosindu-vă de întrebările din fişa de lucru. 

 

După încheierea timpului alocat pentru activitate, formatorul organizează o sesiune feedback de 15 minute cu tot grupul. 

Fiecare plan de acţiune este analizat de către grup din punct de vedere al realismului, al originalităţii şi al utilităţii sale. 

Ca variantă, feedback-ul grupului poate să fie de tip catenă – fiecare echipă jurizează planul de acţiune al următoarei 

echipe, dând calificative.  

În cazul în care echipele propun activităţi care implică contactul direct cu victimele violenţei în familie, formatorul 

insistă pe importanţa supervizării acestei iniţiative de către un profesionist (fie un membru ONG, fie un consilier şcolar). 

 

 



 
  

141 

Facem planuri de acţiune 

Fişă de lucru 

 

Model de lucru 

 Cine participă? Cine sunt responsabilii? 

 Cine beneficiază de aceste acţiuni? 

 Care sunt obiectivele acţiunii? Care sunt rezultatele estimate? 

 Care este durata de timp/intervalul de timp? 

 Care sunt resursele necesare? (informative, materiale, umane, de timp) 

 De unde se preconizează că vor fi procurate/accesate resursele? 

 Este iniţiativa supervizată de către cineva? Este nevoie de această supervizare? 

 

Dintre posibilele domenii în care vă puteţi implica, mai jos sunt enumerate câteva: 

 Acţiuni de voluntariat în cadrul unei organizaţii neguvernamentale. 

 Organizarea de campanii informative în şcoală/în cartier/în oraş etc. 

 Constituirea unor reţele informale de prevenire a violenţei în familie (cu elevi din alte şcoli, cu consilieri şcolari, 

profesori, părinţi etc.). 

 Organizarea de programe educaţionale cu alţi elevi (folosind modelul educaţie pentru covârstnici). 

 Organizarea de întâlniri informative cu părinţii. 

 Intervenţia, la faţa locului, în cazuri de violenţă în familie. 

 Crearea unei rubrici permanente în revista şcolii, care să conţină materiale informative despre violenţa în 

familie. 

 Alte domenii. 

  

Alegeţi unul dintre aceste domenii şi faceţi un plan de acţiune pe modelul prezentat! 
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Tipul sesiunii: 

Implicare personală în domeniul violenţei în familie  

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O4.3.1. să stabilească, în echipe de gen şi în forma unui document scris, 

care sunt aşteptările şi angajamentele faţă de partenerii de sex opus 

O4.3.2. să proiecteze în viitor familia ideală şi relaţia cu partenera/partenerul. 

Resurse necesare: 

 Fişa de lucru - „Angajamente SRL”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, ceas. 

 

Scenariul sesiunii: 

Sesiunea începe cu o activitate în care participanţii sunt invitaţi să vorbească despre cum îşi imaginează viitoarea lor 

familie. Apoi, într-un cadru festiv, participanţii îşi vor lua solemn „angajamente” asupra felului în care se vor comporta 

faţă de sexul opus, precum şi o serie de solicitări legate de stabilirea unei relaţii trainice.    

Recomandări pentru formatori: 

În cursul acestei sesiuni, referirile la domeniul violenţei în familie sunt indirecte. Cu toate acestea, atunci când, în cazul 

discuţiilor sau în cazul activităţii „Angajamente SRL”, participanţii vor face referire la neacceptarea violenţei în familie, 

acest lucru va fi apreciat pozitiv de către formator.  

 

1. Activitate introductivă 

Timp estimat: 5 min. 

 

Introducere:  

La un moment dat, vă veţi pune problema formării  unei familii. Ne vom îndepărta puţin de domeniul violenţei în familie, 

fără a-l ignora, şi vom discuta despre viitoarea voastră familie. Imaginaţi-vă cum v-aţi dori să arate viitoarea familie şi 

cum vă aşteptaţi să se comporte partenerul/partenera faţă de voi. Cu acest vis vom pune o mică piatră la temelia 

viitorului vostru.  

 

2. Familia mea 

Formulă de lucru: activitate pe subgrupe/perechi. 

Timp estimat: 10 min. 

 

Formatorul împarte grupul în perechi sau în subgrupe de trei persoane. Ideal ar fi ca membrii perechilor să fie de sex 

opus sau, în cadrul subgrupelor, să fie cel puţin o persoană de sex diferit. Participanţii sunt solicitaţi să dea frâu liber 

imaginaţiei şi să povestească, pe rând, despre cum îşi imaginează că va arăta viitoarea lor familie. După scurgerea 

timpului (10 minute), participanţii se reunesc în grupul mare şi sunt rugaţi să caracterizeze proiecţia în viitor a familiei 

printr-un singur adjectiv (cum ar fi „îmi doresc să am o familie calmă”).  

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5 min. 
 - 10 min. 
 - 35 min. 
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3. – „Angajamente SRL” 

Formula de lucru: activitate cu întreg grupul/pe subgrupe. 

Timp estimat 35 min. 

 

Instructajul pentru această activitate ar putea fi următorul: 

Sunteţi la început de drum, dar peste o vreme (vouă s-ar putea să vi se pară o etapă foarte îndepărtată) vă veţi întemeia 

propria familie. Pentru această viitoare familie, veţi face astăzi ceva. 

În partea stângă a sălii se vor grupa fetele, iar în partea dreaptă a sălii băieţii. Pentru următoarele 30 de minute, vă rog 

să scrieţi o listă de angajamente pe care vi le luaţi faţă de parteneri/prieteni, precum şi o listă de solicitări pe care le 

aveţi de la aceştia/acestea (oferta şi cererea). Puteţi să folosiţi şi hârtie colorată, decupaje ori alte elemente, care să 

facă mai atrăgătoare prezentarea voastră.  

În redactarea acestor angajamente şi solicitări, vă rog să aveţi în vedere informaţiile pe  care le-aţi obţinut despre 

familie şi despre violenţa în familie. Desemnaţi-vă un reprezentant care să ne prezinte rezultatul muncii voastre. 

Pentru a da momentului acesta greutatea cuvenită, ANGAJAMENTUL VA TREBUI SEMNAT DE FIECARE DINTRE 

VOI! 

 

După rezolvarea sarcinii, formatorul invită purtătorii de cuvânt în faţa grupului reunit să prezinte angajamentele 

respective.  

Formatorul felicită echipele, face aprecieri referitoare la conţinutul angajamentelor şi invită participanţii la o discuţie 

liberă despre lucrul în cele două echipe – ce au simţit când au redactat textul, în ce măsură cred că îşi vor aminti peste un 

an, peste doi sau peste cinci ani de respectivul angajament, cum ar putea face să aibă acces la document atunci când îşi 

vor întemeia o familie etc. 
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Angajamente SRL 

Fişă de lucru 

 

 

Sunteţi într-un moment foarte special, când trebuie să redactaţi, cât mai sugestiv posibil, un angajament faţă de 

membrii/membrele echipei din faţa voastră (constituită din persoane aparţinând sexului opus). 

 

Aceste angajamente se referă la voi şi la viitoarea voastră familie. Sunt lucruri importante pe care vreţi să le transmiteţi, 

lucruri care vreţi să se întâmple în viitorul vostru. Folosiţi informaţiile pe care le-aţi obţinut pe parcursul întâlnirilor 

anterioare despre ceea ce înseamnă o familie funcţională şi disfuncţională.  

 

Atunci când redactaţi angajamentul, faceţi referire la felul în care voi nu veţi deveni actori pe scena violenţei în familie. 

Specificaţi echipei din faţa voastră cum se va întâmpla acest lucru.  

 

Reflectaţi foarte bine la ce vă angajaţi. Voi semnaţi documentul!  
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Tipul sesiunii: 

Apreciere finală 

 

Obiective operaţionale: 

În urma acestei sesiuni, participanţii vor putea 

O1. să evalueze activităţile desfăşurate în cursul fiecărei sesiuni parcurse anterior 

O2. să aprecieze activitatea fiecărui participant la program într-un mod simbolic. 

 

Resurse necesare:  

 Fişa de lucru: „Drumul nostru”; 

 Flipchart, foi de flipchart, markere colorate, ceas; 

 Reviste ilustrate pentru adolescenţi (Bravo, Popcorn etc.). 

 

Scenariul sesiunii:  

În cursul acestei sesiuni, participanţii vor fi solicitaţi să parcurgă drumul înapoi, sesiune cu sesiune, până la momentul 

prezent şi să menţioneze care sunt lucrurile importante pe care le „duc cu ei” în viaţa de zi cu zi. Totodată, în loc de 

rămas bun, formatorul va propune participanţilor o activitate în care aceştia să-şi împartă diplome, textul diplomelor 

făcând referire la evenimente care s-au petrecut în timpul întâlnirilor.   

 

Recomandări pentru formatori:    

Activităţile din această sesiune trebuie să se desfăşoare într-un cadru cât mai relaxat şi mai destins. Formatorul va puncta 

pozitiv în special acele momente în care participanţii au trecut prin experienţe emoţionale intense (momente de auto-

dezvăluire, participări susţinute la activităţi, iniţiative etc.).  

 

1. Activitate introductivă 

Timp estimat 5 min. 

 

Sesiunea începe cu un exerciţiu de dinamizare a grupului. 

Introducere:  

Vă spuneam, la începutul întâlnirilor noastre, că am pornit într-o călătorie. Chiar dacă voiajul nostru continuă, 

echipajul cu care fiecare luăm viaţa în piept nu va fi cel din ultimele luni. Astăzi vom face un bilanţ al locurilor în care 

ne-am oprit, precum şi al evenimentelor şi al lucrurilor importante care s-au întâmplat pe parcurs.  

2.  Momente 

Formula de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 20 min. 

 

Participanţii primesc fişa de lucru „Drumul nostru”, care conţine 14 căsuţe (sesiunile cursului, excepţie făcând sesiunea 

introductivă şi cea în curs). Formatorul împarte grupul în patru echipe şi face următorul instructaj: 

Călătoria noastră a avut 15 staţii până în prezent - în faţa voastră aveţi o foaie cu cele 15 sesiuni. Vă rog să exprimaţi 

grafic (desene, simboluri, figuri) care a fost impactul fiecăreia asupra voastră. Este foarte important să negociaţi 

Complexitate:  
Implicare emoţională:  
Interactivitate:  
Timp estimat:  
 - 5 min. 
 - 20 min. 
 - 25 min. 
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între voi un simbol grafic care să reprezinte „spiritul” sesiunii. De asemenea, pentru fiecare sesiune care a trecut, 

alăturaţi un adjectiv care vi se pare sugestiv pentru respectivul moment. Pentru această activitate, aveţi la dispoziţie 15 

minute.  

După expirarea timpului, formatorul invită purtătorii de cuvânt ai fiecărei echipe să treacă simbolul şi adjectivul pe o 

foaie mare de flipchart, împărţită în 15 căsuţe, întocmai ca în fişa de lucru. La încheierea acestei activităţi, formatorul va 

citi adjectivele şi va puncta aspectele importante care au avut loc în timpul sesiunilor. 

3. Diplome de onoare 

Formulă de lucru: activitate pe subgrupe. 

Timp estimat: 25 min. 

 
Participanţii se reîntorc în echipe. Formatorul împarte participanţilor materiale (reviste pentru tineri, foarfece, hârtie 

colorată, lipici etc.) şi face următorul instructaj: 

Suntem într-un moment, într-adevăr, foarte important. Fiecare dintre noi va primi o diplomă pentru că a parcurs această 

călătorie. Regula decernării acestor diplome este următoarea: echipa 1 va oferi diplome membrilor echipei 2 ş.a.m.d. 

Treceţi în revistă activitatea colegilor din echipa următoare. Gândiţi-vă care au fost momentele importante sau hazlii, 

emoţionante sau de curaj. Fiecare dintre voi va primi o diplomă. Folosiţi-vă de materialele care v-au fost puse la 

dispoziţie în aşa fel încât toţi să ţineţi această diplomă la loc de cinste pe perete.  

Pentru activitate, grupul are la dispoziţie 25 de minute. Apoi fiecare echipă înmânează diplomele participanţilor. 
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Drumul nostru 

Fişă de lucru 

 

 Simbol Adjectiv 

Sesiunea 1.1. 

 

  

Sesiunea 1.2. 

 

  

Sesiunea 1.3. 

 

  

 

Sesiunea 1.4. 

 

  

Sesiunea 2.1. 

 

  

Sesiunea 2.2. 

 

  

Sesiunea 2.3. 

 

  

Sesiunea 3.1. 

 

  

Sesiunea 3.2. 

 

  

Sesiunea 3.3. 

 

  

Sesiunea 3.4. 

 

  

Sesiunea 4.1. 

 

  

Sesiunea 4.2. 

 

  

Sesiunea 4.3. 
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