
 
 

Scopul acestui chestionar este de a studia în  profunzime fenomenele legate de violenţa 

şcolară, pentru a oferi elevilor ocazia de a-şi exprima opinia într-un mod anonim şi de a le oferi 

şansa la un mediu educaţional sigur cu cât mai puţine evenimente care le-ar putea afecta 

dezvoltarea fizică şi emoţională. Obiectivul principal este de a descoperi cauzele ce generează 

abuzurile în interiorul instituţiilor de învăţâmânt în vederea elaborării unor modalităţi adecvate 

de intervenţie cu scopul de a diminua comportamentele violente din şcoli. 

 

 Chestionar 

1. Ai primit vreodată observaţii/sancţiuni din cauza comportamentului inadecvat în şcoală? 

a. Da 

b. Nu 

2. Ai fost vreodată martoriul unui comportament agresiv la şcoală? 

a. Da 

b. Nu 

3. Ai fost victima agresivităţii în şcoală? 

a. Da 

b. Nu 

4. În ce a constat comportamentul agresiv  la care ai luat parte? 

a. Violenţă fizică 

b. Violenţă verbală 

5. Cine a fost agresorul? 

a. Elev 

b. Profesor 

6. Evenimentul a avut loc între:  

a. Elev - elev 

b. Elev - profesor 

c. Profesor – profesor 



 
7. Ai fost martorul/victima unei forme de agresiune din partea profesorilor? 

a. Da 

b. Nu 

8. Care din următoarele comportamente sunt cele mai frecvente forme de manifestare a 

agresivităţii  îndreptată către profesor? 

a. Indisciplina la ore 

b. Injuriile 

c. Lovirile 

d. Deteriorarea materialelor didactice 

e. Neîndeplinirea sarcinilor de lucru 

f. Altele ...................................................................... 

9. Ai fost martorul formelor de agresiune din partea elevilor către profesori? 

a. Da  

b. Nu  

10. Ai fost iniţiatorul vreunei forme de agresiune îndreptată către profesori? 

a. Da 

b. Nu 

11. Cum reacţionezi atunci când eşti victima/martorul unui conflict? 

a. Anunţi un profesor, directorul sau paznicul unităţii de învăţământ 

b. Răspunzi la fel de agresiv 

c. Eşti indiferent dacă nu eşti victima 

d. Încerci să aplanezi conflictul 

12. Care consideri că ar fi cea mai potrivită sancţiune în cazul unui eveniment soldat cu 

violenţă verbală? 

a. Scăderea notei la purtare 

b. Exmatriculare 

c. Activităţi de reeducare 

d. Consiliere psihopedagogică 

e. Amendă aplicată părinţilor 

f. Păsuirea agresorului dacă promite că astfel de evenimente nu vor mai avea loc 



 
13. Care consideri că ar fi cea mai potrivită sancţiune în cazul unui eveniment soldat cu 

violenţă fizică? 

a. Scăderea notei la purtare 

b. Exmatriculare 

c. Activităţi de reeducare 

d. Consiliere psihopedagogică 

e. Amendă aplicată părinţilor 

f. Păsuirea agresorului dacă promite că astfel de evenimente nu vor mai avea loc 

g. Altele ................................................................................................................... 
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