
Chestionar pentru elevi 

 

În ultima vreme, în special prin contribuţia mass-media, mai multe acte de violenţă din mediul 

şcolar au fost discutate şi analizate. Ştim că există acte de violenţa între elevi , acte de violenţă 
îndreptate împotriva elevilor sau a profesorilor însă nu avem suficiente informaţii despre natura 

şi frecvenţa acestor acte de violenţă. De aceea vă rugăm să completaţi acest chestionar.  
1. Bifaţi în tabelele de mai jos care din următoarele forme de comportament le-aţi 
observat în şcoală în ultima lună: 
 

Comportament Frecvenţa     Frecvenţa     

 la elevi     la profesori     

 Nici 1- 3- 6- 11- Peste Nici 1-  3- 6- 11- Peste 
 o 2 5 10 20 20 o 2  5 10 20 20 

 dată ori ori ori ori  dată ori  ori ori ori  

Tonul ridicat              

Tachinare              

Ironie              

Porecle /              

etichetări              

Insulte              

Înjurături /              

cuvinte obscene              

Intimidări /              

ameninţări              

Scuipături              

Atingeri nedorite              

Pălmuire              

Îmbrâncire              

Trântire              

Aruncarea cu              

obiecte              

Deposedarea de              

obiecte personale              

Imobilizare              

Lovire / tras de              

păr              

Deteriorarea /              

distrugerea de              

obiecte              

Eliminarea x x x X x X        

elevilor de la ore              

de către profesori              

Refuzul elevilor       x x  x x x x 
de a-şi îndeplini              

sarcinile              

Indisciplină la       x x  x x x x 
ore              



 
 
 
 

 

2. Bifează în tabelele de mai jos care din următoarele forme de comportament au fost 

îndreptate împotriva ta: 

Comportament De către elevi    De către profesori   

 Nici 1-  3- 6- 11- Peste Nici 1- 3- 6- 11- Peste 
 o 2  5 10 20 20 o 2 5 10 20 20 

 dată ori ori ori ori  dată ori ori ori ori  

Tonul ridicat              

Tachinare              

Ironie              

Porecle /              

etichetări              

Insulte              

Înjurături /              

cuvinte obscene              

Intimidări /              

ameninţări              

Scuipături              

Atingeri nedorite              

Pălmuire              

Îmbrâncire              

Trântire              

Aruncarea cu              

obiecte              

Deposedarea de              

obiecte personale              

Imobilizare              

Lovire / tras de              

păr              

Eliminarea x x  x x x x       

elevilor de la ore              

de către profesori              

Refuzul elevilor        x x x x x x 
de a-şi îndeplini              

sarcinile              

Indisciplină la        x x x x x x 
ore              



Bifează în tabelele de mai jos care dintre următoarele comportamente le-ai practicat fie în 

general, fie faţă de colegi sau profesori:  

Comportament Faţă de colegi    Faţă de profesori    

 Nici 1- 3- 6- 11- Peste Nici 1- 3- 6- 11- Peste 
 o 2 5 10 20 20 o 2 5 10 20 20 

 dată ori ori ori ori  dată ori ori ori ori  

Tonul ridicat             

Tachinare             

Ironie             

Porecle /             

etichetări             

Insulte             

Înjurături /             

cuvinte obscene             

Intimidări /             

ameninţări             

Scuipături             

Atingeri             

nedorite             

Pălmuire             

Îmbrâncire             

Trântire             

Aruncarea cu             

obiecte             

Deposedarea de             

obiecte             

personale             

Imobilizare             

Lovire / tras de             

păr             

Deteriorarea /             

distrugerea de             

obiecte             

Refuzul de ai             

îndeplini             

sarcinile             

Indisciplină la             

ore             

 


