
 

 

 

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 

Prioritatea de investiții 10i 

Obiective Specifice(O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 

Apelul de proiecte nr. 4 - Programul„Școală pentru toți” 

Titlul proiectului: “VINO LA ŞCOALĂ! PROIECT PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI 

CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA EDUCAŢIE 

Cod SMIS 2014+: 107549 

Beneficiar: Centrul de Instruire şi Consultanţă Labor 

Parteneri: Liceul Tehnologic Sfânta Ecaterina 

   Şcoala Gimnazială Alexandru Odobescu  

 

Activitatea 4. Activități pentru părinți 

Subactivitatea 4.3 Derularea programului educativ „Școala pentru părinți” (8 ateliere de educație 

parentală) 

 

Atelier 8. Prevenirea abuzului și efectele lui asupra copilului 

 

Tema cu numărul 8, ultima din seria de teme abordate în cadrul atelierelor educative 

pentru părinții copiilor înscriși în proiectul „Vino la școală!” este PREVENIREA ABUZULUI SI 

EFECTELE LUI ASUPRA COPILULUI.  

Violența reprezintă ameninţarea sau utilizarea intenţionată a forţei fizice sau a puterii 

asupra sinelui, altuia sau asupra unui grup ori comunităţi, care antrenează sau riscă puternic să 

antreneze un traumatism, un deces, o alterare psihologică, o dezvoltare precară sau privaţiuni. 

 



 

 

 

 

 

Violența împotriva copiilor acasa și în familie :  

Violența asupra copiilor foarte mici: poate cauza probleme de sănătate pe termen 

lung/moartea. De exemplu, zgâlțâirea unui bebeluș poate duce la leziuni ale creierului sau la 

moartea acestuia.  

Violența fizică: În cea mai mare parte, violența fizică asupra copiilor nu duce la moarte 

sau vătămare de durată. Este adesea întrebuințată pentru a-i face pe copii sa fie cuminți. 

Tratament și pedepse aspre se aplică peste tot în lume. Dar copiii spun că ar prefera măsuri de 

disciplină fără pedepse fizice sau umilitoare.  

Violența emotională: Deseori, familiile folosesc violența emoțională ca și violența fizică 

pentru a-i pedepsi pe copii. Insultele, apelativele urâte, amenințările, izolarea sau respingerea 

unui copil sunt toate forme de violență. 

Consecințe pe termen scurt și lung ale violenței emoționale  

Spre deosebire de abuzul fizic, ce lasă urme pe corpul unui copil, violența emoțională 

este mai subtilă și este mai greu de identificat, atât de victimă, cât și de alte persoane. Cu toate 

acestea, consecințele sale sunt la fel de devastatoare. Adesea, copiii care sunt supuși în mod 

repetat la acte de violență emoțională cresc cu credința că e ceva în neregulă cu ei. Acești copii 

internalizează cuvintele negative și acțiunile de agresiune împotriva lor și ajung să dea vina pe ei 

înșiși pentru abuzul la care sunt supuși. Cercetările au arătat că expunerea în copilărie la abuz 

emoțional are o serie de efecte pe termen lung, care îi afectează și la maturitate. Acestea includ 

printre altele: depresie, anxietate, stres posttraumatic, stimă de sine redusă, izolare și înstrăinare 

de alte persoane, dificultăți de atașament și de relaționare. 

 

Principalele forme de violenţă asupra copilului sunt: abuzul, neglijarea, exploatarea şi 

traficul de copii. 

Toate formele de violenţă asupra copilului pot fi comise de către părinţi, persoane cunoscute de 

copil sau străine acestuia, precum şi de alţi copii decât copilul victimă. 



 

 

 

 

 

Astfel, aceste acte se pot produce atât în familie, cât şi în instituţii publice ori private, adresate 

copilului şi/sau familiei, precum şi în afara acestora, de exemplu la locul de muncă. 

 

Negliarea reprezintă omisiunea voluntară sau involuntară a unei persoane care are 

responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o 

presupune îndeplinirea acestei responsabilităţi, care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a 

copilului şi poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, 

neglijare medicală, neglijare educaţională, neglijarea emoţională sau părăsirea 

copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de neglijare. 

Neglijarea se poate prezenta sub mai multe forme: 

 

1. neglijarea alimentară – privarea de hrană, absenţa mai multor alimente esenţiale pentru 

creştere, mese neregulate, alimente nepotrivite sau administrate necorespunzător cu vârsta 

copilului; 

2. neglijarea vestimentară – haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea mici, haine murdare, 

lipsa hainelor; 

3. neglijarea igienei – lipsa igienei corporale, mirosuri respingătoare, paraziţi; 

4. neglijarea medicală – absenţa îngrijirilor necesare, omiterea vaccinărilor şi a vizitelor de 

control, neaplicarea tratamentelor prescrise de medic, neprezentarea la programe de recuperare; 

5. neglijarea educaţională – substimulare, instabilitatea sistemului de pedepse şi recompense, 

lipsa de urmărire a progreselor şcolare; 

6. neglijarea emoţională – lipsa atenţiei, a contactelor fizice, a semnelor de afecţiune, a 

cuvintelor de apreciere; 

7. părăsirea copilului/abandonul de familie reprezintă cea mai gravă formă de neglijare. 

 

 



 

 

 

 

 

O alta forma de abuz asupra copiilor, una pe care uneori este posibil sa nici nu o 

constientizam, este legata de atribuirea diverselor adjective sau etichete, folosite cu scopul de a 

disciplina copilul si a-l determina sa se poarte frumos.  

 

Orice persoană are responsabilitatea sesizarii unei situații abuzive la care este martor, 

însă obstacolele care împiedică desfășurarea acestui proces sunt numeroase: toleranța socială 

ridicată față de violența împotriva copiilor, lipsa de încredere în autorități, lipsa de informație cu 

privire la obligativitatea acestui demers, lipsa pregătirii profesioniștilor care vin în contact cu 

copilul pentru identificarea și recunoașterea semnelor abuzului, blocaje inter/intra instituționale. 

Mai mult decât atât, mentalități precum “nu e treaba mea să mă amestec în familia altuia” sau 

“nu știam că a lovi un copil este o ilegalitate, pe vremea mea asta însemna educație” transformă 

sesizarea unui comportament violent asupra copiilor într-o situație prea puțin probabilă. 

În egală măsură însă, aduți și copii, profesioniști sau membri ai comunității, ne spun cu 

descurajare: “Nu știu cum și unde poate fi sesizat un abuz asupra copiilor”. 

 

 



 

 

 

 

 

Cum procedăm dacă vedem un copil aflat într-o situație de abuz? 

Indiferent de contextul în care se petrece abuzul (în familie, pe stradă, la școală etc.), 

dacă situația la care ești martor este una de agresiune fizică sau emoțională care pune în pericol 

integritatea sau viața copilului (de exemplu, lovituri cu pumnii sau picioarele, care produc 

vătămări corporale, amenințări că va fi rănit, omorât, abandonat etc.),  cu impact traumatic 

asupra acestuia: 

 Apelează serviciul de urgență 112 (Poliția), serviciul de securitate (dacă te afli 

într-o instituție, magazin etc.) sau orice altă persoană aflată în măsură să 

consemneze evenimentul și să solicite identificarea adultului agresor și a copilului 

victimă. La venirea autorităților abilitate, poți da o declarație în calitate de 

martor.  

 Sună la 116 111, numărul Asociației Telefonul Copilului. În urma sesizării tale, 

serviciile sociale fie vor merge în familia copilului, fie vor contacta asistentul 

social din localitatea de domiciliu şi vor efectua o anchetă socială în urma căreia 

se vor decide consecințele ce pot fi aplicate părintelui abuzator. 

 Sună la Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

(DGASPC), care funcţionează în fiecare judeţ şi în fiecare sector din Bucureşti 

(lista de telefoane este aici) sau către Serviciile Publice de Asistenţă Socială 

(SPAS) din localitatea respectivă. Aceste servicii sunt de obicei apelate când e 

vorba despre abuzuri repetate despre care știi că se petrec într-o familie de vecini, 

prieteni, rude ai unor prieteni.  

 

 

Semnele abuzului la copil 

Victimele abuzului se feresc, în general, de a dezvălui relele tratamente la care sunt 

supuse. Agresorii au tendința de a aduce amenințări severe persoanelor prejudicate, pentru a se 

asigura că faptele lor vor rămâne nedescoperite și nepedepsite, așa încât, de teamă, acestea 

păstrează tăcerea. 

 

             Există însă câteva indicii care pot semnala prezența abuzurilor asupra copilului – 

schimbarea bruscă a comportamentului, scăderea subită a performanțelor școlare pe fondul 

http://www.copii.ro/activitate/institutii-la-nivel-local/contacte-dgaspc/


 

 

 

 

 

dificultăților de învățare, atitudinea retrasă și temătoare, punctualitatea exagerată (vine la școală 

întotdeauna mai devreme și pleacă ultimul, manifestând indirect dorința de a nu se întoarce 

acasă). 

Urmăriți în continuare și alte semne ale violenței asupra copilului, în funcție de tipul de abuz. 

Copilul abuzat fizic: 

 prezintă vânătăi pe corp, arsuri nejustificate, tăieturi, fracturi; 

 absentează de la școală, iar la întoarcere prezintă cicatrice sau urme ale unor vânătăi; 

 manifestă o atitudine constant temătoare, care se intensifică în prezența părinților; 

 devine impulsiv și plânge atunci când trebuie să se întoarcă acasă; 

 tresare și se ferește de adulții care se apropie de el.  

Copilul abuzat emoțional: 

 prezintă schimbări extreme de comportament, care se petrec pe neașteptate; 

 are o atitudine protectoare cu alți copii, specifică adulților; 

 prezintă mișcări obsesiv-compulsive, caracteristice copilului mic: se leagănă, își îndreaptă 

ritmic capul înainte și înapoi; 

 are întârzieri semnificative în dezvoltarea fizică și emoțională, față de restul copiilor de 

aceeași vârstă; 

 manifestă lipsă totală de atașament față de părinte. 

Copilul abuzat sexual: 
 prezintă dificultăți de mers și nu poate sta în poziția șezut; 

 refuză din senin să se schimbe în trening de față cu colegii săi și să participe la ora de educație 

fizică; 

 prezintă modificări substanțiale de apetit alimentar; 

 are cunoștințe inadecvate pentru vârsta sa despre sex; 

 este diagnosticat cu o boală venerică; 

 se atașează foarte repede de străini. 

Copilul neglijat: 

 absentează nemotivat de la școală; 

 cere sau fură mâncare și bani de la alte persoane; 

 nu beneficiază de îngrijiri și tratamente medicale atunci când are nevoie; 

 nu poartă ochelari de vedere sau aparat dentar, în ciuda nevoii sale stringente; 

 are de cele mai multe ori o vestimentație murdară, uzată și nepotrivită ca mărime; 

 consumă alcool și alte substanțe pentru adulți.  

 

 

Întocmit,  

Expert formare Centrul de Instruire și Consultanță LABOR 

Marin Ioana Emilia  


