
Motive bune 
pentru o educatie 

fara violenta

De gandit pentru 
parinti si pedagogi

Informatii pentru adulti 
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Inca din 1989 a fost interzisa violența in educatie in Austria. Convenția 
Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, pe care a semnat-o și 
Austria, există de la fel de mult timp. A fost a patra tara din lume - după 
Suedia, Finlanda și Norvegia - din cele 54 de state care fac parte în 
prezent, care și-a asumat un rol important de pionierat. Din 2011, dreptul 
copilului la protecție împotriva violenței a fost consacrat, de asemenea, 
printr-o lege constituțională federală. Cu toate acestea, mult prea mulți 
copii și tineri încă au parte de violență în familiile lor. Violența lasă 
cicatrici pe viață, distruge încrederea în sine și în relațiile cu ceilalți, 
violența îmbolnăvește. Protejarea copiilor de toate formele de violență 
trebuie să fie una dintre prioritatile de varf în societatea noastră.

Nu exista „unde dai 
creste“!

Motive bune pentru o 
educatie fara violenta

Peste 30 de ani de interzicere a violetentei in educatie!

Dezvoltarea copilului
Copiii care cresc fara violenta/
nu au parte de violenta sunt mai 
curajosi, au mai multa incredere 
in ei si pot lega mai usor relatii, 
relationeaza mai usor.



relatia părinte-copil și crește riscul 
de îmbolnăvire.

Interzis
Orice violență în educație este 
interzisă prin lege în Austria! 
Aceasta include insulte, denigrare 
și neglijență.

Invatam din greseli
Orice om greseste. Din păcate, 
în cultura noastră nu pretuim 
greselile, ci le sancționăm. Dar la 
fel ca și adulții, copiilor ar trebui 
să li se permită să greșească. 
Pedeapsa nu ajută copilul să facă 
ceea ce trebuie. Un copil își poate 
schimba comportamentul prin 
explicații scurte și clare despre 
cum să procedeze corect în viitor 
și prin propriul exemplu.

Relaxare/Pauza
Chiar si parintii pot fi coplesiti. 
Luati-va timp, luati-va o scurta 
pauza inainte sa explodati.

Cereti ajutor
In educatia propriilor copii se 
poate ajunge la limite. Nu este un 
semn de esuare atunci cand cerem 
ajutorul daca nu mai stim cum sa 
procedam in viitor ci un semn de 
curaj si putere!

Umilinta 
Orice forma de violenta asupra 
unui copil este un atac la demni-
tatea sa.

Efectul de invatare
Copiii care sunt loviti cred ca este 
in regula sa le faci rau celor din 
jur. Ei invata deci sa isi rezolve 
problemele prin agresivitate.

Efectul exemplului
Noi suntem exemple de urmat pen-
tru copiii nostri! Aratati-le copiilor 
dumneavoastra cum sa reactioneze 
corect in situatii critice.

Consecinte grave
Consecințele psihologice și fizice 
ale violenței continuă până la 
vârsta adultă. Cine a suferit din 
cauza violenței în copilărie are mai 
târziu adesea nevoie de ajutor și 
sprijin profesional. De asemenea, 
crește pericolul ca violența trăită 
să fie transmisă mai departe 
asupra propriilor copii fără 
reflecta, dupa deviza: „Nici mie nu 
mi-a făcut vreun rău”.

Frica
Violența generează frică. Frica 
paralizează corpul și mintea. Frica 
constantă creează stres, distruge 
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Informatii pentru adulti 

Ajutor și informații:
pentru copii, adolescenți și tineri 
adulți
Avocatul pentru copii și tineret (kija) 
Salzburg
Fasaneriestrasse 35, 5020 Salzburg
Telefon: 0662 430 550
kija@salzburg.gv.at www.kija-sbg.at

Biroul regional kija Innergebirg
Tel: 0664 611 6636
kija.innergebirg@salzburg.gv.at
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Intocmit dupa dosarul cu același nume 
de la Avocatul Copiilor și Tineretului din 
Austria Superioară


