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Ma respecti, te respect!
In cadrul acestui liceu desfasuram proiectul Ma respecti, te
respect! care face parte dintr-un proiect mai mare “ Tineri pentru
democratie. Ce inseamna sa fii cetatean activ ”, finantat de Ambasada
SUA la Bucuresti prin programul Democracy Small Grants.
Proiectul Ma respecti, te respect! are ca scop constientizarea
elevilor si a profesorilor de situatiile in care la clasa este atins respectul
de sine. Dreptul la respect si demnitate este un drept fundamental al
omului asa cum apare in Articolul 1 din Declaratia universala a
drepturilor omului.
Avand acest scop, in perioada 12-30 martie, am aplicat un
chestionar prin intermediul caruia am dorit sa aflam exemple concrete
in care a existat lipsa de respect la clasa in cadrul liceului.
In chestionar am solicitat descrierea unei situatii in care elevul
nu a fost respectat de catre profesor si una in care profesorul nu a fost
respectat de catre elev. Chestionarul a fost aplicat la clasele IX-XII din
acest liceu. Au fost completate mai mult de 100 de exemplare.
Mentionam ca au fost persoane care nu au dorit sa completeze acest
chestionar de frica. Acest fapt este foarte bine evidentiat de o clasa la
care doar o singura persoana a dorit sa completeze chestionarul.
In paginile acestui material veti regasi cele mai frecvente situatii
din raspunsurile la chestionar, asa cum au fost redate de elevi, in care
este descrisa lipsa de respect la clasa fata de elev si fata de profesor si
replici utilizate in astfel de situatii.
Material elaborat de Alina Gherman
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Situatii in care elevul nu a fost respectat de catre profesor
1) Cand iesea un elev la tabla si nu stia sa faca ce trebuia sau nu facea
cum isi dorea profesorul, acesta isi bate joc de el, de familia lui, de locul natal. Ii
adresa cuvinte jignitoare.
2) Elevul este scos la tabla, nu stie sa rezolve problema sau face o
greseala. Profesorul striga la elev, il numeste prost sau idiot iar elevul se
blocheaza si nu mai reuseste sa se concentreze.
3) Adresare necuviinciasa, de exemplu: arati ca un”enfant de la rue”; daca
cer sa imi explice inca o data, face aluzie ca sunt greu de cap. Mi s-a zis ca sunt
gras pe un ton care i-a facut pe toti sa rada.
4) In momentul in care un domn professor a intrat in toaleta fetelor fara
preaviz. Acest act poate fi considerat atentat la intimitatea si integritatea fizica si
morala a elevelor.
5) Consider ca elevii nu au fost respectati de profesorul care, in timpul
orei vorbeste la telefon. Adica: ii suna telefonul, se opreste din predarea lectiei si
raspunde, apoi peste alte cateva minute iar ii suna telefonul, iar se opreste din
predat si iese afara sa vorbeasca. Si toate astea s-au intamplat de 3-4 ori in
timpul unei ore. Consecinta e ca nu am mai inteles nimic din lectia aceea.
6) In prima zi de liceu (cls a 9-a) baietii s-au pus intr-o parte a clasei iar
fetele in cealalta parte; iar intre baieti era unul cu parul lung. Acel profesor, care
ne vedea pentru prima oara, a observat aceasta aranjare in banci si a spus:”ba
nu, este si o fetita in partea cu baietii!”, desi si-a cerut vag scuze, nu a fost
adecvat pentru inceputul anului scolar. Daca era chiar nemultumit putea sa-si
spuna parerea fara ironii batjocoritoare.
7) Au fost odata ca niciodata doi elevi dintr-o oarecare clasa. Cei doi elevi
au fost pe parcurscul week-endului intr-o excursie cu o alta profesoara din
scoala decat diriginta lor. Luni dupa ce s-au intors din excursie diriginta lor i-a
intrebat: ”Cum v-ati permis sa mergeti in excursie fara sa imi cereti voie?”. Apoi
i-a trecut la tabla si le-a dat o draga de problema nerezolvabila si i-a notat cu o
lebada (2). Aceasta profesoara minunata a mai facut si alte lucruri admirabile:
pedepsirea intregii clase in cazul in care unul dintre ei chiuleste.
8) Intr-o clasa la liceul nostru a fost o situatie in care profesorul a umilit o
eleva in fata clasei din cauza hainelor pe care le purta. Chiar daca fata era
imbracata decent profesorul a inceput sa-si bata joc de ea “ca nu-i stau bine
pantalonii”.
9) Pentru ca a iesit din clasa imediat dupa ce s-a sunat, o eleva a primit o
palma de la o profesoara. Un alt exemplu ar fi atitudinea necorespunzatoare a
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unei profesoare fata de toate fetele din clasa. Le facea in toate felurile, le
trimitea pe centura si le dadea note mici iar pe baieti ii respecta si aveau cele
mai mari note din clasa.
10) Un professor a intarziat la ora si apoi ne-a spus ca vom recupera in
cursul orei de sport intr-o alta zi. Cand a sosit ziua respectiva, ne-a reprosat ca
de ce nu am anuntat noi profesorul respectiv. Pana la urma nu era vointa
noastra sa tinem ora in locul orei de sport si ni s-a reprosat asta. Am fost foarte
revoltata.
11) De exemplu, un elev merita media 10 si aceasta ar fi iesit daca ar fi
primit la ultima lucrare 10 si nu 9. Tinand cont de faptul ca elevul avea un punct
in plus la profesorul respectiv putea sa primeasca nota 10 dar pana la urma nu
i-a fost dat punctul. Pe cand altui elev i-a iesit media 10 cu toate ca nu merita,
chiar si profesorul i-a spus ca nu a depus eforul necesar pentrut a avea aceasta
medie. Nu mi se pare corecta acesta preferinta a profesorului.
12) Profesorul B. avusese obiceiul sa-si bata joc de noi ori de cate ori nu ii
convenea ceva. Ne jignea ori direct, ori subtil, numindu-ne in fel si chip (”gazele
drogate”,”vaci furajate”,”rasturnatii din vale”etc). La un moment dat o colega de
clasa nu a mai rezistat acestui “tratament”si ii spusese sincer si pe cale
diplomatica faptul ca o deranjeaza atitudinea dansului si nu i se pare deloc
constructiva. Rezultatul: profesorul isi batuse joc de ea in fata intregii clase,
facand referiri aberante la sensibilitatea ei.
13) In timpul orei profesorul si-a permis sa numeasca anumiti elevi dupa
porecle nu dupa numele lor, cum ar fi normal. Referindu-se la aspectul lor fizic
care se pare ca nu i-a placut a creat aceste porecle:”maturoi”,”coada de matura”.
14) In cadrul unei ore profesorul a numit un anumit elev pentru a
raspunde la o intrebare. Elevul i-a adresat banala intrebare:”Eu?”. Reactia
profesorului a fost una total lipsita de respect, raspunzandu-i elevului cu
intrebarea: ”Mai vezi pe cineva mic, gras si cu chelari in clasa?”. Gradul de
inteligenta , dar si de educatie al profesorului se intelege de la sine.
15) Prin faptul ca un profesor vorbeste de greseala unui elev de-al lui la
alte clase ca sa-si faca ora mai haioasa, dand si numele.
16) Intr-una din ore, pe motiv ca nu ar fi atent la ora, domnul profesor a
insultat un elev dar acesta era nevinovat, nu era el cel care deranja ora ci colegii
din spatele lui. Domnul professor l-a acuzat pe el destul de dur, iar dupa prima
intamplare a existat si ora a 2-a in care acelasi elev a fost jignit.
17) Nu a fost neaparat o jignire directa. Profesorul se adresa intregului
colectiv cu niste termeni jignitori la adresa fetelor din clasa. Parerea mea este ca
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respectivul profesor folosea acei termeni mai mult in gluma dar din pacate una
din colege s-a simtit jignita si a inceput sa planga spunand clar si raspicat ca o
deranjeaza atitudinea profesorului. Problema a fost rezolvata in mod pasnic.
18) Un anumit professor incearca sa ne “stimuleze” barfindu-ne celorlalte
clase, crezand ca daca ne va face incompetenti si daca se va lua de fete
facandu-le “gazele bete” si “pipite resfatate” ne va stimula sa invatam mai
bine.Toate au avut o limita! Clasa nu a mai suportat, am vorbit cu profesorul
respectiv si am ajuns la o intelegere. I-am spus ca ne jignea cu acele cuvinte si
ca daca nu inceteaza vom ajunge la director. Acum nu ne mai prea are la suflet,
dar nu are de ales. A incetat!
19) Am fost la o ora de engleza si trebuia sa facem un grup de 3
persoane care sa prezentam pentru ora viitoare o discutie in 3. Eu cu colegul
meu am invatat perfect si celalalt coleg nu invata niciodata. Pentru ca nu a
invatat el ne-a dat o nota mai rea la toata grupa si asta nu a fost corect, zic eu
din partea mea.
20) Nu imi amintesc ca la clasa sa fi existat o situatie in care elevul nu a
fost respectat de catre professor. Avem niste profesori minunati. Insa am fost
martorul unei intamplari ce m-a deranjat profund: era pauza mare inaintea
incheierii semestrului si ca de obicei, zeci de elevi cautau sa discute cu
profesorii la a caror materii aveau probleme. Iar profesorul de serviciu, contrar
oricarei etici, a inceput sa injure si sa dracuiasca elevii ce asteptau ca profesorul
chemat sa vina afara. Mentionez ca sunt cat se poate de impartial in acest
exemplu, intrucat n-am fost victima ci elev de serviciu.
21) La o ora de romana am ajuns sa discutam despre politica si am ajuns
si la politicianul Iliescu. O colega si cu mine nefiind fani ai lui am inceput sa
radem de rasul lui Iliescu si de felul lui de a fi. Profesorul a considerat ca este
foarte gresit ceea ce am facut si a inceput sa ma certe si sa ma jigneasca (doar
pe mine nu si pe colega mea) si a amenintat ca imi scade nota la purtare. Nici
pana acum nu mi se pare corect pentru ca fiecare are dreptul sa-si exprime
preferintele politice.
22) Atunci cand elevul nu este respectat de profesor daca nu vrea sa faca
religie pentru ca apartine de o alta religie, de exemplu :”martor al lui iehova”.
Elevul este obligat sa faca religie. Asta e parerea mea, ca profesorul nu respecta
elevul. Si elevul trebuie respectat, pentru ca fiecare are religia lui si poate ca
acest copil/elev isi iubeste religia. Sau cel care nu are nici o religie, si el trebuie
respectat ca si el este credincios in felul lui.
23) Au existat situatii in scoala cand elevii au fost molestati fizic de catre
profesori. Elevul e numit la clasa “idiot”,”cretin”,”magar”. Profesori care au venit
la cursuri in stare de ebrietate. In primul caz a fost vizat de catre elevi si s-a
raportat. Profesorul si-a cerut scuze, dar pana la urma la ce folos? In timpul orei
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daca elevul nu stie lectia , sau e scos la tabla e numit in fata “….”si elevul se
inroseste si plange. Nu face scandal din asta dar ii e ranit respectul de sine.
24) Profesorul l-a dat cu capul de tabla pe un elev si i-a spart ochelarii si a
refuzat sa ii plateasca.
25) Am auzit ca o anumita profesoara de matematica a dat cu capul de
pereti o eleva pe motiv ca a facut galagie. Intr-o alta ora de romana un elev nu
face galagie, ci colegii din jur vorbeau iar profesorul l-a acuzat pe respectivul
elev ca este nerusinat si obraznic si va cere scaderea notei lui in consiliu. Alt
lucru care mi se pare total nepotrivit este ca profesorul de matematica sa fumeze
pe coridor.
26) Este vorva despre o intreaga clasa care a facut o cerere pentru
pastrarea (readucerea unui profesor). S-a votat in unanimitate intoarcerea lui, cu
toate acestea d-na diriginta a preferat sa faca orice pentru a nu ne respecta
dorinta, din simplul motiv ca ei nu-i place acel profesor (s-a aflat ulterior ca ea a
contribuit la alungarea acelui domn profesor, dat fiind faptul ca alte motive nu
existau). Nu ne-a respectat dorinta pentru a o repecta pe a ei.
27) Am fost prezenta la o situatie in care un professor si-a aprins tigara pe
coridor, si apoi fumand a intrat in clasa. Deci elevii din clasa respectiva nu au
fost respectati. Daca profesorii fumeaza chiar la ore, atunci nu cred ca va mai fi
mult pana cand vor fuma si elevii nu doar in pauze ci si in ore. E absurd!
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Situatii in care profesorul nu a fost respectat de catre elev
1) Un caz in care un profesor se poate simti jignit este momentul cand un
elev se ridica si pleaca fara explicatii.
2) La un anumit professor la ora, elevii nu sunt atenti, asculta muzica, nu
isi fac decat temele.
3) Intr-o dimineata cand se controlau uniformele, un elev l-a impins pe
profesorul de serviciu, care nu vroia sa-l lase sa intre si chiar l-a amenintat cu
bataie. In plus am fost martora la multe cazuri in care elevul isi batea joc de
profesor imitandu-l sau facand misto.
4) Exista multe situatii in care elevii nu respecta profesorul. La ora de
geografie unul din colegii mei, enervat ca trebuie sa dea test, a inceput sa injure
profesorul si a parasit clasa trantind usa dupa el.
5) In timpul orelor de limba latina mereu apar altercatii intre elevi si
profesor, vinovati fiind mereu elevii. Problemele apar din cauza ca domnul
profesor este prea ingaduitor iar elevul isi permite sa ameninte, chiar sa-si piarda
respectul fata de profesor tutuindu-l. Nu mi se pare deloc corect ca elevul sa-i
spuna profesorului:”lasa ca vezi tu afara” si sa ramana nepedepsit.Unii de la noi
din clasa am vrut sa luam masuri dar am renuntat din cauza ca am fost si noi
amenintati. Iar orele de limba latina continua sa fie foarte…nici nu stiu care e
cuvantul, sper ca ma intelegi. Atata timp cat persoana in cauza este plina de
bani si se poate rezolva totul cu bani, nu se vor lua niciodata masuri, nici macar
de director. La noi in scoala banul rezolva tot.
6) Cand ora era destul de plictisitoare, mai multi elevi au inceput sa-si
bata joc si sa se prosteasca, punand profesorul intr-o situatie neplacuta.
7) Cred ca sunt prea multe exemple, dar ma rezum la unul care s-a
petrecut foarte curand si in clasa mea. In acesta clasa exista 2 baieti care se
cred superiori noua colegilor, dar cel mai important profesorilor. Unii domni
profesori nu-i baga in seama.
S-a intamplat de mai multe ori nu doar o data. Cand a vrut sa-i treaca absenti
sau sa le dea o nota mica, acestia s-au repezit asupra profesorului si au pus
mana pe catalog. Noi colegii nu putem sa facem nimic(desi am incercat)
deoarece ne ameninta ca ne fac rau.
8) Eram la ora, profesorul a intrat in clasa, a facut prezenta cand la un
moment dat un elev al clasei s-a ridicat in picioare facand comentarii de
genul:”ce-ti trebe ma?”,”hai ma lasa-ma”si a iesit din clasa, la care profesorul
respectiv i-a spus sa se intoarca inapoi ca altfel il va pune absent. Elevul a
amenintat ca il va astepta la coltul strazii si a iesit, la care profesorul a fost nevoit
sa se resemneze.
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9) Un elev isi permite sa conteste nota primita intr-un mod violent: ridica
tonul, bate cu pumnul in masa, comenteaza, vorbeste apoi toata ora, nu
respecta statutul de profesor.
10) Profesorul e adesea nerespectat de catre elevi. Cea mai frecventa
forma de evidentiere a lipsei de respect este atitudinea ironica, prin care elevul
sfideaza moral autoritatea profesorului.
11) S-a intamplat intr-o anumita ora ca un elev sa nu respecte profesorul.
Pentru a face o gluma, elevul respectiv s-a ascuns in dulap iar cand a iesit de
acolo profesorul l-a vazut si i-a cerut sa raspunda. Cand profesorul l-a intrebat
cum se numeste acesta i-a dat numele unui alt coleg din clasa. Dupa toate
acestea elevul a continuat sa vorbeasca urat si a plecat din clasa inainte sa se
termine ora.
12) Un profesor nu era respectat de elevii acestui liceu pentru ca in urma
cu ceva vreme a avut o pierdere de familie si acest lucru l-a impins spre bautura,
nepasare fata de el si fata de altii. La orele lui putem manca, bea, intra sau iesi,
ii raspundem inapoi si nu face nimic ca sa ne impiedice. La sfarsitul orelor
mergeam la el cu carnetul si ne dadea o nota pentru prezenta. Acest lucru nu
s-a schimbat, acel professor nu este respectat nici acum!
13) Eram in ora de latina si colegi de ai mei au adus dintr-o revista o
perna care face part si peste asta o perna simpla.Cand venea profu s-a pus pe
ea si nu a observat prima data ce se intampla. Asta era distraciv dar din partea
colegilor era lipsa de respect.
14) Tot in timpul serviciului pe scoala (dar alta data) am vazut cum un
profesor a incercat, cu”duhul blandetii”, sa explice unor elevi sa nu blocheze
accesul la sala profesorala; elevii aceia au inceput sa-l apostrofeze pe bietul
professor, ba chiar sa-si bata joc de el.
15) Acum circa 3 ani s-a intamplat. La o ora de istorie, profesorul ne-a
adus testele. O colega a primit o nota sub asteptarile ei si s-a rastit la profesor.
Acesta nevoind sa-i mareasca nota, a trimis-o la loc. Ea s-a enervat asupra unui
comentariu pe care profesorul l-a facut asupra ei, si-a mototolit caietul si l-a
aruncat profesorului in cap.
16) Aici sunt mai mult exemple: multi elevi in diferite scoli fac asa, nu
respecta profesorii care au probleme. Eu am avut in clasa a 9-a un elev
‘problema’ care se certa intruna cu profesorul de Latina, elevul a fost dat afara
din clasa de mai multe ori. Acest elev a mai rezistat inca un an apoi a fost dat
afara din scoala. Acest elev fuma, injura si isi batea joc de profesori.
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17) Cand profesorul nu e lasat sa-si termine ora de galagia din clasa si e
ignorat complet. Cand elevul nu se adreseaza respectuos profesorului si
utilizeaza expresii de genul: ”da ce, ma intereseaza?”,”hai ma, ma lasi”etc.
18) Cazul in care au fost aruncate pungi cu apa in profesori (din baie).
19) In timpul unei ore o eleva a fost indisciplinata si a fost ascultata de
profesor. Aceasta nu stia lectia si si-a spus o alta identitate a unei alte colege.
Colega in cauza i-a aratat buletinul profesorului. Eleva a adresat cuvinte
jignitoare profesorului si l-a amenintat. In plus profesorul i-a dat nota 2 elevei.
20) Ora a inceput cu o gluma si s-a incheiat cu insulte si injuraturi.Vrand
sa faca ceva amuzant o colega s-a inchis in dulapul din fata clasei inainte de
venirea profesorului, urmand sa ramana acolo un timp. Dupa ce dl profesor si-a
dat seama ce se intampla, a provocat eleva respective la raspuns. Au urmat
minciuni venite din partea ei (nu si-a spus numele real, vrand sa-i treaca nota
unei alte colege, ulterior a spus ca nici nu este eleva a clasei noastre). Dl
profesor, dorind totusi s-o identifice a trimis un numar de elevi dupa dl director,
care au facut orice altceva in afara de a anunta directiunea. Colega mea i-a
cerut d-lui professor s-o lase afara din clasa (de frica sa nu vina dl director in
clasa) fapt ce a atras dupa sine starea de nervi/agitatie a acesteia. Dl profesor a
ocupat un loc in fata usii, fiind aproape imposibil pentru altcineva de iesit. In acel
moment colega mea a inceput sa injure,sa urle etc si chiar a pus mana pe dl
profesor, urmand reactia lui de aparare ce a facut-o sa se enerveze si mai tare.
Au urmat cuvinte grele la adresa lui, greu de crezut ca ar putea veni din partea
unui eleve(mai ales ca e fata). Ca urmare a raspunsului din lectie si a
limbajului/comportamentului ei, dl professor i-a trecut nota 2. Cazul a avut un
final neasteptat, dl profesor alegand sa nu implice directiunea ca urmare a
scuzelor venite din partea elevei. Si iarasi nu pot sa inteleg de ce.
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Replici:
Date de elevi profesorilor:
“da ce ma intereseaza?”
“ ce-ti trebe ma?”
“hai Ma, ma lasi?”
“da eu ce am facut!?!!”(cu un ton ridicat)

Date de profesori elevilor:
“cretin”
“idiot”
“magar”
“nerusinat”
“obraznic”
“incompetent”
“handicapati”
“analfabeti”
“bolovani”
“gazele bete”
“pipite rasfatate”
“maturoi”
“coada de matura”
“enfant de la rue”
“greu de cap”
“gras”
“prost”
“ingrat”
“Doamne cum arati, esti buna de mers pe centura, poti merge la hotel sa-ti afisezi capul!”
“gazele drogate”
“vaci furajate”
“rasturnatii din vale”
“Pantalonii astia erau la moda acum 30 de ani!”
“ma boilor”
“ma incapabililor”
“ma p………”
“ratati”
“fraieri”
“tampiti”
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