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Unitatea 1. Abordări teoreice ale consilierii educaționale  

1.1 Sferele de activitate a consiliereii educaţionale (CE): concept, specific, sfere de 

activitate. 

1.2 Principiile CE: etice, pedagogice, psihologice, specifice 

1.3 Factorii CE: şcoala, familia, unităţile economice, mass-media, instituţiile 

specializate 

1.4 Consilierea şcolară- tip de CE. Rolul consilierii şcolare în clasele primare.  

1.5 Modele de consiliere accesibile cadrului didactic în proiectarea activităţilor de 

consiliere. Rolurile învăţătorului consilier / diriginte 

 

1.1 Sferele de activitate a consiliereii educaţionale (CE):  

concept, specific, sfere de activitate 

Evoluţia conceptului de consiliere pînă la statutul său de ştiinţă a trasat mai multe niveluri şi 

interpretări. 

Nivelul acţional. Semnificaţia cea mai larga a consilierii poate fi regăsită la începuturile 

organizării societăţii umane fiind apropiată de cea de sfătuire cu privire la treburile comunităţii. 

Fie ca erau vrăjitori, şamani, astrologi, sfetnici sau consilieri aceste persoane aveau un rol 

asemănător de a vindeca, îndruma, sfătui, de a oferi soluţii pentru probleme diverse medicale, 

sociale, politice, probleme personale, de grup sau cu care se confrunta societatea. Pe parcursul 

evoluţiei şi diferenţierii societăţii umane în mai multe domenii de activitate: economic, politic, 

juridic, administrativ, educaţional, etc, însăşi activitatea de consiliere se diferenţiază devenind o 

necesitate în toate aceste domenii.  

Nivelul cunoaşterii sociale empirice. Acţiunea socială de sfătuire-consiliere nu poate fi 

ruptă de cea de cunoaştere la început empirica. Dintotdeauna pănă în prezent copiii au avut în 

proprii lor părinţi sfătuitori personali, mai mult sau mai puţin pregătiţi, mai mult sau mai puţin 

acceptaţi. Vecinii s-au adresat în anumite situaţii dificile ale existentei lor unii altora pentru a cere 

şi oferi sfaturi, ca sa nu mai vorbim de o anumita categorie de sfătuitori nespecialişti dar aproape 

generici pentru consiliere - prietenii. Dintre activităţile empirice înrudite cu cea de consiliere, cea 

de prietenie sintetizează trăsăturile esenţiale de: ascultare, sinceritate, trăirea emoţiilor şi 

sentimentelor, informare, susţinere, orientare, învăţare, dezvoltare. 

Nivelul de consiliere filosofică. Selecţia şi cumularea cunoştinţelor şi a experienţei din toate 

domeniile de activitate accesibile la un anumit moment istoric au condus la elaborarea primelor 

lucrări de filozofie. Acestea cuprindeau cunoştinţe ştiinţifice, informaţii tehnologice, credinţe 

religioase, mesaje artistice, reguli morale, sfaturi de viaţă etc. Identificarea informaţiilor cu 

caracter de sfătuire în lucrările filozofice poate fi considerat al treilea nivel al evoluţiei consilierii 

- consilierea filosofica. 

Nivelul de intervenţie socio-psiho-educaţională. Desprinderea cunoştinţelor ştiinţifice, 

tehnice şi tehnologice, artistice şi religioase din corpul matern al filozofiei a condus la diferenţierea 

ştiinţelor, a tehnologiei, a artei, şi a religiei ca domenii specifice ale cunoaşterii umane, ale acţiunii, 

ale creaţiei artistice, ale credinţei religioase. Constituirea ştiinţelor de sine stătătoare s-a realizat 

prin definirea domeniului lor de activitate, a metodelor specifice si elaborarea legilor cu caracter 

nomotetic sau ideografic în funcţie de obiectul de studiu al acestor ştiinţe.  

Ştiinţa la cel mai înalt nivel al dezvoltării sale ajunge la elaborarea legilor specifice, 

tehnologia se defineşte ca ansamblu de reguli de acţiune şi transformare a realităţii reprezentată 

de obiecte, procese şi fenomene predominant materiale şi obiective. Arta reprezintă domeniul 

trăirii realităţii, al transfigurării acesteia în idei, imagini vizuale sau auditive, în produse originale 

în care îmbinarea între obiectiv şi subiectiv atinge un grad maxim de interacţiune. Mesajul artistic 

reprezintă modalitatea specifica de transformare a realităţii de către arta. Religia îşi construieşte 

edificiul corpului sau de cunoştinţe şi norme pe baza credinţei - care reprezintă o îmbinare 

echilibrata între elementele cognitive, afective şi volitive, puternic înrădăcinată la nivelul 

interacţiunii dintre conştient şi inconştient.  
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Daca ştiinţa elaborează legi, tehnologia reguli, arta mesaje, iar religia credinţe consilierea 

este ştiinţă, tehnologie, artă sau religie?  

Consilierea este ştiinţă în măsura în care este fundamentată pe teorii, metode şi legi 

ştiinţifice, verificate şi confirmate. De exemplu teoriile psiho-pedagogice ale relaţiei cibernetice 

personalitate-mediu, metodele psiho-educationale ale conversaţiei, legile psiho-pedagogice ale 

adaptării pot sta la baza unei explicaţii ştiinţifice în consiliere. Caracterul ştiinţific al consilierii 

devine din ce în ce mai pregnant daca aceasta elaborează noi teorii şi metode specifice domeniului 

său de cercetare.  

Se pune întrebarea dacă aceste noi teorii şi metode care scot în evidenţă noi adevăruri conduc 

în mod automat la eficienţa consilierii. Consilierea reprezintă mai mult un domeniu al acţiunii 

eficiente decît al cunoaşterii adevărate. Acţiunea eficienta, este asigurata de identificarea şi 

elaborarea regulilor de transformare a realităţii - domeniu care aparţine tehnologiei. În mod 

paradoxal, deşi fenomenul de tehnologie nu se potriveşte cu cel de ştiinţe umaniste 

(W.Huber,1997) arată ca acesta desemnează un aspect fundamental al asistenţei şi intervenţiei 

psihologice, deci implicit al consilierii consideram. Eficienta acţiunii în domeniul intervenţiei 

sociopsiho- educaţionale nu este asigurată de adevărurile ştiinţifice elaborare de ştiinţele implicate 

ci de regulile de aplicare a acestor adevăruri ştiinţifice la situaţia specifica la persoana vie şi 

concretă, la momentul respectiv.  

Consilierea este o tehnologie psiho-educaţională dacă elaborează reguli de creare, 

transformare şi control (M.Bunge, 1978) a unor procese specifice în scopuri pozitive şi benefice 

(de exemplu regula orientării - învăţării). Dar aceste reguli eficiente se aplica totdeauna la fel, 

indiferent de persoana, indiferent dacă se lucrează individual sau în grup, cu anumite metode sau 

cu altele?  

Consilierea este artă deoarece acţionează asupra unui domeniu sensibil (problematica 

educaţionala-în cazul consilierii educaţionale) aplică metode, tehnici, şi procedee de modelare a 

personalităţii subiectului în mod diferenţiat şi creativ, adaptează realitatea ideilor, trăirilor, voinţei 

şi comportamentului subiectului (educaţional) la realitatea mediului (educaţional).  

Consilierea (educaţională) nu acţionează asupra realităţii obiective ca atare ci asupra 

imaginii psihologice a acestei realităţi reflectată în mintea, personalitatea şi în comportamentul 

subiectului (educaţional).  

Consilierea educaţională intră în relaţie cu religia la nivelul credinţei, credinţa religioasa şi 

cea psihologica avînd o structură similară cognitivă, afectivă, volitivă cu rol în mobilizarea şi 

orientarea subiectului. Dar daca în credinţa religioasă mecanismele de transformare sunt exterioare 

persoanei sau grupului fiind de natură divină – în credinţa psihologică mecanismele de modelare 

şi transformare a personalităţii sunt interne, ele fiind descoperite şi orientate spre adaptare şi 

eficienţă de către consilier în relaţie cu subiectul consilierii.  

În consiliere (educaţionala) teoriile pot fi adevărate, legile pot fi semnificative, metodele şi 

tehnicile pot fi adecvate iar rezultatele consilierii nule. Cu alte cuvinte operaţia a reuşit dar 

pacientul este mort. Rezultatele consilierii (educaţionale) nu se măsoară în adevărurile ştiinţifice 

confirmate ci în eficienta acţiunii de adaptare a acestor adevăruri la problemă, situaţie, client. 

Aceasta se realizează prin interacţiunea între componentele ştiinţifice, tehnologice, artistice şi 

religioase ale consilierii (educaţionale).  

Astfel, se consideră că interacţiunea dintre ştiinţă, tehnologie, artă si religie a condus în 

evoluţia cunoaşterii şi acţiunii umane la acele preocupări cunoscute sub denumirea generică de 

discipline ale intervenţiei socio-psiho-educaţionale.  

În intervenţia socio-psiho-educaţională funcţionează acel savoirfaire ce depăşeşte regulile 

dar spre deosebire de artă, acţiunea se judecă după criterii obiective de eficacitate şi după 

compatibilitatea acestora cu informaţia ştiinţifică, arată W.Huber (1997). Acesta ordonează 

metodele de intervenţie psihologica în funcţie de centrul lor de gravitate deosebind trei grupe: a. 

prevenţia, reabilitarea, consilierea, b. intervenţia de criză şi acompanierea; c. psihoterapia în 

sens restrîns. 
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Aşadar, se observă faptul că la primul nivel al gravităţii metodelor de intervenţie psihologica 

este situata consilierea psihologica. Din aceiaşi categorie a intervenţiilor predominant tehnologice 

în sensul regulii şi eficienţei face parte şi consilierea educaţională. Aceasta are ca domeniu de 

acţiune problematica educaţională, se adresează subiecţilor educaţionali, cu metode specifice 

obţinute prin interacţiunea tehnologiei psihologice cu cea pedagogica.  

Asociaţia Britanică de Consiliere: dă următoarea accepţie termenului consiliere: “vorbim de 

o relaţie de consiliere atunci cînd o persoană (consilierul) este de acord în mod explicit să ofere 

timp, atenţie şi respect altei persoane (client). Scopul consilierii este de a oferi clientului şansa de 

a explora, de a descoperi şi de a  clarifica modalităţile optime de a-şi trăi propria viaţă, de a avea 

o existenţă fericită”. Iniţial, domeniul consilierii a fost identificat în mod eronat cu cel al 

psihoterapiei, pentru ca mai apoi sferele celor două activităţi să se delimiteze net din punct de 

vedere teoretic. Între cei doi termeni există diferenţe semnificative: consilierea este o acţiune 

proactivă, în timp ce psihoterapia este intervenţia postfactum (de remediere, de terapie).  

În momentul actual, s-a conturat clar o serie de tipuri majore de consiliere psihosocială, în 

funcţie de situaţie şi de scopuri: consilierea individuală (tradiţională), de grup, de familie, 

vocaţională, consilierea multiculturală (cross-sultural counseling: în comunităţile multiculturale, 

pentru minorităţi etc) si consilierea educaţională (care capătă nuanţe diferite în funcţie de nivelul 

de şcolaritate la care se raportează – şcoala primară, secundară, liceală sau superioară).  

Stabilind categoria din care face parte consilierea (educaţională) literatura de specialitate 

abordează cîteva definiţii ale consilierii, cu scopul desprinderii elementelor esenţiale ale acesteia 

dar şi al diferenţierii de alte forme ale intervenţiei psiho-sociale.  

J.Wallism (1978) consideră consilierea (sfătuirea) un dialog în care o persoană ajută pe alta 

care are dificultăţi semnificativ-importante. F.Inskipp şi H.John (1984) arată că sfătuirea 

(consilierea) este o cale de a relaţiona şi de a răspunde unei alte persoane astfel încît sfătuitul este 

ajutat să-şi exploreze gîndurile, emoţiile şi comportamentul pentru a cîştiga o înţelegere de sine 

mai clară şi apoi a învăţa să găsească şi să utilizeze părţile sale mai tari (resursele) încît să se poată 

confrunta cu viaţa mai eficient luînd decizii adecvate sau acţionând corespunzător.  

Definiţia Asociaţiei Britanice de Sfătuire (1989) este – arată C. Oancea (2002) - cea mai 

completă: „sfătuirea este utilizarea cu abilitate şi principialitate a relaţiei pentru a favoriza 

cunoaşterea de sine, autoacceptarea emoţională, maturizarea şi dezvoltarea optimală a resurselor 

profesionale. Scopul său este de a oferi ocazia de a lucra cît mai satisfăcător şi cu utilizarea cît mai 

completă a resurselor.  

Selectînd din definiţiile prezentate elementele descriptive specifice consilierii educaţionale 

C.Oancea (2002) arată că: 

a. problemele vizate de consiliere sunt: dificultăţi situaţionale, obstacole normale ale vieţii, 

auto-cunoaşterea, auto-înţelegerea, clarificarea, auto-acceptarea, maturizarea, dezvoltarea 

optimală a personalităţii, în relaţie cu mediul său; 

b. relaţia de consiliere este o relaţie de ajutor, de susţinere, de orientare, de mobilizare a 

resurselor proprii subiectului individual sau grupului, de adaptare la mediul de viaţă semnificativ 

pentru acesta; 

c. caracterul procesului de consiliere este predominant acţional ,,de creştere a eficienţei, de 

rezolvare a problemelor educaţionale, de punere la dispoziţia subiectului educaţional a tehnologiei 

specifice.  

În cazul prevenţiei şi reabilitării intervenţia ştiinţifică vizează prevenirea bolilor sau 

ameliorarea stării fizice şi psihice. Observăm faptul că prevenţia se adresează – în viziunea 

autorului care realizează această clasificare – bolii.  

Consilierea psihologică este relativ limitată în măsura în care specialistul ajută un subiect să 

vadă mai clar o problemă mai mult sau mai puţin specifică şi să decidă pentru o tentativă de 

rezolvare. Aceste probleme care apar la nivelul realităţii (de exemplu alegerea studiilor sau a 

profesiei) au legătură cu personalitatea în contextul în care trăieşte subiectul şi pot conduce la 

necesitatea unui sprijin sub formă de counseling (un sfat mai mult sau mai puţin specific întovărăşit 

de procedee psihologice) sau de guidance (un sfat cu forme mai directive) sau la o psihoterapie.  
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Intervenţia de criză leagă mai profund personalitatea de relaţiile de context. Ea vizează pe 

de o parte rezolvarea problemelor interne şi urgenţe care depăşesc capacităţile de adaptare ale unei 

personalităţi bolnave sau sănătoase (de exemplu momentele critice ale unei boli sau evenimente 

grave ca accidente, deces, divorţ) şi pe de altă parte au drept scop alinarea suferinţelor şi prevenirea 

consecinţelor negative psihologice, medicale şi sociale. Este o intervenţie asemănătoare cu 

consilierea psihologică dar se distinge de aceasta prin intensitate, urgenţă şi complexitate.  

Psihoterapia în sens restrîns se deosebeşte de intervenţiile psihologice precedente în 

principal prin obiectivul său mai amplu şi mai complex. C. Enăchescu (1998) “Psihoterapia este 

un proces interacţional conştient şi planificat ce-şi propune să influenţeze tulburările de 

comportament şi stările de suferinţă care printr-un consens (între pacient, terapeut şi grupul de 

referinţă) sunt considerate ca necesitând un tratament prin metode psihologice (comunicare) cel 

mai adesea verbale dar şi non-verbale în sensul unui scop definit, pe cît posibil elaborat în comun 

(minimizarea simptomelor şi/sau schimbarea structurală a personalităţii cu ajutorul unor tehnici ce 

pot fi învăţate pe baza unor teorii ale comportamentului normal şi patologic”.  

Cel care foloseşte primul termenul de psihoterapie în istoria culturii este Socrate care 

subliniază semnificaţia morală de îngrijire a sufletului (psyché therapia). Această semnificaţie 

morală a psihoterapiei s-a diluat foarte mult în timp ceea ce a contribuit la reducerea efectelor 

benefice ale acesteia.  

A.Salade dă următoarea definiţie psihoterapiei: “tratamentul bolilor printr-o punere în 

acţiune a ideilor, imaginilor, stărilor afective, tendinţă, voinţă şi a altor fenomene mintale ale 

bolnavilor, în scopul reabilitării echilibrului sufletesc şi moral al bolnavului”.  

H. Piéron susţine că “psihoterapia este un ansamblu de tehnici vizînd tratamentul bolilor 

mintale prin procedee psihice, metode pedagogice, persuasiune, sugestie, psihanaliză”.  

După L. Binswanger psihoterapia este exerciţiul medical care nu foloseşte nici mâna, nici 

instrumente sau medicamente, nici lumină, apă sau aer, electricitate sau frig ci limbajul uman, 

cuvintele prin care un om intră în contact cu altul, acţionînd în felul acesta asupra lui.[apud, 20]  

Consilierea se situează la primul nivel al intervenţiei psihologice, alături de prevenţie şi 

reabilitare.  

P. Blos, H.Pepinsky arată că aceasta se adresează persoanelor cu dificultăţi de ordin 

situaţional al vieţii curente, care nu au un caracter nevrotic, patologic, fiind victimele unor presiuni 

din mediul exterior.  

F.C.Thorne consideră consilierea o formă de susţinere psihologică similară psihoterapiei, 

pentru persoanele normale cu probleme de viaţă.  

F.P. Robinson susţine necesitatea consilierii pentru persoanele care doresc să atingă un nivel 

de viaţă superior, să depăşească anumite obstacole sau să construiască strategii personale de viaţă. 

Obiectivele acesteia ar fi: maturizarea personalităţii, dobîndirea şi utilizarea propriei sale 

independenţe, integrarea personală în situaţiile vieţii curente, responsabilitatea asumată.  

J.W.Gustad defineşte consilierea ca “un proces de orientare învăţare care se desfăşoară în 

spaţiul realităţii între două persoane, cuplu în care sfătuitorul cu competenţă în probleme 

psihologice oferă clientului său metode adecvate nevoilor acestuia, în raport cu contextul 

evenimentelor vieţii, stabilindu-se în acest fel un program personal în care sunt incluse 

următoarele: luarea la cunoştinţă despre sine, înţelegerea situaţiilor, evaluarea efectelor acestora, 

realism şi simţ practic în soluţionarea acestor situaţii critice, restabilirea echilibrului cu realitatea 

vieţii, evoluţia pozitivă a subiectului.  

Specificul CE 

Consilierea educaţională reprezintă procesul de orientare – învăţare – care se adresează 

subiecţilor educaţionali (elevi, studenţi, adulţi care învaţă), ca şi partenerilor educaţionali ai 

acestora (părinţi, profesori, angajatori) cu scopul abilitării acestora cu cele mai eficiente metode, 

tehnici şi procedee de gestionare şi rezolvare a problemelor lor educaţionale.  

Problema educaţională este o situaţie educaţională dificilă pentru subiectul care se adresează 

consilierului (educaţional) avînd caracteristici cognitive (neclaritate, ceaţă psihologică, 

ambiguitate), afective (tensiune, nemulţumire, nelinişte), volitive (indecizie, îndoială) conducînd 
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spre blocajul comportamental (subiectul nu poate rezolva singur problema). Ca urmare el se 

adresează unui specialist – consilierul educaţional care să-l ajute să rezolve această situaţie 

dificilă.  

Analizînd aceste definiţii observăm că atît consilierea cît şi psihoterapia sau asistenţa şi 

intervenţia psihologică în general sunt considerate tehnologii psihologice. Cele mai frecvente 

cuvinte folosite pentru a defini aceste domenii de activitate sunt: îngrijire, punere în acţiune, 

ansamblu de tehnici, proces interacţional, susţinere, orientare-învăţare. 

Asistenţa şi intervenţia psihologică sunt activităţi bazate pe cunoaşterea fundamentală şi 

tehnologică care necesită o competenţă în aplicarea regulilor tehnologice la cazuri particulare. Dar 

deşi această activitate este considerată un continuum, între nivelele ei există diferenţe specifice. 

Cele mai importante deosebiri între intervenţiile psihologice de nivel diferit ar putea fi redate 

sintetic astfel:  

*domeniul de acţiune al consilierii este normalitatea psihică, al intervenţiei de criză este atît 

normalitatea cît şi situaţiile limită iar al psihoterapiei este în mod preponderent patologicul în 

sensul său cel mai larg, dar nu boala; 

*consilierea vizează în mod special eul conştient, intervenţia de criză eul conştient şi 

tulburat, psihoterapia vizează eul inconştient în relaţie cu cel conştient; 

*consilierea urmăreşte să restabilească echilibrul cu mediul, ca şi intervenţia de criză în mod 

preponderent, psihoterapia urmăreşte să restabilească echilibrul intern, cu sine; 

*psihoterapia poate fi considerată un ansamblu de metode bine definite în funcţie de şcoala 

căreia îi aparţine, intervenţia de criză se bazează pe metode şi procedee de urgenţă iar consilierea 

reprezintă o sinteză de metode; 

*consilierea este de durată medie, intervenţia de criză de durată scurtă, psihoterapia poate fi 

de durată scurtă, medie sau lungă. Pentru a pune în evidenţă mai bine caracteristicile celor 3 tipuri 

de intervenţii psihologice realizăm următorul tabel: 

 

Tipul de 

intervenţie 

Consiliere Intervenţie de criză 

 

Psihoterapie 

 

Caracteristicile 

Problematica 

abordată 

 

Normalitate 

Dificultăţi existenţiale 

Probleme curente 

Normalitate 

Boală fizică, psihică 

Situaţii limită 

Patologie în sens larg 

Tulburări de 

personalitate 

Nivelul psihic 

activat 

 

Eul conştient 

 

Eul conştient în mod 

predominant 

Eul înconştient în 

relaţie cu eul 

conştient 

Metode Sinteză de metode 

 

Procedee eficiente Metode delimitate în 

funcţie de şcoala 

psihoterapeutică 

Scop Echilibrul extern cu 

mediul 

Echilibrul extern Echilibrul intern în 

mod predominant 

Durată Durată medie 

(1-14 şedinţe) 

 

Durată scurtă 

(1-3 şedinţe) 

 

Durată 

- scurtă 

- medie 

- lungă (luni, ani) 

 

Deşi par a fi bine delimitate ca domenii, psihoterapia şi consilierea se întîlnesc în ceea ce s-

a numit zona de dificultate existenţială a persoanei în care se pun probleme de adaptare la situaţiile 

vieţii de tip relaţional-extern sau probleme de echilibru psihologic intern. 

În funcţie de criterii bine definite această zonă se reprezintă astfel: 

1. după vîrsta la care se instalează dificultatea:  

- copilăria (ex. probleme cu grupurile de joacă): izolarea, copii bătăuşi, hiperactivitatea;  

- adolescenţa (ex. probleme cu dragostea): lipsa relaţiilor de prietenie, dragoste, grupuri de 

delicvenţi, prostituţie juvenilă;  
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- tinereţea (ex. probleme de cuplu): relaţii maritale tîrzii, precoce, divorţ, dezorganizarea 

familiei, relaţii extraconjugale;  

- maturitatea (ex. familie, profesiune): căsătorii multiple, instabilitatea locului de muncă, 

şomaj, grevă, schimbarea profesiei;  

- bătrîneţea (ex. izolare, dezrădăcinare): decesul persoanelor apropiate (soţ, copii), probleme 

de sănătate, depresiune nervoasă specifică vîrstei; 

2. după sexul clienţilor care solicită consilierea:  

- de tip eudipian: relaţii sexuale precoce, tîrzii, nefireşti, prostituţie;- identificare cu sexul 

propriu: alegerea unui partener heterosexual sau homosexual şi consecinţele ei psihologice;  

- homosexualitate: acceptarea cuplurilor de homosexuali; - transsexualitate: schimbarea 

sexului, consecinţe personale şi sociale; 

- de cuplu; 

3. după relaţia rezultate-satisfacţie în:  

- şcolaritatea (mică, mijlocie, mare): dozarea efortului şcolar; orientarea şcolară-interese;  

- profesiune: orientarea profesională; performanţe; relaţia structură de personalitate-

profesiune-salariu şi familie;  

- hobby-uri: pasiuni extraprofesionale şi raportul lor cu profesiunea şi familia; 

4. după starea de sănătate:  

- boli frecvente: consecinţele psihologice ale îmbolnăvirilor frecvente;  

- boli grave: consecinţele psihologice ale bolilor grave;  

- boli incurabile: consecinţele psihologice ale bolilor incurabile; 

5. relaţii sociale: - timiditate; - delicvenţă; - viol; - crimă. 

După gradul de gravitate, problemele cu un nivel relative redus al gravităţii fac obiectul 

consilierii. W. Huber (1997) prezintă lista diferitelor domenii cu probleme: 

 
Copii: 

 

Familie: 

 
Probleme 

specifice 

feminine: 

Probleme sexuale 

şi de cuplu: 

 

Vârsta a 

treia: 

 

Probleme 

profesionale: 
Sănătate 

boală: 

 

-educaţie, 

şcolarizare, 

orientare 

profesională; 

- probleme 

de educaţie 

sexuală; 

- copii 

brutalizaţi, 

bătuţi, 

bolnavi; 

- adăpost 

pentru tineri; 

- asistenţa de 

protutelă; 

 

- planning 

familial; 

- educaţie 

parentală; 

- probleme 

familiale, 

reintegrare 

profesională; 

- asistenţa 

familiei şi a 

adulţilor; 

 

- sănătatea 

femeii; 

-

comportamentul 

alimentar 

(slăbire, 

obezitate); 

- psihologie şi 

chirurgie 

estetică; 

- viol, femei 

bătute; 

- primirea şi 

reintegrarea 

prostituatelor; 

- tulburări de 

menopauză; 

- problema 

femeilor 

singure; 

 

- educaţie 

sexuală; 

-

homosexualitatea 

masculină şi 

feminină; 

- frigiditate, 

impotenţă; 

- consultaţie 

conjugală; 

- căsătorii mixte, 

imigranţi; 

- separare şi 

divorţ; 

- cupluri separate 

şi probleme 

educative 

- 

singurătate, 

- involuţie 

fizică şi 

psihică, 

- decesul 

partenerului 

de viaţă, 

- coborârea 

statutului 

socio-

profesional, 

-

pensionarea. 

 

- integrarea 

în activitate, 

- probleme 

psihologice 

şi sociale; 

- 

organizarea 

timpului 

liber; 

- orientare, 

formare, 

readaptare; 

- educaţie 

permanentă; 

 

- educaţia 

pentru sănătate 

şi medicina 

preventivă 

(SIDA, 

toxicomanie, 

alcool, 

droguri, tutun, 

medicamente); 

- alimentaţie, 

inimă, diabet, 

dinţi; 

- probleme 

legate de 

spitalizare şi 

urmările 

acesteia; 
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Deşi activitatea educaţională este anterioară dezvoltării ştiinţelor psihopedagogice, 

consilierea psihologică apare înaintea consilierii educaţionale. Dezvoltarea unor noi curente şi 

şcoli psihoterapeutice după 1950 a antrenat şi format noi specialişti înrudiţi cu psihologii, 

consilierii. 

Principalele deosebiri dintre consilierea educaţională şi cea psihologică pot fi sintetizate 

astfel: 

Aşadar, în acest sens consilierea educaţională are o sfera mai larga cuprinzînd următoarele: 

Consilierea şcolară – care se realizează pentru elevii cu probleme şcolare ca de exemplu 

absenteism, eşec şcolar, tulburări comportamentale şi de conduita, şi se desfăşoară în scoală prin 

colaborarea profesorului diriginte cu cadrele didactice şi cu profesorul psihopedagog. 

Consilierea vocaţională – care are în centrul atenţiei sale problemele educaţionale legate de 

înclinaţii, interese, aspiraţii, pasiuni. Se desfăşoară în gimnaziu, liceu, facultate, locul de munca. 

Consilierea profesională − care se centrează pe alegerea optimă a profesiunii, pe 

valorificarea maximală a capacităţii persoanei prin calificare şi profesionalizare, se realizează în 

liceu facultate, locul de munca. 

Consilierea psihopedagogică − care vizează problematica fenomenelor psihologice 

(anxietate, fobie, obsesie legata de situaţiile educaţionale) – se realizează în şcoală, în familie, în 

cabinetul psihologic, în centre medicale. 

Consilierea psihologică Consilierea educaţională 

1. Se adresează tuturor persoanelor normale dar cu 

dificultăţi existenţiale cu scopul refacerii 

echilibrului acestora cu mediul. 

1. Se adresează subiecţilor educaţionali (elevi, 

studenţi, adulţi care studiază) cu dificultăţi 

specifice procesului educaţional (învăţare, 

adaptare, integrare, performanţă, relaţionare) 

2. Se desfăşoară în cabinetul psihologic 2. Se desfăşoară în cabinetul metodic de 

consiliere sau în clasă la orele de dirigenţie şi 

consiliere. 

3. Obiectul consilierii psihologice este reprezentat 

de fenomenele psihologice: anxietate, fobii, 

obsesie, tentative de suicid etc. 

 

3. Obiectul consilierii educaţionale îl constituie 

fenomenele educaţionale: absenteism, 

agresivitatea care implică grupul ţintă, relaţii 

deficitare între partenerii educaţionali, orientarea 

şcolară şi profesională. 

4. Este realizată de absolvenţi ai facultăţilor de 

psihologie, pedagogie şi asistenţă socială. 

 

4. Este realizată de absolvenţi unor studii 

superioare şi ai unor cursuri de specializare în 

consiliere educaţională. 

5. Metodologia aplicată este de natură psihologică 

specifică diferitelor curente şi şcoli 

psihologice şi psihoterapeutice 

(psihodinamice,comportamentale, rogersiene etc.) 

5. Metodologia aplicată este psihopedagogică de 

alianţă între metodele predominant 

comportamentaliste şi metodele pedagogice. 

6. Timpul alocat consilierii este între una şi 

paisprezece şedinţe. 

 

6. Timpul alocat procesului de consiliere se 

situează între aceleaşi limite pînă la rezolvarea 

problemei educaţionale. 

7. În consilierea psihologică este implicat şi 

inconştientul clientului prin mecanismele de 

transfer proiectiv către eul consilierului. 

7. Consilierea activează mecanismele conştiente 

ale psihicului clientului. 

 

8. Oferă un model clinic şi curativ  

 

8. Oferă un model educaţional avînd un caracter 

preventiv şi de dezvoltare a potenţialului 

individual sau de grup 

9. Pune accentul pe cunoaşterea clientului de către 

psiholog cu scopul depăşirii problemelor 

psihologice. 

9. Pune accentul pe autocunoaşterea clientului cu 

scopul depăşirii problemelor educaţionale. 

 

10. Facilitează reducerea riscului 

apariţiei unor probleme 

psihologice. 

10. Facilitează procesul educativ, 

asigură adaptarea şi integrarea 

subiecţilor educaţionali. 



12 

 

Consilierea de carieă este centrată pe alegerea şi realizarea traseului optim de cariera al 

subiectului educaţional. Aceasta se desfăşoară în liceu, facultate, loc de munca, cabinete 

specializate, cu ajutorul consilierilor de cariera. 

Concluziile pe care le putem evidenţia din definiţiile şi clasificările prezentate se referă la 

faptul că procesul de consiliere se adresează problemelor de adaptare-integrare ale persoanei la 

realităţile vieţii sale, cu scopul stabilirii unui acord cu acestea şi al rezolvării situaţiilor critice. 

1.2. Principiile CE: etice, pedagogice, psihologice, specifice 

Intervenţia socio-psiho-educaţională se adresează persoanei şi grupului mic (familie, clasa 

de elevi/studenţi) unor grupe de vîrste diferite (copii, adolescenţi, tineri, adulţi, persoane de vîrsta 

a treia şi diverselor categorii socio-profesionale inclusiv şomeri) cu scopul prevenirii, corectării şi 

depăşirii unor disfuncţii ale personalităţii acestora în relaţia cu mediul lor semnificativ, pentru 

creşterea adaptabilităţii, integrării şi eficienţei în activitatea profesională şi socială. 

Principii în consilierea educaţională 

• Toate persoanele sunt speciale şi valoroase pentru că sunt unice . 

• Fiecare persoană este responsabilă pentru propriile decizii. 

• Clientul (elevul, părintele, cadrul didactic, familia) „trebuie” să se simtă „împuternicit”, să 

manifeste autonomie personală şi auto-înţelegere, „satisfăcut şi plin de resurse”. 

• Elevul este acceptat ca persoană şi tratat în consecinţă. 

• Consilierea este în esenţă o relaţie permisivă. 

• Consilierea se bazează pe modul de a gîndi împreună cu cel consiliat (See Russell, apud 

Sanders, 1999). 

Principiile etice 

Promovarea, menţinerea, dezvoltarea sănătăţii psihice şi educaţionale. Pentru a putea 

respecta acest principiu este necesar să ştim ce este sănătatea în opoziţie cu boala, cu dificultăţile 

educaţionale şi care sunt indiciile lor. 

Interzicerea acţiunilor non-etice ca: relaţii sexuale cu clientul, avantaje materiale obţinute 

ca scop al consilierii, obligaţii impuse clientului de către consilier. Acest pericol este mai mare in 

psihoterapie decît în consiliere, el fiind totuşi prezent şi în consiliere. Relaţia specială dintre 

partenerii procesului psihoterapeutic sau de consiliere creează tentaţii afective, materiale sau chiar 

sexuale. Atunci cînd li se dă curs, aceste tentaţii pot genera dependenţa afectivă a clientului 

deturnînd scopurile consilierii, întîrziind sau blocînd procesul consilierii. Dependenţa afectivă 

prezentă în toate tipurile de terapie, inclusiv în consiliere este benefică în prima parte a procesului 

terapeutic, cînd se construieşte climatul afectiv absolut necesar – în partea a doua fiind negativă. 

L.Brammer şi E.Shostrum (1968) arata în acest sens că gradul de apropiere al unei relaţii de 

ajutor poate atinge patru niveluri: a. nivelul prieteniei; b. nivelul întîlnirii; c. nivelul altruist; d. 

nivelul erotic. 

Nivelurile cele mai adecvate unei relaţii terapeutice şi de ajutor consideram ca sunt alături 

de aceşti autori – nivelul întîlnirii şi al altruismului. 

Respectul reciproc. Acesta este asigurat de către consilier prin statutul său profesional, prin 

competenţa şi prin rezultatele sale practice dar şi prin atitudinea sa umană de a se raporta ca om, 

la o altă fiinţă umană. Viziunea umanistă (Maslow, Rogers) este cea mai generoasă pentru 

conturarea contextului filozofico-psihologic în care se poate manifesta consilierea. 

Situarea consilierului într-o poziţie de superioritate sau inferioritate faţă de consiliat 

denaturează relaţia şi afectează principiul respectului reciproc. 

Din punct de vedere al consiliatului alegerea consilierului este o primă dovadă de 

manifestare a respectului faţă de acesta. Respectul reciproc se cîştigă permanent pe parcursul 

procesului de consiliere, atît de către consilier cît şi de către consiliat. Consilierul trebuie să evite 

atît umilirea clientului cît şi mila faţă de consiliat. Ajutorul oferit de către consilier este unul 

profesionist şi nu etic sau religios care sa includă conceptul de milă. În acest sens arată C. Oancea 

(2002) consilierea poate fi înţeleasă ca o înclinaţie, ca o capacitate de a acorda ajutorul dar prin 

profesionalizare consilierul devine competent să asigure ajutorul profesionist. 
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Principiul „adevărului personal” al consiliatului în unitate şi în acord cu adevărul 

moral. „Adevărul personal” este vectorul lumii personale a consiliatului ca sinteză între structura 

sa de personalitate şi contextul socio-uman în care el trăieşte. El nu este opus adevărului moral ci 

este doar propriu, specific unui subiect sau altuia. Boala, tulburarea psihica sau dificultatea 

educaţională pot fi considerate consecinţe ale „păcatelor”, dar nu în sens religios ci în sensul acelui 

dezechilibru între raţiune, afect şi voinţa la care se referea însuşi Platon. Datoria componentei 

raţionale este de a le controla pe celelalte, îndeosebi tendinţa naturala către plăcere este necesar să 

fie contracarată de înţelepciune şi prudenţă. Aristotel în Morala Nicomahica argumentează ideea 

că nevoia comparaţiei cu sine este rezultatul unui proces social, al comparaţiei cu altul. 

Consilierul are rolul de a pătrunde prin abilităţile sale în această lume personală şi de a 

descoperi acest „adevăr personal” la care să-şi raporteze acţiunea de modelare. Insight-ul, cum se 

numeşte el în psihoterapie, este fundamental pentru asigurarea succesului consilierii.  

Dar sănătatea şi durata rezultatelor obţinute în procesul consilierii depind de acordul între 

adevărul personal şi adevărul moral. O consiliere care nu ţine seama de „adevărul moral”, de 

valorile morale general acceptate nu poate fi o consiliere justă şi de durată (Exp. Consilierea unui 

delincvent sau criminal). 

Principiul non-agresivităţii consilierii. Consilierul însuşi trebuie să se afle în starea psihică 

de echilibru şi satisfacţie personală pentru a evita orice manifestare agresivă prin limbaj verbal, 

mimică sau gestică. Această stare se obţine prin pregătirea de specialitate a consilierului, prin 

supervizarea acţiunilor sale de consiliere sau prin discuţia sa profesională cu un coleg. În ceea ce 

priveşte agresivitatea clientului ea poate fi admisă doar ca „eliberare”, „descărcare”, catharsis al 

impulsurilor agresive blocate, al stress-ului cotidian. Identificarea unor manifestări agresive grave 

trebuie să conducă la orientarea clientului către alte forme de asistenţă psihologică sau psihiatrică. 

Principiul influenţei benefice şi nu al manipulării. Consilierea este un proces de influenţă, 

de orientare, de modelare a clientului dar cu acordul acestuia. Prin mecanismul interiorizării 

această influenţă a consilierului este asumată de către consiliat. Manipularea care presupune 

reducerea gradului de conştientizare şi de acord intern al subiectului (R.Mucchielli, 2002) nu este 

benefică pentru dezvoltarea potenţialului psihologic sau educaţional al consiliatului. Consilierea 

educaţională mai mult decît alte tipuri de consiliere – care este în prezent formulată în termenii 

eficienţei – presupune descoperirea şi stimularea capacităţilor de iniţiativă, autonomie şi 

responsabilitate a clientului. 

Principiul confidenţialităţii este necesar deoarece în procesul consilierii se vehiculează 

informaţii personale care privesc viaţa şi interesele clientului. Asigurarea confidenţialităţii 

conduce la creşterea încrederii consiliatului în consilier şi în procesul consilierii. Confidenţialitatea 

este o condiţie a tuturor formelor de intervenţie socio-psiho-educaţională dar în ceea ce numim 

consiliere educaţională în forma sa individuală se raportează la cuplul consilier – client iar în forma 

sa de grup se raportează la interesele şi scopurile grupului respectiv. 

Principiul neculpabilităţii. Consilierea nu este un proces de judecată care se încheie cu 

pronunţarea unui verdict ca „vinovat” sau „nevinovat” ci un proces de clarificare, de orientare 

învăţare care se finalizează cu creşterea potenţialului de sănătate şi responsabilitate a subiectului. 

În procesul consilierii sau la celelalte nivele ale intervenţiei socio-psiho-educaţionale folosirea 

mecanismului psihologic al culpabilizării şi trăirea sentimentelor de vină sunt inadecvate, 

ineficiente, chiar maladive.  

Într-un tablou al semnelor de boală, vinovăţia şi autoculpabilizarea sunt indicatori ai stării 

de boală. Formarea profesorului – consilier presupune trecerea conştientă de pe poziţia critică, de 

evaluare şi etichetare a profesorului pe poziţia de susţinere şi responsabilizare a consilierului 

(A.Băban, 2001). De exemplu, formulările profesorului „de ce nu faci aşa?”, „băieţii nu ar trebui 

să plîngă!” se pot transforma în propoziţii incomplete cum ar fi: „crezi că poţi să faci şi altfel?”, 

„dacă simte nevoia orice om poate să plîngă!”. 

Principiile pedagogice 

Deoarece consilierea a fost definită ca „un proces de orientare – învăţare”care se adresează 

problemelor de adaptare – integrare ale subiectului normal cu probleme existenţiale se consideră 
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că aceasta are un caracter predominant psiho – pedagogic. Ca urmare principiile educaţionale 

specifice pedagogiei se aplică şi în cazul consilierii mai ales ale celei educaţionale. 

Aceste principii pedagogice care fundamentează activitatea de consiliere sunt:  

Optimismul pedagogic se referă atît la posibilităţile fiinţei umane de a se modela, de a se 

transforma, de a se dezvolta cât şi la forţa benefică a consilierii şi a disciplinelor educaţionale în 

general. Consilierul porneşte în demersurile sale de la nivelul maxim al optimismului pedagogic 

ajungând în procesul consilierii şi în relaţia directă cu consiliatul la nivelul optim al acestui 

principiu. 

Atitudinea sa optimistă nu trebuie să fie nejustificată şi „afişată” în mod ostentativ 

subiectului consiliat. De exemplu: „Nu este nici o problemă!”; „Lasă că totul va fi bine!”. De 

asemenea consilierul trebuie să evite situaţiile de un pesimism extrem: „Vai ce problemă gravă!”. 

Aceasta se reglează treptat pe măsura desfăşurării procesului consilierii. 

Încrederea reciprocă este în corelaţie directă cu optimismul pedagogic, asigurînd o 

personalizare crescută relaţiei consilier – consiliat.  

Încrederea reciprocă are o structură predominant afectivă fiind cea care creează climatul 

optim de acţiune a influenţelor modelatoare ale consilierii. Încrederea reciprocă, dar mai ales al 

subiectului consilierii în consilier deriva din viziunea umanista (Maslow, Rogers, Egan) mai veche 

sau mai nouă care creează şi asigură climatul cel mai cald, apropiat şi benefic procesului de 

consiliere. 

După „baia de încredere” pe care consilierul educaţional o face subiectului care i se 

adresează acesta este pregătit să asimileze şi celelalte transformări care urmează şi să se adapteze 

mai bine la mediu. 

Evoluţia consiliatului, urmărirea şi constatarea unui progres treptat în procesul consilierii. 

Succesele parţiale vizibile constituie o garanţie şi un mecanism de eficienţă al procesului 

consilierii. În primele întîlniri de consiliere este benefic ca subiectul să înregistreze un succes în 

atingerea obiectivelor propuse de comun acord cu consilierul. Sublinierea acestui succes este o 

condiţie a pregătirii obţinerii de noi succese într-o înlănţuire firească.  

Literatura de specialitate psihoterapeutică şi de consiliere subliniază faptul că primele 

întîlniri consilier-consiliat sunt eficiente dacă se situează sub „semnul evenimentului”. Subiectul 

care se adresează unui consilier trebuie sa trăiască în primele întîlniri sentimentul de aşteptare 

împlinită. Pentru a se produce aceasta stare consilierul trebuie sa-l întîmpine cu atenţia şi 

consideraţia pe care pînă atunci subiectul nu le-a primit, pentru a-i asigura starea de eveniment, 

necesară procesului de consiliere. 

Transmiterea de informaţii şi experienţă este un proces bilateral atît de la consilier la 

consiliat cît şi invers. Întrebarea consiliatului, răspunsul consilierului, exemplele vehiculate fac 

parte din procesul pedagogic biunivoc de învăţare socială (P. Mureşan, 1980).  Sensul biunivoc al 

schimbului de informaţii, experienţă, trăiri, comportamente poate fi amendat astfel: 

- consilierul nu trebuie să arate că este atotştiutor, să facă exces de teorii, legi, răspunsuri 

gata pregătite; 

- consilierul să se abţină să dea exemple din viaţa şi experienţa personală; 

- mecanismul esenţial al transmiterii de informaţii şi experienţă trebuie să fie explicaţia 

problemelor, a situaţiilor existenţiale dificile pentru consiliat . 

Principiul orientării ca principiu de acţiune educaţională constă în concentrarea procesului 

consilierii spre zona de întâlnire între predispoziţiile, înclinaţiile, capacităţile subiectului cu 

dorinţele, interesele, aspiraţiile sale şi cu necesităţile socio-economice la un moment dat. Întîlnirea 

celor trei vectori instrumental, motivaţional personal şi cel social – util este modalitatea cea mai 

eficientă de acţiune a principiului orientării.  

Consilierea educaţională mai mult decît alte tipuri de consiliere activizează principiul 

orientării subiectului individual sau de grup către cunoaşterea şi autocunoaşterea înclinaţiilor şi 

aspiraţiilor proprii, către informarea obiectivă despre lumea profesiunilor şi către evaluarea corectă 

a necesităţilor socio-economice la un moment dat. Principiul orientării devine eficient dacă 

reuşeşte să asigure „întîlnirea” între cele trei categorii de factori. 
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Principiul adaptării de origine piagetiană explică circularitatea progresivă între asimilarea 

mediului de către copil şi acomodarea copilului la mediu, circularitatea care asigură echilibrul 

dinamic între persoană şi mediu. 

Semnificaţia pedagogică a principiului adaptării ca principiu al consilierii se referă la 

clarificarea şi creşterea rolului culturii şi educaţiei la transformarea mediului problematic de către 

subiect, la transformarea propriei persoane pentru a restabili echilibrul acestuia cu mediu său. 

Cultura şi educaţia au rolul de a „filtra „ problematica mediului social şi de oferi soluţii din 

ce în ce mai echilibrate şi mai adecvate. Cultura şi educaţia blochează impulsurile biologice, 

agresive ale clientului favorizîndu-le pe cele valorice (C. Păunescu, 1984 ). 

Principiul integrării se poate raporta atît la componenta psihică de sinteză cognitivă 

(piramida noţiunilor), la sinteză motivaţională (piramida trebuinţelor (Maslow)) la sinteza 

personalităţii (personalitatea = suprasistem, viziune cibernetică), cît şi la componenta socială 

specifică pentru procesul consilierii. 

Dacă realizarea echilibrului intern este mai mult obiectivul psihoterapiei, realizarea 

echilibrului extern cu mediul familial, şcolar, profesional este obiectivul predominant al consilierii. 

Integrarea cu sine se referă la creşterea treptată a unităţii şi a armoniei interne între noţiunile, 

sentimentele şi comportamentele faţă de propria persoană. Integrarea cu mediul se referă la 

unitatea crescîndă dintre cerinţele interne şi cele externe ale mediului social. 

Principiul managementului sau al artei de a conduce un proces interpersonal complex. 

Deoarece se adresează nivelului conştient al persoanei consilierea are un caracter preponderent 

directiv în comparaţie cu psihoterapia care se adresează şi nivelului inconştient fiind de durată mai 

lungă. Dar această directivitate nu înseamnă comandă şi control ci convingere şi orientare. 

Informarea şi învăţarea ca acţiuni specifice consilierii educaţionale se pot realiza prin tehnici 

predominant directive, confruntative (P.Burnard, 1989). 

Principiile psihologice 

Transferul. Înţelegem transferul aşa cum a fost definit de P.P.Neveanu (1978), ca raport şi 

proces de interacţiune dintre două sisteme (de acţiune, informaţionale, de personalitate) cu efect 

de transport sau transmitere a unui model dintr-unul în celălalt. În această viziune transferul se 

întîlneşte în toate tipurile de relaţii umane. Dar cel care a studiat transferul ca mecanism al terapiei 

şi vindecării a fost S.Freud. Deşi inventat de Freud, transferul în procesul consilierii se deosebeşte 

de transferul psihanalitic. 

Dacă în cazul transferului psihanalitic acesta reprezintă în primul rînd repetiţia oricărei 

reacţii anterioare, repetiţia patologică a problemei subiectului în relaţia sa cu analistul, a dorinţelor 

şi fantasmelor sale inconştiente în procesul consilierii transferul se realizează între cele două Euri. 

Astfel, în prima etapă se produce un „transfer proiectiv” de la client către consilier. Clientul 

proiectează asupra consilierului propriile sale „probleme” ca întrebări legate de anumite situaţii 

critice personale cu care este confruntat iar consilierul preia întrebările clientului pentru a-i oferi 

acestuia răspunsuri. În cea de-a doua etapă consilierul elaborează răspunsul la nivelul Eului său pe 

care îl comunică printr-un mecanism de transfer cu valoare de explicare-consiliere Eului clientului 

său (C.Enăchescu, 1998). 

Interiorizarea este acţiunea care asigură trecerea pe plan intern a „explicaţiei” consilierului, 

recunoaşterea ei ca personală, proprie Eului subiectului. Acesta reprezintă mecanismul care 

garantează eficienţa oricărui proces de modelare a personalităţii. Numai dacă din „sfat” al altuia 

devine soluţie proprie acesta devine operaţional şi poate fi exteriorizat ca decizie şi acţiune 

transformatoare. Tendinţa consilierilor începători de a oferi de la începutul procesului de consiliere 

ei înşişi soluţii la problemele subiecţilor educaţionali, de a „veni” cu lista de soluţii pregătită de 

acasă nu favorizează procesul de elaborare a soluţiei optime pentru clientul respectiv. 

Interiorizarea are nevoie de un timp de elaborare a soluţiei optime în relaţia client – consilier, 

de un timp de „gestaţie” a soluţiei, pentru a putea fi viabilă. 

Conştientizarea problemei, a soluţiei, a căilor de acţiune reprezintă principiul psihologic 

prin care persoana devine cu adevărat conştientă, poate verbaliza, poate formula clar şi raţional o 

problemă, poate explica o soluţie sau căile prin care s-a ajuns la ea. 
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Conştientizarea are grade diferite de manifestare dar aceasta poate fi aparentă. Avem 

impresia că suntem conştienţi de o anumită problemă dar nu o putem formula raţional, nu o putem 

explica. Pînă la un anumit punct conştientizarea se identifică cu verbalizarea ei. Explicaţia este o 

fază superioară a conştientizării. Putem explica o anumită problemă numai dacă suntem conştienţi 

cu adevărat de ea. În acest sens poate fi prezentat exemplul frecvent al elevilor care atunci cînd nu 

învaţă suficient se justifică spunînd: „ştiu dar nu mă pot exprima”. În consilierea educaţională 

modernă conştientizarea parcurge toate etapele rezolvării de probleme: identificarea problemei, 

definirea acesteia, calibrarea ei, diferenţierea alternativelor de rezolvare şi alegerea variantei 

optime pentru subiect. 

Empatia. După C. Rogers (1959) „ a fi empatic înseamnă a percepe cadrul intern de referinţă 

al altuia cu toate componentele sale emoţionale „ca şi cum” ai fi cealaltă persoană, dar fără a pierde 

condiţia de „ca şi cum”. 

S. Marcus (1987) subliniază structura complexă a empatiei, nu numai afectivă ca în simpatie 

ci şi cognitivă. Acelaşi autor explică mecanismul psihologic al empatiei prin intermediul a trei 

condiţii: condiţia externă –prezenţa unui model extern de comportament – condiţia internă şi cea 

mai importantă care se referă la: sensibilitatea pentru trăiri emoţionale, o viaţă afectivă bogată şi 

suplă, experienţă emoţională, posibilităţi evocatoare şi imaginative care asigură integrarea stărilor 

altora, dorinţa de a comunica, un contact viu cu propria viaţă emoţională. 

Cea de-a treia condiţie fundamentală pentru comportamentul empatic este credinţa în 

convenţie. În comportamentul empatic persoana se transpune „în pielea” partenerului fără a-şi 

pierde propria identitate.  

Pentru activitatea de consiliere este necesară dezvoltarea predispoziţiilor pentru 

comportamentul empatic al consilierului, transformarea lor în aptitudini şi chiar în trăsături de 

personalitate. 

Actualizarea este – consideră C. Enăchescu- procesul de înaintare a individului în propria 

sa viaţă, evitând dificultăţile şi beneficiind din plin de situaţiile favorabile. Aceasta implică o 

adaptare a posibilităţilor sale la „presiunile” exterioare ale vieţii în scopul evitării producerii 

conflictelor, a situaţiilor frustrante, a eşecurilor sau chiar a stărilor nevrotice. 

Din punctul de vedere al consilierii educaţionale, „actualizarea” reprezintă principiul 

libertăţii persoanei consiliate de a alege cele mai potrivite soluţii pentru ea din cele oferite de 

viaţă. Alegerea o dată făcută implică asumarea unei responsabilităţi, tenacitatea în acţiunile 

întreprinse, menţinerea ritmului de activitate, urmărirea scopului propus. 

Avînd un caracter de permanentă intervenţie la dispoziţia oricărei persoane consilierea este 

considerată o „situaţie de actualizare” a individului, vizînd relaţiile acestuia cu evenimentele 

realităţii trăite şi evaluînd anticipativ pe cele ce urmează să se desfăşoare, el fiind în acest sens 

prevenit şi pregătit pentru a face faţă cu un maxim de eficienţă la întîlnirea cu acestea. 

Autenticitatea. Principiul autenticităţii este de origine rogersiană dar are o semnificaţie 

specifică în consiliere. Deşi consilierea este un proces „ca şi cum” el este în acelaşi timp o 

comunicare autentică, deschisă, directă, sinceră. Însăşi eficienţa consilierii este determinată de 

gradul de autenticitate al subiectului, de deschiderea şi sinceritatea sa şi în aceiaşi măsură de 

măiestria consilierului. Dar acesta nu-şi poate valorifica toate valenţele sale dacă subiectul nu este 

el „însuşi” în raport cu sine, cu consilierul şi cu situaţiile de viaţă. Subiectul consilierii educaţionale 

poate fi „el însuşi” dacă se respectă condiţiile astabilite (climat afectiv, încredere, optimism) 

despre care am discutat deja. 

Tranzacţia. Procesul consilierii nu este o dirijare, o constrîngere a clientului de a realiza 

anumite scopuri prin anumite mijloace alese de consilier. El   reprezintă o permanentă tranzacţie 

între consilier şi consiliat în viziunea celor mai moderne şcoli tranzacţionale atît în ceea ce priveşte 

obiectivele optime pentru subiect cît şi mijloacele de realizare a lor. 

Procesul de tranzacţie sau negociere pentru a fi eficient trebuie să îndeplinească anumite 

condiţii: - iniţiativa subiectului (atunci cînd subiectul vine singur la consilier şi nu este trimis) - 

receptivitatea profesională a consilierului; - clarificarea de comun acord a „problemei”; - 
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identificarea unor obiective proprii subiectului; - descoperirea soluţiilor optime pentru consiliat; - 

asumarea soluţiilor de către acesta; - decizia consiliatului de a pune în practică aceste soluţii. 

Interpretarea se referă la căutarea motivelor şi a mobilurilor din inconştientul clientului 

care au determinat ca circumstanţele vieţii acestuia să aibă caracterul de „situaţii critice” cărora 

trebuie să le facă faţă. În acest fel consilierea se apropie mult de psihoterapie dar ea este orientată 

mai cu seamă în sensul instituirii unor măsuri de protecţie psihologică ale individului, de evitare 

a unor „situaţii critice” de viaţă, în raport cu posibilităţile sale dar şi cu conţinutul pulsional al 

inconştientului acestuia. 

În procesul consilierii mai ales educaţionale este eficientă abţinerea consilierului de la 

interpretare (psihanalitică) pentru a evita proiecţia inconştientă a propriilor probleme şi soluţii 

asupra clientului. 

Interpretarea în consilierea educaţională are un caracter predominant raţional, conştient, 

centrîndu-se pe problemele educaţionale actuale şi pe modalităţile de rezolvare a lor ca mecanisme 

de anticipare a unor soluţii viitoare. 

Principii specifice consilierii 

Susţinerea afectivă. Ca urmare a problemelor sale existenţiale şi educaţionale clientul se 

simte frustrat în ceea ce priveşte necesităţile şi interesele sale şi solicită ajutorul unui specialist. El 

aşteaptă în mod conştient sau nu de la acesta în primul rînd o susţinere afectivă . Crearea treptată 

a unui climat afectiv pozitiv şi stimulativ pentru consiliat este condiţia sine qua non a consilierii. 

Susţinerea cognitivă. Pe fondul susţinerii afective se poate „construi” susţinerea cognitivă 

care înseamnă identificarea de către consilier a mecanismelor cognitive ale consiliatului care pot 

constitui pârghii pentru rezolvarea problemelor sale. În procesul consilierii aceste mecanisme 

cognitive înţelegerea, interiorizarea, conştientizarea, problematizarea pot fi dezvoltate pentru a 

fi atinse obiectivele identificate în comun. 

Susţinerea volitiv – decizională. De multe ori persoana care solicită ajutorul unui consilier 

ştie ce problemă are sau cum poate fi rezolvată aceasta, dar nu are suficientă voinţă şi capacitate 

decizională pentru a alege cea mai bună soluţie şi pentru a o aplica. Ca urmare rolul consilierului 

este de a creşte şi întări încrederea consiliatului în capacitatea sa de a lua hotărîrea optimă pentru 

el. Mai mult consilierul trebuie să sublinieze faptul că nimeni altcineva nu poate lua cea mai bună 

decizie pentru el decât clientul însuşi. 

Descărcarea emoţională sau catharsis-ul este principiul prin care orice formă de 

intervenţie educaţională permite clientului să-şi exprime liber propriile sale trăiri pozitive sau 

negative. Acest catharsis reduce tensiunea emoţională şi pregăteşte calea unei mai bune cunoaşteri 

de sine a clientului. 

În felul acesta el devine capabil să vorbească despre propriile sale probleme, cu mai multă 

obiectivitate. Atitudinile catharice, arată J.Heron (1976) sunt facilitatoare, ajută la eliberarea 

tensiunilor devenite insuportabile.  

Principiul orientare – dirijare – învăţare implică mai multe grade de directivitate în 

funcţie de necesităţile consiliatului. 

Învăţarea ca principiu al consilierii educaţionale este o învăţare socială pe bază de model 

inter-relaţional, o învăţare activă, de tip creativ. 

Aceasta se deosebeşte în mod esenţial de învăţarea predominantă încă în procesul 

educaţional care este de tip repetitiv, verbală, bazată pe memorie şi pe supunere faţă de autoritatea 

profesorului. 

Învăţarea ca principiu al consilierii educaţionale se centrează pe ceea ce s-a numit în 

literatura de specialitate, rezolvarea de probleme.  

Dacă subiectul dispune de un grad înalt de structurare a problemelor sale de viaţă şi 

educaţionale, ca şi soluţiile proprii posibile el are nevoie de o directivitate redusă, de o orientare 

în luarea celei mai bune decizii. 

Dacă problema şi soluţia îi sunt mai puţin structurate subiectul are nevoie de o sfătuire sau 

de o orientare mai directivă. 
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Cel mai scăzut grad de structurare a problemei, soluţiei şi deciziei subiectului corespunde 

celui mai mare grad de directivitate, de dirijare a consiliatului. 

Toate aceste nivele ale intervenţiei de consiliere sunt posibile numai dacă s-a realizat 

climatul de susţinere afectivă, de comunicare biunivocă între cei doi parteneri: consilierul şi 

consiliatul. 

Consideram principiile suportive în categoria celor specifice consilierii deoarece în primele 

etape ale consilierii educaţionale susţinerea afectivă, cognitivă, volitiv-decizională creează 

condiţiile necesare pentru etapele orientativ-adaptative. Deaceea, de fiecare dată cînd oferim ajutor 

cuiva, ar trebui să avem în vedere propria noastră atitudine. Ar fi indicat să ne întrebăm: - Cel fel 

de ajutor putem oferi?- Cum ne putem da seama că ajutorul nostru este eficace? - Care sunt 

motivele noastre pentru a-i ajuta? - Avem unele prejudecăţi care ar putea afecta ajutorul dat? - 

Cum ne putem îmbunătăţi abilităţile? - Ne vom menţine în cadrul limitelor competenţelor noastre 

profesionale? - Avem destule resurse pentru a oferi un sprijin eficace fără să ne dăunăm nouă 

înşine sau personei pe care o ajutăm? 

1.3. Factorii CE: şcoala, familia, unităţile economice,  

mass-media, instituţiile specializate 

Principalii factori implicaţi şi cu responsabilităţi în consiliere şi orientare şcolară şi 

profesională sunt: şcoala, familia, unităţile economice, mass-media, alte instituţii specializate. 

Şcoala joacă un rol esenţial atît prin structurile sale, ciclurile şi tipurile de programe, cît şi 

prin diversitatea obiectelor de învăţământ, a ariilor curriculare, a acţiunilor specifice de orientare 

şcolară şi profesională (ore de dirigenţie, activitatea consilierilor şi psihopedagogilor). 

Familia exercită o influenţă puternică asupra opţiunilor şcolare şi profesionale atît prin 

transferul unor modele ale părinţilor către urmaşi, cît şi prin proiecţia unor ambiţii, neîmpliniri 

către aceştia. 

Unităţile economice, prin parteneriatul cu instituţiile de formare a forţei de muncă, devin un 

factor important în determinarea unor opţiuni profesionale atît prin propaganda pe care o fac 

produselor şi producătorilor, cît şi prin întâlniri ale elevilor cu specialişti, sponsorizări, burse 

oferite celor mai buni elevi sau studenţi. 

Mass-media, prin programele sale educative, prin prezentarea diverselor tipuri de şcoli şi 

specializări etc., se înscrie în ansamblul factorilor implicaţi în orientarea şcolară şi profesională. 

Instituţiile specializate cuprind: cabinetele şi laboratoarele de orientare şcolară şi 

profesională, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, organizaţiile de tineret – prin programele „Infotin”, 

direcţii ale muncii şi solidarităţii sociale, iar pe plan internaţional – Asociaţia Internaţională de 

Orientare Şcolară şi Profesională (Geneva). 

Cei doi agenţi implicaţi direct în procesul de consiliere sunt cei doi factori umani: consilierul 

– ca specialist, şi, respectiv, „clientul” – elevul, studentul, părinţi. 

Deci, factorii determinanţi în formarea şi dezvoltarea intereselor şi aspiraţiilor profesionale 

sunt: familia, şcoala, contextul socio-cultural, societatea în general şi subiectul educaţional într-o 

interacţiune dinamică. 

Rolul familiei este de a asigura climatul socio-afectiv de susţinere, înţelegere, de acceptare, 

recunoaştere şi apreciere a copilului. În acest climat părinţii pot observa şi cunoaşte anumite 

preferinţe ale copilului, curiozităţi, dinamica profesiunii dinamica persoanei înclinaţii. De 

asemenea rolul lor nu este doar pasiv de observatori dar şi activ de a selecta înclinaţiile pozitive 

de cele negative, de a orienta copilul către dezvoltarea înclinaţiilor benefice. Părinţii sunt cei care 

au posibilitatea să pună la dispoziţia copiilor lor resurse materiale sau informaţionale sau să-i 

priveze de ele. Ei pot să faciliteze accesul la unele domenii sau să-i orienteze către alte domenii. 

Din punct de vedere afectiv gama de sentimente cu care părinţii pot influenţa consilierea şcolară 

şi profesională a copiilor este foarte largă, de la cele pozitive de acceptare, încurajare, securitate 

pînă la cele negative de evitare, blamare, răceală sau indiferenţă. 

Nivelul socio-economic al familiei influenţează direct sau indirect, conştient sau nu 

aspiraţiile profesionale ale copiilor. Prima imagine de rol la copii se formează prin raportarea la 

profesiunea părinţilor într-un sens sau altul. 
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Aspiraţiile comune ale familiei pot duce la consilierea copiilor către acelaşi domeniu de 

activitate (tradiţie profesională). 

Fenomenele de patologie socială reflectate la nivelul familiei generează diferite forme de 

alienare care pot merge pînă la identitatea negativă a persoanelor implicate sau a întregii familii. 

Rolul şcolii. Şcoala s-a situat mult timp în poziţia socială de instrument de clasă, perpetuînd 

inegalitatea între clase prin promovarea inegalităţii şanselor de acces la învăţătură şi cultură. Mai 

mult ea a fost un instrument de discriminare, generînd categoria de dezmoşteniţi ai culturii, 

conducînd la promovarea concepţiei potrivit căreia inferioritatea culturală este un destin personal. 

În prezent ea a depăşit – cel puţin în ţările cu un anumit nivel de dezvoltare economică – 

această etapă antieducaţională situîndu-se pe poziţia firească de deschidere faţă de tot mai mulţi 

solicitanţi, de dezvoltare a potenţialului acestora. 

Rolul şcolii este determinant în consilierea şcolară şi profesională. Acesta nu se realizează 

doar la orele de dirigenţie, ci în mod constant şi sistematic prin toate tipurile de activităţi din şcoală: 

didactice, extradidactice şi extraşcolare, formale, non-formale şi informale. 

Fiecare disciplină de învăţămînt prin cunoştinţele pe care le prezintă subiecţilor educaţionali 

oferă o imagine mai mult sau mai puţin edificatoare pentru domeniul respectiv de activitate. Acesta 

este primul nivel de consiliere şcolară şi profesională structurat în şcoală.   Subiecţii educaţionali, 

în funcţie de potenţialul lor complex de capacităţi şi interese vor răspunde prin rezultatele obţinute 

stimulilor oferiţi de diferite discipline de învăţămînt. Rezultatele obţinute şi mai ales satisfacţia 

trăită şi conştientizată de subiecţii educaţionali la unele discipline de învăţămînt se constituie într-

o altă modalitate a consilierii şcolare şi profesionale posibilă de observat şi de analizat. În acest fel 

profesorii de la disciplinele respective dar şi elevii sau părinţii pot realiza o selecţie a elevilor în 

funcţie de răspunsurile specifice la aceste discipline. Noi stimuli din ce în ce mai specifici pot fi 

oferiţi de organizarea cercurilor pe discipline, a olimpiadelor şcolare, a concursurilor profesionale. 

Ora de dirigenţie are un rol din ce în ce mai important pentru cunoaşterea elevilor, pentru 

stimularea dezvoltării lor, pentru informarea şi orientarea acestora.  

Testarea psihologică cu baterii complexe de teste aptitudinale şi motivaţionale confirmă de 

obicei rezultatele obţinute anterior la clasă, la cerc, la olimpiade. Aceasta poate fi considerată un 

alt nivel de consiliere şcolară şi profesională. 

Profesorul diriginte, profesorul consilier, profesorul pedagog prin abordarea unei tematici 

profesionale la orele de dirigenţie, prin discuţiile personale cu subiecţii interesaţi vor avea un rol 

din ce în ce mai specific pentru consilierea şcolară şi profesională.  

Dar ce este profesiunea? Care sunt indicatorii solicitării exercitate de profesiune de care 

trebuie să ţină seama subiecţii educaţionali atunci cînd aleg o anumită profesiune? 

Profesiunea reprezintă o ocupaţie cu caracter cvasipermanent exercitată de oameni în baza 

unei pregătiri sau calificări profesionale. 

Esenţială în alegerea profesiunii este relaţia profesiune-personalitate, dubla interacţiune 

dintre aceste două componente. 

După V. Ceauşu indicatorii solicitării exercitate de o profesiune sunt: 

a) cum se constituie informaţia într-o anumită profesiune: continuu, discontinuu? 

b) cum este aceasta prelucrată: concret, abstract, există situaţii certe, incerte? 

c) ce fel de decizii trebuie luate: rapide, în timp, există pericole decizionale? 

d) ce fel de acţiune este necesară: manuală, complexă, fiziologică şi psihologică, 

intelectuală? 

e) autoreglarea este: logică, energetică, voliţională? 

Caracterizarea generală a profesiunii trebuie să ţină seama de: 

- importanţa social-economică a profesiunii (gradul de răspîndire, legătura cu alte 

profesiuni); 

- operaţiile de muncă: pregătitoare, de bază, auxiliare, procedee de muncă, materiale şi utilaje 

cu care lucrează; 

- organizarea muncii individuale şi/sau în grup: munca în flux, linii automatizate, panou de 

comandă, transportul materialelor; 
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- condiţii igienice: zi – noapte, iluminatul, aerisirea, temperatura, umiditatea, securitatea 

muncii; 

- condiţii economice: retribuţia, asigurări sociale, alimentaţia, locuinţa; 

- pregătirea profesională: cultura generală şi de specialitate, ridicarea calificării, promovarea. 

Criteriile consilierii profesionale sunt diferite de cele ale selecţiei profesionale dar tind să 

se apropie cît mai mult. Astfel ele se referă la:  

- umanizarea procesului de producţie şi creşterea satisfacţiei morale prin practicarea 

profesiunii; 

- accentuarea interacţiunii între candidat şi meseria sau profesiunea respectivă; 

- realizarea acesteia ca o necesitate, parcurgînd etapele specifice particularităţilor de vîrstă 

ale subiecţilor educaţionali.  

După Ginsberg, Ginsburg,  Axelrad, Helma aceste perioade sunt: 

* perioada fanteziei (0-10 ani) caracterizată de funcţia dominantă a plăcerii, de lipsa 

ancorării în realitate, cînd copilul se identifică pe planul imaginaţiei cu rolul adultului (el vrea să 

devină cosmonaut, cow-boy, etc.); 

* perioada tatonărilor (11-18 ani) care este subdivizată în mai multe stadii:  

a. stadiul intereselor (11-12 ani) care dau direcţia vocaţională; 

b. stadiul capacităţii (13-14 ani) cînd se dezvoltă abilităţile iar copilul este influenţat şi de 

alte persoane din afara familiei; 

c. stadiul valorilor (15-16 ani) cînd apare iminenţa alegerii vocaţionale iar aspectele sociale 

ale valorilor încep să dobîndească o pondere din ce în ce mai mare; 

d. stadiul tranziţiei (17-18 ani) cînd apar circumstanţe de viaţă decisive fiind necesară o 

hotărîre imediată; 

* perioada realistă (18-22-24 ani) în care sunt identificate de asemenea mai multe stadii: 

a. stadiul de explorare caracterizat de flexibilitate vocaţională; 

b. stadiul de cristalizare cînd este definit domeniul major de activitate; 

c. stadiul de specificare cînd se alege locul de muncă într-o anumită specializare. 

Astfel întîlnirea dintre consilierea şi selecţia profesională se produce dacă se îndeplinesc 

condiţiile (T. Parsons): 

- analiza omului: predicţia performanţei profesionale, evaluarea atitudinilor faţă de muncă, 

şefi, cîştiguri, promovare; 

- analiza profesiunii; 

- consilierea educaţională. 

Societatea omenească pentru a-şi depăşi cele mai multe disfuncţionalităţi trebuie să devină 

din ce în ce mai umană, îmbinînd din ce în ce mai mult criteriile economice cu cele socio-umane. 

Luînd ca reper periodizarea făcută de cei patru autori putem considera că perioada fanteziei 

corespunde cel mai bine consilierii şcolare, perioada tatonărilor corespunde consilierii vocaţionale, 

iar perioada realistă consilierii profesionale şi de carieră: 

* perioada fanteziei (6-11 ani) consiliere şcolară; 

* perioada tatonărilor (12-18 ani) consiliere vocaţională; 

* perioada realistă (19-25 ani) consiliere profesională şi de carieră. 

Toate aceste tipuri de consiliere fac parte integrantă din ceea ce se numeşte consiliere 

educaţională. Consilierea educaţională este cea care stabileşte şi întăreşte legăturile dintre cele 

patru componente ale ei: consilierea şcolară, vocaţională, profesională şi de carieră, într-o manieră 

neliniară ci permanent cibernetică. 

1.4. Consilierea şcolară-tip de CE.   

Rolul consilierii şcolare în clasele primare 

Consilierea şcolară parcurge două perioade esenţiale (la vîrsta şcolarităţii şi la 40 – 45 de 

ani) (G. Mialaret, 1964) fiind în cadrul educaţiei permanente cheia de boltă a învăţămîntului 

modern. Consilierea şcolară a fost definită în acest sens ca acţiunea de dirijare a copilului spre 

formele de învăţămînt care-i convin şi care sunt conforme disponibilităţilor şi aspiraţiilor sale în 

scopul de a-i dezvolta toate posibilităţile la maxim. Modul în care se realizează consilierea şcolară 
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acţionează nu numai la intrarea în şcoală a copilului ci în toate etapele şcolarizării, premergînd şi 

asigurînd o eficientă integrare în viaţa social-economică. 

Prima intervenţie de dirijare şi consiliere se face în perioada preşcolară. La sfîrşitul 

gimnaziului are loc o consiliere şcolară mai complexă însoţită de forme de selecţie în liceu 

(capacitate, testare naţională, admiterea în liceu). Pentru admiterea în învăţămîntul superior 

exigenţele devin şi mai complexe şi mai diferenţiate. 

Consilierea şcolară are o importanţă foarte mare şi constituie un instrument socio-pedagogic 

şi economic foarte important al societăţii moderne. Ea se realizează în şcoli, în laboratoare de 

consiliere şcolară, prin mass-media. 

Consilierea şcolară în condiţiile societăţii contemporane are în vedere asigurarea de şanse 

egale în formarea şi dezvoltarea personalităţii. 

Ţinîndu-se seama de diferenţierile obiective ale potenţialului genetic psihic şi intelectual ale 

indivizilor dar şi de deosebirile eforturilor depuse şi a rezultatelor obţinute, consilierea şcolară nu-

şi propune egalizarea performanţelor elevilor. În acest context apare în mod obiectiv şi necesar 

clasificarea şi ierarhizarea elevilor în funcţie de valoarea, nivelul performanţelor şi eficienţa 

pregătirii lor. În funcţie de necesităţile social-economice contemporane şi de perspectivă privind 

forţa de muncă şi specialiştii necesari, apare în mod obiectiv şi selecţia şcolară şi profesională prin 

intermediul examenului concurs, bazat pe competiţie. 

Dar consilierea şcolară nu trebuie condiţionată definitiv de selecţia şcolară. Consilierea 

şcolară trebuie să aibă în vedere selecţia şcolară pentru realizarea unei cît mai bune consilieri 

şcolare şi profesionale conştientizînd elevii că potenţialul lor are un caracter polivalent. 

Problema consilierii şcolare este una considerată de importanţă majoră în ţările dezvoltate, 

preocupate de dezvoltarea tinerei generaţii. În această etapă istorică, în care rolul şcolii este 

contestat – consilierea educaţională pare a fi răspunsul pentru multe dileme. Unii experţi consideră 

că soluţia crizei şcolii ar sta într-o abordare proactivă a posibilelor probleme cu care actualii elevi, 

viitorii absolvenţi, se pot confrunta peste cîţiva ani. Sociologi, antropologi, istorici, analişti 

economici, asistenţi sociali – sunt chemati sa facă echipă cu specialiştii în consiliere şcolara. Elevul 

va fi beneficiarul unor programe echilibrate, de prevenire şi de intervenţie a consilierilor şcolari. 

În literatura de specialitate, dar chiar şi în documentele oficiale internaţionale referitoare la 

acreditarea consilierilor şcolari, apar o serie de termeni specifici, care sunt utilizaţi pentru a 

desemna aceeaşi realitate: consiliere şcolară, consiliere educaţională, orientare şcolară, consilier 

de orientare şcolară şi profesională. 

În sens larg, consilierea şcolară, e un proces intens de acordare a asistenţei psihopedagogice 

elevilor, studenţilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţional (profesori, părinţi, 

tutori şi autorităţi şcolare ). În cadrul grupurilor şcolare, conform afirmaţiilor G.Tomşa, consilierea 

reprezintă o formă particulară de interacţiune şi influenţare, care contribuie la omogenizarea 

liniilor grupului de elevi [ p. 85]. Rolul consilierii este cu precădere unul pro activ, ceea ce 

inseamnă că ea incearcă prevenirea situaţiilor de criză personală şi educaţională şi socială a 

elevilor. Acelaşi autor susţine că unitatea pe care se bazează consilierea şcolară este triada familie 

– copil – şcoală, fiind preocupată de realizarea unei armonii intre cei trei termeni ai relaţiei, în 

vederea desfăşurării unei educaţii eficiente şi a dezvoltării optime a personalităţii copilului. 

Valenţele formative ale activităţii de consiliere şcolară 

Nevoia de consiliere (engl. guidance, advise, fr. conseiller ) a apărut datorită complexităţii 

vieţii. Apariţia ei este legată de orientarea şi selecţia profesională, activitatea conturată la începutul 

secolului al XX-lea în SUA. In deceniul al cincilea consilierea este recunoscută ca şi profesie în 

rândul activităţilor psihologice. Cam în aceeaşi perioadă se constată apariţia mai multor teorii şi 

principii care fundamentează activitatea de consiliere. Ea a devenit o componentă esenţială a 

activităţii de formare şi educaţie în şcoală, şi are în vedere sfătuirea. găsirea de alternative, 

sprijinirea în identificarea scopurilor, furnizarea de informaţii privind particularităţile elevilor ca 

subiecţi ai acţiunii educative. 

Consilierea are următoarele atribute:• Este o relaţie umană;• Este o formă specială de 

comunicare;• Implică ascultarea;• Previne situaţiile de criză, are un rol proactiv;• O persoană este 
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ajutată de alta;• O persoană ajută un grup de persoane;• O formă confidenţială de a oferi ajutor;• 

Este bazată pe principiul dezvoltării personale;• Înseamnă a-i ajuta pe alţii să-şi identifice şi să-şi 

clarifice problemele;• Este o activitate desfăşurată de profesionişti;• Se ghidează după anumite 

teorii şi după metode specifice domeniului. 

Relaţia de consiliere are următoarele caracteristici: 

- Sunt într-adevăr auzit- crează sentimentul că o altă persoană este interesată de mine în 

mod dezinteresat şi încearcă să mă ajute; 

- Căldura- mă simt bine primit de cineva, ca şi când ar fi bucuros să mă vadă; 

- Confidenţialitatea- este foarte important să mă simt în siguranţă, să fiu sigur că altcineva 

nu va afla ceea ce spun; 

- Egalitate – sunt tratat ca un egal al interlocutorului, nu am sentimentul că acesta s-ar purta 

ca şi cum mi-ar fi superior; 

- Non-judecare - nu vreau să am sentimentul că am făcut ceva rău, vreau să fiu acceptat ca 

persoană; 

- Fără limite impuse - Voi putea vorbi cu consilierul problemele pe care eu le consider 

importante; 

- Relaţie de ajutorare, de suport - Este un tip de relaţii dintre oameni, cu caracteristici 

specifice; 

- Respect pentru cel consiliat - Consilierul va ţine cont de diferenţele dintre persoanele care 

au nevoie de consiliere şi va avea o atitudine de respect a lor; 

- Responsabilitate pentru realizarea obiectivelor fixate - Fiind un demers conştient, 

consilierea presupune stabilirea şi urmărirea unor obiective precise.  

Rolul formativ al activităţii de consiliere în şcoală este manifestat prin următoarele: 

- Sprijină definirea obiectivelor elevului, identifică nevoile, acordă asistenţă în formularea 

planurilor şi în realizarea acestora; 

- Activităţile de consiliere individuală şi de grup se concentrează asupra dezvoltării 

conştiinţei de sine, a competenţelor de comunicare, precum şi în structurarea unui sistem propriu 

de valori; 

- Asistă elevii şi părinţii în efortul de orientare şcolară şi profesională a elevilor; 

- Se implică în procesul de integrare socială şi profesională; 

- Sprijină conducerea şcolii în îndeplinirea obiectivelor de educare şi formare . 

Pentru a îndeplini eficient acest rol, consilierea în şcoală trebuie să se bazeze pe următoarele 

principii, rezultate din principiile generale ale activităţii de consiliere: 

- Elevul este acceptat ca persoană umană şi tratat în consecinţă; 

- Consilierea este, în esenţă, o relaţie permisivă; 

- Consilierea se bazează pe modul de a gândi împreună cu cel consiliat. 

Finalitatea activităţii de consiliere trebuie să urmărească de asemenea îndeplinirea funcţiilor 

pe care le are consilierea, şi anume : 

- De apreciere / estimare a persoanelor consiliate; 

- De coordonare, sub forma unor acţiuni sistematice ale celor implicaţi în consiliere; 

- De evaluare, stabilind dacă progresele sunt rezultatul acţiunii de consiliere; 

- De ameliorare a relaţiei educaţionale (cadru didactic-elevi, elevi-elevi, şcoală-familie, 

elevi-părinţi); 

- De prevenire şi rezolvare a conflictelor posibile sau existente; 

- De informare şi orientare şcolară şi profesională. 

Prin urmărirea respectării acestor principii, orientate către funcţiile amintite, consilierea 

şcolară va fi capabilă să contribuie la realizarea finalităţilor formative avute în vedere la lecţiile de 

dirigenţie prin următoarele: 

- Facilitatea participării la viaţa socială a clasei, a şcolii şi a comunităţii locale; 

- Dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar; 

- Familiarizarea cu fişele post ale unor familii ocupaţionale; 
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- Formarea atitudinilor de acceptare a schimbărilor din mediul social, economic, cultural şi 

politic în care absolventul îşi va desfăşura activitatea; 

- Participarea motivată la iniţierea şi la derularea propriului traseu de învăţare. 

Consilierea şcolară şi ora de consiliere 

Specificul orei de consiliere şcolară constă în pregătirea elevului pentru integrare şcolară 

activă şi de aceea se impune ca ea să se desfăşoare într-un climat destins şi atractiv, realizat prin 

exemple sugestive, apel la experienţa proprie a elevilor prin prezentarea unor valori intelectuale, 

moral-civice, estetice etc. Scenariul orei de consiliere şi orientare şcolară poate cuprinde albume, 

impresii despre un spectacol, comentarii asupra unui personaj dintr-un spectacol şi este necesar de 

subliniat ce are el negativ sau pozitiv. 

Pentru ca elevul să aibă o educaţie completă, tematica orelor de dirgenţie/consiliere şcolară 

trebuie stabilită cu multă atenţie, ţinând seama de vârsta elevilor, de stadiul lor de dezvoltare în 

procesul de formare a personalităţii, de problemele realităţii sociale şi ale lumii contemporane. 

Este bine să-i întrebăm şi pe copii despre problemele ce-i preocupă şi să-i încurajăm să vină cu 

propuneri. Tematica orelor de consiliere şi orientare şcolară trebuie să fie una variată.  

Primele teme sunt destinate cunoaşterii elevilor şi organizării clasei. Pentru o bună 

consiliere, este necesară cunoaşterea elevilor. Aceasta se realizează prin observaţii personale şi 

pe discuţii cu părinţii, colegii şi prietenii. Este necesar să cunoaştem aspectele pozitive şi negative 

ale conduitei elevilor. Cunoaşterea elevului se poate realiza prin discuţii colective, discuţii 

particulare cu el şi cu părinţii, prin observaţii asupra rezultatelor la învăţătură, comportament, 

inteligenţă, stil de muncă. 

Alte teme trebuie legate de colaborarea cu familia. Dezvoltarea armonioasă a personalităţii 

copilului, ameliorarea şi înlăturarea aspectelor atitudinale şi psihocomportamentale negative, ce 

pot apărea la şcolarul mic fac necesară o activitate sistematică de consiliere şi de asistenţă 

psihopedagogică, colaborarea eficientă cu familia. 

Problemele şi dificultăţile prin care trec astăzi multe familii, sărăcia materială, neînţelegerile 

dintre soţi, conflictele dintre generaţii, lipsa de preocupare pentru educaţia copiilor, obligaţiile 

profesionale tot mai mari diluează comunicarea din interiorul lor. Elevii care fac parte din aceste 

familii au relaţii tensionate cu profesorii şi colegii lor, au rezultate slabe la învăţătură. În această 

situaţie, multe din obligaţiile părinţilor, în ceea ce priveşte educaţia copiilor sunt preluate de 

profesori şi în scopul de diriginţi. 

Dirigintele este cel de-al doilea părinte pentru un copil. Pentru a fi un bun consilier şcolar, 

cel mai important lucru este să cunoşti familia fiecărui copil, relaţiile dintre membrii ei pentru a 

găsi mijloacele adecvate educaţiei. 

Consilierul şcolar/dirigintele, în momentul în care a preluat o clasă, trebuie să se informeze 

imediat despre fiecare elev privind aspectele esenţiale şi anume: 

- date asupra familiei (dacă trăiesc ambii părinţi, ocupaţia lor, fraţi, condiţii materiale, 

locuinţă) 

- climat socio-afectiv: condiţii de studiu, atitudinea familiei faţă de şcoală, atmosfera 

afectivă, persoane care au un rol important în viaţa copilului 

- trăsături de personalitate: caracter, temperament, aptitudini 

- probleme de sănătate: boli, traume, defecte fizice, defecte senzoriale 

Reforma învăţământului pro noua paradigmă educaţională centrată pec elce învaţă aduce o 

schimbare semnificativă in ceea ce priveşte relaţia învăţătorului cu ceilalţi factori implicaţi în 

educarea elevului, îndeosebi cu familia. Poziţia familiei este aceea de partener intr-un proces de 

dezvoltare, de conturare a drumului şi rolului social pe care-l va alege copilul. Familia are dreptul 

de a se implica în alegerea ofertei educaţionale, a carierei de mai târziu, dar şi obligaţia de a urmări 

şi sprijini eforturile copilului şi ale şcolii. Expresia „parteneriat cu familia” nu înseamnă doar o 

altă denumire a unei relaţii mai vechi, în care familia era informată, periodic ori la cerere, asupra 

evoluţiei copilului în activitatea şcolară. Este vorba despre o schimbare de statut al familiei în 

raport cu şcoala. Familiei îi revin acum mai multe drepturi – pe care învăţătorul va trebui să o ajute 

să le conştientizeze şi să beneficieze de ele-dar şi sarcini sporite. 
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Nu este nicidecum o descărcare de atribuţii de pe umerii noştri pe cei ai familiei, şi aşa 

împovărată de schimbările în plan socio- economic; această sintagmă exprimă necesitatea reală a 

colaborării între şcoală şi familie atât în rezolvarea unor sarcini de susţinere materială, precum şi 

în cooperarea în alegerea programelor de instruire şi educare(curriculum la decizia şcolii), pentru 

cunoaşterea personalităţii copiilor, pentru orientarea şcolară şi profesională. 

Parteneriatul cu familia înseamnă şi o reconsiderare a atitudinii învăţătorului faţă de aceasta; 

mai multă transparenţă, acceptarea observaţiilor pertinente şi promovarea sugestiilor privino 

obiectivele şi priorităţilor educaţionale,informarea corectă şi operativă sunt îndatoriri de seamă ale 

învăţătorului faţă de familiile elevilor. Învăţătorul trebuie să conştientizeze faptul că, sub aspect 

afectiv, familia are cea mai mare influenţă asupra copilului, iar trăirile afective reprezintă suportul 

absolut necesar susţinerii efortului de învăţare. Ca şi concluzii ale activităţii de consiliere, putem 

formula următoarele: 

- detaşarea parţială, după caz, de problemele familiale, şi orientarea interesului către 

activităţi şcolare; 

- reechilibrarea emoţională, prin întărirea aspectelor pozitive ale personalităţii şi prin 

cultivarea unor sentimente pozitive faţă de cei din jur; 

- conturarea unor modele care să valorifice interesele şi aptitudinile practice; 

- un regim de viaţă ordonat; 

- cultivarea interesului faţă de o serie de activităţi formative. 

Urmează apoi teme de educaţie morală, educaţie cetăţenească, intelectuală, cultural-

ştiinţifică, estetică, sanitară, culturală, de orientare şcolară şi profesională. 

Din tematica orelor de consiliere nu trebuie să lipsească teme pentru combaterea consumului 

de droguri, fenomen ce devine tot mai îngrijorător. Prin exemple concrete, elevul trebuie să devină 

conştient de riscuri. Lecţia poate începe cu un citat, cu un proverb, o anecdotă, o întâmplare ce 

poate mobiliza şi stimula interesul. Consilierul trebuie să aibă tact pedagogic, să fie atent la toate 

gesturile elevilor, să înregistreze reacţiile psihologice ale elevilor. El dirijează discuţia cu 

respectarea opiniei fiecăruia, cu răbdarea de a asculta până la capăt un punct de vedere, chiar dacă 

acesta este greşit, într-un climat de politeţe, încât fiecare elev să se simtă important. 

Un rol important în educarea elevilor îl au şi activităţile extracurriculare. Consilierul-

diriginte are menirea să organizeze diferite activităţi în afara orelor de curs, de exemplu: vizionarea 

unui spectacol, vizita la muzee, expoziţii, excursii, serbări şcolare. Dacă un învăţător-consilier este 

foarte bine pregătit profesional, stăpâneşte bine psihologia copiilor la diferite vârste, are simţ de 

răspundere personală, este conştiincios, prietenos, va avea multe satisfacţii în educaţia elevilor. 

Procesul educaţional în clasel primare din RM trasează direcţia de consiliere şcolară prin 

Planul-Cadru la nivelul scrisorilor metodice implementând proiectului naţional “Şcola prietenoasă 

copilului” (ordinul ministrului educaţiei nr. 1001 din 23 decembrie 2011) (Promovarea sănătăţii 

şi a stării de bine a elevului - funcţionarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mental, 

emoţional, social, spiritual. Dezvoltarea personală - cunoaşterea de sine, imaginea de sine, 

capacitatea de decizie responsabilă, releţionare interpersonal armonioasă, controlul stresului, 

tehnici de învăţare eficientă, atitudini creative, opţiuni vocaţionale realiste. Prevenţie - a 

dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, a conflictelor 

interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale, a disfuncţiilor psihosomatice, a 

situaţiilor de criză) şi prin Aria curriculară „Consiliere și dezvoltare personală” disciplina 

Dezvoltarea personală (2018) 

COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI 

1. Aprecierea identităţii personale și a celorlalţi în contexte educaţionale/familiale/ 

comunitare, demonstrând încredere în forţele proprii și atitudine pozitivă.  

2. Utilizarea raţională a resurselor personale, sociale și ale mediului, demonstrând integritate 

și responsabilitate. 

3. Adoptarea modului de viaţă sănătos în contexte variate, demonstrând interes și implicare 

în activităţi de menţinere a sănătăţii proprii și a celor din jur. 
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4. Proiectarea carierei din perspectiva potenţialului individual și a intereselor profesionale, 

manifestând atitudine pozitivă faţă de dezvoltarea personală și învăţare ca muncă de bază a 

elevului. 

5. Adaptarea comportamentului privind securitatea personală și a celor din jur în situaţii 

cotidiene, demonstrând atenţie și atitudine responsabilă faţă de sine și cei din jur. 

Stabilim: rolul consilierii şcolare este prevenirea situaţiilor de criză personală, educaţională 

şi socială, dezvolarea personală şi inserţia socială a elevilor. Aceste activităţi urmăresc să cultive 

la elevi imagini de sine pozitive, responsabilitatea personală faţă de sine şi ceilalţi, faţă de 

societate, creşterea capacităţii de luare a deciziilor, păstrarea echilibrului în situaţii de succes sau 

eşec creşterea rezistenţei la frustrare, la marginalizare temporară. 

Activitatea de consiliere şcolară trebuie axată pe următoarele obiective: 

- instaurarea unui climat afectiv prielnic studiului, în care copilul să se simtă protejat şi ajutat; 

- realizarea unei cât mai bune comunicări şi înţelegeri a particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale elevilor; 

- efectuarea de exerciţii de dezvoltare a limbajului, de soluţionare prin dialog a problemelor 

ivite; 

- implicarea într-o serie de activităţi de deconectare, ; 

- verificarea permanentă, de către învăţător şi părinţi, a modului de îndeplinire a obligaţiilor 

şcolare şi de comportament. 

Copiii trebuie să fie conştienţi de problemele pe care le au, aceasta putându-se realiza prin 

jocuri de rol în care ei sunt puşi pe rând în locul fiecăruia dintre factorii implicaţi. 

Un rol important îl au chestionarele asupra familiei sau pot verifica preocupările extraşcolare 

ale elevului în vederea stabilirii unui program zilnic de muncă şi odihnă. 

Un rol important în consiliere îl are intervenţia activă la nivelul elevilor. Aceştia sunt 

antrenaţi în activităţi comune, şcolare în care primesc diverse roluri şi responsabilităţi. Sunt 

antrenaţi de asemenea în activităţi extraşcolare şi anume vizionări de spectacole, convorbiri pe 

marginea lor, organizarea unor cercuri aplicative corespunzătoare aptitudinilor elevilor. 

Socializarea are un rol foarte important în viaţa elevilor. De aceea ei trebuie integraţi in grup 

şi în familie, insistând în mod deosebit asupra conştientizării, de către părinţii elevilor asupra 

puterii exemplului în dezvoltarea personalităţii micului şcolar. 

Foarte importante sunt şi activităţile de orientare şcolară, care vizează stimularea încrederii 

în forţele proprii, descoperirea unor modalităţi de deconectare care să le facă plăcere, precum şi 

lărgirea orizontului de cunoaştere şi autocunoaştere prin implicarea în cât mai multe activităţi. 

Elevii trebuie să fie conştienţi că în viaţă sunt si momente mai dificile şi că toţi oamenii se 

confruntă cu astfel de situaţii. Trebuie evidenţiate aspectele pozitive ale personalităţii elevilor, 

pentru a fi valorificate în plan motivaţional. 

Actualul Cod al Educației (20014), reactualizat prin scrisorile metodoce emise de MECC 

al RM  realizează o redistribuire a responsabilităţilor desfăşurării activităţii de consiliere şcolară. 

Aceasta este realizată de către consilierul şcolar, specialist în domeniul consilierii educaţionale şi 

învăţătorul diriginte, care – şi poate asuma rolul de „consilier”, de sfătuitor, de îndrumător al 

elevilor. Cunoscându – şi foarte bine elevii, învăţătorul diriginte poate contribui semnificativ în 

colaborarea cu ceilalţi factori implicaţi în consilierea şi orientarea acestora, la rezolvarea 

problemelor întâmpinate de elevi. 

În cadrul lecțiilor la disciplina DP, ședințelor cu clasa, activitățior educative în cadrul 

grupului cu program prelungit avem, pe de o parte, întâlnirile învăţătorului diriginte cu clasa, pe 

de altă parte, vorbim şi de o extindere a parteneriatelor cu ceilalţi factori educaţionali. Tematica 

orelor este stabilită de diriginte în acord cu prevederle curriculare şi actele normative educaţionale 

elaborate de MECC şi cu situaţiile concrete din practica şcolară. Lecţia de DP reprezintă un cadru 

organizat de întâlnire între elevi şi învăţătorul diriginte. 

Prin intermediul lecţiilor de DP, se oferă cadrul formal în care învățătorul poate să lucreze 

şi cu dimensiunea afectivă, motivaţională, atitudinală şi socială a elevului, nu doar cu cea raţional 

– intelectivă. Această lecţie vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale oricărui copil: 
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cunoaşterea de sine şi respectul de sine, de a comunica şi de a relaţiona armonios cu ceilalţi, de a 

se poseda tehnici de învăţare eficientă şi creativă, de luare de decizii şi rezolvare de probleme, de 

a rezista presiunilor negative ale grupului. Formarea unui stil de viaţă sănătos, integrarea 

sexualităţii în maturarea emoţională, controlul stresului, dobândirea de repere în orientarea şcolară 

şi profesională, toate acestea sunt repere esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii 

elevului.  

Disciplina dată cuprinde 5 module: 

1. Arta cunoașterii de sine și a celuilalt 

2. Asigurarea calităţii vieţii 

3. Modul sănătos de viaţă 

4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 

5. Securitatea personală. 

Activitatea didactică și educative în cadrul acestei disipline trebuie sǎ ţinǎ seama de 

urmǎtoarele aspecte: 

CUM?- sǎ se desfǎşoare activitǎţile? Recomandarea unor activitǎţi şi strategii didactice 

pentru fiecare din cele 5 Module conţinute în Curriculumul (2018) care sǎ permitǎ obţinerea 

obiectivelor propuse (CE?) şi justificarea introducerii activităţilor de consiliere şcolară ( DE CE?). 

Activitǎţile propuse se pot adapta claselor pe nivel de studii sau pot fi utilizate şi pentru alte 

teme corelând metoda cu obiectivele, respectiv competenţele vizate de cadrul didactic. 

Oferta de activitǎţi sugeratǎ creeazǎ un cadru optim de stimulare a creativitǎţii cadrelor 

didactice dând posibilitatea de manifestare a personalitǎţii acestora cu scopul clar de implicare a 

elevilor în demersul didactic. 

Participarea activǎ a elevilor la acest gen de activitǎţi presupune dezvoltarea competenţelor 

vizate prin metode accesibile tuturor, indiferent de vârstǎ şi nivel de pregǎtire. De asemenea se 

urmǎreşte creşterea autonomiei elevilor, a sentimentului de control personal asupra sarcinilor, 

deschiderea spre experienţe noi, sentimentul de valorificare a potenţialului propriu, a capacitǎţii 

de autoreflecţie. Percepţia schim-bǎrilor de sine pozitive, eficienta, flexibilitatea, creativitatea, 

nevoia de provocǎri şi respingrea rutinei sunt principii pe care le propunem pentru activitǎţile 

exemplificate. 

DE CE?- Activitatea de Consiliere şcolară la DP îşi propune formarea identitǎţii şi 

consolidarea Eu-lui prin dezvolatrea de abilitǎţi, capacitǎţi şi competente care sǎ determine un 

comportament corespunzǎtor unei persoane moderne/ euro-pene/sociale/comunicative. 

Comunicarea didacticǎ este abordatǎ în şcoala contemporanǎ ca fiind “ un transfer complex 

multifazial şi prin mai multe canale a informaţiilor între douǎ entitǎţi (indivizi/grupuri) ce-şi asumǎ 

simultan/succesiv roluri de emiţǎtor şi receptor”(C.Cucoş, 2002). 

În literatura psihopedagogicǎ, înţelegerea acestei definiţii necesitǎ urmatoarele precizǎri: 

- Comunicarea este un proces la care participǎ cu schimbarea reciprocǎ a poziţiei 

emiţǎtorului şi receptorului, respectiv educatorul-elevul; 

- În comunicarea cu elevii, educatorul îşi asumǎ poziţia de egalitate cu aceştia, schimbând 

mesate reciproce. 

Existǎ moduri concrete diferite, în funcţie de conţinut, intenţie şi funcţii, prin care 

comunicarea se poate realiza:- Comunicarea verbalǎ, prin limbaj verbal;- Comunicarea vizualǎ 

realizatǎ prin reclame, sigle sau prin mijloacele artei plastice;- Comunicarea prin simboluri, 

folosindu-se formule matematice sau prin semne rutiere. 

Pentru a comunica eficient cu elevii, în cadrul comunicǎrii didactice educatorul are nevoie 

de:- Compenenţǎ lingvisticǎ;- Competenţǎ comunicativǎ (relaţionalǎ); - Competenţǎ culturalǎ 

(informaţionalǎ). 

CE?-Conţinuturi. Consilierea şcolară nu se limitează doar la lecțiile de DP, ci este transpusă 

de diriginte la orele de program prelungit, la meditaţia didactică şi la unele şedinţe cu clasă. 

Deasemenea acestea se poat desfăşura individual sau în grup, după parcurgerea mai multor paşi : 

- identificarea problemei; 

- stabilirea obiectivelor; 
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- analiza problemei; 

- identificarea soluţiei; 

- elaborarea planului de acţiune şi a mijloacelor de realizare. 

Ce metode şi tehnici de consiliere şi orientare avem la dispoziţie ? Iată câteva (detalii 

propunem în subunitatea următoare) : 

- convorbiri individuale şi în grup; 

- studii de caz : prezentarea şi analiza cazului, soluţii, aplicare 

- dezbateri pentru rezolvarea de probleme, conflicte 

- teste, chestionare şi inventare de personalitate; 

- proiecte individuale sau de grup 

- monografii profesionale şi nomenclatoare profesionale ; 

- vizite la expoziţii, vizionări de filme, casete video 

- exerciţii de autoevaluare a cunoştinţelor, deprinderile şi abilităţilor 

- fişe de lucru 

- vizite la înstituţii şi firme 

- desene, grafice, portofolii 

- sugestia, sfatul,îndemnul, interviul 

- mass – media, brainstormingul, simularea 

- fişe de observare a comportamentului 

- demonstraţii, jocul de rol, modelarea. 

Exemple de activităţi de consiliere şolară la lecitile de DP  în claselel primare centrate pe elevi, 

care ţin cont de dezvoltarea cognitivă, afectivă şi particularităţile de vârstă ale acestora: 

Activitatea: Hai să ne jucăm! 

Obiectivul activităţii: Cunoaşterea şi respectarea normelor şi valorilor grupului, prin: 

• obţinerea de informaţii despre colegii de clasă 

• respectarea valorilor şi a trăsăturilor de personalitate ale colegilor 

• corelarea informaţiilor dobândite cu comportamente adecvate 

Metode: metoda caruselului, dezbaterea frontală 

Desfăşurarea activităţii: 

Clasa se împarte în grupe eterogene de 4-6 elevi (număr par de elevi în grup). 

I. Echipele primesc o tablă de joc, un zar şi pioni pentru fiecare membru-al grupului. 

Profesorul prezintă regulile jocului: 

- jucătorii îşi aliniază pionii la START şi dau pe rând cu zarul 

- fiecare jucător îşi alege o pereche din grup 

- va nota pe parcursul jocului toate răspunsurile colegului pereche 

- semnul de întrebare (?) de pe grila de joc acordă dreptul fiecărui membru al echipei de a 

adresa o întrebare colegului ce a ajuns cu pionul în acea casetă; întrebarea poate fi din orice 

domeniu al vieţii elevului 

II. Elevii parcurg grila de joc, având totodată sarcina de a nota răspunsurile oferite de 

colegul-pereche. Timp de 5 minute, elevii îşi sintetizează informaţiile primite alcătuind „portretul 

colegului". 

III. Jocul se finalizează cu prezentarea colegului în faţa clasei, prezentare făcută pe baza 

informaţiilor adunate pe parcursul jocului. 

IV. Frontal, profesorul conduce discuţia spre identificarea unor elemente de constituire a 

grupului, cum ar fi:• cunoaşterea celorlalţi, • diversitatea îmbogăţeşte grupul, • cunoaşterea de sine, 

• acceptarea schimbării, • ascultarea opiniei celorlalţi, • respectarea subiectului discuţiei, • 

respectarea intenţiei colegului, • discuţii şi în afara orelor 

Observaţii: 

• se recomandă folosirea jocului la începutul fiecărui an şcolar, în primele zile de şcoală şi 

se explică foarte clar şi de la început toate regulile jocului 

• jocul se poate întinde pe mai multe ore 
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• apoi se cere elevilor să realizeze un poster intitulat „Colegul meu", conţinând informatile 

aflate în etapa anterioară 

Evaluarea se face în conformitate cu: • gradul de implicare în joc: plăcere/indiferenţă, 

sinceritate/superficialitate, • calitatea prezentării făcută colegului de joc, ca rezultat al interesului 

faţă de acesta 

Activitatea: Recunoaşte colegul 

Obiectivul activităţii: Formarea atitudinii responsabile şi stimularea iniţiativei personale, 

prin: 

• elaborarea şi transmiterea de informaţii despre propria persoană şi familie 

• exerciţii de recunoaştere a colegilor, pornind de la o grilă dată 

• conştientizarea nivelului de cunoaştere / necunoaştere a colegilor şi posibilele implicaţii 

asupra relaţiilor din interiorul grupului 

Timp de lucru: 50 minute 

Metode: • munca pe grupe • problematizarea • jocul didactic 

Desfăşurarea activităţii: 

l. Elevii clasei se grupează în patru echipe, în funcţie de anotimpul în care s-au născut: 

primăvara, vara, toamna, iarna. Fiecare elev va prezenta în faţa grupului mic: o calitate, un defect, 

o preocupare (interes), numele mamei, un om important pe care îl are drept model. 

II. Profesorul numeşte un reprezentant dintr-o grupă (exemplu: primăvara). Acest elev 

trebuie să recunoască un coleg dintr-o altă grupă pe baza descrierii oferite de ceilalţi coechipieri. 

Descrierea cuprinde doar cele cinci informaţii prezentate în faţa grupului mic. Se schimbă 

reprezentanţii alegându-se consecutiv şi din celelalte grupe. Câştigă echipa a cărei reprezentanţi 

au recunoscut mai mulţi colegi. 

Scopul exerciţiului este de inter-cunoaştere, ceea ce mobilizează elevii pentru efectuarea 

unor sarcini comune. 

Evaluarea activităţii vizează: 

• numărul de răspunsuri corecte, considerate ca rezultat al nivelului de implicare 

• atitudinea elevilor, şi în special a elevilor care au ratat identificarea, faţă de răspunsurile 

greşite 

Activitatea: Blazonul clasei 

Obiectivul activităţii: Cunoaşterea şi respectarea normelor şi valorilor grupului, prin: 

• identificarea caracteristicilor ideale şi reale ale clasei 

• identificarea de soluţii care să conducă la optimizarea relaţiilor intercolegiale 

Timp de lucru: 40 minute 

Metode: • metoda blazonului • exerciţiul • dezbaterea frontală 

Desfăşurarea activităţii: 

l. Profesorul desenează pe tablă un blazon cu următoarea structură: 

 
Fiecare elev are următoarele sarcini: 

• în primul câmp al blazonului să reprezinte clasa printr-un desen 

Nume 

3               1 

 

 

 

4               2 
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• în al doilea câmp să identifice o caracteristică a clasei 

• în al treilea să identifice o soluţie pentru crearea unui climat favorabil învăţării 

• iar în al patrulea câmp să găsească un cuvânt pentru o clasă ideală 

• în locul devizei blazonului să treacă un nume al clasei 

II. Frontal, profesorul centralizează toate datele de pe blazoanele elevilor, pe tablă sau pe o 

coală de flipchart. La final clasa negociază numele clasei. 

Evaluarea activităţii urmăreşte: 

• realismul caracteristicilor reale identificate în prima parte a activităţii 

• aspecte sociale ale comportamentului elevilor pe parcursul activităţii frontale şi a 

Negocierii. 

Rolurile profesorului consilier / diriginte 

Învățătorul diriginte în activitatea desfăşurată cu elevii săi, cuprinde mai multe etape dintre 

care:  

•organizarea sălii de clasă: 

Aranjarea mobilierului şcolar, utilizarea elementelor decorative, particularizarea clasei prin 

culoare. 

Vom prezenta câteva posibile modalităţi de aranjare, de ales în funcţie de scopul urmărit, 

precum şi avantajele şi dezavantajele lor (Meisel et al., apud Sava, 2007, pp. 194-196): 

ARANJAREA MOBILIERULUI 

Aranjarea şcolară clasică 

Avantaje:  

- cadrul didactic este în centru atenţiei;  

- favorizează activităţile de tip prelegere;  

Dezavantaje:  

- participanţii sunt de regulă pasivi;  

- discuţiile se desfăşoară între elev şi coordonator  

Aşezarea în formă de „U” sau potcoavă 

Avantaje:  

- pentru elaborarea referatelor;  

- perspectiva bună a profesorului asupra elevilor;  

- maximum de eficienţă în caz de adunări, festivităţi.  

Dezavantaje:  

- această aranjare necesită mult loc; în cazul în care se distribuie scaune şi în partea interioară 

a potcoavei, cei ce le vor ocupa nu se mai pot vedea;  

- distanţe mari între elevi.  

Pătrat 

Avantaje:  

- profesorul nu ocupă un loc exclusiv;  

- nu necesită multă planificare;  

- această aranjare simplă poate fi realizată ca acţiune împreună cu elevii.  

Dezavantaje:  

- nu toţi participanţii se pot vedea unii pe alţii.  
Aşezare pe grupe 
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Avantaje:  

- se potriveşte foarte bine activităţilor pe grupe;  

- elevii se pot vedea unii pe alţii;  

- elevii sunt implicaţi in mod activ.  

Dezavantaje:  

- această aranjare necesită mult loc.  

Aşezarea în formă de stea 

Avantaje:  

- potrivită activităţilor pe grupe;  

- aşezare activă.  

Dezavantaje:  

- multor elevi nu le este suficient spaţiul;  

- elevii sunt distribuiţi la o distanţe mari unii de alţi;  

- necesită mult loc.  

Cerc fără mese 

Avantaje:  

- dispar mesele ce funcţionează ca nişte bariere;  

- au loc mai mulţi elevi;  

- duce la crearea unei atmosfere de dialog.  

Dezavantaje:  

- unii elevi nu sunt obişnuiţi cu o astfel de aşezare liberă  

- mulţi dintre elevi nu se vor simţi bine în această aranjare; băncile protectoare dispar;  

- nu facilitează scrierea notiţelor.  

Cercul dublu 

Avantaje:  

- se pretează pentru o grupă numeroasă;  

- aranjare lejeră, propice unei atmosfere de dialog  

Dezavantaje:  

 nu toţi elevii se pot vedea;  

 cercul din exterior este solicitat mai mult.  

Gupe de mese in plen  

Avantaje:  

- este potrivită schimbului dintre munca în plen şi  activitatea pe grupe, fără a necesita o  

rearanjare;  

Dezavantaje:  

- nu toţi elevii se pot vedea;  

- necesită mult spaţiu.  

• Organizarea şi conducerea, recompensarea şi aprecierea valorică a clasei ca grup 

social; 

• Organizarea comitetului de părinţi ; 
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• Îndrumarea activităţilor extraşcolare; 

• Consilierea elevilor şi părinţilor în cazuri speciale : absenteism, abandon şcolar, 

insucces şcolar, abateri grave, tulburări de comportament, stări conflictuale; 

• Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională; 

• Cunoaşterea personalităţii fiecărui elev şi completarea tabelului de performanță la 

sfârşitul nivelului de şcolaritate; 

•  Coordonarea relaţiei elev – părinţi – şcoală; 

• Gestionarea şi completarea unor documente şcolare: catalogul clasei, portofoliul de 

performanță al fiecărui elev etc. 

Rolurile învăţătorului diriginte pot fi deduse prin raportare la funcţiile managementului. 

Astfel se disting ca roluri manageriale ale învăţătorului următoarele : 

- Planificarea analiza ciclului managerial anterior, diagnoza stării iniţiale, prognoza, 

alcătuirea. 

- Organizarea – coordonarea , delegarea de sarcini, echilibrul autoritate – putere – 

responsabilitate. 
- Decizia pregătirea deciziei, adoptarea deciziei şi măsurile de aplicare, aplicarea deciziei 

şi urmărirea îndeplinirii. 

- Controlul şi evaluarea supraveghere, conexiune inversă, prevenirea situaţiilor de criză 

educaţională, corecţia şi perfecţionarea. 

-  Consilierea elevilor şi părinţilor. 

Necesitatea implicării învăţătorului diriginte în menţinerea contactului cu familia elevului 

este o modalitate eficientă de prevenire a fenomenului devianţei şcolare, având în vedere că, 

anumite cauze care duc la conduite deviante, îşi au originea în mediul familial, de unde se observă 

necesitatea şi importanţa cunoaşterii acestuia. Se recomandă vizitele la domiciliul elevului precum 

şi întâlniri cu părinţii aceştia, ori de câte ori, evoluţia şcolară a elevului impune acest lucru. Sprijinit 

de psiholog, profesorul diriginte va decide împreună cu părinţii modalităţile de intervenţie 

educativă. Prin urmare colaborarea, cu familia elevului, permite un control eficient asupra 

conduitei acestuia. 

De multe ori intervin o serie de obstacole în relaţia de colaborare profesor diriginte şi părinţii 

elevilor: dezinteresul părinţilor faţă de evoluţia şcolară a copilului lor; probleme familiale: divorţ, 

alcoolism, probleme profesionale: şomaj. În cazul în care colaborarea cu familia copilului este 

imposibilă, iar conduita copilului dobândeşte periculozitate socială, sau în situaţia în care copilul 

este supus unor forme severe de abuz familial: fizic, emoţional, sexual, profesorul diriginte trebuie 

să solicite intervenţia asistenţei sociale. Se poate spune că, activitatea dirigintelui nu se reduce 

doar la ora de dirigenţie sau consiliere stabilită prin planul de învăţământ, ci cuprinde totalitatea 

acţiunilor şi demersurilor care urmăresc obiective şi sarcini educaţionale clare. 

Datorită faptului că, profesorii diriginţi sunt cei care interacţionează cel mai mult cu elevii 

la şcoală, ei au un rol decisiv în privinţa apariţiei şi diminuării comportamentelor deviante ale 

elevilor. 

Prin urmare încercăm să sintetizăm câteva posibile principii ale unui management eficient 

al classi de elevi: 

- Ar fi bine să observăm, să analizăm şi să învăţăm din greşelile elevilor, căci ei sunt oglinda 

muncii noastre 

- Să – i ajutăm pe elevi să ia decizii raţionale, completându – le informaţiile şi prezentându 

– le soluţii de rezolvare 

- Nu respingeţi ideile elevilor, diferite de ale dumneavoastră, mai bine stimulaţi producţia 

lor. 

- Fiţi fermi cu elevii de la început, devenind apoi mai relaxat 

- Dovediţi fermitate şi consecvenţă în aplicarea sancţiunilor 

- Evitaţi confruntarea cu elevii în faţa clasei pentru că vor primi noi aliaţi 

- Faceţi ca elevii să se simtă egali cu dumneavoastră, ca parteneri în rezolvarea problemelor. 
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- Învăţaţi să ascultaţi elevul, după cum le cereţi şi dumneavoastră acelaşi lucru: orientaţi – 

vă atenţia către el, manifestaţi răbdare, nu interveniţi des, nu adresaţi „expresii ucigaşe”, puneţi 

întrebări cu claritate în final, subliniaţi aspectele pozitive, sugeraţi posibilităţile de aprofundare 

ulterioară. 

- Exersaţi cu elevii avantajele ascultării atente: devin mai informaţi, evită consecinţe 

negative, autostăpânirea reacţiilor negative, evitarea răspunsurilor imediate ce întrerup, ignorarea 

factorilor perturbatori. 

- Evitaţi să utilizaţi ironia, neologismele inaccesibile, argoul, jargonul, trivialităţile, 

pleonasmele, limbajul abstract, exprimarea vagă sau incompletă. 

- Zâmbiţi şi menţineţi contactul vizual cu toţi elevii. 

- Controlaţi – vă ţinuta, vestimentaţia conform normelor profesiunii şi aşteptărilor elevilor 

- Critica dumneavoastră este eficientă dacă : este făcută individual, elevul este atent şi 

pregătit să fie receptiv, sunteţi calm, vă referiţi doar la comportamentul său, îl ajutaţi să perceapă 

corect, este formulată la timp, arătaţi înţelegere, limitaţi numărul observaţiilor făcute aceloraşi 

elevi, propuneţi măsuri corective pe măsura elevilor 

- Mediaţi conflictul între elevi : ascultaţi ambele părţi, ajutaţi – i să se asculte reciproc, căutaţi 

împreună soluţiile, discutaţi – o pe cea mai bună, urmăriţi aplicarea ei. 

- Creaţi un echilibru între dumneavoastră şi elevi, elevii să ştie şi să simtă că dumneavoastră 

conduceţi clasa, să simtă în acelaşi timp că îi trataţi ca pe nişte egali 

- Alternaţi, combinaţi mijloacele de influenţare: autoritatea competenţei, persuasiunea, 

constrângerea şi argumentarea 

- Nu persistaţi în menţinerea primelor impresii asupra elevilor sau a unor prejudecăţi; nu 

uitaţi că elevii evoluează continuu 

- Respectaţi regimul de muncă propriu şi curba de efort a elevilor 

- Utilizaţi corect expresii încurajatoare : „Mergi bine”, „Ai găsit un drum bun”, „Ai gândit 

corect”, „Vezi că poţi!” decât expresii „ucigaşe” („Tocmai tu!”, „Să mai vedem”, „Nici nu mă 

aşteptam la altceva”) 

- Nu uitaţi că reprezentaţi un model pentru elevi ! 

Stabilim: învăţătorul şi şcolarul mic devin parteneri în desfăşurarea procesului educaţional. 

În omogenizarea activităţilor, învăţătorul porneşte de la universul de viaţă al copilului, de la fapte 

şi situaţii concrete cunoscute de copii sau prezentate de educator, totdeauna însă accesibile 

înţelegerii lor. Utilizează mijloace variate convorbirii, lecturii cu conţinut etic, vizionări pe 

diapozitive jocuri de rol, anchete, dramatizarea, emiterea unor apreciereri, căutarea de soluţii în 

unele situaţii problemă create. 

Activităţile de consiliere se desfăşoară pe grupe de elevi, pe bază de discuţii libere între 

copii. Învăţătorul l-a preluat pe copil din „Mediul familial” îl pregăteşte în „Mediul şcolar”, pentru 

a se adapta la „Mediul social”. 

De exemplu pe parcursul clasei a II-a i se propune elevului „Să comunicăm şi să gândim 

împreună”, antrenându-l în exerciţii, de gândire interogativă , critică, învăţându-l să gândească, să 

descopere valori şi să le accepte, să adreseze întrebări, să comenteze, să evolueze. 

Elaborând idei, susţinându-le cu argumente, confruntându-le cu ale celorlalţi, elevul capătă 

încredere în părerile lui, îşi căleşte răbdarea de a-i asculta şi a-i înţelege pe ceilalţi, voinţa de a 

accepta părerile lor. 

Învăţătorul administrează teste, înregistrează date, le interpretează cu elevii şi cu părinţii, le 

raportează la oportunităţile educaţionale ale ciclului următor: „Vă place lecția de DP? De ce?”, 

„La ce vă ajută temele discutate la această oră?” 

Răspunsuri: „Îmi place lecția de DP, deoarece comunicăm între noi”, „Învăţăm să ne 

respectăm între noi”, „La orele de DP putem discuta orice fel de lucruri”, „Sunt mai liber”, „Ce 

părere ai despre colegii tăi?, „Ce cred ei despre tine?. „Am o părere bună despre colegii mei. Sunt 

buni şi cuminţi”, „Cred că au aceeaşi părere despre mine.” 
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Elevii conştientizează măsura în care activitatea desfăşurată a produs sau nu modificări la 

nivelul cunoştinţelor, al convingerilor şi al comportamentului lor, iar învăţătorul obţine informaţii 

în raport cu care îşi va construi demersurile ulterioare. 

Se crează situaţii speciale de învăţare al căror conţinut vizează înlăturarea barierelor ce se 

pot ivi în calea comunicării sincere a fiecăruia cu semenii. 

Dacă noi, învăţătorii, suntem hărăziţi să pregătim aluatul societăţii pe care „dacă îl frămânţi 

prost, nu creşte”, iar „dacă e prea fierbinte cuptorul, se arde” şi „dacă e prea rece, aluatul se 

încleiază”, să urmăm câteva îndemnuri: 

„Să îi ajutăm să crească sub ochii şi prin grija noastră!” 

„să le permitem să exploreze universul din jur, să înfrunte riscul, fără a se pune în pericol!” 

„Să le oferim exemplul personal!” 

„Să începem fiecare zi umplându-ne mintea şi sufletul în ideea deschiderii spre lumină, în 

relaţiile dintre oameni!” 

Învăţătorul şi elevul se întâlnesc pe acelaşi tărâm al educaţiei în şcoală, într-o relaţie cu 

caracter interpersonal. Care este sensul pe care îl capătă educaţia spre a-i conduce pe elevi de la 

copilărie la viaţa adultă respectând individualitatea copilului, adică dezvoltarea şi armonizarea lui 

sub toate aspectele: intelectual, moral, social? Depinde de tactul învăţătorului şi de priceperea lui 

de a-i ajuta să simtă adânc, să gândească limpede, să-şi oţelească voinţa de a acţiona, să-şi creeze 

o ierarhie de valori pentru a deveni oameni stăpâni pe actele lor, respectându-se pe sine şi 

respectând pe alţii. 

Dacă noi, adulţii „vedem lumea nu aşa cum este, ci aşa cum suntem noi”, iar „copilul nu este 

decât cel ce ne ia de mână pentru a ne face să înţelegem”, de unde vom şti noi, învăţătorii, ce e 

mai bine pentru copii? 

Trebuie să căutăm răspunsul la câteva din multitudinea de întrebări care ne îndeamnă la 

reflecţie şi ne provoacă la acţiune, pentru cunoaşterea sistematică şi permanentă a copilului, într-

un climat de încredere şi afecţiune reciprocă: 

- Avem curiozitatea să aflăm ce-şi doresc copii cu adevărat? 

- Oare îi înţelegem pe copii aşa cum sunt ei şi nu cum am vrea noi să fie? 

- Oferim sprijinul necesar fiecărui copil? 

- Recunoaştem că şi noi putem să greşim? 

- Avem întotdeauna răbdare să-i ascultăm? 

- Am râs vreodată împreună cu ei? 

Acestea sunt probleme reale cu care se confruntă învăţătorul în activitatea de consiliere, în 

chestiuni legate de viaţa grupului educat, de dinamica modelării copilului zilelor noastre, care 

simte nevoia de a-şi impune personalitatea până la a o nega/respinge pe a celorlalţi, doreşte să 

comunice, să se mişte, să fie iubit. 

Evaluarea şi feed-bascul în activitatea de consiliere şcolară 

Evaluarea activităţilor derulate în cadrul activităţilor de consiliere şcolară nu se face prin 

note şi calificative. Consilierul realizează evaluarea pentru învăţare permanent, pe teme 

structurateîn cadrul disciplinei DP, în funcţie de obiectivele urmărite şi de strategiile prin care 

urmăreşte îndeplinirea obiectivelor iar publicul larg - începând cu familia şi terminând cu 

comunitatea - realizează evaluarea învăţării conform tendinţelor social-culturale, economice şi 

profesionale, particularizate sau generale. De aceea, scopul final al evaluării este formarea 

capacităţii de adaptare a elevilor la permanentele schimbări ale societăţii şi integrarea socio-

profesională reuşită datorită comportamentelor, cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. În acest 

sens trebuie verificată în permanenţă de factori responsabili şi cu putere de decizie concordanţa 

între calitatea evaluării şcolare şi cea realizată de firme şi instituţii. 

Specificul evaluării activităților de CȘ 

Făcând referire la reperele metodologice ale evaluării promovate în literatura de specialitate 

(V. Cabac, E. Burlea, C. Călin) și analizând particularitățile procesului în cadrul curricular, se 

justifică că evaluarea activităților de CȘ urmează aceeași logică și trebuie să aibă aceeași 

structură: 
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• Măsurarea, determinarea aspectului cantitativ al achizițiilor. În cazul acumulării unor 

cunoștințe, putem constata prezența lor conform obiectivelor proiectate. În cazul formării unor 

atitudini, de asemenea, putem stabili prezența sau absența lor. 

• Aprecierea, determinarea aspectului calitativ al convingerilor și a comportamentului 

format. Această fază a evaluării poate fi desfășurată în baza unor indicatori deduși din obiectivele 

preconizate. 

• A treia fază, notarea, tradițională pentru evaluarea la lecții și în cadrul activităților de CȘ, 

este mai mult o adnotare, o apreciere a elevului, exprimată printr-un îndemn, încurajare și 

urmărește evidențierea unor trăsături de caracter, aprecierea unor fapte, determinarea 

perspectivelor de dezvoltare. 

Substituirea notării prin adnotare în evaluarea activităților date are multiple 

argumente: se axează pe formarea de atitudini și comportamente care nu pot fi măsurate prin notă; 

se realizează într-un cadru mixat, mai mult neformalizat: nota are criterii bine conturate și se 

acordă ținând cont de anumite condiții prestabilite; adnotarea, depășind cadrul rigid al notării, are 

mult mai multe posibilități de a stimula comportamentul elevului și a-l informa despre posibilitățile 

lui de autorealizare. 

De asemenea activitățile de CȘ respectă într-o măsură tipologia evaluării formale, deoarece 

ele respectă logica internă a unui proces. La fel ca și la lecții, activitatea unui proiect, portofoliu, 

investigații este supusă evaluării inițiale/diagnostice, doar că ea nu se face conform 

obiectivelelor curriculare, ci pune accent pe așteptările elevului și are drept scop adaptarea 

procesului educațional la interesele și capacitățile acestuia. 

Evaluarea curentă are un pronunțat caracter formativ. Elevul este mult mai interesat să 

primească feedback-ul imediat, implicarea personală într-un cadru educațional nonformal fiind 

mult mai mare decât la lecții. Dificultatea profesorului constă în identificarea adecvată și corectă 

a criteriilor și modalităților de apreciere. 

Evaluarea finală/sumativă realizată într-un cadru nonformal îndeplinește, în fond, aceleași 

funcții ca și evaluarea sumativă de la lecții. Și în activitățile de CȘ acest tip de evaluare are 

menirea să facă un bilanț și să certifice posibilitatea continuării procesului educativ, doar că 

modalitățile sunt diferite.  

De exemplu, la sfârșit de an școlar, se susțin probe de control prin care se efectuează bilanțul 

unei perioade și se pune o notă, care-i permite elevului să-și continue studiile. La încheierea unui 

proiect, de asemenea, se desfășoară o evaluare sumativă, dar se aplică alte modalități: se 

organizează o conferință, o masă rotundă, o expoziție, o serată, un concurs, se elaborează un 

buletin informativ etc. Aprecierea se produce prin: prin evidențierea unor rezultate, capacități 

sau comportamente care au un impact pozitiv asupra imaginii de sine a elevului. Aceste evaluări 

influențează direct procesul de integrare școlară a celui educat și îl plasează într-o ipostază calitativ 

nouă a relațiilor sociale. 

O evaluare completă a elevilor se poate face utilizând toate metodele şi instrumentele 

specifice orelor de dirigenţie: 

Observarea sistematică a comportamentului şi atitudinii elevului. Această observare este 

concretizată prin întocmirea şi completarea fişei de evaluare, a scării de clasificare şi a listei de 

control. Fişa de evaluare conţine numele elevului, data, evenimentul şi interpretarea lui şi se 

foloseşte pentru elevii cu probleme, care necesită sprijin şi îndrumare. Aceasta este obligatorie şi 

pentru consilierul educativ la nivelul liceului, pentru centralizarea evenimentelor, a frecvenţei lor 

pe categorii, în scopul analizei. Scara de clasificare împarte comportamentele pe categorii 

descriptive, grafice sau numerice. De exemplu, o scară descriptivă are gradele: niciodată, rar, 

ocazional, frecvent, întotdeauna. Lista de control înregistrează dacă o acţiune este prezentă sau 

absentă şi are două variante de răspuns: da/nu. 

Investigaţia urmăreşte activitatea elevului legată de aplicarea creativă a cunoştinţelor şi 

comportamentelor în situaţii noi sau foarte puţin asemănătoare cu experienţa anterioară. 

Proiectul se face cu consultarea profesorului diriginte dacă este de grup şi poate dura până 

la câteva săptămâni. În acest caz elevii stabilesc împreună cu profesorul cine va evalua, ce se va 
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evalua, rolul profesorului, modul de obţinere a resurselor materiale, standardele procesului sal 

produsului, planul de derulare al proiectului. În planul de derulare trebuiesc menţionate: titlul 

proiectului, termenul, scopul, obiectivele, publicul ţintă, partenerii, sponsorii sau resursele, 

modalităţile de desfăşurare, evaluarea şi mediatizarea. Este o metodă de evaluare prin care se 

evaluează multe comportamente, aptitudini, relaţionarea necesară pentru crearea unui produs. 

Portofoliul permite personalizarea – prin produse, asigură urmărirea evoluţiei produselor pe 

termen lung, deoarece face evaluare atât de proces cât şi de produs. Măsoară achiziţiile unui elev 

dar permite şi evaluarea diferenţei dintre ei. Furnizează un feed-back pozitiv. Un portofoliu 

complet conţine informaţii despre activităţile extraşcolare, carieră, orientare profesională, 

competiţii şcolare la care a participat şi rezultate, feed-back de la părinţi, împreună cu rezultatele 

obţinute prin alte tehnici precum chestionare, fişe de evaluare, proiecte, autoevaluare etc. 

Jurnalul de învăţare se foloseşte pentru evaluarea abilităţilor. Încurajează activitatea de 

reflectare necesară în crearea unei atitudini. Asigură profesorului feed-back-ul deoarece dă 

informaţii despre impactul temei asupra elevilor, asupra nivelului lor de implicare. În esenţă 

reprezintă un sondaj de opinie care poate fi structurat pe coloane, de exemplu: în prima coloană li 

se cere elevilor să scrie ce au învăţat, în a doua coloană cerinţa este să explice cum au învăţat, iar 

în cea de-a treia li se cere să descrie cum s-au simţit. Se pot obţine informaţii despre stilurile lor 

de învăţare, fie că aceştia conştientizează, fie că nu, iar prin exerciţii repetate elevii vor conştientiza 

deprinderile practice prin care îşi rezolvă învăţarea; se vor crea automatisme şi vor învăţa să le 

aplice în orice situaţii. 

Autoevaluarea este necesară elevilor, ea fiind cea care determină motivarea lor internă. 

Autoevaluarea comportamentelor afective se face prin chestionare sau prin scări de clasificare. 

Scara de clasificare trebuie să cuprindă: iniţiativă, creativitate, motivaţie, independenţă, curiozitate 

intelectuală, disciplină în timpul lucrului, performanţe şcolare, participarea la discuţii în clasă, 

progres realizat, comportamentul general în clasă. Informaţiile obţinute pe această cale se compară 

cu cele obţinute prin alte metode de evaluare, se pun în portofoliu şi se prezintă şi părinţilor. 

Evaluarea este importantă dacă devine autoevaluare pentru că elevul dobândeşte criterii de 

autoapreciere şi de automăsurare a rezultatelor. Formele autoevaluării din punct de vedere al 

manifestării lor sunt: implicită şi spontană, care prezintă caracter cantitativ şi comparativ (de 

exemplu între colegi) şi sistematică / instituită, care este calitativă, conţinând puncte tari şi puncte 

slabe. 

Efectul feed-back reglează activităţile de predare ale profesorului şi are eficacitate pentru 

elevi dacă este prompt şi are gradul de specificitate aşteptat de aceştia. Conform criteriilor 

pedagogice de clasificare sunt două categorii: formativ sau continuu – pozitiv, negativ (profesor 

elev), descriptiv (sens dublu, reciproc) şi sumativ – fără efect direct dar care poate determina 

atitudini şi motivaţii noi pentru viitor. Se realizează prin chestionare complexe sau prin bileţele de 

ieşire. Acestea pot cuprinde: cel mai important lucru învăţat în cursul orei; o întrebare legată de 

conţinut; un comentariu afectiv la sfârşitul unei lecţii când se indică clar elevului să descrie starea 

în care se află, care poate fi de mulţumire / nemulţumire, lămurire / neclaritate, bucurie / tristeţe. 

Nu pot fi mai mult de 2-3 pe semestru. 

1.5. Modele de consiliere accesibile cadrului didactic în proiectarea activităţilor de 

consiliere 

În genere, dascălul poate utiliza, în limitele impuse de competenţele sale, ambele forme sau 

modalităţi de consiliere: consilierea individuală şi consilierea de grup. Cît priveşte modelele de 

consiliere, acestea sunt relativ numeroase şi divesificate. Ele pot fi grupate în: 

- modele psihodinamice sau de factură psihanalistă, unde intră modele elaborate de S. Freud, 

A. Adler şi C. Jung; 

- modelele acţionale, unde intră modelul behaviorist sau comportamental, analiza 

tranzacţională, modelul raţional-emoţional şi modelul de consiliere bazat pe realitate; 

- modelele experenţiale, unde intră modelul non directiv sau consilierea centrată pe o 

persoană, modelul existenţialist şi modelul gestaltist. 
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Dintre cele trei categorii enumerate mai sus, mai accesibile învăţătorului şi, în acelaşi timp, 

mai adecvate vârstei şcolare sunt modelele acţionale, cu accentul pe modelul behaviorist sau 

comportamental, unde se pot utiliza cu succes următoarele tehnici: stingerea comportamentelor 

nedorite, desensibilizarea sistematică, tehnica modelării, tehnica asertivă şi tehnica contractului. 

a) Tehnica stingerii comportamentelor nedorite poate fi utilizată în vederea diminuării şi 

înlăturării atitudinilor şi comportamentelor negative destul de frecvente la elevi. Ele se bazează pe 

faptul că diversele comportamente învăţate au tendinţa de a slăbi şi dispărea atunci cînd ele nu 

sunt întărite corespunzător. Spre exemplu, în cazul unui copil care detestă şcoala, care are un 

comportament agresiv şi deranjează lecţiile, se poate apela la tehnica stingerii comportamentelor 

nedorite. 

Învăţătorul va stabili un program de consiliere, în colaborare cu familia, structurat pe 

următoarele etape sau acţiuni concrete: 

Părinţii trebuie ajutaţi şi învăţaţi să facă deosebirea între comportamentele reale (autentice) 

ale copilului şi cele cu caracter demonstrative, adică intenţionat negative. 

La şcoală, trebuie de asemenea să se ignore comportamentele necorespunzătoare ale elevului 

şi să se acorde atenţie numai celor pozitive (deziderabile) 

Practica consilierii şcolare ne arată că, în primele zile ale funcţionării acestui program 

comportamentele demonstrative sau nedorite ale copilului se accentuează, după care ele slăbesc 

din ce în ce mai tare, până la dispariţie. Cauza este lipsa de întărire a acestora prin nebăgarea lor 

în seamă, nici de către părinţi şi nici de către învăţătoare. 

Tehnica stingerii comportamentelor nedorite poate fi utilizată şi pentru înlăturarea stărilor 

de frică la copii sau a tulburărilor anxioase (teama de locuri înalte, teama de spaţii închise etc.). În 

asemenea situaţii pot fi folosite două tehnici concrete, şi anume: tehnica implozivă şi tehnica 

expunerii. Tehnica implozivă constă în punerea copilului să se confrunte, în plan imaginar cu 

situaţia anxiogenă (care-i provoacă teamă). El trebuie să-şi imagineze situaţii care-i produc teamă. 

În timpul şedinţei de consiliere, învăţătorul în loc să-l liniştescă, trebuie să manevreze în aşa fel 

situaţia, încît să se producă o creştere masivă a anxietăţii, adică a stării de teamă. 

Practica a dovedit că, prin expuneri repetate la situaţii anxiogene în condiţii de securitate 

afectivă a copilului, ,,stimuli anxiogeni îşi pierd forţa, iar comportamentul de evitare a 

respectivelor situaţii are tendinţa să se stingă”. 

Tehnica expunerii presupune confruntarea reală a copilului cu stimulul anxiogen (generator 

de teamă). Confruntarea reală a copilului cu situaţii anxiogene este eficientă, îndeosebi în cazul 

copiilor care au capacităţi imaginative limitate. De exemplu, copilul care are teamă de locuri înalte 

poate fi dus de învăţător sau de părinţi în asemenea locuri, cel care manifestă teamă faţă de spaţii 

închise sau deschise trebuie dus şi însoţit în asemenea spaţii etc. 

b) Tehnica desensibilizării sistematice constă în diminuarea şi înlăturarea unor 

comportamente nedorite prin punerea în acţiune a altor comportamente antagoniste sau opuse 

acestora. Prin această tehnică, elevul este învăţat să se relaxeze şi să se comporte într-un mod în 

care este incompatibil cu apariţia stării de teamă în prezenţa unor stimuli anxiogeni reali sau 

imaginativi. Utilizarea tehnicii desensibilizării sistematice presupune parcurgerea a trei etape: 

Învăţarea relaxării, care se derulează pe parcursul primelor 5-6 şedinţe de consiliere, după 

metoda relaxării musculare progresive a lui Jacobson (1938), cînd se crează condiţii pentru 

destinderea musculară şi liniştea psihică a subiectului. 

Stabilirea ierarhiilor- etapă în care învăţătoarea stabileşte, împreună cu copilul, o ierarhie a 

situaţiilor generatoare de teamă (anxietate) în ordine descrescătoare, de la situaţia cea mai 

anxiogenă pînă la cea mai puţin anxiogenă. 

Spre exemplu, în cazul unui copil căruia îi e feică de câini, ierarhia poate fi următoarea: 

contactul direct cu animalele reprezintă stimulul cel mai anxiogen; pozele cu cîini reprezintă un 

stimul mai puţin anxiogen; prezenţa unor animale mici cu blană (pisici, iepuraşi, veveriţe) stimul 

cel mai puţin anxiogen. 

A treia etapă constă în procedeul concret de desensibilizare. În această etapă, învăţătoarea îi 

cere subiectului să se relaxeze cu ochii închişi, în timp ce ea îi descrie diverse scene începînd cu 
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unele neutre şi înaintînd progresiv pe linia ierarhiei stimulilor generatori de anxietate. Copilul este 

solicitat să-şi imagineze fiecare situaţie descrisă, iar în momentul în care el spune că simte teamă, 

şedinţa se încheie. Procesul de consiliere continuă în alte şedinţe, pînă cînd copilul devine capabil 

să rămînă relaxat în timp ce el îţi reprezintă scene care înainte îi trezeau o stare de teamă mare. 

c) Tehnica modelării presupune asimilarea unor modele comportamentale pozitive prin 

imitarea altor persoane, cum ar fi, spre exemplu, învăţătoarea sau părinţii. De regulă, copilul este 

confruntat cu anumite comportamente realizate de învăţătoare şi încurajat apoi să le imite. 

Modelarea comportamentelor s-a dovedit eficientă în formarea unor deprinderi corecte şi civilizate 

de conduită, deprinderi gospodăreşti şi de autoservire, deprinderi de raportare la semeni etc. 

d) Tehnica asertivă – provine din engleză assert = a afirma, a căuta să se impună, a-şi 

impune punctul de vedere etc.; tehnica asertivă - prin care individul caută să se impună). 

Această tehnică numită şi antrenament asertiv poate fi utilizată atît ca modalitate de 

sensibilizare a copilului, cît şi de formare şi dezvoltare a abilităţilor de a face faţă diverselor situaţii 

de viaţă. Ea este ineficientă îndeosebi în cazul copiilor cu dificultăţi în stabilirea unor relaţii 

interpersonale, datorită stării lor de anxietate (teamă), care-i împiedică să se exprime liber sau să-

şi manifeste sentimentele de afecţiune. De asemenea, tehnica asertivă este recomandată şi în cazul 

subiecţilor care-şi manifestă tendinţa de a-i lăsa pe alţii să îi manipuleze sau să profite de pe urma 

lor. Prin antrenamentul asertiv, învăţătoarea îl poate învăţa pe copil să-şi exprime în mod ,,deschis 

şi adecvat gîndurile şi sentimentele”. Procesul de consiliere bazat pe antrenamentul asertiv se 

desfăşoară în două etape: în prima etapă, comportamentul asertiv trebuie practicat direct în clasă 

în relaţia concretă dascăl – elev, iar în a doua etapă de către copil în viaţa şcolară şi în afara şcolii. 

O atenţie deosebită trebuie acordată aici dezvoltării la copil a unor deprinderi şi dezvoltării la copil 

a unor deprinderi şi abilităţi de relaţionare interpersonală. 

În cazul copiilor timizi învăţătorul trebuie să-i determine pe cei în cauză să adreseze celor 

din jur remarci directe şi mai puţin confortabile., dar fără ca în spatele acestora să se afle 

sentimentul de ostilitate, agresivitate, ură etc. Spre exemplu, copilul poate fi pus să se adreseze 

unor colegi din clasă remarci de tipul: ,,nu-mi place cum te-ai îmbrăcat”, ,,nu-mi place cum ai scris 

tema”, ,,nu trebuie să te porţi urât cu ceilalţi” etc. 

e) Tehnica contractului presupune o înţelegere între cei doi termeni ai relaţiei de consiliere. 

Învăţătoarea cade de acord cu elevul sau elevii, care manifestă anumite atitudini şi comportamente 

negative, asupra unui plan specific de acţiune sau asupra unui scop precis între diversele momente 

de discuţii purtate cu elevii respectivi. 

Pe ansamblu tehnicile de consiliere, specifice modelului behaviorist sau comportamental, 

pun accentul pe schimbările produse în comportamentul exterior al individului. După opinia 

consilierilor de factură behavioristă ,,modificarea directă a comportamentului duce la schimbări în 

atitudini şi sentimente”. 

Ca urmare, activitatea de consiliere şcolară trebuie să fie un proces continuu, desfăşurat cu 

metode şi tehnici adecvate, pentru a – i ajuta pe elevi să – şi cunoască şi să– şi dezvolte potenţialul 

de care dispun, pentru alegerea corectă a profesiei şi a cariere, să contribuie la dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a personalităţii elevilor şi să-i îndrume în realizarea propriilor proiecte 

şcolare şi profesionale, conform posibilităţilor şi aspiraţiilor fiecăruia. 

 

Sarcină de lucru individual, teme de reflecţie, evaluare şi autoevaluare: 

Selectaţi și descrieți din condiţiile expuse mai jos numai acele ce ar favoriza un context 

favorabil de comunicare în activitate de consiliere a elevului/grupului de elevi şi la îndeplinirea 

acestora ar fundamenta relaţia învăţător/consilier-elev/grup. 

Acceptare reciprocă, cooperare, încredere, empatie, confidenţialitate, afectivitate, respect 

reciproc, onestitate. 

 

Pagină metodică 

Particularităţile consilierii educaţionale (CE): 
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CE- se adresează subiecţilor educaţionali (elevi, studenţi, adulţi care studiază) cu dificultăţi 

specifice procesului educaţional (învăţare, adaptare integrare, performanţă, relaţionare) prin 

explicarea motivelor care conduc la delicvenţă, abateri comportamentale, relaţionare deficientă, 

dificultăţi în învăţare şi, prin procese acţionale, ajută la găsirea soluţiilor viabile, optime pentru 

rezolvarea acestora; 

CE- se desfăşoară în cabinetul metodic de consiliere sau în clasă la orele de dirigenţie şi 

consiliere;  

Obiectul CE îl constituie fenomenele educaţionale: absenteism, agresivitatea care implică 

grupul ţintă, relaţii deficitare între partenerii educaţionali, orientarea şcolară şi profesională; 

CE- este realizată de absolvenţi unor studii superioare şi ai unor cursuri de specializare în 

consiliere educaţională; 

Metodologia aplicată este psihopedagogică de alianţă între metodele predominant 

comportamentaliste şi metodele pedagogice; 

Timpul alocat consilierii este între una şi paisprezece şedinţe pînă la rezolvarea problemei 

educaţionale; 

CE- oferă un model educaţional avînd un caracter preventiv şi de dezvoltare a potenţialului 

individual sau de grup; 

CE- pune accentul pe autocunoaşterea elevului cu scopul depăşirii problemelor educaţionale; 

CE- facilitează procesul educativ, asigură adaptarea şi integrarea subiecţilor educaţionali. 

În acest sens consilierea educaţională are o sfera mai larga cuprizînd: 

Consilierea şcolara – care se realizează pentru elevii cu probleme şcolare ca de exemplu 

absenteism, eşec şcolar, tulburări comportamentale şi de conduita, şi se desfăşoară în scoală prin 

colaborarea profesorului diriginte cu cadrele didactice şi cu profesorul psihopedagog;  

Consilierea profesionala care se centrează pe alegerea optimă a profesiunii, pe valorificarea 

maximală a capacităţii persoanei prin calificare si profesionalizare, se realizează în liceu facultate, 

locul de munca. 

Scopul fundamental al consilierii educaţionale este asigurarea unei funcţionări optime a 

individului sau grupului, scop care se poate atinge prin împlinirea obiectivelor consilierii: 

promovarea sănătăţii şi a stării de bine; dezvoltare personală; prevenţie. 

Scopurile consilierii educaţionale se ating prin informaţii, discuţii de lămurire, încurajare, 

prelucrarea în comun a deciziilor.  

Consilierea în vederea unei corecte orientări şcolare şi profesionale are obiective şi funcţii 

specializate bine definite: 

- cunoaştea şi autocunoaşterea personalităţii elevilor, în vederea corelaţiei cît mai eficiente 

între posibilităţi-aspiraţii şi cerinţe socioprofesionale; stimularea elevilor capabili de performanţe 

superioare să opteze pentru domenii profesionale în concordanţă cu aptitudinile speciale de care 

dispun etc.; 

- educarea elevilor în vederea unor opţiuni şcolare şi profesionale corecte şi realiste; 

facilitarea perceperii categoriilor socioprofesionale şi de apreciere a situaţiilor reale de muncă, de 

respect pentru fiecare domeniu de activitate; 

- îndrumarea şi consilierea elevilor în scopul planificării propriilor studii în raport de 

viitoarele proiecte profesionale şi de carieră; sprijinirea elevilor în prefigurarea proiectivă a 

devenirii; 

- informarea şcolară şi profesională, ce vizează cunoaşterea unor informaţii corecte şi 

suficiente despre profesie şi domenii profesionale, cunoaşterea realităţilor economice şi sociale, 

precum şi a riscurilor şi avantajelor profesionale; informarea părinţilor cu privire la posibilităţile 

de formare ale elevilor, precum şi cu dinamica obiectivă a rutelor şcolare şi profesionale; 

- corectarea opţiunilor formulate eronat, reorientarea prin consiliere; 

- consilierea elevilor, profesorilor şi părinţilor are în vedere elemente de examinare 

psihologică şi psihosocială a elevilor în general, şi a elevilor-problemă în special, aspecte ale 

adaptării acestora la mediul şcolar, familial şi informal, prevenirea şi rezolvarea cazurilor de eşec 
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şi abandon şcolar, orientarea şcolară şi profesională a elevilor, adaptarea în şcoală-familie-

comunitate; 

- proiectarea măsurilor specifice pentru optimizarea activităţilor educative; 

- sprijinirea activităţilor de perfecţionare şi de cercetare pedagogică organizate zonal de 

instituţiile de specialitate; 

- elaborarea materialelor necesare administratorilor şcolari pentru optimizarea activităţilor 

manageriale educaţionale, desfăşurate la nivel teritorial şi local. 

În ceea ce priveşte consilierea şi orientarea persoanelor cu cerinţe educative speciale, în 

Republica Moldova domeniul nu este pe deplin conturat, pînă în acest moment nici o instituţie de 

învăţămînt superioară neavînd un program adecvat de pregătire a unui asemenea tip de specialist. 

Practic, în aceste momente, specialiştii în domeniul Psihopedagogiei speciale sunt abilitaţi să ofere 

servicii de consiliere persoanelor cu handicap intelectual sau motor, cu probleme de auz sau de 

vedere, de comunicare, de comportament, de învăţare. O categorie specială o reprezintă copiii 

supradotaţi – pentru care, în cîteva zone ale ţării, au fost puse la punct programe educative de 

excepţie, care înglobează şi asistenţă de tip consiliere şi orientare. 

Etapele consilierii: explicarea dorinţelor; prezentarea căilor de rezolvare; culegerea de 

informaţii relevante; evaluarea în comun a informaţiilor; prelucrarea criteriilor decizionale; 

susţinerea în procesul de decizie; oferta de sprijin. 

Orientarea (guidance) a fost termenul folosit pe scară largă în prima parte a secolului XX, 

ca desemnînd totalitatea activitatilor pe care un consilier şcolar le putea desfăşura. La mijlocul 

secolului, în unele ţări precum: Franţa, Anglia, Olanda termenul preferat pentru acest specialist era 

consilier de orientare (guidance counselor. 

Orientarea şcolară şi profesională reprezintă ansamblul acţiunilor opţionale şi 

consultative realizate prin modalităţi pedagogice, generale şi speciale, subordonate, din punctul de 

vedere al conţinutului, dimensiunii tehnologice/aplicative a educaţiei, iar din perspectiva 

metodologică activităţii de asistenţă psihopedagogică şi socială a cadrelor didactice, elevilor şi 

părinţilor, proiectată la nivelul sistemului de învăţămînt, în vederea unor opţiuni corecte şcolare şi 

profesionale. 

Pe lîngă rolurile generale ale unui consilier (consiliere individuală, consiliere de grup, 

training, consultanţă şi dezvoltare organizaţională), consilierul şcolar mai este pregatit să 

desfăşoare activităţi de evaluare, asistenţă în carieră, plasament, prevenire a problemelor de 

dezvoltare. 

Orientarea şcolară şi profesională este un sistem de acţiuni şi măsuri prin care un individ 

sau un grup de indivizi este ajutat să-şi aleagă şcoala, respectiv profesiunea, potrivit atat cu 

înclinaţiile şi aptitudinile proprii, atît şi cu cerinţele sociale. 

Deci, orientarea şcolară şi profesională se constituie ca un sistem coerent şi dinamic de 

principii, acţiuni şi măsuri prin care un individ sau un grup sînt îndrumaţi să-şi aleagă o anumită 

şcoală şi pentru o anumită profesie dată de o anumită şcoală, corespunzător înclinaţiilor, 

aptitudinilor şi aspiraţiilor proprii, în scopul dezvoltării personalităţii, respectiv al pregătirii pentru 

o anumită profesie şi pentru integrarea social-utilă. 

Multe dicţionare definesc separat noţiunea de orientare şcolară şi pe cea de orientare 

profesională. Cele două componente ale orientării şcolare şi profesionale se realizează atat una în 

continuarea celeilalte, cat şi în interacţiune.  

Orientarea şcolară este acţiunea de îndrumare a elevului spre acel tip de şcoală, existent în 

sistemul de învăţămant al unei ţări, care-i asigură dezvoltarea maximă a personalităţii sale: 

 este componenta necesară, pregătitoare pentru reorientarea şi orientarea profesională; 

 ea se realizează îndeosebi în şcoala primară şi în gimnaziu. 

La rîndul ei, orientarea profesională este definită ca o activitate bazată pe un sistem de 

principii, metode şi procedee prin care omul este ajutat să-şi aleagă acea profesiune pe care o 

poate exercita mai bine spre folosul său şi al societăţii. 
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Orientarea şcolară şi profesională se bazează pe cunoaşterea capacităţilor individului, pe 

cunoaşterea specificului profesiunii, a situaţiei cererii de forţă de muncă în domeniul respectiv şi 

pe realizarea unui acord între toate aceste elemente. 

Prin urmare, în procesul de consiliere se încearcă “provocarea” unei schimbări voluntare în 

atitudinile şi comportamentul clientului, astfel încît persoana sau grupul „să funcţioneze optim din 

punct de vedere psihosocial” (Băban, 2001). 

Jurnal de curs 

Ce am învăţat 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ce aplic 

…………………………………………………………………………………………….. 

Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………….... 

 

Unitatea 2. Specificul procesului de CE 

2.1. Procesul de CE: obiective, conţinut, tipul de activitate, strategia consilierii 

2.2. Tehnologia procesului de consiliere: metode şi tehnici de CE 

2.3. Strategii de consiliere şcolară în clasele primare 

 

2.1. Procesul de CE: obiective, conţinut, tipul de activitate, strategia consilierii 

Deşi poate părea o înlănţuire de întâlniri şi discuţii între un specialist (consilierul) şi o 

persoană normală dar cu anumite probleme de viaţă consilierea este un proces cu obiective, 

conţinut şi o strategie organizată. 

Definirea consilierii ca un proces de orientare-învăţare (J.W. Gustad) subliniază caracterul 

ei preponderent psiho-pedagogic. Cu atît mai mult consilierea educaţională care vizează subiecţii 

educaţionali, problematica educaţională avînd o strategie specifică de lucru. 

După cum abordează C.Oancea (2002) procesul consilierii educaţionale este un proces care 

se caracterizează prin obiective, conţinut, strategie specifică prin analogie cu procesul educaţional 

– analogie susţinută de argumentul „spaţiului educaţional” în care se realizează (şcoală, facultate) 

şi al specificului formativ al acestuia. 

Obiective. 

 În ceea ce priveşte obiectivele consilierii educaţionale ele pot fi diferenţiate după criterii 

pedagogice în: obiective generale, obiective medii, obiective particular-operaţionale. Această 

diferenţiere este argumentată şi de faptul că procesul consilierii adresîndu-se persoanelor normale 

vizează adaptarea – integrarea acestora pe parcursul întregii vieţi în medii şi forme de activitate 

diferite. 

Obiectivele generale au cel mai mare grad de generalitate, cea mai cuprinzătoare sferă de 

acţiune şi ar putea fi concentrate în formule ca: susţinerea şi dezvoltarea capacităţilor de adaptare-

integrare a persoanelor care solicită consilierea. F.P. Robinson recomandă în acest sens consilierea 

persoanelor care doresc să atingă un nivel superior de viaţă, să depăşească anumite „obstacole” 

sau să construiască „strategii personale” de viaţă. 

Obiectivele generale ale consilierii educaţionale vizează subiecţi educaţionali care vor să-şi 

edifice o evoluţie educaţională de succes, o carieră profesională. 

Obiectivele medii, cu un grad mediu de generalitate, se referă la prevenirea dezadaptării şi 

a izolării persoanelor care se adresează consilierului. Aceste obiective sunt specifice etapelor de 

maturizare a personalităţii (pubertate, adolescenţă) vizînd dobîndirea şi valorificarea propriei 

independenţe (tinereţe) cu scopul integrării personale şi profesionale (adulţii).  

Obiectivele particular−operaţionale sunt acţionale, comportamentale şi se focalizează pe 

rezolvarea problemelor de viaţă şi educaţionale manifestate şi acuzate de către subiectul 

educaţional. 
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Pentru a fi în mod real operaţionale este util să le clasificăm potrivit criteriilor Şcolii de la 

Chicago în :- obiective cognitive; - obiective afective; - obiective psiho-motorii; - obiective volitiv-

caracteriale. 

Obiectivele cognitive ale consilierii – adoptînd schema lui B. Bloom sunt : 

- cunoaşterea de către subiectul educaţional a propriei personalităţi în relaţie cu situaţiile 

sale de viaţă, cunoaşterea temperamentului, a înclinaţiilor, aptitudinilor, a dominanţelor 

caracteriale, a celor mai specifice modalităţi reactive ale persoanei raportată la diferite evenimente 

ale vieţii sale. Aceste obiective sunt fundamentale pentru orientarea şcolară şi profesională pentru 

rezolvarea conflictelor interpersonale în şcoală, familie, etc. 

Operaţionalizarea acestor obiective poate continua prin derivarea următoarelor obiective 

subordonate: 

- conştientizarea evenimentelor din viaţa subiectului educaţional. Acest mecanism al 

conştientizării scoate problema din zona nebuloasă a neclarităţii cognitive, o subordonează 

conştientului, o supune raţionalităţii fiind un pas important pentru rezolvarea problemei; 

- conceptualizarea sau formularea „problemei educaţionale” în termeni cunoscuţi, simpli, 

clari în relaţie cu alţi termeni asemănători; 

- înţelegerea propriei persoane şi a situaţiilor de viaţă semnificative. Înţelegerea constă în 

stabilirea unei relaţii echilibrate între semnificaţiile subiective şi cele obiective ale „situaţiilor de 

viaţă” şi educaţionale; 

- analiza personalităţii proprii şi a situaţiilor sale de viaţă, desprinderea elementelor esenţiale 

şi neesenţiale ale acestora prin comparaţie cu alte persoane sau „situaţii de viaţă” şi educaţionale; 

- sinteza şi sistematizarea evenimentelor semnificative din viaţa consiliatului într-un întreg, 

cu o anumită configuraţie asumată; 

- evaluarea corectă a „problemelor sale de viaţă” evitînd supraevaluarea sau subevaluarea, 

evaluarea consecinţelor propriei activităţi. 

Obiectivele afective pot fi concretizate în : 

- trăirea echilibrată a situaţiilor de viaţă educaţională atît ca intensitate afectivă cât şi ca 

valoare predominant pozitivă a trăirilor; 

- autenticitatea trăirilor subiectului educaţional, manifestarea acestor trăiri aşa cum sunt ele 

şi asumarea lor; 

- prezentificarea sau învăţarea modalităţii de a trăi „aici şi acum” în prezent a subiectului 

educaţional, nu în trecut ca în psihanaliză; 

- deconflictualizarea internă ca bază pentru rezolvarea conflictelor interpersonale. 

Obiectivele psiho-motorii, de conduită şi nu numai de comportament sunt: 

- independenţa subiectului consiliat în raport cu evenimentele vieţii, reprezentată prin 

situaţia de a-şi fi suficient sie însuşi sau de a nu depinde de mediul fizic, social sau educaţional; 

-spontaneitatea ca modalitate de acţiune şi răspuns la evenimentele vieţii educaţionale trăite, 

opusă atitudinii defensive sau agresive; 

- eficienţa propriei activităţi, a rezultatelor acesteia, a conduitelor sale, a relaţiilor cu alţii. 

Obiectivele volitiv – caracteriale pot fi conturate astfel : 

- responsabilitatea în raport cu judecăţile şi acţiunile întreprinse dar şi în ceea ce priveşte 

angajamentele asumate în relaţiile cu lumea externă, cu familia proprie, cu sarcinile educaţionale 

şi profesionale; 

- antrenarea capacităţilor decizionale proprii faţă de propriile acţiuni şi interese în sensul 

că cea mai bună decizie este cea personală dacă este argumentată; 

- încrederea ca stare de suport moral, de încredere în sine, în propriile sale posibilităţi de 

garantare a autorealizării de sine, independent în ce formă, coroborată cu încrederea în ceilalţi; 

- automotivarea, identificarea şi dezvoltarea acelei constelaţii motivaţionale generatoare de 

energie şi succes. 

Aceste obiective ale consilierii educaţionale nu acţionează izolat ci în interacţiune, 

stimulîndu-se şi dezvoltîndu-se reciproc. Punerea lor în acţiune presupune antrenarea întregii 

personalităţi în relaţia ei specifică cu mediul socio-uman semnificativ, cu mediul educaţional. 
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Realizarea acestor obiective elaborate în procesul de consiliere prin colaborarea dintre 

consilier şi subiectul educaţional constituie garanţia unei stări de sănătate mintală optimă, a unui 

comportament eficient, a unei integrări pozitive, concordante cu realitatea. Rezultatele vor fi 

reprezentate prin performanţele înregistrate de persoanele formate şi avizate în ceea ce priveşte 

„modul de a fi” şi de a acţiona în lume, în relaţiile interpersonale. 

Aşa cum subliniază şi alţi autori acţiunea de consiliere nu reprezintă numai o „ordonare 

psihologică” a persoanei ci şi un anumit „model de organizare morală” a persoanei, fapt esenţial 

în integrarea pozitivă şi de durată a acesteia în viaţă. 

Cadrul didactic, în ipostaza sa de consilier, poate aborda cu succes consilierea educativă, 

care implică şi elementele de consiliere vocaţională, suportivă, de dezvoltare personală sau 

informaţională, dar nu se poate substitui specialistului (psihologului) care posedă competenţele 

şi expertiza necesară pentru rezolvarea situaţiilor specific în care s-ar afla elevul. 

De asemenea trebuie evitată tendinţa unor dascăli de a utiliza, în activităţile de consiliere, 

testarea psihologică, în virtutea scopului de cunoaştere a elevilor, întrucatt, utilizarea testelor 

psihologice (de inteligenţă, proiective, de pesonalitate), deşi poate apărea ca o activitate facilă, 

presupune vaste cunoştinţe de psihodiagnostic, pe care numai specialistul psiholog le poate aplica. 

Dascălul poate utiliza însă diverse scale de cunoştinţe şi atitudini, fişe de lucru, întrucît obiectivul 

orelor de consiliere nu este cunoaştera elevului, de către cadrul didactic, ci facilitarea 

autocunoaşterii. 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, orele de consiliere şcolară cuprinse la lecţiile de DP au un 

specific anume, ţinând cont de particularităţile de vârstă ale şcolarului mic. Astfel, învăţătorul 

trebuie să aibe în vedere, în procesul de consiliere, realizarea următoarelor obiective: 

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului - funcţionarea optimă din punct de vedere 

somatic, fiziologic, mental, emoţional, social, spiritual. 

Conceptul de sănătate este definit, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, ca fiind un 

proces complex şi multidimensional, în care starea subiectivă de bine este un element fundamental. 

Starea de bine circumscrie următoarele componente: 

- Acceptarea de sine - exprimată printr-o atitudine pozitivă faţă de propria persoană, 

acceptarea calităţilor şi defectelor personale, percepţia pozitivă a experienţelor trecute şi a 

viitorului.  

- Autonomie – manifestată prin independenţă, hotărare, autoevaluare după standarde 

personale, nu sub presiunea grupului. 

- Control – sentiment de competenţă şi control personal asupra sarcinilor, identificarea 

oportunităţilor pentru valorizarea nevoilor personale, opţiuni în concordanţă cu valorile proprii. 

- Relaţii pozitive cu ceilalţi – bazate pe încredere în oameni, nevoia de a primi afecţiune, 

atitudine empatică, deschisă şi caldă. 

- Dezvoltarea personală – realizată prin deschiderea spre experienţe noi, sentimente de 

valorizare a sentimentului propriu, percepţia schimbărilor de sine pozitive, eficienţă, flexibilitate, 

creativitate. 

Activitatea de consiliere nu rezolvă independent dezvoltarea şi menţinerea stării de bine, 

existînd o paralelă largă de factori cum ar fi: familia, şcoala, alte medii educaţionale care 

condiţionează acest proces. Din păcate se constată că nu de puţine ori familia şi şcoala devin 

condiţii şi context ce perturbă încrederea în sine a elevilor, restrîngînd autonomia şi independenţa 

lor, şablonează individualităţile, supralicitează eficienţa competiţională, în defavoarea cooperării 

şi colaborării, induc percepţii eronate asupra lumii şi a vieţii. Tendinţa şcolii de a se focaliza în 

special pe latura intelectuală a educaţiei şi pe atingerea unor performanţe superioare pe aceste 

directive, eludînd nevoile emoţionale şi sociale ale elevilor, nu face decît să accentueze riscul 

perturbării stării de bine a acestora. 

Dezvoltarea personală - cunoaşterea de sine, imaginea de sine, capacitatea de decizie 

responsabilă, releţionare interpersonal armonioasă, controlul stresului, tehnici de învăţare 

eficientă, atitudini creative, opţiuni vocaţionale realiste. 
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Prevenţie - a dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, 

a conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale, a disfuncţiilor 

psihosomatice, a situaţiilor de criză. 

Caracteristicile relaţiei de consiliere (Sanders, 1999) 

- sunt într-adevăr auzit – sentimentul că o altă persoană este real interesată de mine şi 

încearcă să mă înţeleagă, să mă asculte. 

- căldura – mă simt bine primit de cineva, ca şi cînd ei ar fi bucuroşi să mă vadă cu adevărat. 

 - confidenţialitate - este foarte important să mă simt în siguranţă, să fiu sigur că altcineva 

nu va afla ceea ce spun, astfel încît să mă simt jenat. 

- egalitate - îmi place să mă simt pe picior de egalitate cu altă persoană. Astfel consilierii nu 

se poartă ca şi cum mi-ar fi superiori, ca nişte “experţi” sau să aibă putere asupra mea. 

- non - judecare – nu-mi place să mă simt judecat sau să mi se spună ce să fac. Unii mă fac 

să mă simt ca şi cum aş fi făcut ceva rău. Prefer să mă simt acceptat ca persoană, astfel mă simt în 

siguranţă. 

- numai pentru oamenii cu probleme – Consilierea este pentru oamenii cu probleme. Eu nu 

am probleme, deci nu am nevoie de consilier. 

- fără limite – Dacă merg la consilier, voi putea să vorbesc despre orice cred eu că este 

important pentru mine. 

- plînsul – este O.K. să plîngi cînd eşti supărat. Consilierea te ajută să-ţi exprimi emoţiile, 

sentimentele 

- relaţia – Consilierea este o relaţie de ajutorare, de suport. Este ceva despre ceea ce se 

întamplă între oameni. Fiecare relaţie are aspecte unice. Relaţia de consiliere este construită cu 

ajutorul instrumentelor de comunicare şi cunoaştere a vieţii cotidiene. Clientul furnizează propria 

experienţă de viaţă. 

- respect pentru client, încredere şi cooperare – Consilierul trebuie să înveţe să se raporteze 

adecvat la diferenţele culturale şi atitudinale care influenţează relaţia şi să le respecte. 

- responsabilitate pentru realizarea scopurilor fixate – “A fi pregătit” şi aşteptările sunt 

factori importanţi în construirea relaţiei între client şi consilier. 

- autodezvăluirea – clientul, „expert în propria lui viaţă” este ajutat de consilier, „expert în 

strategii de consiliere” să se descoperă. Importantă este latura umană a consilierului. 

Conţinut. 

Conţinutul procesului de consiliere este dat de problematica acestuia. În special la sfera de 

consiliere educaţională, cu problematica cea mai frecventă în şcoală, facultate, în activitatea de 

calificare şi profesionalizare, specificul activităţii educaţionale se caracterizează prin relaţiile 

subiectului educaţional (elev, student) cu:  învăţarea; grupul şcolar / universitar; profesorii; şcoala 

ca instituţie;- propria personalitate;- timpul liber;- sexul opus;- profesiunea;- odihna, relaxarea;- 

prieteni, amici; etc. 

Problemele de învăţare ar putea fi clasificate după criterii diferite. Astfel [20]: eşec şcolar 

(parţial, total); scăderea motivaţiei de învăţare (motivaţie predominant extrinsecă); învăţare 

mecanică, oboseală, ineficienţă; învăţare inegală, în salturi; învăţare superficială, netemeinică. 

Toate aceste situaţii devin „probleme” în măsura în care sunt percepute ca atare de către 

subiectul educaţional. Ele devin probleme de consiliere dacă acesta se adresează direct sau indirect 

prin intermediul părinţilor sau a altor cunoscuţi unui consilier educaţional. 

Problemele comportamentale manifestate în spaţiul şcolar pot fi: fumatul, toxicomania, 

furtul, minciuna, agresivitatea, relaţii sexuale premature, perversiuni sexuale sau alte forme de 

delincvenţă, de deviaţii comportamentale antisociale. În acest caz rolul mai mare de semnalare a 

acestor probleme îl au persoanele cu responsabilităţi în şcoală.  

Alte probleme care fac obiectul consilierii educaţionale sunt: 

Probleme de relaţionare în grup (clasă, grup de prieteni, grup de amici): hiperactivitatea; 

timiditatea; izolarea. 

Probleme legate de relaţia profesor-elev: 
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- autoritarismul (potrivit dictonului: „dixit magister” prin dominaţia metodelor de 

constrîngere ale profesorilor faţă de subiecţii educaţionali); 

- nedirijismul sau liberalismul (prin libertatea excesivă acordată de profesor subiecţilor 

educaţionali); 

- izolarea celor două tabere (manifestată prin indiferenţă, neangajare); 

- agresivitatea uneia dintre părţi faţă de cealaltă (concretizată în absenteismul elevilor, 

acordarea în mod predominant a notelor mici de către profesor, etc.); 

Probleme legate de timpul liber 

- lipsa timpului liber (supra-aglomerarea programului şcolar, universitar); 

- excesul de timp liber (absenteismul de la şcoală sau facultate); 

- discotecă (un surogat de activitate); 

- internetul (ca dependenţă de calculator); 

- cultura cărţii (relaxarea activă cu ajutorul cărţii în opoziţie cu relaxarea pasivă prin 

utilizarea excesivă a calculatorului, lipsa studiului cu cartea); 

Probleme legate de alegerea celei mai potrivite şcoli după criterii diferite: apropierea de 

casă, specificul şcolii, preferinţele părinţilor, influenţele prietenilor, etc. 

Probleme legate de informarea profesională şi alegerea profesiunii în funcţie de structura 

propriei personalităţi, de cerinţele sociale, de transformările produse în domeniul profesiunilor. 

Probleme legate de efortul şcolar, igiena activităţii şcolare, relaxare, somn 

Probleme legate de educaţia sexuală: maturizarea şi asumarea identităţii sexuale, alegerea 

partenerului sexual, probleme de homosexualitate masculină sau feminină, relaţia sex-afectivitate 

la băieţi şi la fete. 

Probleme legate de educaţia pentru muncă, respectul faţă de muncă, faţă de eficienţă şi 

faţă de rezultatele benefice ale muncii. 

Lista problematicii educaţionale care poate face obiectul consilierii educaţionale este 

deschisă. Toate situaţiile de viaţă şcolară, extraşcolară pot deveni problematice dacă: nu sunt 

rezolvate la timp; nu se angajează persoana în cauză să le rezolve; nu sunt rezolvate în mod corect. 

Tipul de activitate 

Ca tip de activitate analizată de la aspectele sale generale pînă la cele particulare consilierea 

este: relaţie, comunicare, conversaţie, sfătuire, intervenţie. 

Ca urmare consilierea trebuie să îndeplinească acele condiţii care sunt esenţiale pentru aceste 

tipuri de activităţi.  

Consilierea este o relaţie dacă în procesul ei se stabileşte o legătură, o apropiere care 

anulează izolarea, separarea şi disparitatea între consilier şi consiliat. Această apropiere reprezintă 

primul pas pentru anularea izolării consiliatului în viaţa reală şi educaţională. 

Alegerea consilierului de către client, sau alegerea sa de a se adresa unui consilier 

educaţional, aşteptările sale faţă de consilier sunt primele elemente de stabilire a relaţiei de 

consiliere (înainte de a se produce întîlnirea între cei doi). Procesul de consiliere începe astfel 

înainte de întîlnirea propriu-zisă dintre cei doi, cu aşteptările consiliatului, etapă pe care consiliatul 

este bine să nu o ignore. Eficienţa consilierii creşte atunci cînd consilierul cunoaşte aşteptările 

clientului său faţă de consiliere şi de consilier. 

Comunicarea reală între cei doi se realizează atunci cînd aceasta devine biunivocă; de la 

consiliat către consilier are loc transmiterea problemelor educaţionale iar de la consilier la consiliat 

are loc transmiterea „sfaturilor”, a orientărilor adecvate. Prelucrarea materialului specific 

consilierii reprezintă nucleul procesului de comunicare.  

Comunicarea întîmpină în realitate nenumărate distorsiuni legate de codurile folosite de cei 

doi, de mesajul vehiculat în ambele sensuri, de structura psihologică a partenerilor în comunicare.  

Astfel comunicarea (Shannon, 1948) în procesul ce prefigurează în felul următor: 

expeditorul (consiliatul) cu o anumită structură psihologică, are anumite aşteptări în virtutea 

cărora iniţiază procesul comunicării (feedforward). În funcţie de acestea el foloseşte un anumit 

cod verbal şi non-verbal care încifrează mesajul său (problema). Acesta, pentru a fi înţeles trebuie 
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decodificat de către consilier pe baza pregătirii sale de specialitate, a competenţei sale, dar şi a 

structurii sale de personalitate.  

Comunicarea propriu-zisă reprezintă întîlnirea dintre repertoriul consiliatului (Re) şi 

repertoriul consilierului (Rr). Repertoriul este alcătuit din schemele cognitive, afective, volitive 

prin care este filtrat mesajul (cunoştinţe, priceperi, valori, atitudini, credinţe).  

Eficienţa comunicării, sau arta de a aplica creativ regulile comunicării asigură climatul 

necesar pentru eficienţa consilierii. Sensul anticipativ dar şi feed-back-ul comunicării au rolul de 

a corecta diferite distorsiuni ce apar în procesul consilierii.  

Consilierea este un tip special de conversaţie cu obiective, procedee şi conţinut specific.  

Conversaţia ca metodă de cunoaştere a personalităţii, dar şi de intervenţie asupra ei, este 

eficientă dacă îndeplineşte condiţiile:- receptivitatea partenerilor; - intenţionalitatea consiliatului; 

- încredere reciprocă; - evitarea tendinţelor de faţadă; - atitudinea stimulativă din partea 

consilierului; - empatia consilierului; - ascultarea activă.  

Pentru ca o comunicare să devină conversaţie este nevoie de un grad optim de receptivitate, 

de deschiderea spaţiului de comunicare atît la emiţător cît şi la receptor. 

Desigur că intenţia subiectului cu anumite probleme educaţionale de a se adresa unui 

consilier pentru rezolvarea acestora creşte gradul de eficienţă al procesului consilierii. Dacă 

subiectul nu iniţiază el acţiunea, fiind orientat sau chiar constrîns să se adreseze unui consilier, 

această eficienţă scade. 

Încrederea reciprocă adaugă climatului afectiv fundamental consilierii: un nivel cognitiv-

afectiv în care consiliatul îşi poate ancora credinţele. 

Cu experienţa sa consilierul poate coordona în aşa fel consilierea încît să transforme 

tendinţele de faţadă ale candidatului în atitudini sincere. 

Empatia sau arta consilierului de a se situa mintal în locul clientului său, de a gestiona 

„problema” după regula ca şi cum asigură atît soluţionarea mai rapidă a acesteia cît şi igiena 

mentală a consilierului.  

Ascultarea activă – este mecanismul prin care se acordă atenţie  clientului, atenţie necesară 

atît pentru înţelegerea problemei cît şi pentru creşterea respectului de sine al consiliatului.  

Ascultarea activă oferă ocazia subiectului să se descarce emoţional, creează condiţiile 

acestuia de a-şi contura singur rezolvarea problemei.  

Etapele ascultării active ar putea fi formulate în mod imperativ astfel: 

1. Lăsaţi interlocutorul să vorbească: - nu întrerupeţi; - nu oferiţi sugestii sau soluţii 

permanente; - nu vorbiţi despre sentimente sau probleme similare din experienţa dumneavoastră; 

2. Prindeţi ideea principală şi puneţi-vă în situaţia interlocutorului (empatie): - angajaţi-vă 

în a-l înţelege pe cel care vorbeşte; - puneţi-vă în locul vorbitorului pentru a înţelege cu adevărat 

prin  ceea ce trece; 

3. Puneţi întrebări pentru a înţelege mai bine: - reformulaţi cele mai importante gînduri şi 

sentimente ale interlocutorului fără a exprima acord sau dezacord; 

4. Verificaţi dacă aţi înţeles: - întrebaţi-l dacă mai există ceva ce ar vrea să spună; 

5. Îndemnaţi interlocutorul să se destăinuie.  

Dacă relaţia pune în evidenţă apropierea dintre parteneri, comunicarea subliniază schimbul 

de mesaje, conversaţia conştientizează motivaţia consilierului. 

Dintre formele conversaţiei: structurată (dirijată), semistructurată şi liberă, cea mai adecvată 

formă de conversaţie pentru procesul de consiliere dar şi cea mai dificilă este cea liberă. 

Consilierea educaţională fiind un tip de consiliere mai activă foloseşte în mod eficient conversaţia 

semistructurată. 

Aceasta se realizează atunci cînd subiectul educaţional are intenţia clară de a se adresa unui 

consilier, deoarece este conştient că are o problemă şi nu o poate rezolva singur. Atunci cînd 

subiectul are doar o stare de nemulţumire, de disconfort dar nu ştie de ce şi ce trebuie să facă el 

poate accepta „sfatul” unui cunoscut de a consulta un consilier. În acest caz procesul consilierii va 

fi mai bine structurat de către consilier. Conversaţia este sfătuire dacă: 
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1. Mesajul vehiculat de la consilier la consiliat este „sfatul”. Acesta este un răspuns clar, 

direct mai mult sau mai puţin directiv (constrîngător) adresat la întrebarea consiliatului. Întrebarea 

şi răspunsul (sfatul) se clarifică în cursul procesului consilierii. Gradul de directivitate sau de 

dirijare a răspunsului depinde de aşteptările consiliatului, de personalitatea lui şi de tipul de 

problemă pe care o acuză. 

2. La problemele imediate, concrete, punctuale şi la persoanele mai puţin voluntare sfatul 

adecvat este cel directiv. 

3. La problemele de generalitate medie sau mare şi la persoanele cu un grad ridicat de voinţă 

sfaturile cele mai adecvate sunt cele non-directive, sugerate. 

Între aceste extreme există o infinitate de tipuri de sfaturi în funcţie de interacţiunea diferită 

între consiliat – problemă – consilier: 

1. Eficienţa sfătuirii este dată de caracterul creativ al acesteia şi nu de aplicarea unor reguli. 

2. „Sfătuitorul” este o persoană pregătită din punct de vedere psihopedagogic, cu o 

competenţă verificată, cu rezultate pozitive în procesul consilierii. 

3. Problema pusă în discuţie este în zona normalităţii subiectului sau în zona „dificultăţilor 

existenţiale”. 

4. Se organizează o strategie individualizată de către consilier în relaţie cu consiliatul cu 

privire la: - definirea problemei; - asumarea de către consiliat a responsabilităţii de a rezolva 

problema (prin încheierea „contractului” între consilier şi subiectul educaţional); - coordonarea 

consiliatului de către consilier; - rezolvarea problemei.  

Consilierea se apropie în acest fel tot mai mult de caracterul ei de intervenţie concretă, 

acţională. 

Consilierea este o intervenţie educaţională dacă îndeplineşte condiţiile: activismul 

partenerilor; emoţia corectoare; modificări adaptativ progresive. 

Consilierea este o formă de asistenţă psihologică mai activă decît alte forme de exemplu: 

psihoterapia – activismul său manifestîndu-se în ambele sensuri (nu numai de la consilier la 

consiliat ca în criză). Privită ca o relaţie de parteneriat, creşterea gradului de activizare a celor doi 

conduce la eficienţa consilierii.  

Emoţia pozitivă, transferul afectiv pozitiv ca şi contratransferul pozitiv au rol de facilitare a 

comunicării, de insight, de deschidere a lumii specifice consiliat – problemă şi chiar de corectare, 

de rezolvare a problemei.  

Consilierea este o intervenţie în măsura în care modificările obţinute sunt adaptativ – 

integrative conducând la o mai bună relaţionare a subiectului cu mediul său educaţional şi la un 

grad mai mare de integrare. 

Strategia consilierii 

Consilierea fiind un proces de intervenţie educaţională, fundamentat pe o cunoaştere de 

natură predominant tehnologică, dispune de procedee diferite de acţiune care activează obiective 

diferite şi conduce la rezolvarea unor probleme diferite. 

Aceste procedee ţin de: - aşezarea partenerilor - limbajul vehiculat -gradul de directivitate 

- definirea, redefinirea problemei - calibrarea ei- ancorarea - clarificarea - activarea etc. 

Consiliatul se poate aşeza unde doreşte; în felul acesta consilierul are o primă imagine asupra 

distanţei sociale pe care o preferă acesta, în mod indirect asupra sociabilităţii sale. Ce mai frecventă 

aşezare a celor doi parteneri este faţă în faţă. 

Limbajul vehiculat în procesul consilierii poate fi: verbal, nonverbal, paraverbal, cu termeni 

predominant vizuali, auditivi, kinestezici, olfactivi (am văzut că ..., am auzit că ..., am simţit că 

...). Identificarea tipului de limbaj preferat de subiect ne oferă o imagine din ce în ce mai clară 

asupra „problemei” sale şi a modului său de relaţionare cu aceasta (programarea neuro-lingvistică). 

Consilierea poate avea grade diferite de dirijare: mare, medie, mică în funcţie de personalitatea 

consiliatului şi tipul problemei. 

Problema nu poate fi rezolvată decît prin formularea şi reformularea ei, calibrarea sau 

evaluarea adecvată a acesteia, ancorarea ei în realitatea consiliatului, clarificarea şi punerea în 

practică a soluţiei. 
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Cu cît consiliatul este mai activ în toate etapele consilierii cu atît aceasta este mai eficientă. 

Etapele consilierii. În procesul consilierii este pusă în acţiune înlănţuirea firească între : 

întrebare – răspuns – explicare – acceptare – interiorizare – decizie – exteriorizarea acţiunii. 

În sensul acesta L.M. Brammer şi E.L. Shostrom menţionează următoarele cinci etape ale 

consilierii. 

1. Întâlnirea deşi este prima etapă evidentă în procesul consilierii aceasta este fundamentală 

deoarece de reuşita acesteia depinde continuarea relaţiei consilier-client sau întreruperea acesteia. 

Pentru ca procesul consilierii să continuie întîlnirea trebuie să fie: - relaxată; - plăcută; - deschisă; 

- stimulativă; - pozitivă; - activă. Primul contact dintre consilier şi subiectul educaţional este 

benefic dacă se poate situa sub semnul evenimentului pentru client. Clientul împovărat de 

problematica sa nerezolvată se adresează consilierului într-o stare de: confuzie, ambivalenţă 

afectivă, „ceaţă psihologică”, neîncredere, disconfort psihic, nemulţumire, etc. Ca urmare 

obiectivele primei şedinţe de consiliere constau în crearea unei „atmosfere” diferite faţă de 

încărcătura psihologică anterioară a clientului. Prin atitudinea generală a consilierului, prin 

gesturile sale de deschidere, prin zîmbetul cu care el întâmpină clientul, prin tonul vocii sale cald, 

primitor se construieşte o primă punte de comunicare între cei doi. 

Subiectul trebuie: - să se simtă liber; - să spună sau să nu spună ceva anume sau ceva 

important; - să se manifeste sau să nu se manifeste; - să întrebe sau să nu întrebe; - să răspundă sau 

să nu răspundă. În acest fel se „ancorează” clientul într-o atmosferă caldă, lipsită de constrângeri 

care va ajuta să-şi dezvolte încrederea în consilier şi în consiliere. Totuşi pentru ca prima şedinţă 

să se finalizeze şi cu rezultate concrete, consilierul este eficient dacă-şi notează la sfîrşitul şedinţei 

sau într-un moment favorabil în timpul şedinţei: - datele principale ale clientului; - nume, prenume, 

vîrsta, clasa; - familia; - prieteni; - rezultate la învăţătură; - experienţe semnificative pentru client.  

Condiţia esenţială pentru prima şedinţă este aceea ca subiectul educaţional să nu se simtă 

anchetat ca la poliţie. Şedinţa se încheie după 45-50 min. cînd consilierul simte că a „ancorat” 

subiectul educaţional, putînd fi sigur că acesta va reveni. 

„Ancorarea” deşi este un termen psihoterapeutic, considerăm că este prima treaptă în 

procesul insight-ului de pătrundere de către consilier în lumea consiliatului, cu acordul celui din 

urmă. 

2. Clarificarea nu se realizează deodată printr-o discuţie raţională şi liniară între cei doi 

parteneri ai consilierii sau în grupul de consiliere. 

Aceasta este sinuoasă, cu paşi înainte şi înapoi, cu tatonări din partea consilierului dar şi a 

clientului, cu momente de blocaj sau de rezistenţă. „Rezistenţa” este specifică psihanalizei şi 

reflectă gradul de opoziţie al inconştientului pacientului faţă de procesul terapeutic şi faţă de 

psihoterapeut. Dar deoarece în procesul consilierii nu se antrenează nivelul inconştient al 

clientului, „rezistenţa” acestuia va fi mult diminuată. Specifică procesului de consiliere este 

stimularea conştiinţei subiectului educaţional, spre deosebire de psihoterapie, care în funcţie de 

şcoala căreia îi aparţine se adresează şi inconştientului. Clarificarea este etapa care se realizează 

prin mai multe şedinţe de consiliere, doar în cele mai fericite cazuri ea se poate realiza printr-o 

singură şedinţă.  

Clarificarea are ea însăţi mai multe subetape: - identificarea problemei; - formularea ei; - 

stabilirea cauzelor problemei; - descrierea consecinţelor prezente şi viitoare ale problemei; - 

explicarea relaţiei specifice problemă-client-mediu.  

Identificarea problemei este faza în care clientul cu ajutorul consilierului „descoperă” 

problema sau „diferenţa între starea curentă şi starea dorită, diferenţă care nu poate fi depăşită 

spontan de către client”. În procesul „descoperirii” problemei sunt identificate împreună şi 

obstacolele care stau în calea rezolvării problemei: absenţa informaţiilor, aşteptări nerealiste, 

condiţii fizice, sociale, etc.  

Dar problemele în funcţie de gradul lor de definire au fost clasificate în: probleme bine 

definite (de exemplu „ Aş dori să merg mai des la discotecă dar nu mă lasă părinţii”); probleme 

slab definite (de exemplu „Aş vrea să fiu liber toată viaţa”). 
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După gradul lor de specificitate problemele au fost clasificate în: probleme generale (de 

exemplu „mereu am nevoie de haine noi”); probleme specifice (de exemplu „mama nu mă lasă să-

mi cumpăr o rochie nouă” ). 

După criteriul importanţei problemele pot fi: probleme minore (de exemplu „am întîrziat la 

o întîlnire” ); probleme majore (de exemplu „am întîrziat la cea mai importantă întîlnire din viaţa 

mea”). 

Ca urmare nu este suficientă identificarea problemei, ci şi formularea, definirea şi calibrarea 

acesteia. Aceasta poate fi considerată cea de a doua subetapă a clarificării problemei. În această 

subetapă se formulează datele problemei: cele de intrare (starea dată), cele de ieşire (starea dorită), 

cele de transformare (cum să facem pentru ca starea dată să fie transformată în starea dorită). 

Pentru ca datele de transformare să poată fi formulate este necesară parcurgerea fazelor 

următoare: - stabilirea cauzelor problemei; - descrierea consecinţelor prezente şi viitoare ale 

problemei; - explicitarea relaţiei specifice problemă-client-mediu. 

Fiecare dintre aceste subetape poate constitui obiectivul unei şedinţe de consiliere. Dacă 

problema este generală ea poate constitui obiectul consilierii în cadrul orelor de consiliere. În 

cadrul orelor de consiliere se pot dezvolta atitudinile pozitive faţă de problemă, se pot dezvolta şi 

învăţa modele generale de rezolvare a problemelor, se pot exersa abilităţile de rezolvare a 

problemelor.  

3. Reflectarea. Psihoterapia şi consilierea folosesc procedeul „oglinzii” sau al reflectării prin 

care subiectul se proiectează în persoana psihoterapeutului sau al consilierului ca într-o oglindă. 

Dacă în psihoterapie „reflectarea” are forme şi denumiri specifice: transfer, proiecţie, 

contratransfer - în funcţie de şcoala şi metodologia predominantă atunci în consiliere „reflectarea” 

este mai simplă putînd fi manevrată mai uşor. 

Reflectarea în consiliere constă în exprimarea de către consilier a stărilor cognitive şi 

afective ale subiectului educaţional, în cuvinte, într-un limbaj comun, pentru a-l ajuta să 

conştientizeze şi să-şi „calibreze” stările: de exemplu „Se pare că te simţi…”, „Cu alte cuvinte te 

simţi…”, „Ceea ce simţi tu cu adevărat este……..”. 

Reflectarea are atît o componentă cognitivă cît şi una afectivă. Reflectarea gîndurilor şi a 

sentimentelor subiectului educaţional de către consilier îndeplineşte atât funcţii cognitive, de 

cunoaştere, înţelegere şi calibrare a problemei de către consilier cît şi funcţii afective de catharsis, 

conştientizare şi mobilizare afectivă pentru rezolvarea problemei de către subiect. 

Reflectarea reprezintă mecanismul psihologic prin care comunicarea se realizează în ambele 

sensuri, mecanismul de eficientizare a fenomenului empatic. 

Empatia consilierului, capacitatea sa de a se situa în locul clientului, de a se comporta „ca şi 

cum „ devin operaţionale prin antrenarea mecanismului de reflectare. 

4.Confruntarea saz rezolvarea problemei. Poate fi cea mai dificilă etapă din procesul 

consilierii deoarece acum se desfăşoară o adevărată „bătălie” între impulsuri, credinţe, motive, 

atitudini, idei vechi şi noi. De exemplu: ”Pînă acum am crezut că părerea părinţilor este cea mai 

importantă, dar…”; „numai notele maxime erau cele care mă interesau, dar …”, „deşi pînă acum 

nu am avut încredere în mine…”.  

În etapele anterioare a fost definită şi recunoscută problema iar în această etapă se trece la 

rezolvarea ei. Gîndirea divergentă, alternativă, euristică, schimbarea cadrului de referinţă, 

asumarea responsabilităţii reprezintă mecanisme cognitive, afective şi volitive active în etapa de 

confruntare şi de rezolvare a problemei. 

Procesul rezolutiv de rezolvare a problemelor după Proctor R. W. (1995) are două 

componente: atitudinile faţă de problemă şi abilităţile rezolutive care se formează printr-un proces 

de învăţare socială.  

Bedell şi Lennox (1997) identifică principii ale rezolvării de probleme: 

♦ Problemele sunt naturale; 

♦ Majoritatea problemelor pot fi rezolvate; 

♦ Asumarea responsabilităţii pentru probleme; 

♦ Defineşte problema înainte de a acţiona; 
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♦ Rezolvarea de probleme înseamnă să stabileşti ceea ce poţi să faci şi nu ceea ce 

nu poţi face. 

♦ Soluţiile trebuie selecţionate în funcţie de abilităţile şi cunoştinţele personale; 

♦ Rezolvarea problemelor presupune respectarea drepturilor personale ale celorlalte 

personale. 

Aceste atitudini în procesul consilierii educaţionale ar putea fi argumentate astfel: 

Problemele sunt naturale! Aceasta reprezintă o atitudine rezolutivă stimulativă care vine 

într-o opoziţie evidentă cu atitudini inhibitorii cum ar fi: 

*„numai mie putea să mi se întîmple aşa ceva…”; 

*„niciodată nu am crezut că poate să mi se întîmple aşa ceva…….”; 

*„mereu am probleme……..”. 

Acceptarea problemelor de către subiectul educaţional ca pe ceva natural, ca pe ceva în firea 

lucrurilor, ca pe o cale de evoluţie a vieţii este o primă condiţie a posibilităţii rezolvării lor. Viaţa 

nu este statică, dată o dată pentru totdeauna ea este dinamică, se schimbă. Problema nu este decît 

modalitatea firească de evoluţie şi de manifestare a schimbării.  

Majoritatea problemelor pot fi rezolvate! Atitudini negative anticipative „nu pot rezolva 

această problemă”, suprageneralizarea „niciodată nu voi putea fi ca…”, radicalizarea sau a vedea 

totul fie în alb fie în negru: de exemplu „Asta e! Am dat peste cap tot regimul…” sunt alte blocaje 

specifice gîndirii negative care împiedică procesul de rezolvare a problemelor. Aşa cum apariţia 

problemelor este firească şi rezolvarea acestora este firească. De altfel fiecare „problemă” conţine 

în ea însăşi rezolvarea ei.  

Numai încercînd să rezolvi problemele le poţi rezolva, în acest proces se dezvoltă 

sentimentul de competenţă, de autoeficienţă şi de încredere în sine.  

Asumarea responsabilităţii pentru probleme! Consilierea scoate în evidenţă specificul ei şi 

prin faptul că orientează subiectul mai mult decît psihoterapia spre asumarea responsabilităţii 

pentru problemele proprii şi pentru rezolvarea acestora. 

Cu atît mai mult cu cît consilierea este de natură educaţională, se adresează subiecţilor în 

formare, iar asumarea responsabilităţii reprezintă unul dintre cele mai eficiente mecanisme de 

maturizare şi dezvoltare a persoanei. 

Defineşte problema înainte de a o rezolva! Există tendinţa la subiecţii educaţionali „cu 

probleme” fie de a se „bloca „ datorită stresului creat de problemă fie de a acţiona pripit. În 

procesul consilierii este eficient să nu ne grăbim la rezolvarea problemelor, atît pentru consilierul 

în formare cît şi pentru clientul său.  

Consilierul începător nu trebuie să-i demonstreze clientului său că el deţine soluţia 

problemei. Mai eficient este ca acel care se antrenează în activitatea de consiliere să înveţe să 

asculte clientul, să comunice cu acesta, să-i adreseze întrebări stimulative şi să descopere împreună 

cu acesta soluţia.  

Rezolvarea de probleme înseamnă să stabileşti ceea ce poţi să faci şi nu ceea ce nu poţi 

face! Subiectul educaţional poate fi învăţat în procesul de consiliere să se autocunoască: ce 

temperament are şi prin ce se manifestă el în conduită, ce abilităţi şi-a dezvoltat şi cu ce rezultate 

s-au finalizat acestea, spre ce domenii de activitate este mai eficient să te orientezi cu aceste 

disponibilităţi. Stabilirea scopului, a obiectivelor activităţii sale se poate antrena în funcţie de 

aceste calităţi ale subiectului educaţional şi nu de lipsurile sale. 

Soluţiile selecţionate în funcţie de abilităţile şi cunoştinţele personale! Selectarea unor 

soluţii care depăşesc abilităţile personale ale elevilor pot duce la eşecul rezolvării acestor probleme 

şi la scăderea sentimentului de competenţă. Subiecţii educaţionali sunt orientaţi de consilier pentru 

a învăţa să reducă distanţa între posibilităţi şi aşteptări şi să aleagă cele mai eficiente soluţii.  

Rezolvarea problemelor presupune respectarea drepturilor proprii şi a celorlalte persoane! 

Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor, 1989 prevede10: 

☺Orice copil are dreptul la dezvoltare fizică şi psihică armonioasă. 

☺Orice copil are dreptul de a-şi exprima opiniile în toate chestiunile care îl privesc. 
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☺Orice copil are dreptul de a fi protejat împotriva violenţei fizice şi psihice şi împotriva 

oricărei forme de maltratare. 

☺Orice copil are dreptul la educaţie: educaţia trebuie să pregătească copilul pentru viaţă, să 

îi dezvolte respectul pentru drepturile omului, să îl formeze în spiritul înţelegerii şi toleranţei. 

☺Orice copil are dreptul la protecţia împotriva folosirii drogurilor. 

☺Orice copil are dreptul la protecţia împotriva exploatării sexuale, a abuzului sexual, 

împotriva prostituţiei şi a pornografiei. 

☺Nici un copil nu trebuie supus unor tratamente crude sau degradante. 

☺Orice copil care a fost supus abuzului fizic şi psihic are dreptul la refacere fizică şi psihică 

şi la reintegrare socială. 

Drepturile copiilor sunt aceleaşi pentru toţi. Dar mai ales subiecţii educaţionali cu 

„probleme” au tendinţa să considere că numai ei au probleme şi că această situaţie le oferă prilejul 

de a fi “favorizaţi”. 

Consilierul are rolul de a-i orienta spre recunoaşterea şi acceptarea egalităţii în drepturi ale 

copiilor. Singura cale de rezolvare a „problemelor” proprii este respectarea drepturilor celorlalţi. 

„Beneficiul bolii” cum se numeşte acest fenomen în psihoterapie sau „favorizarea” copiilor cu 

probleme în consiliere nu reprezintă soluţii ci blocaje în vindecare şi respectiv consiliere.  

5. Interpretarea prufundă constă în căutarea „motivelor” şi a „mobilurilor” din inconştientul 

clientului care au determinat ca circumstanţele vieţii acestuia să aibă caracterul de „situaţii critice” 

cărora trebuie să le facă faţă. 

În această privinţă – consideră C. Enăchescu – consilierea se apropie mult de psihoterapie 

dar ea este orientată mai cu seamă în sensul instituirii unor măsuri de protecţie psihologică , de 

evitare a unor situaţii critice de viaţă în raport cu posibilităţile persoanei dar şi cu conţinutul 

pulsional al inconştientului acestuia.  

Relaţia „sfătuitor – client” nu are însă numai un aspect exterior. Ea pune în acţiune 

mecanisme complexe care antrenează într-o modalitate dinamică persoana clientului prin prezenţa 

şi intervenţia consilierului.  

Prin mecanismele psihologice pe care le pune în acţiune consilierea se apropie mult de relaţia 

psihoterapeutică. Aceste mecanisme  după C. Enăchescu (1998) sunt: 

♦transferul proiectiv de la client la consilier prin intermediul „problemei” sau întrebării; 

♦transferul explicativ de la consilier la client; 

♦interiorizarea explicaţiei; 

♦elaborarea deciziei de către consiliat; 

♦re-proiectarea deciziei în exterior sau exteriorizarea ei. 

Schematizarea etapelor consilierii care pun în evidenţă aceste mecanisme este redată de 

autoare astfel: 

* Consecinţele procesului de consiliere depind de interacţiunea flexibilă şi creativă între 

obiectivele , strategia construită de comun acord şi partenerii acestui proces; 

* Consiliatul trebuie orientat în direcţia elaborării soluţiilor legate de viaţa personală, în mod 

independent, evitîndu-se formarea unei stări de dependenţă faţă de consilier.  

Realizarea obiectivelor operaţionale de depăşire a „obstacolelor” curente ale vieţii de către 

consiliat face posibilă realizarea obiectivelor de nivel mediu şi superior. Pregătirea persoanei 

pentru viaţă, formarea atitudinilor sale, dezvoltarea capacităţii de evitare a pericolelor, a 

„situaţiilor limită” conduc la o mai bună sănătate mintală, la creşterea echilibrului său psihic, la o 

mai bună adaptare – integrare a sa. 

Proiectarea activităţilor de consiliere Pentru dezvoltarea competenţelor necesare 

consilierii specialistul trebuie să cunoască reperele proiectării unor activităţi de consiliere. 

Proiectarea este o metodă de formulare mai exactă şi mai eficientă a problemei care necesită a 

fiabordată în cadrul orei de consiliere, cât şi a abilităţilor, atitudinilor sau cunoştinţelor ce urmează 

a fi dezvoltate la elevi. 

Etapele proiectării 
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1. Definirea problemei - Exemple de probleme: abilităţi sociale scăzute, strategii de învăţare 

insuficient dezvoltate, dificultăţi de comunicare în situaţii de conflict, stil de viaţă nesănătos. 

2. Descrierea problemelor - se realizează prin descrierea comportamentală, cognitivă şi 

emoţională (a celor mai prevalente şi cu o frecvenţă mai mare în grupul analizat). 

3. Identificarea posibililor factori de formare şi dezvoltare a problemei. De cele mai multe 

ori problemele au mai multe surse de formare - rareori un singur factor declanşează un 

comportament neadecvat (de exemplu, în cazul fumatului la adolescenţi pot interveni: reclama, 

presiunea grupului, neîncrederea în sine, aderenţa la normele de grup etc). 

Identificarea cauzelor care au condus la dezvoltarea unei probleme este un pas indispensabil 

în eliminarea ei. Factorii de formare a problemei trebuie să fie identificaţi de grupul care se 

confruntă cu acea problema şi nu să i se impună un punct de vedere din afară asupra cauzelor 

problemei. 

4. Identificarea factorilor de menţinere şi de activare a problemei. Factorii de menţinere a 

problemei (exces/deficit comportamental) împiedică formarea unor atitudini adecvate sau abilităţi 

eficiente. De exemplu, utilizarea etichetelor şi a criticii în comunicarea dintre elevi reduc 

posibilitatea de autocunoaştere, încredere în sine şi exprimare asertivă. 

5. Planul de intervenţie este etapa cea mai importantă în proiectarea şi desfăşurarea 

procesului de consiliere şi cuprinde totalitatea modalităţilor de realizare a obiectivelor de 

intervenţie, ea poate fi individuală sau de grup. 

6. Etapele formulării planului de intervenţie sunt: a) formularea obiectivului de lungă durată 

- exemple: formarea unei stime de sine pozitive, dezvoltarea abilităţilor de management al 

stresului, dezvoltarea abilităţilor de pregătire pentru examene; 

b) formularea obiectivelor specifice se realizează în funcţie de natura problemei şi obiectivul 

de lungă durată; obiectivele specifice trebuie formulate în funcţie de componentele 

comportamentale, cognitive sau emoţionale ale descrierii problemei; 

c) strategiile de intervenţie sunt formulate pentru fiecare obiectiv specific în parte şi sunt 

realizate prin mai multe activităţi specifice. 

7. Evaluarea intervenţiei vizează modificarea cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităţilor. Se 

realizează prin: chestionare de cunoştinţe, atitudini şi abilităţi, grile de observare comportamentală 

(completată şi realizată de specialist), grile de autoevaluare comportamentală sau alte modalităţi 

de evaluare (ex. realizarea de către elevi a unor activităţi de voluntariat) (Baban, 2009). 

2.2. Tehnologia procesului de consiliere: metode şi tehnici de CE 

Deşi consilierea educaţională este de natură predominant pedagogică, tehnologia consilierii 

nu se identifică cu cea didactică. Tehnologia procesului de consiliere este alcătuită din tehnici, 

metode, procedee, modalităţi de lucru psihologice (de exemplu conversaţia), pedagogice (de 

exemplu problematizarea), sociologice (de exemplu cooperarea), psihoterapeutice (de exemplu 

jocul de rol, psihodrama) de natură cognitiv- comportamentală, centrate pe probleme şi soluţii, de 

durată relativ scurtă. Specificul acestei tehnologii constă în caracterul ei creativ şi activ-

participativ. Astfel fie că se adresează lucrului cu un subiect educaţional, fie cu un grup, sau cu 

toată clasa, cele mai eficiente metode, tehnici şi procedee de consiliere educaţională ar pute fi 

clasificate astfel: 

■Metode: observaţia; conversaţia euristică; problematizarea; brainstorming-ul; cooperarea; 

psiho-drama; dezbaterea în grupuri şi perechi; studiul de caz; exerciţii de învăţare; elaborarea de 

proiecte; elaborarea de portofolii. 

■Tehnici: activităţi ludice; completarea de fişe de lucru şi scări de autoevaluare; vizionarea 

de filme şi comentarea lor; completarea unor teste şi imagini; jocuri experimentale; realizarea de 

colage şi postere. 

■Procedee: reflexia; argumentarea; desenul; lista de probleme;  lista cu soluţii; ascultarea 

activă; empatia; acceptarea necondiţionată; congruenţa; parafrazarea; sumarizarea; feed-back-ul. 

Metode de consiliere 

Observaţia este o metodă general valabilă pentru cunoaşterea, intervenţia şi asistenţa psiho-

pedagogică. În procesul consilierii observaţia reprezintă metoda aplicată cu scopul facilitării 



52 

 

cunoaşterii şi autocunoaşterii subiecţilor educaţionali şi a angajării lor de către consilier în 

autogestionarea propriei personalităţi. 

Pentru aceasta consilierul pune în evidenţă comportamentul nonverbal (privire, mimică, 

gestică) şi paraverbal (prozodia, vocea, etc.) al subiectului educaţional, ca şi comportamentul său 

verbal (cuvinte folosite, mesajul transmis, etc.). 

În procesul consilierii observăm: 

- aşezarea subiectului pe scaun; 

- starea sa de linişte sau de nelinişte; 

- nr. gesturilor făcute şi acordul sau dezacordul acestora cu limbajul verbal folosit 

(congruenţa sau necongruenţa); 

- caracteristicile vocii, tremurul vocii, pauzele în vorbire; 

- privirea subiectului educaţional: ocolită, directă, topica folosită toate acestea în relaţie cu 

problema, cu situaţia şi cu personalitatea de ansamblu a subiectului educaţional. 

Pentru ca extrospecţia să fie eficientă această sub formă de observaţie trebuie să 

îndeplinească anumite condiţii: 

- consilierul să determine fenomenul de observat (ce aspect, ce situaţie, ce fapte?); 

- consilierul să realizeze un mare număr de observaţii; 

- consilierul să-şi noteze observaţiile pentru a disocia faptele de interpretarea lor; 

- observaţia să se realizeze în condiţii variate, în mod sistematic (în clasă, în familia 

clientului, în relaţie cu persoanele semnificative ale acestuia); 

- observaţia are rol de orientare dar şi de diagnostic; 

- aceasta este atît directă prin intermediul organelor de simţ cît şi indirectă prin intermediul 

comportamentului; 

- deşi observaţia longitudinală poate fi utilă prin informaţiile pe care le oferă despre istoria 

de viaţă a clientului, observaţia transversală este specifică procesului de consiliere. 

Modalităţile sintetice de înregistrare a observaţiilor prin documente ca: grila de observaţie, 

protocolul de observaţie, fişa psiho-pedagogică sau caietul dirigintelui.  

Conversaţia euristică. Dacă prin observaţie constatăm faptele (gesturi, privire, mimică, 

limbaj) prin convorbire confruntăm aceste fapte cu relatările personale ale clientului, ale 

subiectului educaţional, identificăm motive, aspiraţii, trăiri afective, interese. 

Dintre toate tipurile de convorbire discuţia liberă, interviul semistructurat ca şi reflexia 

vorbită sunt cele mai adecvate consilierii, deoarece pot fi adaptate la specificul acesteia. 

Deşi nu impune o schemă fixă de desfăşurare convorbirea pentru a fi eficientă trebuie să 

îndeplinească anumite condiţii generale pentru orice convorbire dar şi unele specifice procesului 

de consiliere. Condiţiile generale de eficienţă a convorbirii se referă la: 

- evitarea tendinţelor de „faţadă”, de a răspunde conform aşteptărilor consilierului; 

- sinceritatea întrebărilor dar şi a răspunsurilor; 

- asigurarea unui climat de deschidere, încredere şi empatie; 

- notarea răspunsurilor semnificative imediat după încheierea şedinţei de consiliere. 

Condiţiile specifice care asigură eficienţa conversaţiei în procesul de consiliere se referă la: 

- tipul de întrebări folosite: închise, deschise, justificative, ipotetice, deschise. 

- preponderenţa întrebărilor deschise. 

S-a constatat că cele mai eficiente întrebări sunt cele deschise, în care clientul poate să 

completeze „spaţiile libere”, cu propriile sale probleme (mecanismul proiecţiei) şi soluţii 

(caracterul euristic). 

Întrebările închise sunt acele întrebări care conduc de cele mai multe ori la răspunsuri prin 

da sau nu. Această tendinţă atît de a formula întrebări cît şi de a oferi răspunsuri, este o modalitate 

facilă de comunicare care dezvăluie o cantitate mică de informaţii putînd duce chiar la 

fragmentarea sau întreruperea comunicării. 

Totuşi astfel de întrebări pot fi adresate ca procedeu în etapa de cunoaştere a datelor esenţiale 

despre condiţiile personale şi familiale ale subiectului consiliat. De exemplu: “Locuieşti în 

cămin?”,  ‘Îţi place matematica?” 
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Întrebările justificative “De ce?” sunt întrebări riscante în consiliere deoarece au o conotaţie 

de culpabilizare care este negativă şi contraproductivă în procesul depăşirii situaţiilor de 

dificultate. În loc de a folosi interogaţia „de ce?” se recomandă folosirea întrebărilor deschise de 

tipul: “Ai putea să-mi descrii situaţia X?”,  “Ce s-a întîmplat?”,  “Povesteşte!”,  “Spune!” 

Această întrebare “De ce?” conduce la o analiză care nu este de competenţa consilierii, 

trimite subiectul în trecut în loc să-l orienteze spre prezent şi generează de cele mai multe ori 

atitudini defensive din partea interlocutorilor. 

Cauzele, motivele şi justificările unei anumite situaţii existenţiale sunt importante pentru 

rezolvarea ei dar pot fi identificate prin alte tipuri de întrebări (întrebări deschise) şi mai ales prin 

alte tipuri de intervenţii . 

Întrebările ipotetice sunt utile pentru conştientizarea consecinţelor pozitive sau negative ale 

unor acţiuni şi pentru propulsarea subiectului educaţional în prezent şi mai ales în viitor (scopul 

consilierii). De exemplu: “Cum ai vrea să fii peste 4 ani?”,  “Dacă ai fi colega ta pe care o admiri, 

cum ai reacţiona?”. 

Întrebările deschise sunt cele mai adecvate primelor etape ale consilierii atît din punctul de 

vedere al consilierului cît şi al subiectului consiliat. 

Consilierul-învăţător deschide spaţiul de comunicare, transmite interlocutorului său interesul 

pentru toate manifestările sale. Subiectul este stimulat să-şi exprime sentimentele, atitudinile, 

valorile cu privire la problema abordată. Întrebările deschise facilitează comunicarea şi pot fi 

formulate astfel: “Ai putea să-mi spui mai multe despre…….?” , “Poţi să descrii situaţia X?”. 

Adresarea întrebărilor este o pricepere care se formează în timpul specializării pentru 

activitatea de consiliere şi se dezvoltă în procesul consilierii. 

Învăţătorul-diriginte-consilier trebuie să ştie ce fel de întrebări să adreseze subiecţilor 

educaţionali: 

▪de cele mai multe ori deschise; 

▪închise atunci cînd consilierul are nevoie de o precizare, de o lămurire pe care nu o poate 

obţine altfel; 

▪întrebările închise să fie formulate astfel încît să nu culpabilizeze; 

▪întrebările ce sunt orientate către fapte; 

▪întrebările ce sunt orientate către persoane; 

▪întrebările „Ar putea..?”, „Poate...?” oferă cea mai mare flexibilitate de răspuns; 

▪întrebările “De ce?” provoacă adesea sentimente defensive; 

Ce fel de întrebări sunt de evitat?: 

- întrebările lungi, complicate, multiple; 

- întrebările ce sugerează răspunsul; 

- întrebările de tip „papagal”, de repetiţie a întrebărilor anterioare; 

- întrebări interogatoriu. 

Conversaţia în procesul consilierii este euristică dacă:  

- consilierul îşi propune în mod explicit să „descopere” împreună cu subiectul educaţional 

„problema” care face subiectul consilierii; 

- consilierul angajează clientul pe planul întregii sale personalităţi în identificarea, calibrarea 

şi rezolvarea problemei - după modelul terapiilor scurte (Barret-Kruse, 1994); 

- consilierul orientează, ghidează, susţine subiectul educaţional în procesul consilierii; 

- strategia consilierii individualizată este elaborată pentru subiectul respectiv, situaţia 

respectivă şi problema respectivă; 

- soluţia adaptată este originală, acceptată şi trăită personal de subiectul educaţional. 

Problematizarea ar putea fi considerată una dintre cele mai adecvate metode ale procesului 

de consiliere. Această metodă face parte din categoria metodelor pedagogice activ-participative, 

de predare-învăţare evaluare prin care subiectul educaţional este situat de către profesori în mod 

intenţionat într-un spaţiu didactic conflictual cu scopul rezolvării unor probleme educaţionale. 

Caracteristicile generale ale metodei problematizării sunt: a) progresul cunoaşterii prin 

intermediul conflictului de idei; b) mobilizarea subiectului educaţional spre rezolvarea problemei. 
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Problematizarea ca metodă pedagogică a fost definită ca o modalitate de a crea în mintea 

elevului o stare (situaţie) conflictuală (critică sau de nelinişte) intelectuală, pozitivă, determinată 

de necesitatea cunoaşterii unui obiect, fenomen sau proces sau rezolvării unei probleme teoretice 

sau practice pe cale logico-matematică şi (sau) experimentală. 

Dacă din punct de vedere pedagogic problematizarea implică iniţiativa profesorului în 

crearea situaţiei problematice din punctul de vedere al consilierii problema nu este creată de 

consilier. Problema există, aceasta este a clientului care din proprie iniţiativă în cel mai bun caz se 

adresează consilierului pentru rezolvare. 

Prin urmare caracterul activ-participativ al problematizării este crescut în procesul consilierii 

datorită iniţiativei clientului. Consilierul împreună cu clientul său are rolul de a formula problema, 

de a o calibra, de a elabora strategia rezolvării ei şi de a susţine aplicarea soluţiei optime.  

În pedagogie conflictul ca nucleu al problematizării este predominant cognitiv - el apare ca 

diferenţă între ceea ce elevul ştie şi ceea ce nu ştie, între ceea ce îi este cunoscut şi ceea ce nu îi 

este cunoscut. În procesul consilierii conflictul este mai complex avînd şi o structură afectivă 

(diferenţa între trăirile vechi şi cele noi), una atitudinală, volitivă, comportamentală (diferenţa între 

atitudini şi comportamente vechi şi noi). 

Obiectivele consilierii nu sunt doar de natură cognitivă ci şi afectivă, volitivă şi 

comportamentală. 

În procesul consilierii se subliniază mai mult caracterul benefic al conflictului. Realitatea 

umană şi cea educaţională în special nu este un spaţiu liniar, lipsit de probleme şi dificultăţi ci unul 

prin natura sa problematic. Acest spaţiu problematic este generator de probleme, de conflicte. În 

această viziune conflictul este benefic deoarece el nu este înţeles doar ca sursă de dificultăţi ci şi 

ca mecanism de rezolvare a acestora. 

Starea conflictuală deşi este tensionată, fiind o stare de nelinişte , ea este cea care poate fi 

dirijată de către învăţător spre rezolvarea problemei- prin ceea ce se numeşte managementul 

conflictului. 

Managementul conflictului în procesul de consiliere are etape similare cu cele ale 

problematizării: 

*crearea sau alegerea tipului de problematizare (prin întrebări problemă, probleme sau 

situaţii probleme); 

*reorganizarea fondului aperceptiv, dobîndirea de noi informaţii şi restructurarea datelor 

vechi cu cele noi într-un nou sistem unitar cerut de rezolvarea tipului de problematizare; 

*stabilirea (elaborarea) variantelor informative sau acţionale de rezolvare şi alegerea soluţiei 

optime; 

*verificarea experimentală a soluţiei alese. 

Complexitatea „problemei” în procesul de consiliere, durata mai mare a „problematizării”, 

uneori 10-12 şedinţe, determină naşterea caracterului euristic al acestei metode. 

Brainstorming-ul reprezintă o metodă de stimulare a creativităţii de grup, preluată din 

filosofia orientală şi dezvoltată de psihologul Alex Osborn. Din punct de vedere etimologic 

brainstorming înseamnă „furtună în creier”, „asalt de idei”. Condiţiile esenţiale ale acestei metode 

pot fi cu succes adaptate procesului de consiliere educaţională. 

Grupul brainstorming este alcătuit din 3-12 membri, avînd o structură optimă între 5 şi 8 

membri. Principiul brainstormingului este „amînarea criticii” care este inhibitoare, blocînd 

procesul de elaborare a ideilor şi soluţiilor. 

În mod concret se dă o temă de cercetare care poate fi problema cu care se confruntă grupul 

respectiv cu două săptămîni înainte de şedinţa propriu-zisă. În acest timp membrii grupului 

meditează asupra acestei probleme. Întîlnirea propriu-zisă se desfăşoară într-un spaţiu plăcut şi 

într-un climat permisiv. Membrii grupului brainstorming se cunosc între ei, se simpatizează şi se 

apreciază reciproc. Pot fi de exemplu elevi dintr-o clasă care au aceleaşi probleme (de învăţare, de 

comportament, etc.). În timpul şedinţei de brainstorming care durează 45'-1 h fiecare membru al 

grupului poate spune tot ce îi trece prin cap, cu privire la problema respectivă. De asemenea fiecare 

membru al grupului poate prelua o idee de la colegi, exploatînd-o pînă la ultimile sale consecinţe. 
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Timp de 45'-1h se elaborează aproximativ 100 de idei. Scopul şedinţei brainstorming este 

cantitativ, de a elabora cît mai multe soluţii. De asemenea specific procesului de consiliere este şi 

catharsis-ul sau eliberarea de starea conflictuală negativă pe care o implică problema respectivă. 

La sfîrşitul şedinţei se poate alege o echipă de specialişti (cei care au elaborat cele mai multe 

soluţii, de exemplu), care să selecteze cele mai bune soluţii pentru a le aplica. În funcţie de 

mărimea grupului, se alege un observator care va înregistra ideile şi pe cei care le-au elaborat. 

Brainstormingul este una dintre cele mai eficiente metode de stimulare a creativităţii de grup 

pentru rezolvarea prin cooperare a unor probleme comune sau individuale. 

Metoda cooperării. Cooperarea este modalitatea de a studia cu eficienţă sporită o temă 

complexă, teoretică sau practică, în echipă sau în grup, îmbinînd particularităţile individuale ale 

membrilor grupului cu cele colective, sintetice ale grupului. 

Această metodă se bazează pe principiul că omul este o fiinţă socială care se dezvoltă plenar 

datorită influenţelor benefice ale mediului sociocultural. Este o metodă de socializare, de 

dezvoltare a spiritului de grup şi echipă, de învăţare în grup, de antrenament. În procesul de 

consiliere metoda colaborării poate fi folosită cu întreaga clasa sau cu microgrupuri din clasa 

respectivă. În funcţie de tema respectivă, de caracteristicile psihopedagogice ale clasei/ grupului, 

se pot organiza grupuri omogene (relativ asemănătoare) sau eterogene (relativ diferite). 

Metoda cooperării are de asemenea o dinamică proprie de desfăşurare: 

a. stabilirea conţinutului activităţii: tema;  obiective; acţiuni. 

b. împărţirea sarcinilor pe echipe şi în cadrul fiecărei echipe; 

c. discutarea rezultatelor obţinute în fiecare echipă în parte; 

d. discutarea rezultatelor obţinute la nivelul întregii clase între echipe; 

e. verificarea experimentală a concluziilor dacă este cazul. 

Metoda cooperării în procesul consilierii presupune formarea la elevi a deprinderii de a se 

organiza pe echipe, de a-şi alege coordonatorii, de a identifica obiectivele activităţii respective, de 

a elabora soluţii în grup şi de a le aplica. 

Psihodrama reprezintă una dintre cele mai complexe metode de exploatare a funcţiilor 

compensatorii ale rolului şi ale jocului de rol. 

În deceniul al IV-lea al secolului XX J. C. Moreno studiind teatrul şi psihologia socială a 

pus bazele psihodramei definind-o ca „ştiinţa care explorează adevărul prin metodele dramei”. 

Moreno consideră psihodrama ca o „ terapie în profunzime a grupului, terapia prin acţiunea 

grupului, în grup, cu grupul şi pentru grup”. 

O primă observaţie pe care o putem face este aceea că în procesul de consiliere nu se 

realizează terapia grupului în profunzime la nivel inconştient ci se orientează forţele raţionale 

cunoscute ale grupului spre rezolvarea unor probleme educaţionale. Psihodrama pune în evidenţă 

caracterul benefic de mecanism în rezolvarea de probleme a jocului de rol. 

Psihodrama arată că rolurile fiecăruia dintre noi au tendinţa să se rigidizeze, să „îngheţe” 

persoana în anumite structuri date. Psihodrama constă în analiza rolurilor, în reconstituirea istoriei 

acestora, a conflictelor dintre roluri, între sine şi rolul social, în special cînd acest rol social reprimă 

sinele. Dinamica rolurilor constituie o formă de decondiţionare, de reînvăţare a rolurilor 

integratoare socializante. 

Metodologia moreniană pune la dispoziţia psihodramei principiul interacţiunii active, al 

intercomunicării verbale dar şi ectosemantice, al mişcării finţei umane în spaţiul tridimensional, 

viu şi concret. 

C. Păunescu (1988) arată că metodologia moreniană are 3 mari obiective: 

- cunoaşterea pe cale dramaturgică a structurilor conflictuale; 

- catharsis-ul (eliberarea de conflict); 

- învăţarea de roluri mobile prin deblocarea mecanismului de „îngheţare” a rolurilor.    

În procesul de consiliere psihodrama se poate adapta situaţiilor concrete de natură 

educaţională. Astfel:  

a. echipa de terapeuţi poate fi alcătuită din: psiholog sau consilier, asistent (profesor) şi elev 

după principiul triadei tată, mamă, copil; 
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b. grupul de terapie, un grup de colegi, de exemplu cu aceleaşi probleme de învăţare sau 

relaţionale nu-şi va propune vindecarea ci identificarea unei soluţii comune şi aplicarea ei 

eficientă; 

c. structura procesului se desfăşoară în mai multe secvenţe: secvenţa 1 se raportează la viaţa 

curentă a grupului (clasă) din care pot fi selectate temele şi modul de participare a membrilor; 

secvenţa 2 se referă la punerea în mişcare a grupului, alegerea prin adeziunea grupului a 

protagonistului (actorul principal) descrierea situaţiei, prezentarea personajelor, alegerea unor alte 

euri ale actorului principal; secvenţa 3 - instrumentul de punere în valoare a conflictului este rolul. 

Acesta poate reflecta situaţia reală, complementară, trecută, prezentă sau viitoare a protagonistului. 

Modurile de comunicare sunt: verbal, non-verbal, mixt. Prin intermediul rolurilor se ajunge 

la acţiune. 

Jocul dramatic constă în monologul protagonistului, în dialogul acestuia cu eurile sale, în 

conversaţia sa cu consilierul. Prin jocul de rol se poate pune în scenă situaţia reală, asemănătoare 

sau paradoxală pe care o trăieşte subiectul educaţional - client al procesului de consiliere. 

Una dintre cele mai cunoscute modalităţi ale jocului de rol este „Tehnica scaunului gol”. 

Acesta se foloseşte de exemplu în cazul unei relaţii tensionate între elev şi unul dintre părinţii săi. 

Se aşează elevul în faţa unui scaun gol şi este stimulat să îşi imagineze că în acest scaun se află 

tatăl sau mama sa cu care este în conflict. Elevul este încurajat să transmită acestui personaj 

întregul mesaj pe care nu l-a putut manifesta în relaţia sa reală cu acesta. În acest fel se realizează 

un efect de exteriorizare, conştientizare şi clarificare a conflictului respectiv. Jocul de rol poate 

continua şi cu schimbarea locului subiectului educaţional. El este îndemnat să se aşeze în scaunul 

gol, în locul părintelui „incriminat” şi să se manifeste „ca şi cum” ar fi acesta. Prin acest exerciţiu 

de schimbare a locului, se antrenează empatia elevului, capacitatea sa de „a vedea” problema şi 

din punctul de vedere al părinţilor. 

În acest fel problema se calibrează, îşi dobîndeşte dimensiune reală, putîndu-se ajunge la 

descoperirea soluţiei şi la rezolvarea ei. 

Exerciţiul se poate realiza numai în relaţie cu învăţătorul – consilier sau în cadrul unui grup 

de elevi care au aceleaşi probleme. Ei pot oferi la rîndul lor soluţii pentru scenariul respectiv sau 

chiar pentru „ rezolvarea” problemei care este obiectul consilierii. 

Jocul  de rol- de stipulare a analizei problemelor clasei 

Ca tehnică de investigaţie, jocul de rol îşi are obârşia în psihodrama inventată de J.L. Moreno 

între 1921, data fondării „teatrului de improvizaţie”, şi 1934, data publicării lucrării sale 

fundamentale „Who shell survive?”. Spre deosebire de psihodrama, unde subiectul îşi joacă 

propriul rol, propria sa experienţă existenţială, descărcându-se de emoţii şi tensiuni interne, 

conştientizând comportamentele sale nevrotice, cauzele şi expresiile lor, în jocul de rol subiectul 

joacă un rol străin sau foarte diferit de experinţa sa existenţială, cu scopul de a învăţa un rol social 

necunoscut încă, de a conştientiza dificultăţile unor situaţii sociale sau pentru a-şi dezvolta gradul 

său de spontaneitate şi adaptabilitate socială. 

Jocul de rol este relevant prin prisma următoarelor aspecte: 

- Ca metodă experimentală, de diagnostic, de apreciere cantitativă şi calitativă a 

comportamentelor desfăşurate în raport cu o cultură dată, relevând gradul de diferenţiere la care a 

ajuns o cultură determinată la un individ şi interpretarea dată de el culturii respective 

- Ca metodă terapeutică vizând ameliorarea relaţiilor interumane şi creşterea gradului de 

adaptabilitate la exigenţele vieţii sociale. 

- Ca metodă de formare având finalităţi educative: sensibilizare şi pregătirea indivizilor 

pentru viaţa de grup, evaluarea sinelui şi înţelegerea altui/altor sine, facilitarea contactelor 

interpersonale. 

Jocul de rol desfăşurat în grup se caracterizează printr-o structură complexă şi presupune 

parcurgerea mai multor etape: 

- Încălzirea sau dezgheţarea grupului în vederea acceptării jocului de rol şi a angajării în el. 

Încă înainte de a lansa ideea jocului, a conţinutului său, „animatorul” trebuie să trezească interesul 
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participanţilor pentru noua formă de activitate şi să obţină acordul lor, să anticipeze situatile hazlii, 

să trezească dorinţa fiecărui membru al grupului pentru a juca un rol. 

- Delimitarea situaţiei şi a personajelor situaţiei problematice. În acest moment se prezintă 

grupului acele date sau informaţii pe care trebuie să le deţină toţi membrii, adică: locul unde se 

desfăşoară acţiunea, cadrul cu particularităţile sale de ordin fizic şi psihologic, momentul acţiunii, 

condiţiile semnificative de bază ale situaţiei, personajele acţiunii cu caracteristicile lor privino 

statutul, rolurile presupuse de situaţie, tipurile de raporturi sociale dintre ele. 

- Organizarea grupului în vederea desfăşurării jocului de rol. Alegerea actorilor se face prin 

angajarea voluntară a membrilor grupului fie prin desemanrea lor de către „animator”. Cei 

neimplicaţi direct joacă rolul de „observatori”. Fiecare actor primeşte instrucţiuni specifice rolului 

său. 

- Derularea jocului de rol. Durata jocului poate fi variabilă, în funcţie de conţinutul cazului 

ce trebuie rezolvat şi de abilităţile de improvizaţie ale actorilor. Dacă un actor nu poate intra în rol, 

se blochează sau acuză caracterul artificial al jocului este înlocuit cu un alt actor ales din rândul 

observatorilor. 

Analiza jocului de rol. Sunt relevante două momente: 

- Intervievarea actorilor în legătură cu ce s-a petrecut în ei şi pentru ei în timpul jocului şi a 

observatorilor în legătură cu ce au observat şi ce au gândit în timpul desfăşurării jocului de rol. 

- Analiza propriu-zisă, a ceea ce s-a întâmplat în grup pe tot parcursul desfăşurării 

interacţiunii dintre actori. Această analiză trebuie să evidenţieze câteva aspecte mai importante în 

legătură cu dinamica de grup, cu rolurile jucate, eficienţa interacţiunii dintre membrii grupului de 

actori. 

Analiza este facută de „observatori”, însă cu sprijinul actorilor, care îşi pot dezvălui cu 

această ocazie intenţiile unor comportamente sau justificarea lor. În felul acesta se asigură o 

partecipare activă a membrilor grupului la discuţii şi învăţarea activă a diferitelor comportamente 

de grup eficiente şi se pot propune măsuri de optimizare a funcţionalităţii grupului precum şi 

diferite variante de soluţii la cazul dat, altele decât cele găsite de grupul de actori. 

Jocul de rol se poate desfăşura sub mai multe forme, în funcţie de cum se prezintă rolul, 

astfel: 

a. Jocul bazat pe rol prescris, dat prin scenariu. Materialul este constituit din două părţi, o 

primă parte care redă în puţine cuvinte esenţa situaţiei problematice, şi o a doua parte care redă 

discuţia dintre două sau mai multe persoane în legătură cu situaţia creată. 

b. Jocul bazat pe rol improvizat, creat de cel ce joacă rolul, pornind de la câteva informaţii 

vagi furnizate fiecărui membru ce urmează a juca un rol despre personajul ce trebuie interpretat. 

„Improvizarea” rolului este mult mai complexă decât simpla lui lecturare dintr-un scenariu, 

presupunând un grad mai mare de spontaneitate din parte interpretului. 

c. Jocul bazat pe rol mixt cu treceri de la cel bazat pe scenariu la cel bazat pe improvizaţie. 

d. Joc bazat pe inversarea rolurilor. „eu ”devin „tu”, iar „tu” devii „eu” 

În activităţile pedagogice, jocul de rol se foloseşte pentru facilitarea socializării elevilor, 

ameliorarea comportamentelor non-sociale, familiarizarea cu diferute tipuri de relaţii sociale, 

tratamentul stărilor de anxietate, frustrare, etc. 

Jocul de rol contribuie la adaptarea reciprocă a membrilor grupului şi la ameliorarea 

climatului social al acestuia, reintegrând în comunicare comportamente sau sentimente 

perturbatoare, dovedindu-şi , astfel, utilitatea atât ca metodă de activare a grupului cât şi ca metodă 

de conştientizare şi studiere a problematicii acestuia. 

Dezbaterea în grupuri sau perechi. Dezbaterea este o formă complexă şi eficientă de 

conversaţie, care se caracterizează prin: 

- anunţarea temei de dezbatere de către coordonatorul dezbaterii; 

- organizarea grupului sau a perechilor de dezbatere; 

- desfăşurarea propriu-zisă sau schimbul de păreri între membrii grupului; 

- stabilirea concluziilor. 
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Această metodă se poate folosi cu întreaga clasă pe o temă specifică procesului de consiliere: 

fumatul, drogurile, familia, educaţia sexuală, etc. În cazul unor teme sau subiecte mai speciale 

dezbaterea se poate organiza în cadrul mai multor cupluri. 

Pentru ca dezbaterea să nu se transforme în „ceartă”, deci pentru a evita caracterul conflictual 

ineficient al dezbaterii este necesar ca dezbaterea să îndeplinească anumite condiţii: 

- părerile enunţate să fie însoţite de argumente; 

- atunci cînd unul dintre membrii grupului de dezbatere îşi expune punctul de vedere ceilalţi 

ascultă în mod activ; 

- formularea unor concluzii clare şi semnificative pentru membrii grupului de dezbatere. 

Studiul de caz este „o modalitate de a analiză o situaţie specifică, particulară, reală sau 

ipotetică, modelată sau simulată, care există sau poate să apară într-o acţiune, fenomen, sistem de 

orice natură, denumit caz, în vederea studierii sau rezolvării lui în raport cu nevoile înlăturării unor 

neajunsuri sau a modernizării proceselor, asigurînd luarea unei decizii optime în domeniul 

respectiv”. 

Din această definiţie reiese caracterul predominant particular al cazului dar nu individual. 

Un obiect, fenomen, proces, sau o persoană pentru a fi caz trebuie să fie tipice, caracteristice, 

repetabile pentru o anumită categorie de obiecte, fenomene, procese sau persoane. De exemplu în 

cazul procesului de consiliere educaţională o tulburare de comportament cum ar fi întârzierea 

sistematică la ore poate constitui obiectul unui studiu de caz dar nu şi o simplă întârziere la ore 

care este doar un incident.  

Metoda studiului de caz are o anumită dinamică proprie care constă în parcurgerea mai 

multor etape: 

a. identificarea (modelarea, simularea) cazului; 

b. studiul analitic (cauze, relaţii, rol); 

c. reorganizarea informaţiilor deţinute, obţinerea de noi informaţii şi organizarea lor într-un 

ansamblu unitar; 

d. stabilirea variantelor de rezolvare şi alegerea soluţiei optime; 

e. verificarea experimentală a variantei alese înainte de aplicarea generalizată. 

În procesul consilierii de exemplu identificarea tuburării de comportament presupune 

elaborarea răspunsurilor la următoarele întrebări: - Ce fapte am observat? - Sînt ele semnificative 

pentru persoana respectivă? - Sînt repetabile? - Cînd se produc? - În ce condiţii? 

Descrierea unui caz real sau modelarea unui caz ipotetic nu este suficientă pentru studiul de 

caz. Studiul de caz are un caracter analitic, el solicită stabilirea cauzelor posibile, a relaţiilor în 

care este implicat cazul respectiv. 

Întîrziere sistematică la ore poate avea cauze care ţin de: - elevul respectiv: de exemplu “este 

somnoros”; - familia acestuia: îl pune la alte activităţi; - anturaj: este angajat într-un anturaj 

negativ, periculos sau alte cauze. 

În funcţie de cauza sau cauzele fenomenului identificat se reorganizează informaţiile 

deţinute sau se dobîndesc informaţii noi. Dacă familia îl solicită la alte activităţi se impun variante 

de rezolvare a problemei care implică şi familia elevului respectiv. Dintre aceste variante se alege 

varianta optimă în funcţie de reacţia familiei. De exemplu atunci cînd familia este informată despre 

consecinţele negative ale întîrzierii sistematice la ore a copilului, aceasta renunţă la solicitările 

suplimentare ale lui. 

Acest studiu de caz demonstrează necesitatea unei relaţii complexe şi biunivoce şcoală-

familie în soluţionarea unei situaţii educaţionale care a devenit un caz: întîrzierea sistematică la 

ore. 

Exerciţii de învăţare. În procesul consilierii educaţionale – considerăm că cea mai eficientă 

modalitate de definire a învăţării este cea de dobîndire dirijată a experienţei personale de natură 

preponderent educaţională. Această experienţă personală poate fi de natură: 

- cognitivă (informaţii, modalităţi de prelucrare a informaţiilor, gîndire pozitivă, activă, 

creatoare); 



59 

 

- afectivă (noi modalităţi de relaţionare afectivă, de modelare a emoţiilor şi sentimentelor, 

creşterea gradului de conştientizare a calităţilor şi defectelor proprii sau ale celorlalţi); 

- comportamentală (noi deprinderi de igienă, vestimentaţie, organizarea modului de viaţă, 

de studiu, de distracţie, etc) 

- volitiv-caracterială (învăţarea unor noi modalităţi de a lua decizii, de a se automotiva, de 

a-şi forma noi atitudini flexibile, deschise şi responsabile) 

Dirijarea şi orientarea subiectului educaţional în relaţia de consiliere constă în antrenarea 

acestuia în procesul de formulare a întrebărilor cu privire la: 

- „Ce?” informaţii îi sînt utile; 

- „Cum?” poate obţine aceste informaţii; 

- „Unde?” găseşte aceste informaţii; 

- modalităţi de selecţie ale acestor informaţii; 

- tehnici de reţinere ale acestor informaţii; 

- formularea problemelor care îl preocupă: definirea problemei, identificarea cauzelor 

posibile, conturarea soluţiilor probabile, proiectarea rezolvării lor (alternative, avantaje, 

dezavantaje); 

- identificarea unor mecanisme comune de rezolvare a unor probleme diferite (atitudini, 

gândire, afecte). 

Elaborarea de proiecte. Proiectul reprezintă o modalitate de anticipare, organizare şi 

eficientizare a unei activităţi. În procesul de consiliere elaborarea unui proiect de învăţare, de 

petrecere a timpului liber, de rezolvare a unor conflicte, de carieră, de succes personal reprezintă 

una dintre cele mai eficiente metode de realizare a acestor activităţi. 

Orice proiect parcurge etape general valabile ca: 

- definirea proiectului tip: de învăţare, de timp liber, de calificare, de carieră; caracteristici: 

de durată, obiective; resursele necesare: materiale, umane, de timp, informaţii, materiale, bani; 

- realizarea proiectului (începerea, desfăşurarea, finalizarea, dificultăţi); 

- evaluarea proiectului care constă în răspunsurile la următoarele întrebări: “Cine?” – care 

se realizează atît prin procesul de autoevaluare cît şi prin evaluarea de către specialişti; „Cînd se 

realizează evaluarea proiectului?”- pe parcursul desfăşurării lui şi la final; “Cum?” – prin obţinerea 

rezultatelor aşteptate dar şi prin constatarea şi depăşirea eşecurilor inevitabile. 

Elaborarea unui proiect de carieră este mai specifică deoarece are în vedere anumite 

întrebări la care subiectul educaţional trebuie să-şi răspundă: 

a. Ce înseamnă cariera pentru mine? - sensul vieţii; o activitate prin care se obţin bani; un 

mijloc pentru întreţinerea familiei; 

b. Ce însuşiri de temperament am ? 

c. Ce aptitudini, abilităţi, capacităţi am ? 

d. Care sunt primele 3 interese ale mele? 

e. Care sunt primele 3 profesiuni care ar corespunde acestor interese şi capacităţi? 

f. Există dificultăţi majore în obţinerea calificării sau profesionalizării respective?   

g. Care sunt forţele proprii pe care pot să mă bazez pentru depăşirea acestor dificultăţi? 

h. Cum mă poate ajuta familia?-  informaţii; bani; relaţii; 

i. Cum mă poate ajuta şcoala?-  informaţii; sprijin; 

j. Ce alţi factori mă pot ajuta? - prieteni; vecini; cunoscuţi. 

Elaborarea de portofolii. Portofoliul este una dintre metodele pedagogice moderne de 

evaluare. În funcţie de tipul de activitate evaluată conţinutul portofoliului este diferit. În procesul 

de consiliere care este un proces de orientare învăţare, portofoliul nu are ca scop evaluarea 

personalităţii în sine ci orientarea acesteia către o mai bună autocunoaştere, adaptare şi integrare 

socio-educaţională.  

Astfel fiecare elev în procesul consilierii ar trebui să-şi completeze portofoliul cu: teste, 

chestionare, fişe de lucru, fişe de probleme, exerciţii de autocunoaştere şi intercunoaştere a 

temperamentului propriu, a caracterului, aptitudinilor, rezultatelor şcolare obţinute, a domeniilor 

de activitate profesională, a meseriilor, profesiunilor, a intereselor şi aspiraţiilor proprii. 
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Rolul consilierului este acela de a coordona activitatea de elaborare a portofoliului: de a pune 

la dispoziţia elevilor cele mai adecvate metode şi procedee de autocunoaştere, de a furniza 

informaţiile necesare despre anumite meserii şi profesiuni, despre necesităţile economice ale 

societăţii actuale, de a coordona interacţiunea dintre familie, şcoală, mass-media şi societate. 

Tehnici de consiliere 

Activităţi ludice. Jocul este mai ales pentru copii una dintre cele mai specifice modalităţi de 

exprimare, antrenare şi dezvoltare a personalităţii. Spre deosebire de învăţare sau muncă care au 

scopuri şi obiective bine determinate, jocul oferă un grad mare de libertate persoanei, de 

antrenament funcţional şi dezvoltare a personalităţii. 

Pentru procesul de consiliere jocul îndeplineşte funcţii specifice: 

*de creare a unei atmosfere plăcute, relaxate, deschise; 

*de dezinhibare a clienţilor introverţi, cu probleme de comunicare; 

*de facilitare a relaţiilor inter-umane; 

*de manifestare a unor dificultăţi inter-relaţionale în mod indirect; 

*de rezolvare a unor probleme educaţionale.  

A. Băban (2001) în lucrarea despre consiliere, prezintă următoarele exerciţii de „încălzire” 

care ar putea fi utilizate la începutul oricărei ore de consiliere: ☺Jocul cu portocala;☺Simbolul; 

☺Ionel a spus să…; ☺Ghicirea unui cuvînt; ☺Picasso; ☺Încrederea; ☺Cutremurul; ☺Oglinda; 

☺Bomboane; ☺Surpriză; ☺Zodiile; ☺Desenul. 

Pentru exemplificare prezentăm exerciţiile: Picasso: un voluntar desenează o figură 

abstractă pe tablă. Fiecare elev trebuie să spună care este semnificaţia figurii pentru el. Acesta este 

un exerciţiu de proiectare a propriei personalităţi (asupra unui produs exterior) prin intermediul 

căruia elevul îşi exteriorizează anumite preocupări dominante în acel moment, anumite probleme. 

Bomboane : fiecare elev este rugat să ia bomboane dintr-un bol; după ce elevii s-au servit cu 

bomboane fiecare trebuie să spună atîtea lucruri pozitive despre sine cîte bomboane a luat. 

Completarea de fişe de lucru şi scări de autoevaluare.  A. Băban (2001) prezintă un model 

de fişa de lucru pentru rezolvarea de probleme: Cine?-Ce? Unde?- Soluţii posibile-Consecinţe-

Concluziile-Problema-Soluţiile- Rezultatul. 

Vizionarea de filme şi comentarea lor. Teme ca noile tendinţe în economia şi educaţia 

naţională şi mondială, transformarea meseriilor şi profesiunilor actuale, revoluţia învăţământului 

în ţara noastră pot fi mai atractiv prezentate în filme didactice sau educaţionale. Chiar şi filmele 

artistice cu subiecte semnificative pentru educaţie (de exemplu filmul „Domnului profesor cu 

dragoste”) sau pur şi simplu marile capodopere cinematografice pot constitui una dintre cele mai 

profitabile modalităţi de consiliere a subiecţilor educaţionali. 

Dar filmul rămîne mijlocul şi nu scopul în sine al consilierii. Pentru ca procesul de consiliere 

să fie eficient este necesar managementul vizionării de filme: pregătirea subiecţilor educaţionali 

pentru această activitate, stabilirea obiectivelor urmărite, organizarea activităţii, dezbaterea 

propriu-zisă şi elaborarea şi valorificarea concluziilor. Alegerea filmului potrivit vîrstei şi 

preocupărilor subiecţilor educaţionali, antrenarea acestora în vizionarea de filme, personalizarea 

activităţii în aşa fel încît elevii să se simtă vizaţi sunt cîteva condiţii ale eficienţei vizionării de 

filme. 

Completarea unor teste şi imagini. Rolul consilierului nu se confundă cu cel al psihologului 

care stabileşte un diagnostic pe baza unei metodologii psihologice ci este unul specific de 

orientare-învăţare. Dar pentru ca el să poată orienta subiecţii educaţionali cărora li se adresează, 

dacă nu au în şcoală un psiholog, îşi poate elabora un portofoliu de teste, chestionare, fişe de lucru 

pe baza cărora să cunoască personalitatea clienţilor săi sau să-i ajute să se cunoască mai bine. 

Testele de temperament, caracter, aptitudini, interese, valori, personalitate alese în funcţie de 

vârsta subiecţilor educaţionali dintre cele de circulaţie mai largă, etalonate şi validate sunt 

instrumente utile pentru procesul consilierii. 

De asemenea consilierul educaţional poate să elaboreze fişe de lucru, liste cu probleme, liste 

cu soluţii care reflectă problematica educaţională din şcoala unde lucrează. Aceasta nu înseamnă 
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că în procesul consilierii, consilierul va prelua mecanic problema x şi soluţia y din listele elaborate 

anterior. 

Procesul consilierii rămîne unul euristic de descoperire a „problemei educaţionale” şi de 

elaborare a strategiei specifice de rezolvare a acesteia împreună cu clientul.  

Realizarea de colaje şi postere.  Reprezintă o tehnică de antrenare a subiecţilor educaţionali 

în activitatea de căutare de informaţii, sinteza acestora, prezentarea lor într-o formă plăcută şi 

atractivă pentru diferite teme cum ar fi: “ Meseria sau profesia mea!”; “Cum să fii eficient în 

alegerea celei mai potrivite şcoli?”. 

Fiecărui elev i se poate solicita să elaboreze un colaj sau un poster - după ce învaţă cum se 

realizează - pentru o temă care îl preocupă în mod deosebit. În felul acesta este stimulat să devină 

personajul principal al procesului de consiliere, accentul deplasîndu-se de pe consilier pe subiectul 

educaţional. 

Procedee 

Procedeul cel mai folosit în consiliere care poate fi denumit şi procedeul de fond cel care 

asigură am putea spune „fondul muzical” al consilierii este ascultarea activă. Aceasta prin 

antrenament se poate dezvolta devenind una dintre abilităţile fundamentale ale consilierului, cea 

care oferă suportul unei bune comunicări avînd componente verbale, non-verbale şi paraverbale. 

1. Reflexia reprezintă procedeul predominant în etapa Reflectării . 

2. Argumentarea reprezintă un procedeu esenţial în procesul consilierii care ajută şi la 

realizarea celorlalte metode de consilire: problemetizarea, brainstormingul, cooperarea. Eficienţa 

argumentării se realizează prin: 

- cunoaşterea şi calibrarea corectă a „problemei”; 

- identificarea unor dovezi clare şi concrete pentru susţinerea raţionamentului respectiv; 

- coordonarea gândirii subiectului educaţional spre argumentele raţionale, simple, viabile; 

- argumentele folosite să realizeze legătura dintre lumea internă şi mediul problematic al 

subiectului educaţional; 

3. Desenul. Este una dintre cele mai folosite modalităţi de proiecţie a personalităţii în 

procesul consilierii educaţionale, de exemplu subiectului i se cere să redea printr-un desen starea 

afectivă de la: examen, întîlnirea cu un prieten, discuţia cu părinţii săi. 

Pentru elevii mai mici testul familiei cu toţi membrii săi poate să pună în evidenţă prin desen 

relaţiile dintre aceştia. 

4. Lista de probleme. Învăţătorul diriginte, profesorul consilier sau oricare alt profesor care 

constată într-o anumită modalitate la orele de clasă sau în afara acestora probleme educaţionale 

poate să solicite subiecţilor educaţionali elaborarea unei liste de probleme ale acestora. Lista de 

probleme conţine dificultăţile educaţionale proprii subiecţilor educaţionali, iar ordinea în care 

acestea sunt aşezate poate să pună în evidenţă ierarhia acestor probleme. Constatarea ierarhiei de 

probleme este o primă etapă în gestionarea procesului de rezolvare a problemelor. 

5. Lista de soluţii.  La începutul discuţiei despre consilierea educaţională făceam precizarea 

potrivit căreia consilierul nu vine de acasă cu o listă de soluţii general valabilă pentru problematica 

educaţională chiar dacă el este calificat pentru consiliere. Lista de soluţii poate fi folosită ca tehnica 

prin care consilierul coordonează clientul în elaborarea unei liste proprii de soluţii corespunzătoare 

listei sale de probleme. În acest fel se poate edifica o strategie comună definită de relaţia probleme-

soluţii şi anticipată prin ceea ce s-a numit „contractul” consilier-client. 

6. Ascultarea activă se defineşte prin următoarele atitudini: 

- consilierul are o atenţie „flotantă” (Z.Freud) avînd un permanent contact vizual cu 

interlocutorul fără a-l fixa în mod insistent cu privirea;  

- aşezarea consilierului este de obicei faţă în faţă cu clientul său, atitudinea consilierului fiind 

cea de „aşteptare interesată” a manifestărilor acestuia; 

- învăţătorul-consilier se poate asigura că a înţeles ceea ce îi comunică interlocutorul său prin 

formule indirecte de genul: „Ceea ce vrei tu să spui este …” potrivit tehnicii “completare de 

propoziţii”, ajutînd subiectul să se exteriorizeze şi să îşi formuleze problema; 
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- învăţătorul-consilier poate apela la formule de genul „da”, „înţeleg”, „bine” pentru a 

sublinia permanent legătura de comunicare cu subiectul şi pentru a pune în evidenţă gradul de 

înţelegere a problemei; 

- pentru ca ascultarea activă să fie autentică consilierul trebuie să-şi calibreze starea afectivă 

în funcţie de cea a consiliatului său. Tonul vocii sale, mimica şi gestica trebuie să fie în acord cu 

starea afectivă a clientului său; 

- limbajul verbal folosit este bine să nu fie evaluativ în termeni de bine şi rău, acceptabil sau 

inacceptabil, potrivit sau nepotrivit, interesant sau neinteresant. Limbajul consilierului trebuie să 

fie în limita posibilităţilor neutre, reflectînd disponibilitatea consilierului de a recepţiona mesajul 

complet, transmis de subiect. 

7. Empatia ca procedeu de realizare şi de îmbunătăţire a capacităţii empatice a consilierului 

constă în: 

- oferirea de răspunsuri scurte, clare, accesibile clienţilor; 

- focalizarea atenţiei pe mesajele transmise de subiecţii educaţionali; 

- evitarea răspunsurilor de tip clişeu de tipul „Şi alţii au întîmpinat situaţia asta……”; 

- utilizarea unei voci potrivite; 

- aplicarea tuturor modalităţilor empatice de situare mentală în locul subiectului educaţional 

cu probleme de consiliere . 

8. Acceptarea necondţionată de tip rogersian care poate fi considerată procedeu deoarece 

formularea întrebărilor în procesul de consiliere se realizează prin mecanismele acţionale ale 

acesteia. Acceptarea necondiţionată: 

- nu este aprobare necondiţionată sau nejustificată; 

- nu înseamnă supraestimare sau subestimare; 

- nu identifică subiectul educaţional cu propriul copil. 

Acceptarea necondiţionată este atitudinea de a percepe realitatea aşa cum este. „Noi nu 

acţionăm asupra realităţii obiective aşa cum ar trebui să fie ea ci asupra realităţii subiective asupra 

modului de gîndire, credinţelor şi comportamentului clientului” susţine Paul Watzlawik.[apud,16] 

Propoziţii ca: „Nu ar trebui să simţi aşa……”; „Băieţii nu trebuie să plîngă……”; „Fetele nu se 

poartă niciodată aşa……”; „ Aici greşeşti cu siguranţă……”; „ Ceea ce ai tu nevoie……”; „ Te 

voi aprecia numai dacă vei lua note mari……”; „Hai să uităm asta……”; „Ai dreptate 100%……” 

(A. Băban, 2001); exprimă atitudini de evaluare, învinovăţire, etichetare, interpretare, comandă, 

laudă care reflectă de fapt non-acceptarea. 

9. Congruenţa  se referă la concordanţa dintre structura psihologică internă: „gîndurile, 

convingerile şi valorile personale ale consilierului şi comportamentul său”. Acesta defineşte 

autenticitatea persoanei. Înconsiliere procedeul de punere în practică a congruenţei consilierului 

este exprimarea printr-un limbaj verbal şi non-verbal în unitate cu gîndirea şi trăirea sinceră. Lipsa 

acordului între limbajul interior şi cel exterior între limbajul verbal şi cel non-verbal conduce la 

inautenticitate la pierderea încrederii de către consilier în relaţia sa cu clientul. 

10. Parafrazarea este procedeul de reformulare a mesajului transmis de client cu scopul 

clarificării aspectelor esenţiale ale acestuia şi al evitării interpretării subiectiv-proiective de către 

consilier. Parafrazarea se realizează prin utilizarea unor fraze neterminate de tipul: „Ceea ce spui 

tu de referă la …”, „Cu alte cuvinte…”. Ca şi în psihoterapie, în consilierea educaţională este 

esenţial ca parafrazarea să nu utilizeze alte cuvinte sau informaţii decît cele oferite de subiectul 

educaţional pentru ca interpretarea mesajului să nu reflecte personalitatea consilierului ci pe cea a 

consiliatului. 

Pentru ca acest procedeu să fie eficient este necesară: 

- stimularea clientului să definească şi să redefinească „problema” care face obiectul 

consilierii. De exemplu : ”Problema ta este…”, „Ceea ce te deranjează este…”; 

- consilierul să nu supraaprecieze (de exemplu: “Este foarte grav…”) dar nici să nu 

subaprecieze (de exemplu: “Nu este foarte important…”) ceea ce îi comunică subiectul; 

- atitudinile ironice, exprimările sarcastice, batjocora la adresa subiecţilor educaţionali sunt 

contraproductive (exemplu: “Ce prostie!”, “Cum ai putut face aşa ceva?”); 
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- în relaţia de comunicare cu clientul consilierul să fie conştient că problema trebuie 

permanent „calibrată” pînă cînd este acceptată de ambele părţi dimensiunea acesteia; 

- comportamentul non-verbal al consilierului să comunice acceptarea clientului de către 

acesta şi să întărească aspectele esenţiale ale problemei. 

11. Sumarizarea reprezintă un procedeu de a realiza din cînd în cînd o concluzionare relativă 

cu scopul clarificării etapei în care a ajuns consilierea şi al stabilirii etapei următoare. Această 

modalitate de recapitulare a datelor problemei se realizează cu ajutorul subiectului educaţional şi 

cu limbajul folosit de acesta. 

12. Feedback-ul reprezintă un procedeu de creştere a eficienţei ca în orice activitate dar în 

procesul consilierii are un profil specific (A.Băban, 2001): 

- feed-back-ul de la consilier la subiect este pozitiv, stimulativ, constructiv, spre deosebire 

de cel didactic care poate fi şi de evaluare sau de cel juridic care este „de judecată”; 

- feed-back-ul eficient este specific şi concret focalizat pe un comportament specific şi nu 

pe întreaga personalitate a subiectului; 

- feed-back-ul eficient este descriptiv şi nu evaluativ sau critic. Se recomandă evitarea 

etichetărilor, a cuvintelor „bine” sau „rău” sau a cuvintelor care derivă din acestea; 

- feed-back-ul eficient subliniază acele comportamente şi atitudini care pot fi schimbate şi 

evită focalizarea pe aspecte de personalitate sau pe situaţiile care nu pot fi schimbate; 

- feed-back-ul eficient este cel care este oferit de către consilier imediat şi nu după o perioadă 

de timp. 

Feed-back-ul se poate realiza prin toate formele comunicării verbală (descriptivă), non-

verbală (mimică, privire, gestică aprobativă), paraverbală (pauză stimulativă în vorbire). 

 

Sarcină de lucru individual, teme de reflecţie, evaluare şi autoevaluare: 

Stidiul de caz 

Un elev nou-venit în şcoala primară a fost repertizat în clasa la care sunteţi învăţător. Clasa 

este un colectiv cu o sintalitate bine definită. Elevul nou-venit întâmpină o atitudine indiferentă, 

uneori ostilă, din partea noilor colegi. 

În consecinţă, elevul se autoizolează, refuză să comunice şi să participe la activităţile ce 

presupun lucrul în echipe cooperante. 

1. Identificaţi motivele ce au creat această situaţie. 

2. Elaboraţi un program de consiliere a elevului în cauză şi a grupului de elevi. 

Vă recomandăm următorul plan de urmat: 

Obiectivele activității........................................................................ 

Metode de aplicare ............................................................................. 

Procedee de acţiune ............................................................................ 

Strategii de realizare ........................................................................... 

 

Pagină metodică 

Proiectarea activităţilor de consiliere şcolară 

Proiectarea este baza planului de intervenţie şi se realizează pe o problemă a classi 

identificată de profesor şi elevi, pentru care există motivaţia de diminuare, îmbunătăţire sau 

dezvoltare din partea elevilor. Activităţile de consiliere şi orientare se adresează cu predilecţie 

grupurilor. 

Abordarea individuală se realizează numai de către consilierul şcolar. 

Etapele proiectării: 

Definirea problemei pentru care este necesară dezvoltarea unor activităţi de consiliere şi 

orientare. 

Descrierea problemelor se realizează prin descrierea comportamentală, cognitivă şi 

emoţională. 

Identificarea posibililor factori de formare şi dezvoltare a problemei. 

Identificarea factorilor de menţinere şi de activare a problemei. 
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Planul de intervenţie este etapa cea mai importantă în proiectarea şi desfăşurarea procesului 

de consiliere. Planul cuprinde totalitatea modalităţilor de realizare a obiectivelor de intervenţie. 

Etapele formulării planului de intervenţie sunt: 

- formularea obiectivului de lungă durată; 

- formularea obiectivelor specifice; 

- strategiile de intervenţie formulate pentru fiecare obiectiv specific şi care pot fi realizzate 

prin mai multe activităţi specifice; 

Evaluarea intervenţiei vizează modificarea cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităţilor. Se 

realizează prin chestionare de cunoştinţe, atitudini şi abilităţi, grile de observare comportamentală 

completate de profesor, grile de autoevaluare comportamentală sau alte modalităţi. 

Intervenţie educaţională adresată unui grup specific de elevi 

Pentru anumite profile atipice de dezvoltare sau pentru anumite dificultăţi ale elevilor alături 

de consilierea şcolară sau psihologică sunt esenţiale şi intervenţiile educaţionale. Rolul 

profesorului este de a identifica elevii care au nevoie de sprijin suplimentar sau diferit de cel al 

celorlalţi elevi şi de a colabora cu specialiştii pentru a oferi elevului un plan individualizat de 

intervenţie care să cuprindă şi intervenţia educaţională. 

Exemple de activităţi: 
INVENTARUL ABILITĂŢILOR 

Se recomandă pentru copii de 9-14 ani 

Scop: Să conştientizeze abilităţile de a face faţă la situaţii dificile. 

Materiale: foi de flipchart, markere 

Desfăşurare: Copiii pot face o listă de comportamente care exprimă abilităţile lor 

emoţionale, sociale şi cognitive pe care le folosesc în viaţa de zi cu zi. Se lucrează pe echipe de 

fete şi echipe de băieţi. Apoi ideile copiilor se pot centraliza într-un inventar pe care aceştia îl pot 

aplica altor colegi (din alte clase). Se explică faptul că nu e vorba de un test, ci de o ocazie ca 

fiecare să se gândească la resursele pe care le are pentru a face faţă. 

Cer ajutorul când am nevoie. 

Am cel puţin un hobby. 

În general mă plac şi mă accept pe mine însumi. 

Pot accepta ca cineva să mă critice constructiv. 

Mă simt mulţumit când ştiu că am dus ceva la bun sfârşit. 

Am cel puţin unul sau doi prieteni buni. 

Pot spune “nu” prietenilor. 

Evit să bârfesc. 

Iau hotărâri cu grijă, fără a mă pripi. 

Nu abuzez alte persoane şi nu-i las pe alţii să mă abuzeze. 

Puncte de discuţie: Ce diferenţe au apărut între listele fetelor şi cele ale băieţilor? Putem 

spune că aceste diferenţe se reflectă şi în comportamente diferite ale fetelor/ băieţilor? Ce 

răspunsuri au dat ceilalţi copii când au completat inventarul? Cum explicăm rezultatele? 
EMOŢII 

Se recomandă pentru 6-10 ani 

Scop: Să numească trăiri emoţionale cât mai variate. În cadrul acestei activităţi copiii vor 

identifica variate trăiri emoţionale care sunt în mod uzual cuprinse sub eticheta “mă simt bine” sau 

“mă simt rău” şi vor exersa numirea lor corespunzătoare. 

Materiale: Planşe cu principalele trăiri emozionale. Scenarii (secvenţe de texte literare în 

care personajul are o anumită trăire emoţională; aceste scenarii pot fi alese astfel încât să fie 

adecvate intereselor şi vârstei participanţilor). Ziare, reviste. Foarfeci. Lipici. Cartoane 

Desfăşurare: Copiii sunt invitaţi să spună pe rând cum se simt. Fiecare copil va numi o 

emoţie (se poate remarca faptul că cel mai frecvent mod de exprimare a emoţiilor este “bine” sau 

“rău”). Este prezentată planşa cu principalele trăiri emoţionale. Fiecare copil trebuie să descrie 

ultima situaţie în care s-a simţit: Vesel; Furios; Speriat; Trist. 
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Copiii sunt împărţiţi în grupe de câte 4-5 persoane. Fiecare grup primeşte un scenariu în care 

este prezentată o situaţie. Sarcina lor este aceea de a identifica şi de a numi trăirea emoţională a 

personajului. Fiecare grup primeşte sarcina de a realiza un colaj de imagini care prezintă trăirea 

emoţională a personajului din scenariu. 
„GHID DE UTILIZARE A PRIETENILOR” 

Se recomanda pentru 10-18 ani 

Scop: operaţionalizarea conceptului de prietenie 

Materiale necesare: nu sunt necesare materiale speciale 

Desfăşurare: elevii sunt rugaţi să scrie, în echipe de 3-5 persoane, sfaturile pe care i le-ar 

da unui extraterestru adolescent/ unei extraterestre adolescente, care sunt începători în iniţierea şi 

menţinerea relaţiilor de prietenie pe Pământ. Ideile echipelor se centralizează şi se realizează un 

ghid de utilizare a prietenilor. 

Puncte de discuţie: 

- Ce înseamnă să fii prieten/ prietenă cu cineva? Cum ne alegem prietenii? 

- Cum iniţiem o relaţie de prietenie? 

- Cum menţinem o relaţie de prietenie? 

- Putem avea prieteni de sex opus? Cum ne comportăm într-o astfel de relaţie? 

- Ce aşteptăm de la un prieten? Dar de la o prietenă? 

- Cum ne poate ajuta un prieten într-o situaţie – problemă? 
MODEL DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ  

Scop: de a-l ajita pe elev să se ordoneze 

Etape: 

1) Abordarea problemei (definirea,clarificarea problemei, identificarea resurselor rămase 

neidentificate) 

2) Configurarea situaţiei dorite (formularea de scopuri generale pe termen lung, mediu şi 

scurt;obţinerea angajamentului elevului pentru implicarea în rezolvarea situaţiei problematice; 

stabilirea obiectivelor împreună cu elevul) 

3) Elaborarea strategiei de acţiune (se stabileşte un plan de acţiune cu elemente foarte 

clare şi paşi mărunţi) 

Important este ca elevul să fie cel care îşi stabileşte obiectivele şi planul de acţiune! 

Proiect de consiliere individuală: 

Nume: M.I.L. 

Clasa: a II-a 

Vârsta:7 ani şi 6 luni 

Domiciliul: un sat din municipiul Chişinău 

Este un copil normal din punct de vedere fizic şi psihic. În urma testului sociometric şi din 

observarea lui în pauze am constatat că este bine integrat în colectivul de elevi. Deşi aceştia îl 

acceptă are tendinţa de a-i necăji pe colegi cu mici ghiduşii. Este foarte curat şi foarte harnic. 

Cunoaşte reguli de conduită socială (este politicos, cu mult bun simţ). 

Din testul predictiv şi din relatările copiilor şi ale mamei în clasa I-a a avut mari probleme 

în învăţarea scrisului, cititului şi socotitului. Fiind dornic de cunoaştere şi ambiţios, având 

susţinerea mamei a reuşit să progreseze în activitatea de lectură abia de când a început clasa. 

Mereu îl încurajez, dar saltul real l-a realizat doar la citire(suficient,chiar spre bine). Nu 

acelaşi lucru îl pot spune şi despre scris. Deşi scrie mai bine decât la început, încă mănâncă litere, 

desparte greu cuvintele în silabe, nu percepe sunetul[â].La matematică are salturi pe care nu mi le 

explic. Într-o zi ia suficient (chiar bine), rezolvă şi la tablă corect exerciţiile pentru ca a doua zi să 

ia insuficient, greşind aproape toată lucrarea. 

Am observat că are mereu nevoie de îndrumare, de feed-back pozitiv. Dacă este cineva lângă 

el, dacă sunt activităţi frontale se descurcă bine. Dacă rămâne singur întâmpină dificultăţi. 

Mama îl ajută prea mult la teme şi aşteaptă rezultatele de bine şi foarte bine. I-am explicat că 

salturile de la un calificativ la altul se face treptat, că trebuie mereu să-l laude când rezolvă un 

exerciţiu singur. 
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Scopul activităţii de consiliere 
- dezvoltarea şcolară care să ducă la creşterea stimei de sine 

Obiective specifice: 

- conştientizarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale propriei personalităţi 

(autocunoaşterea); 

- creşterea randamentului şcolar; 

- îmbunătăţirea încrederii în sine; 

1) Definirea problemei 

În urma discuţiilor purtate cu elevul, acesta a recunoscut că îşi doreşte rezultate mai bune la 

învăţătură, dar nu prea ştie cum să procedeze. Şi-a identificat punctele tari pe care se poate 

sprijini:dorinţa de a avea rezultate mai bune,curiozitatea,voinţa. 

2) Configurarea situaţiei dorite 

Copilul şi-a propus să obţină media “suficient” la matematică şi la română pe semestrul I şi 

“bine” pe semestrul al II-lea. 

3) Plan de acţiune 

Elevul şi-a făcut următorul plan de acţiune: 

1.Zilnic voi rezolva singur temele: 

- voi citi textul de la limba română, cu voce tare,a tent, de cel puţin cinci ori pe zi; 

- voi învăţa cuvintele de la vocabular; 

- voi citi cu atenţie cerinţa exerciţiului pentru a înţelege ce am de făcut; 

- voi rezolva exerciţiul; 

- voi scrie propoziţiile cu atenţie, revenind asupra fiecărui cuvânt. Voi citi apoi propoziţiile 

şi voi încerca să mă autocorectez. Abia după aceea voi merge la mama sau la sora pentru a mă 

verifica şi ele. 

2.Voi citi zilnic cel puţin 5 pagini (un capitol mai scurt) pentru a reuşi să citesc cărţile 

recomandate la literatura pentru copii. 

3.Voi rezolva zilnic cel puţin zece adunări şi scăderi pe caietul de teme suplimentare, singur. 

4.Voi despărţi cinci cuvinte în silabe, cu atenţie, verificându-mă, zilnic. 

5.Voi scrie 2-3 propoziţii după dictare, zilnic. 

Concluzii: Obişnuindu-se să se autocorecteze, scrisul lui s-a îmbunătăţit. Citirea şi 

înţelegerea cerinţelor l-a ajutat în munca independentă. Nu a mai luat calificativul insuficient. 

Pentru fiecare progres l-am lăudat, fapt ce l-a încurajat. Acum are încredere în ceea ce spune şi îşi 

doreşte mereu să se afirme la ore. Pe semestrul I a obţinut media “suficient” la matematică şi limba 

română. În al II-lea semestru a obţinut şi calificativul “bine” la aceste obiecte. 

Metode şi tehnici de lucru în vizorul consilierii şcolare la disciplina DP 

Activitatile de consiliere și dezvoltare personală nu se preteaza la metode de predare 

tradiționale. Ele trebuie astfel realizate încât să-i ajute pe elevi sa inteleaga ca o buna parte din 

responsabilitatea orelor de dirigenţie/consiliere, respectiv a atingerii obiectivelor acelor ore, le 

apartine. Formarea unui sistem de valori, convingeri si atitudini sanatoase nu poate fi realizata prin 

prelegeri. 

Metodele alese pentru consiliere și dezvoltare personală sunt metode active, interactive de 

lucru : 

- brainstorming ( metoda de stimulare a creativitatii care urmareste la elev formarea unor 

calitati imaginative, a spontaneitatii, a tolerantei; exemplu: oferirea de cat mai multe solutii 

alternative fata de o situatie data) 

- problematizarea ( crearea situatilor problematice si incitarea la intuirea de noi solutii; 

exemplu: rezolvarea conflictului dintre un copil si un altul) 

- studiul de caz ( sesizarea sau descoperirea cazului, indentificarea cauzelor care au 

determinat declansarea situatiei, stabilirea de concluzii generale plecand de la premise particulare 

; exemplu: caz imaginar a unui copil agresat) 
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- jocul de rol ( consta in provocarea de discutii avand ca subiect jocul dramatic despre o 

problema actuala ; exemplu : punerea in scena a unei secvente de viata traite de elev in care sa-si 

constientizeze si sa-si exprime propriile trairi) 

- observatia ( are drept scop evidentierea unui numar de fenomene, comportamente pe baza 

carora se emit ipoteze) 

- exercitiul ( presupune efectuarea unor operatii cu scopul insusirii si consolidarii de 

cunostinte si abilitati) 

- convorbirea ( conversatie logica pentru studierea personalitatii, faciliteaza sinteza 

diferitelor rezultate obtinute si se desfasoara intotdeauna intr-un climat de aceptare in care elevul 

se poate exprima liber) 

- ancheta pe baza de chestionar/ interviu ( presupune recoltarea sistematica de informatii 

destre un elev sau un grup de elevi si interpretarea acestora cu scopul obtinerii unor concluzii 

practice) 

- metoda analizei produselor activitatii ( furnizeaza date despre insusirile psihice ale unui 

copil din rezultate de tipul : compuneri, desene, constructii, etc.) 

În timpul orei de dezvoltare personală/consiliere pot fi utilizate nenumarate variante ale 

fiecarei metode enumerate mai sus. 

Jurnal de curs 

Ce am învăţat 
………………………………………………………………………………………………………….......... 

Ce aplic 
………………………………………………………………………………………………………….......... 

Ce mai vreau să ştiu 
……………………………………………………………………………………......................................... 

 

Unitatea 3. Dezvoltarea abilităţilor de viaţă în clasele primare 

3.1. Inteligenţa emoţională – nivel de dezvoltare al abilităților sociale și emoționale 

3.2. Modalități de dezvoltare a inteligenței emoționale la nivelul școlii primare 

3.3. Strategii de dezvoltare a abilităților sociale – emoționale în clasele primare 

3.4. Strategii de dezvoltare a abilităților de viață în clasele primare 

 

3.1. Inteligenţa emoţională – nivel de dezvoltare al abilităților sociale și emoționale 

Calitatea vieţii poate fi considerată ca o caracteristică complexă a factorilor economici, 

politici, sociali şi ideologici, care determină situaţia omului în societate. 

Schimbările profunde și rapide ce caracterizează lumea de astăzi revoluționează toate 

domeniile, inclusiv educația. Noua pedagogie este „centrată pe elev” pentru a ține cont de 

posibilitățile sale reale de a performa într-o societate complexă și imprevizibilă, precum cea a 

secolului XXI. Noile metode sunt „active”, adică urmăresc să transforme elevul din receptor pasiv 

de informații în actor al procesului de învăţare. Noua școală îl educă să învețe autonom, îl 

stimulează să cerceteze, îl implică în realizarea de proiecte desfășurate în situații concrete. Piatră 

de temelie a educației de ieri, transmiterea de cunoștințe nu mai este un scop în sine, ci doar una 

dintre variabilele necesare pentru formarea de competențe. 

În acest context Abilitatea de viaţă reprezintă un set de cunoştinţe, comportamente, 

atitudini şi performanţe necesare unei vieţi de calitate în orice context psihosocial. 

Conceptul de abilităţi de viaţă se auto-defineşte, reprezentînd un set de abilităţi necesare 

pentru ca persoana să  poată  duce o viaţă  la un nivel de calitate acceptabil, pentru a se dezvolta 

şi a menţine relaţii optime cu ceilalţi, pentru a-şi realiza scopurile propuse într-o anume perioadă  

de viaţă  şi pentru a face faţă  diferitelor dificultăţi . 

În general, prin abilităţi se înţelege comportamentul controlat care duce la atingerea unor 

ţeluri, îndeplinirea unor obligaţii sau abordarea facilă a unei situaţii. 

Înţelesul conceptului de abilităţi de viaţă depinde şi de sensul pe care îl dăm termenului 

viaţă. Dacă luăm termenul viaţă în sens larg şi îi atribuim sensul de supravieţuire, atunci 
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abilităţile de viaţă vor fi acele abilităţi care protejează viaţa şi asigură menţinerea ei. De cele 

mai multe ori însă, prin viaţă înţelegem, în acest context, viaţă de calitate. 

Cînd vorbim despre abilităţi de viaţă  avem în vedere un set de deprinderi, aptitudini, 

competenţe, trăsături şi calităţi, atitudini, comportamente şi valori care să  mijlocească  atingerea 

acelui nivel de calitate a vieţii pe care îl avem în vedere. 

Atunci cînd ne referim la abilităţile de viaţă ale unui copil, acestea vor viza dezvoltarea 

personalităţii copilului, inteligenţa sa emoţională, abilităţile sociale şi cele de gândire. [18] 

Aşa cum există o serie de definiţii ale abilităţilor de viaţă, în acelaşi mod literatura de 

specialitate abordează mai multe modele sau căi de a împărţi abilităţile de viaţă în diverse categorii. 

În a doua jumătate a anilor ’90, s-a impus implementarea unor politici coerente pentru elevi 

în vederea dobîndirii unor abilităţi relevante pentru viaţa de adult şi pentru a pune bazele învăţării 

permanente şi integrării cu succes pe piaţa muncii. 

Astfel un grup de experţi ai Consiliului Europei (Cercetarea Key Competencies for a 

Successful Life and a Well-Functioning Society, proiect finantat de OECD, http://www.portal-

stat.admin.ch/deseco/index.htm) au identificat şapte categorii de abilităţi, considerate de bază 

pentru tinerii secolului 21.  

O altă  clasificare pe care o putem avea în vedere este legată  de tipurile de abilităţi de viaţă  

ce pot fi dezvoltate în funcţie de categoria de vîrstă  şi competenţele cheie pe care învăţmîntul 

obligatoriu le are în vedere în procesul instructiv-educativ al elevilor din Republica Moldova şi pe 

care este construit curriculum-ul naţional în baza Recomandărilor Parlamentului European şi a 

Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul 

întregii vieţi [pp. 5-6]. 

Din aceste considerente se pot reliefa tipurile de abilităţi de viaţă necesare a fi dezvoltate 

pentru categoria de vîrstă  6-7/10 -11 ani: 

•• abilitățile cognitive, precum abilitățile de rezolvare a problemelor, abilitățile de gândire 

creativă, abilitățile de gândire critică și abilitățile meta-cognitive, 

•• abilitățile sociale, precum abilitățile de comunicare și cooperare, abilitățile interpersonale 

și empatia, 

•• abilitățile de auto-conștientizare, precum auto-responsabilitatea, abilitățile de luare a 

deciziilor și abilitățile de auto-reflecție, 

•• abilitățile de reglare emoțională, precum gestionarea sentimentelor, gestionarea stresului 

și abilitățile de soluționare a conflictelor. 

Utilitatea abilităţilor de viaţă, precum şi succesul lor sunt relevate doar atunci cînd le vom 

regăsi aplicate de către copil în viaţa sa cotidiană, adoptînd un stil de viață de calitate, atunci cînd 

nu doar ştie cum să facă faţă, ci chiar face faţă unor situaţii ce implică adaptarea/articularea la un 

context anume. Este important ca abilităţile de viaţă să fie cele ce facilitează integrarea şi implicit 

translarea achiziţiilor academice în viaţa reală. 

O clasificare pe care o putem avea în vedere este legată de tipurile de abilități de viață ce pot 

fi dezvoltate în funcție de categoria de vârstă și competențele cheie pe care învățământul 

obligatoriu le are în vedere în procesul instructiv-educativ al elevilor. 

Tipurile de abilităţi de viaţă  necesare a fi dezvoltate pentru categoria de  

vîrstă  6-7/10 -11 ani [Chivulescu, L., Consiliere și orientare. Ghidul cadrului didactic. 

Tîrgoviște: Editura Gimnasium, 2007] 

- abilităţi sociale care trebuie stăpînite pentru ca un individ să fie capabil să participe eficient 

şi constructiv la viaţa socială şi să rezolve conflictele, dacă e cazul; sînt necesare pentru 

interacţiunea efectivă, în mod individual şi în grup, şi sînt utilizate atît în domenii private, cît şi în 

domenii publice; care să  conducă  la integrarea şcolarului mic în colecti, clasă, unitate de 

învăţămînt, dar şi să  comunice şi relaţioneze cu adulţii; 

- abilităţi de comunicare oral  în limba maternă , dar şi într-o limbă  străină ; 

- abilităţi de autocunoaştere care să conducă elevul la înţelegerea şi aprecierea Sinelui; la 

reflecţiea asupra comportamentului său în societate; la valorificarea propriilor talente şi capacităţi; 
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la autodeterminarea şcolară, profesională, socială; la construirea unui plan al vieţii sale etc.; la 

formarea personalităţii sale (atît sub aspect fiziologic, cît mai ales sub aspect emoţional); 

- abilităţi practice (pregătirea unor gustări, amenajarea spaţiului în care locuiesc etc.) 

Abordarea educaţiei în această  etapă  a dezvoltării: 

- prin construirea activă de cunoştinţe adică cerîndu-le să construiască şi să producă 

informaţii, mai degrabă decît să reproducă fapte din manual; 

- prin verificarea sistematică a cunoştinţelor; 

- prin asigurarea unui material relevant de studiat pentru elev; 

- prin oferirea unui feed-back regulat asupra progreselor înregistrate; 

- prin utilizarea unor metode de instruire diferenţiate; 

- prin organizarea de activităţi de învăţare colectivă şi interactivă; 

- prin asigurarea unui mediu securizant fizic şi afectiv, stimulativ din punct de vedere 

cognitiv şi social; 

- prin considerarea particularităţilor de vîrstă şi individuale ale copiilor pentru a asigura 

atingerea maximumului de potenţial de dezvoltare de care dispune fiecare; 

- prin proiectarea unui curriculum de abilităţi de viaţă care să pornească de la cunoaşterea 

profundă a copilului pentru a asigura progresul acestuia în toate domeniile dezvoltării; 

- prin coerenţă, consecvenţă şi unitate în influenţele educaţionale; 

- prin conştientizarea importanţei pe care o are această perioadă de vîrstă pentru întreaga 

dezvoltare de mai tîrziu a copilului, în cazul părinţilor şi cadrelor didactice. 

Conform acestuia, copiii participă spontan, ca membri activi, atît la propria lor educaţie şi 

cultură, cît şi la cultura adulţilor. 

Reproducerea interpretativă este alcătuită din trei tipuri de acţiuni colective: 

1) însuşirea în mod creativ a informaţiilor şi cunostinţelor provenite din lumea adulţilor; 

 2) integrarea copiilor în culturi de grup (colectiv de clasă, grup de prieteni, familie, 

comunitate etc); 

 3) contribuţia copiilor la reproducerea şi extensia lumii adulţilor (Corsaro, 2008). 

AȘADAR, abilitatea de viaţă reprezintă un set de cunoştinţe, comportamente, atitudini 

şi performanţe necesare unei vieţi de calitate în orice context psihosocial. 

Există studii care atestă faptul că unii copii devin adulţi mai bine realizaţi din punct de vedere 

profesional şi al relaţiilor sociale. Iar pe de altă parte, alţi copii cu un bagaj educaţional performant, 

competent şi rezultate şcolare foarte bune nu reuşesc să aibă prieteni, nu sunt mulţumiţi de carierele 

lor, de viaţa personală şi suferă de depresii, sunt nefericiţi. Ceea ce face diferenţa este un anumit 

nivel de dezvoltare al abilităţilor sociale şi emoţionale, ceea ce specialiştii au denumit 

inteligenţa emoţională. (IE) 

Un număr mare de educatori şi cercetători admit faptul că la sfârşitul anilor de şcoală, elevii 

pot fi „neechipaţi” pentru provocările viitoare, atât ca indivizi, cât şi ca membri ai societăţii. 

Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficientă pentru 

a avea succes şi a fi fericit. Este nevoie de abilităţi practice pentru gestionarea emoţiilor şi nu doar 

ca mintea „să fie hrănită”. 

Din perspectiva noilor teorii despre natura emoţiilor, prin învăţare socială şi emoţională, 

dacă inteligenţa emoţională a copiilor este dezvoltată, constituie un bagaj enorm pentru viitorul lor 

personal şi profesional. 

Studiile arată că IE este cel mai bun predictor pentru achiziţiile viitoare, pentru succes faţă 

de inteligenţa tradiţională, cognitivă. Este o abilitate transferabilă care permite adaptarea rapidă 

la schimbările sociale contemporane. În acest context, primul pas este să înţelegem rolul 

extraordinar pe care îl are folosirea inteligentă a emoţiilor. Succesul în viaţă depinde de abilităţile 

emoţionale şi sociale care se formează pe tot parcursul educaţiei formale sau cel puţin ar trebui să 

fie urmărite ca obiective, dincolo de discipline. 

Programe educaţionale pentru dezvoltarea IE care au rezultate foarte bune. 

• Formează adulţi responsabili şi capabili să adopte o disciplină pozitivă. 

• Creează un climat securizant bazat pe încredere în sine şi în ceilalţi. 



70 

 

• Promovează comunicarea asertivă şi negocierea conflictelor. 

• Oferă mai multă mulţumire, pace, bucurie şi mai puţin stres. 

• Dezvoltă simţul echilibrului ca o resursă importantă a diminuării anxietăţii, îngrijorării, 

fricii şi a sentimentelor negative. 

• Ajută la o mai bună pregătire pentru viaţă. 

• Susţine exersarea abilităţii de a conştientiza emoţiile, de a înţelege şi aprecia sentimentele 

celorlalţi. 

• Determină manifestarea unei atitudini flexibile, generoase, empatice. 

• Implică gestionarea optimă a resurselor de timp. 

IE este abilitatea individului de a recunoaşte, a identifica, a conştientiza, a exprima, a 

evalua şi a controla emoţiile. Întreaga strategie didactică trebuie să aibă o dimensiune de educare 

a emoţiilor. Tratarea diferenţiată a elevilor înseamnă respectarea emoţiilor şi sentimentelor 

fiecăruia. De ce este inteligenţa emoţională atât de importantă pentru cadre didactice şi pentru 

şcoală? Dacă IQ este un dat genetic, IE este acel tip de inteligenţă pe care o îmbunătăţim constant 

cu fiecare experienţă trăită şi care influenţează eficienţa unei persoane. Dar pentru a contribui la 

EQ-ul (în limba engleză, „emotional coefficient”, coeficient de inteligenţă emoţională) copiilor cu 

care lucraţi, invitaţia este de a începe chiar de astăzi să vă cunoaşteţi propriile emoţii. 

Cercetătorul francez Le Doux „a bulversat” în mod pozitiv lumea ştiinţei prin descoperirea 

bulbului amigdalian (numit şi creierul ancestral sau „magazinul memoriei emoţionale”, un fel de 

„santinelă psihică”), organul responsabil pentru toate emoţiile pe care le trăim: iubire, plâns, frică, 

durere, râs, ruşine, mânie, optimism, bucurie, ură, etc. 

De exemplu, prin extirparea neurochirurgicală a bulbului amigdalian, un pacient, deşi poate 

comunica pentru scurt timp cu cei din jur, nu mai doreşte să stabilească contacte umane, nu mai 

are capacitatea de a lua o decizie, de a face alegeri, nu mai are sentimente, nu mai relaţionează cu 

ceilalţi, nu mai recunoaşte persoanele importante din viaţa lui. Concluzia este că fără bulbul 

amigdalian alegerile şi deciziile sunt nu există. În consecinţă, alegerile sunt guvernate de emoţii. 

O descoperire senzaţională! 

Deşi nominalizat la Premiul Nobel, acesta a fost câştigat de Roger Sperry, un cercetător 

britanic, care a descoperit modul în care funcţionează cele două emisfere cerebrale. (D. Goleman, 

2001) 

Inteligenţa emoţională care funcţionează ca un „manager al emoţiilor”, evidenţiază 

importanţa emoţiilor în învăţare, în viaţa de zi cu zi, armonizează mediul şi cu noi înşine, realizează 

un echilibru între creierul cu care simţim (creierul limbic) şi creierul cu care gândim (neocortex), 

astfel că „emoţiile şi impulsurile grăbite” să fie controlate. 

„Rezultatele unui studiu făcut pe mai mult de 100.000 de persoane a demonstrat că 

inteligenţa emoţională este responsabilă pentru reuşita sau eşecul nostru în viaţă. De fiecare dată 

când facem o alegere, (iar viaţa pe care o trăim este o înşiruire de alegeri succesive), o facem 

folosindu-ne de emoţii. 

Dacă ştim care ne sunt trăirile, dacă ne sunt sub control vom face de fiecare dată cele mai 

bune alegeri, adică vom reuşi să ne modelăm viaţa aşa cum ne dorim. Poate nu întâmplător peste 

90% dintre milionarii planetei au un coeficient EQ peste media obişnuită.” (apud. M. Teodorescu, 

2006, Harvard Business Review, 2000) 

Ideea că managementul emoţiilor este important pentru succesul în viaţă nu este una nouă. 

Chiar Charles Darwin, afirmă că exprimarea emoţională este esenţială pentru supravieţuire şi 

adaptare. 

1920, Edward L. Thorndike, psiholog şi profesor la Columbia University, a dezvoltat 

conceptul de inteligenţă socială, ca abilitate „de a funcţiona cu succes în relaţiile interpersonale”, 

„de a înţelege şi lucra cu femei şi bărbaţi, băieţi şi fete, de a te comporta cu înţelepciune în relaţiile 

umane”, „de a fi performant”. 

1940, David Wechsler, autorul testelor standardizate de inteligenţă apreciază că adaptarea 
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individului la mediu se realizează atât prin elemente cognitive, cât şi prin cele non-cognitive, 

cum ar fi: afectiv, social, personal. Astfel sugerează importanţa componentei afective a inteligenţei 

pentru succesul în viaţă. 

1950, Abraham Maslow, psiholog umanist, descrie cum oamenii pot deveni puternici 

emoţionali. 

1980, Howard Gardner introduce conceptul de inteligenţe multiple. În teoria inteligenţelor 

multiple a identificat inteligenţa interpersonală (capacitatea de a-i înţelege şi a coopera cu ceilalţi) 

şi inteligenţa intrapersonală (abilitatea de se înţelege pe sine, a stăpâni emoţiile personale), care 

combinate reprezintă ceea ce nouă ne este cunoscut astăzi sub numele de IE. („The Frames of 

Mind: The Theory of Multiple Intelligences”, 1983) 

1985, Wayne Leon Payne, absolvent al unui colegiu de arte liberale alternative din Statele 

Unite ale Americii, include termenul de inteligenţă emoţională în titlul lucrării sale de doctorat: 

„Studiul emoţiilor: dezvoltarea inteligenţei emoţionale, autointegrarea, în relaţie cu frica, durerea 

şi dorinţa”. Aceasta pare să fie prima apariţie academică a acestui concept, definit de autor ca o 

abilitate care implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi dorinţă. 

1987, Keith Beasley publică un articol în Mensa Magazine, în care foloseşte termenul de 

“emotional quotient” (coeficient emoţional). Se sugerează că aceasta este sintagma publicată 

pentru prima dată, deşi dr. Reuven Bar-On pretinde că prima apariţie îi aparţine în versiunea 

nepublicată a dizertaţiei. 

1988, Robert J. Sternberg, o numeşte inteligenţă socială în sondajele realizate. Persoane 

inteligente sunt nu numai cei care au inteligenţă academică, ci acei care ce reuşesc să depăşească 

obstacolele zilnice, să rezolve probelemele de viaţă, cei care au abilitatea a înţelege şi de a stabili 

relaţii cu oamenii. 

1990, Peter Salovey, profesor şi psiholog la Universitatea Yale şi John Mayer, profesor şi 

psiholog la Universitatea din New Hampshire, folosesc pentru prima dată termenul în articolul 

„Emotional intelligence” (inteligenţa emoţională) în publicaţia „Imagination, Cognition, and 

Personality”. 

1995, Daniel Goleman, în cartea sa „Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than 

IQ” (Inteligenţa emoţională: De ce poate fi mai importantă decât IQ?), tradusă şi la noi, tratează 

de sine stătător noţiunea de inteligenţă emoţională, fără a fi raportată la inteligenţa socială. În 

viziunea lui, inteligenţa emoţională este „o mixtură” de atribute, ca: încredere în sine, autocontrol, 

diplomaţie, gândire liberă, empatie, tact, ceea ce conferă persoanei capacitatea de a-şi controla 

emoţiile şi în consecinţă, de a avea succes. 

Un alt fapt relevant în istoria conceptului este „experimentul bomboanelor” realizat în 

1960, de psihologul W. Mischel, de la Universitatea din Stanford, în care nişte copii de 4 ani au 

avut de ales între a aştepta câteva minute şi a lua o bomboană, până când un cercetător va reveni 

în cameră şi le va oferi două bomboane. Aceştia au fost monitorizaţi până când au absolvit liceul. 

Au observat că cei care au amânat recompensa, au dat dovadă de autocontrol şi stăpânire de sine, 

adică au fost echilibraţi emoţional, au rezultate mai bune şi sunt mai competenţi la şcoală şi în 

viaţa cotidiană. Cercetările arată că dezvoltarea emoţională a elevilor este decisivă pentru succesul 

şcolar şi pentru reuşita în viaţă. (D. Goleman, 2001, M. J. Tobias, S. E. Tobias, B. S. Friendlander, 

2002) 

În concluzie, s-au structurat trei direcţii de analiză a inteligenţei emoţionale, care au 

apărut ca urmare a observării faptului că anumite persoane obţineau rezultate deosebite şi reuşeau 

mai bine în viaţă decât altele, al căror IQ era mai mare. Acestea completează istoria conceptului, 

după cum urmează: 

Direcţia 1: John D. Mayer şi Peter Salovey dezvoltă o metodă ştiinţifică de măsurare a 

diferenţelor dintre abilităţile oamenilor în domeniul emoţiilor, prin două teste de măsurare pentru 

ceea ce ei numeau „inteligenţă emoţională”. Ei au descoperit că unii dintre noi, obţin scoruri mai 

bune decât alţii la identificarea propriilor sentimente, recunoaşterea emoţiilor celorlalţi şi 

rezolvarea problemelor. 
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Consideră inteligenţa emoţională o categorie a inteligenţei sociale care implică abilitatea de 

a monitoriza propriile emoţii şi sentimente pentru a gândi şi acţiona eficient. Deoarece aproape 

toate articolele au apărut în comunitatea academică, numele lor şi rezultatele cercetărilor nu sunt 

foarte cunoscute spre deosebire de Daniel Goleman. 

Mayer, Salovey şi un alt coleg, David Caruso definesc inteligenţa emoţională ca „abilitatea 

de a percepe şi exprima emoţii, de a asimila emoţii în gândire, de a înţelege şi judeca cu ajutorul 

emoţiilor şi de a regla emoţiile proprii şi ale altora“. (Mayer, Cobb, 2000). 

Modelul propus de ei cuprinde 4 arii ale inteligenţei emoţionale: 

 

 
În 1997, aceştia consideră că cele 4 arii ale inteligenţei emoţionale sunt distribuite de la 

simplu la complex: procese psihologice de bază (ex. identificarea emoţiilor) la procese psihologice 

integrate (ex. managementul emoţiilor). 

Identificarea emoţiilor. Abilitatea de a recunoaşte propriile emoţii, sentimente dar şi pe ale 

celor din jurul nostru, precum şi identificarea lor în diferite persoane, obiecte, artă, poveşti, muzică 

sau alţi stimuli. 

Utilitatea emoţiilor. Abilitatea de a genera, folosi şi simţi o emoţie ca necesară în 

comunicarea sentimentelor sau angajarea ei în alte procese cognitive (gândire, decizii). Implică 

abilitatea de a pune în relaţie emoţiile cu alte senzaţii mentale, de exemplu gust şi culoare 

(angajarea în cariera artistică) şi folosirea emoţiilor în rezolvarea de probleme. 

Înţelegerea emoţiilor. Abilitatea de a înţelege informaţiile despre emoţii, de a înţelege 

„combinatorica” emoţiilor, progresul din „tranzacţiile” interpersonale. Implică rezolvarea 

problemelor emoţionale prin cunoaşterea emoţiilor asemănătoare sau diferite, dar mai ales prin 

ceea ce acestea transmit sau semnifică. 

Managementul emoţiilor. Abilitatea de a avea deschidere faţă de sentimente şi de a le 

adapta propriei persoane şi emoţiilor celorlalţi pentru promovarea creşterii şi dezvoltării personale. 

Implică înţelegerea consecinţelor comportamentelor sociale asupra emoţiilor şi reglarea emoţiilor 

în funcţie de nevoile personale şi ale celorlalţi. 

Direcţia 2: Pe baza cercetărilor sale de peste 25 de ani, dr. Reuven Bar-On, profesor la 

Universitatea din Tel-Aviv, a stabilit în 1992, componentele inteligenţei emoţionale (apud. M. 

Rocco, 2003): 

• aspectul intrapersonal: conştientizarea propriilor emoţii, optimism, asertivitate, respect 

pentru propria persoană, autorealizare, independenţă. 

• aspectul interpersonal: empatie, relaţii interpersonale, responsabilitate socială. 

• adaptabilitatea: rezolvarea problemelor, testarea realităţii, flexibilitate. 

• controlul stresului: toleranţa la stres, controlul impulsurilor, autocontrol. 

• dispoziţia generală: fericire, optimism, stare de bine (în limba engleză, „well being”). 
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Direcţia 3: În schimb, persoana cel mai mult asociată cu termenul de inteligenţă emoţională 

este psihologul şi jurnalistul Daniel Goleman. În cartea sa „Inteligenţa emoţională”, Daniel 

Goleman (1995, 2001) cercetează competenţele emoţionale, demonstrează că abilităţile sociale şi 

emoţionale pot fi dezvoltate, iar copiii implicaţi în astfel de programe pot beneficia de avantaje pe 

termen scurt şi lung în ceea ce priveşte starea de bine, performanţele şi succesul în viaţă. Consideră 

că există 5 elemente care compun inteligenţa emoţională: 

Conştiinţa de sine: identificarea şi înţelegerea emoţiilor, conştientizarea unei emoţii care se 

schimbă, înţelegerea diferenţei dintre gânduri, emoţii şi comportamente, încrederea în sine, 

înţelegerea consecinţelor unor comportamente în termeni de emoţii. 

Autocontrolul (managementul emoţiilor): controlul impulsurilor, managementul furiei, 

mâniei, dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea, disciplina. 

Motivaţia: stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor, optimism şi speranţă în faţa obstacolelor 

şi eşecurilor, iniţiativă, dorinţa de a reuşi, perseverenţă, dăruire. 

Empatia: disponibilitatea de a te pune „în pantofii diferitelor persoane cu care relaţionezi”, 

cognitiv şi afectiv, de a manifesta grijă, atenţie şi respect, înţelegerea nevoilor şi perspectivelor 

celorlalţi, înţelegerea diversităţii. 

Managementul relaţiilor sociale (abilităţile sociale): stabilirea şi păstrarea relaţiilor 

(prieteni), rezolvarea conflictelor, cooperarea, colaborarea, capacitatea de a lucra în echipă, 

comunicarea, influenţa, conducerea (leadership).                             

Conştiinţa de sine 

  
 

3.2. Modalități de dezvoltare a inteligenței emoționale la nivelul școlii primare 

Dr. Maurice Elias, specialist în psihologia copilului, cercetător şi expert în dezvoltarea 

emoţională şi socială de la Rutgers University explică pericolele omiterii programelor sociale şi 

emoţionale adresate elevilor, astfel că „multe din problemele şcolilor noastre sunt rezultatul 

dificultăţilor sociale şi emoţionale de care suferă copiii şi ale căror consecinţe continuă să se 

manifeste.” Copiii în clasă sunt „asediaţi” de un „arsenal” de emoţii şi sentimente confuze, 

dureroase şi dăunătoare ceea ce-i împidică efectiv să înveţe. 

Modul în care ne comportăm este expresia emoţiilor noastre. De emoţiile pe care le trăim 

depind modul în care învăţăm şi rezultatele învăţării. Avem o stare bună, eficienţa învăţării creşte. 

Sănătatea emoţională este în mod dramatic, factorul predictiv pozitiv nu numai pentru 

realizările academice, succesele şcolare, ci mai ales pentru experienţele productive, care aduc 

satisfacţii, integrarea pe piaţa muncii, dezvoltarea unei cariere, reuşita în căsnicie şi în relaţiile cu 

ceilalţi, starea fizică în general. Întreaga noastră fiinţă este o „avalanşă” de emoţii. 

Dintre factorii care determină succesul în viaţă, IQ reprezintă 20%, iar procentul de 80%, 

este deţinut de abilităţile emoţionale şi sociale. De aceea, procesul de cunoaşterea emoţiilor 

personale trebuie încurajat. Persoanele cu un înalt grad de autocunoaştere au şanse superioare de 

reuşită. Emoţiile afectează modul în care relaţionăm cu ceilalţi, chiar modul în care ne percepem 

ca persoane. Dezvoltarea creierului şi a învăţării sunt afectate pozitiv sau negativ de relaţiile 

interpersonale. 

Încă din anii 1950/1960, psihiatrii au investigat dificultăţile foarte mari în exprimarea 

verbală a emoţiilor, la pacienţii cu tulburări psihosomatice, coroborate cu: postură rigidă, 

imaginaţie săracă, concentrarea de detalii foarte precise, însingurare, izolare. (Peter E. Sifneos, 

Motivaţia 

Managementul 

relaţiilor 

sociale Empatia 

Autocontrolul 
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John C. Nemiah, Bath Israel Hospital de la Harvard). Apare astfel termenul de alexitimie (Peter E. 

Sifneos, 1972), care presupune incapacitatea de a vorbi despre emoţii, de a exprima ceea ce simţi, 

de a recunoaşte ceea ce propriile emoţii. Dificultăţile în identificarea emoţiilor şi descrierea lor nu 

trebuie confundate cu lipsa emoţiilor sau lipsa exprimării emoţionale. 

Înţelegerea şi managementul emoţiilor cuplate cu abilităţile sociale (a relaţiona efectiv cu 

ceilalţi, a negocia, a rezolva creativ problemele sociale, a fi lideri şi colaboratori, a fi asertivi şi 

responsabili) pot fi învăţate şi dezvoltate la orice vârstă, dar cu cât implicarea în programe de 

dezvoltare socială şi emoţională se produce cât mai devreme, avantajele sunt mult mai mari. 

Este evident că profilul unui cadru didactic de succes, inteligent emoţional presupune un bun 

management al emoţiilor, mai ales al emoţiilor negative într-un mod autentic, real şi sănătos, fără 

frustrări şi „de plătit poliţe” elevilor cu care lucrează. Pregătirea profesională, deschiderea, şi 

toleranţa sunt atitudini fără de care nu se poate dezvolta inteligenţa emoţională. Identificarea şi 

înţelegerea propriilor emoţii şi sentimente, asumarea lor, conştientizarea nevoilor emoţionale 

proprii constituie primul pas. 

De exemplu, într-o recentă evaluare a unui program de rezolvarea creativă a conflictelor din 

SUA unde tehnicile de învăţare social–emoţională au fost „inima” acestei intervenţii s-a observat: 

scăderea violenţei, creşterea stimei de sine, îmbunătăţirea abilităţilor de a ajuta pe ceilalţi, 

asumarea responsabilităţii.  

După doi ani de implementare la nivelul şcolii, se remarcă substanţiale aspecte: diminuarea 

eşecului şcolar, abandonului şcolar, creşterea participării elevilor la educaţie, reducerea 

absenteismului şi a ratei suspendărilor. (Dr. Stanley J. Schneider, 2000) 

Experţii recomandă cadrelor didactice, consilierilor şcolari, părinţilor să dezvolte 

oportunităţile educaţionale în domeniul socio–emoţional pentru că astfel va creşte capacitatea 

elevilor de a învăţa, vor primi instrumente prin care pot aspira la realizări personale şi profesionale 

înalte şi vor fi abilitaţi să experimenteze şi să obţină satisfacţii personale. Deschiderea şi toleranţa 

sunt atitudini fără de care nu se poate dezvolta inteligenţa emoţională. 

Atitudinea pozitivă sau negativă transmite mesaje asociate. Dacă ne cunoaştem valorile 

personale, suntem conştienţi de ele putem identifica sursa posibilă a emoţiilor pozitive sau 

negative. Dacă acţiunile noastre nu sunt conduse în direcţia valorilor principale apare sentimentul 

de nesiguranţă, frică, deznădejde. 

În aceste condiţii, stresul se accentuează. De exemplu, dacă un cadru didactic are ca valoare 

prioritară familia este evident faptul că şedinţele de după-amiază îi creează o stare de disconfort şi 

dacă în grupul de cadre didactice sunt majoritatea cu această valoare absenteismul sau 

nemulţumirea devin dominante. Emoţiile negative se activează mai rapid, au o intensitate mai 

mare, durează mai mult, „se sting” mai greu, necesită costuri ridicate pentru redresare decât cele 

pozitive. Acestea se pot atenua şi înlătura, numai dacă managementul şcolii beneficiază de această 

informaţie şi acţionează în consecinţă prin resursele pe care le are. 

Astfel, a lucra asupra supărării, fricii, anxietăţii şi a tristeţii poate deveni o ţintă. „Starea de 

bine” este o condiţie pentru activităţi eficiente la clasă cu elevii. A canaliza emoţiile/sentimentele 

către o finalitate pozitivă ca şi determinarea exprimării îngrijorărilor personale fără supărare sau 

pasivitate este o aptitudine cheie a managementului clasei. Entuziasmul şi optimismul sunt la fel 

de contagioase ca şi pesimismul şi negativitatea. 

Daniel Goleman oferă o listă considerabilă pentru dezvoltarea emoţională şi socială în 

şcoală. (Self Science: The Subject is Me, Karen Stone McCown et al. 1998) Iată câteva sugestii: 

autocunoaşterea (prin tot „arsenalul” de metode, Eul se descoperă şi devine mai puternic), 

empatia (cunoaşterea măsurii tale, a celorlalţi şi a situaţiei), comunicarea (cultivarea unor relaţii 

de calitate are efect pozitiv asupra mediului, promovarea asertivităţii), cooperarea/conducerea 

(un leadership eficient nu se bazează pe dominare, ci pe arta de a-i ajuta pe oameni să lucreze 

împreună spre scopuri comune. 

Recunoaşterea valorii contribuţiei celorlalţi şi încurajarea participării lor poate produce mai 

mult bine, decât de a da ordine şi a te plânge. Este nevoie să îţi asumi responsabilităţi şi 

consecinţele deciziilor.) şi rezolvarea de conflicte (înţelegerea mecanismelor care au activat 



75 

 

conflictele, pentru că de cele mai multe ori, sprirala conflictului este una care nu permite 

vizibilitate asupra sursei. 

Este crucial să furnizăm copiilor un mediu de învăţare care să le dezvolte abilităţile 

emoţionale şi sociale. Dr. James Comer, 1999 consideră deosebit de relevant impactul atmosferei 

de tip suport, de acasă şi de la şcoală, pentru dezvoltarea socială şi emoţională. Este o diferenţă 

uriaşă, în favoarea copiilor care cresc într-o cultură care determină dezvoltarea emoţională şi 

socială, asemenea metoforei seminţelor care sunt plantate în piatră sau în pământ fertil. 

Folosirea inteligentă a emoţiilor: pentru rezolvarea conflictelor, optimizarea 

comunicării, relaţii sociale pozitive şi succes! 

3.3. Strategii de dezvoltare a abilităților sociale – emoționale în clasele primare 

Abilităţile sociale şi emoţionale ale elevilor (ASE) sunt esenţiale pentru succesul în cadrul 

şcolii şi în viaţa de zi cu zi (Elias et al., 1997). Acestea includ abilităţile de comunicare, abilităţile 

de interacţiune socială, abilităţile de implicare activă, productivitatea, rezolvarea problemelor prin 

colaborare, cunoaşterea de sine, cunoaşterea propriilor emoţii, autoreglarea, etc. (ibidem.). 

Şcolile care reuşesc să dezvolte competenţe sociale şi emoţionale se află în centrul analizelor 

actuale, fiind considerate instituţii ce asigură în mai mare măsură o învăţare eficace, fiind 

premergătoare atingerii standardelor stabilite (Kress, Norris, Schoenholz, Elias, & Seigle, 2004). 

Cînd este transpusă în cadrul clasei, învăţarea socială şi emoţională lărgeşte cadrul educaţiei şi 

stabileşte interacţiunea emoţiilor şi cogniţiilor în învăţare, memorare şi înţelegere. Învăţarea este 

un proces strîns legat de nevoile emoţionale şi sociale ale elevilor, la fel ca şi contextul mediului 

în care învaţă (Brandt, 2003). 

Cercetările au demonstrat că emoţiile facilitează atenţia, memorarea sau învăţarea (LeDoux, 

2003). Elevii distraşi sau copleşiţi de emoţii care interferă cu învăţarea pot avea dificultăţi în 

îndeplinirea unor cerinţe şcolare simple (Zins et al., 1998). 

O meta-analiză a cercetărilor educaţionale din ultimii 50 de ani (Wang, Haertel & Walberg, 

1993) relevă ideea importanţei penru reuşită a competenţelor sociale şi emoţionale - incluzînd 

procesele metagognitive ale elevilor (ex. planificarea), comportamentele prosociale, efortul şi 

perseverenţa, climatul şi managementul clasei - ce exercită o influenţă substanţială asupra învăţării 

elevilor. Factorii competenţelor sociale şi emoţionale sunt componente esenţiale a unei experienţe 

aducaţionale pozitive, durabile şi sunt necesari pentru realizarea standardelor curriculare stabilite 

(Kress et. al., 2004). 

Cercetările recente subliniază impactul competenţelor sociale şi emoţionale asupra mai 

multor variabile psihologice: 

♦ motivaţiei, comportamentului şi performanţelor - ca factori esenţiali ai reuşitei; 

♦ succesului şcolar - întăreşte pregătirea elevilor pentru învăţare şi promovează dezvoltarea 

atitudinilor prosociale şi a comportamentului ce mediază performanţa şcolară (Zins et al., 2004); 

♦ îmbunătăţirii relaţiilor dintre elevi şi profesori, ataşamentul faţă de şcoală, atitudinile şi 

motivaţia, precum şi scăderea absenteismului/ şcolar (Felner et al., 2001); 

♦  achiziţiilor în domeniul ştiinţei, matematicii (Ben-Avie et al., 2003). 

Educatorii au început să recunoască importanţa eforturilor de a dezvolta abilităţilor sociale 

şi emoţionale ale elevilor. Personalul unităţilor de învăţămînt devine din ce în ce mai conştient de 

beneficiile leadership-ului ASE asupra şcolii. Consilierii şcolari sunt din ce în ce mai căutaţi pentru 

conducerea intervenţiilor în domenii precum: prevenirea violenţei, direcţionarea nevoilor sociale 

şi emoţionale ale elevilor într-o manieră proactivă, încorporarea ideilor ASE în practica 

educaţională. 

Consilierii trebuie să ia în considerare stabilirea unui program ASE cît mai durabil şi mai 

consistent. Îndeplinirea acestor obiective necesită metode de sporire a înţelegerii sensului ideii de 

comunitate în şcoală şi a unor modele importante de valori şi abilităţi ASE (Elias & Kamarinos, 

2003, apud. Kress şi Elias, 2006). 

Practicile parentale de dezvoltare a abilităţilor sociale la elevi 
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Studiul lui Carlo et al. (2007) a luat în calcul trei tipuri de practici parentale: stilurile 

parentale de creştere a copiilor, stilurile de educare şi interesul pentru a cerceta legăturile lor cu 

dezvoltarea prosocială a copiilor. 

Per ansamblu, s-a constat că asocierile care există între practicile parentale şi 

comportamentul prosocial se realizează prin efectele indirecte ale personalităţii (extraversie şi 

agreabilitate). 

Astfel, există o asociere pozitivă indirectă (prin intermediul personalităţii) între 

recompensele sociale şi toate formele de comportament prosocial, cu excepţia celui demonstrat 

public (acesta poate avea ca motivaţie obţinerea aprobării sau a meritelor din partea celorlalţi). 

Recompensele materiale nu au corelat semnificativ cu extraversia şi altruismul (indici 

puternici ai comportamentului prosocial). Este interesant faptul că recompensele sociale corelează 

cu comportamentul prosocial, dar nu constituie predictori pentru altruism. 

În mod similar, învăţarea experienţială se asociază pozitiv, dar indirect (prin intermediul 

personalităţii) cu diferite tipuri de comportament prosocial. Acest studiu arată că părinţii care îşi 

implică copiii în activităţi cu caracter prosocial contribuie la dezvoltarea personalităţii şi a 

comportamentului prosocial. 

În ceea ce priveşte comunicarea discursivă, Carlo et al., au găsit că acest tip de conversaţie 

corelează slab cu comportamentul prosocial. Mai mult, nu s-a găsit o relaţie semnificativă între 

comunicarea discursivă şi extraversie. 

Rezultatele surprinzătoare au fost explicate astfel: discuţiile centrate pe copil pot avea mai 

mult impact asupra cogniţiei morale a copilului decît asupra emoţiilor morale. 

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a lămuri rolul comunicării discursive în 

comportamentul prosocial. 

Rolul cadrelor didactice în educarea, abilităţilor prosociale la elevi 

Pentru dezvoltarea conduitelor prosociale, sunt necesare investiţii mari de timp şi de efort. 

atît din partea profesorilor, priviţi ca nişte „proiectanţi", cît şi din partea comunităţii în colaborare 

cu familiile. Conduitele profesorilor ar trebui să fie marcate de: generositate şi angajament; respect 

în relaţia cu cei cu care colaborează şi încredere mutuală; oportunităţi pentru diverse servicii oferite 

de către comnitate elevilor; înţelepciurea de a înţelege ce au nevoie elevii pentru a fi motivaţi să 

înveţe (ibidem.). 

Huitt (2004) dezbate problemele legate de modul în care se practică astăzi dezvoltarea 

conduitelor prosociale. Autorul consideră că valorile includ atât comportamentele cognitive cît şi 

comportamentele afective, dar nu în mod necesar componente comporamentale sau conative. 

Sistemul educaţional trebuie să pregătească fiecare individ să progreseze sub toate aspectele vieţii: 

social, politic, spiritual. Dezvoltarea conduitelor prosociale trebuie văzută ca un proces organic în 

dezvoltarea aspectelor materiale/ psihice, umane/ psihologice şi spirituale/ transcedentale a 

existenţei umane. 

Vorbind despre educaţia modernă trebuie să avem în vedere trei modele de acţiune. 

"Proiectul dezvoltării copilului" este destinat să ajute profesorii şi părinţii să sporească atitudinile 

şi comportamentele prosociale ale copiilor, pornind de la trei premise: 

- părinţii joacă un rol important în dezvoltarea conduitelor prosociale ale copiilor; 

- conduitele prosociale se dezvoltă din copilărie pe baza a ceea ce copilul gîndeşte şi a 

experienţelor proprii; 

- copilul trebuie să trăiască într-un mediu familial adecvat. 

Cel de-al doilea model despre care se vorbeşte este numit "Hyde School". Este vorba despre 

şcoala care încearcă să integreze elevul în societate. Acest model îşi propune să: motiveze tinerii 

să aibă scopuri înalte în viaţă; să ofere cadre specializate care să ghideze procesul dezvoltării 

caracterului, etc. Programul a fost implementat acum mai bine de 25 de ani şi este ghidat de 

credinţele fundamentale pe care fiecare copil le are, iar şcoala se concentrează asupra dezvoltării 

caracterului prin specificitate, curaj, integritate, atenţia asupra altora, curiozitate, conducere. 

"City Montessori School" este cel de-al treilea model exemplar. Este o şcoală privată, 

nonprofil care oferă o educaţie exemplară. 
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Kress şi Elias (2006) analizează mai multe aspecte ale programelor de formate a abilităţilor 

sociale şi emoţionale (ASE). Redăm în continuare aceste analize. 

Construirea ASE, învăţarea focalizată trebuie să presupune implicarea comunitară. Cu toate 

că acest lucru este de la sine înţeles, în realitate el nu face faţă presiunii pentru rezultate rapide. 

Eşecul în tratarea acestui sfat la modul serios este un impediment în calea contruirii comunităţii şi 

a implementării programului. De fapt, cercetările indică faptul că eforturile programelor de 

dezvoltare a ASE se dovedesc a fi zadarnice din cauza inconsistenţelor eforturilor de implementare 

(Gager & Elias, 1997). Personalul şcolar este adesea nepregătit pentru implementare, iar 

administratorii sunt provocaţi la un efort susţinut, de lungă durată, necesar pentru a crea un 

program comprehensiv şi durabil. 

Graba de a pune lucrurile la punct, de a alege scurtături care exclud persoane, implementarea 

unor hotărâri directive pot părea eficiente, dar, în realitate, acestea fac ca rezultatele dorite să fie 

greu atinse. Pentru o şcoală, „a nu lăsa pe nimeni în urmă" necesită ca nici un profesionist să nu 

rămână în urmă. Adevăratele rezultate necesită o apropiată coordonare, nu programe izolate, 

precum efortul de echipă, nu eforturi izolate şi individuale. Mesajul real este acela că înşişi copiii 

devin o comunitate care învaţă, atunci când cei din jurul lor devin o comunitate care are drept scop 

dezvoltarea ASE ale copiilor (Kress şi Elias, 2006). 

Consilierii şcolari trebuie să se asigure că aceste principii sunt puse în practică în dezvoltarea 

programului. Pentru a fi de ajutor, Kress şi Elias (2006) prezintă patru puncte de referinţă pe care 

le pot urma consilierii şcolari în munca lor cu conducerea şcolii pentru a ajuta la construirea unei 

modalităţi de dezvoltare a abilităţilor copiilor de participare comunitară. 

Punctul de reper 1: Sondarea "laturii emoţionale" - una din tehnicile care par a fi de ajutor 

în consultarea cu managerii educaţionali în timpul procesului de implementare este „Turul 

emoţiilor" (Novick, Kress, & Elias, 2002). Acest exerciţiu de vizualizare le cere participanţilor să 

(a) se imagineze pe ei înşişi într-o plimbare prin clădirea şcolii într-o zi de şcoală (b) să intre în 

contact cu emoţiile experimentate în cadrul fiecărui punct al traseului (c) să se exprime atunci când 

se simt mândrii, anxioşi, depresivi şi aşa mai departe. 

Clarificarea în acest fel a peisajului emoţional face posibilă discuţia pe marginea climatului 

social şi emoţional a comunităţii şcolare. O continuare interesantă se referă la repetarea exreciţiului 

cu variate elemente componente ale şcolii - echipa de implementare, posibilităţile de implementare 

şi elevii. Consilierul şcolar îl poate ajuta pe directorul şcolii să înţeleagă rezultatele acestei 

activităţi: Ce poate să însemne faptul că anumite locaţii (... ) sunt propice anxietăţii pentru elevi? 

Ce se poate face când mândria pe care directorul o simte observând grupurile cooperative din clasă 

este frânată de lipsa de experienţă a acestuia în conducerea unor astfel de grupuri? Această 

activitate se poate repeta în momente variate de timp. 

Considerarea „laturii emoţionale", ca punct de reper, are beneficii nu doar în crearea unui 

program durabil, dar şi în exemplificarea valorilor pozitive care favorizează legăturile şi 

comunicarea. O activitate precum „turul emoţiilor" poate constitui o fixare a nevoilor - o cale 

pentru liderii şi consilierii şcolari de a afla punctele tari şi punctele slabe ale şcolilor şi de a afla 

dacă aprecierile lor coincid cu ale celorlalţi. De asemenea, poate servi ca o alertă pentru acele 

individualităţi sau zone din cadrul şcolii care pot să constituie surse de putere şi suport sau bariere, 

pe măsură ce decurge „călătoria" de implementare. Dincolo de aceasta, o asemenea activitate lasă 

ca variatele „elemente componente" să ştie că experienţele lor emoţionale sunt tratate cu seriozitate 

şi că sensul lor pentru şcoală ca şi comunitate va fi un factor de orientare în programarea viitoare. 

În mod general, se arată că emoţiile şi empatia sunt valorificate şi văzute în integralitate în 

continuarea constuirii comunităţilor şcolare. 

Punctul de reper 2: "Crează o modalitate de rezolvare a problemelor" - o activitate precum 

„turul emoţiilor" este o parte importantă dintr-o strategie mai largă de implementare a unui 

program care poate fi conceptualizată pornindu-se de la rezolvarea unei probleme, a unui algoritm 

acţiune-cercetare. Paşii în acest tip de proces sunt paraleli cu cei folosiţi într-o largă varietate de 

alte setări organizaţionale şi cu „Paşii de implementare" din ASCA National Model's (ASCA, 

2005, pp. 69-71). 
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Acţiunile din cadrul programului de planificare constituie munca de jos care va fi baza 

următoarelor eforturi de implementare. Munca de rezolvare a problemelor, realizată înaintea 

începerii programului, va determina gradul de succes şi longevitate a acestuia. În esenţă, 

consilierul şcolar lucrează cu directorul în reliefarea părţilor simple şi a celor dificile din cadrul 

programului. 

Adoptarea acestei metode de rezolvare a problemei îi conferă consilierului libertatea de a 

asista la formularea unor răspunsuri la câteva întrebări cheie: Cum va fi introdus programul? Ce 

roluri trebuie create sau modificate pentru funcţionarea programului? De care evidenţe se va ţine 

seama în stabilirea procesului şi evidenţelor programului? Ce mecanisme modifică programul, 

bazându-se pe experienţă? Aceste întrebări, ar trebui luate în considerare înainte ca programul să 

debuteze, pentru a fi integrate în strategia de implementare. 

Adoptarea acestei metode de rezolvare a problemei permite flexibilitatea formulării active a 

dificultăţilor şi a potenţialelor blocaje ca oportunităţi în învăţare şi perfecţionare a procesului. O 

astfel de orientare este importantă în crearea unor programe durabile în mediile aflate în continuă 

schimbare. (De exemplu, directorul realizează în fiecare an semnificative schimbări de personal, 

noi mandate centrale şi/sau reduceri de buget ce trebuie planificate dinainte). Mergând mai 

departe, ea exemplifică aşteptările membrilor din comunitate de a rezolva problemele şi 

dificultăţile cu optimism, ajungîndu-se ca temerile să fie adresate activ, sistematic şi cu respect. 

Punctul de reper 3: "Colaborarea asiduă" - educatorii şi consilierii şcolari vor ca elevii şi 

angajaţii să lucreze în grupuri în mod productiv, să ia în calcul multiple perspective înaintea luării 

unei decizii şi să ia în considerare impactul deciziilor lor asupra altor persoane. Cu alte cuvinte, 

noi vrem ca sistemul să funcţioneze ca o comunitate de învăţare. Totuşi, deseori ne consultăm cu 

unii leaderi educaţionali care iau decizii unilaterale ce sunt, de multe ori, doar comunicate 

angajaţilor. Leadershipul eficient şi eficace va lăsa ca aceste tipuri de decizii să aibă loc ocazional. 

Totuşi, angajaţii caută indicatori şi limite până la care sunt de încredere, contribuţia lor este 

valorificată şi îndoielile sunt conştientizate. Consilierii şcolari trebuie să se asigure că angajaţii au 

un cuvânt de spus în executarea programului; că anxietatea, temerile şi îndoielile profesorilor 

legate de noul program sunt comunicate şi că alte experienţe similare sunt luate în considerare. În 

prezentarea raţională a viziunilor programului către angajaţi, interesul trebuie să cadă pe „morcov" 

(Imaginează-ţi cum ar arăta clasa dacă elevii s-ar respecta între ei şi te-ar respecta) în detrimentul 

„băţului" (Aderenţa ta la program va fi luată în considerare în cadrul evaluărilor). 

Această continuă colaborare ar putea implica realizarea unui comitet format ce către 

consilierul şcolar din diferiţi reprezentanţi (profesori, părinţi, elevi, conducătorii comunităţii) 

pentru a ajuta la orientarea programului. Cele mai de succes şcoli au comitete de angajaţi - similare 

cu acele consilii ajutătoare (discutate în cadrul ASCA National Model, 2005, pp. 47-48) - pentru 

a coordona aspecte variate ale programelor şi conexiunile lor cu alte părţi ale şcolii. Comitetul 

poate fi activ în cadrul oricărui pas de cercetare şi implementare. Subcomitetele pot fi formate 

pentru a conduce alţi paşi în cadrul acestui proces. 

Luarea unei poziţii de colaborare în legătură cu anumite valori şi comportamente va contribui 

la un climat "călduros" ce va creşte încrederea angajaţilor şcolii pentru fiecare dintre ei şi pentru 

alţi participanţi, la un anumit respect pentru alte puncte de vedere şi la un dialog respectuos în jurul 

problemelor care îi preocupă. Ulterior, va ajuta în planificarea proactivă cu privire la punctele grele 

ce vor urma. Colaborarea facilitează intervenţiile persoanelor care se descurcă mult mai bine în 

identificare de probleme ocazionale şi crearea unui climat în care opiniile diverse pot fi exprimate. 

Acest lucru este foarte important pentru succesul programului. colaborarea este intensă: 

„consilierii şcolari vor lucra împreună... pentru a dezvolta şi implementa programe aducaţionale 

ce funcţionează şi suportă diferitele nevoi ale fiecărui elev". 

Punctul de reper 4: „Constuieşte şi împarte expertiza" -ultimul pas ajutător implică 

transparenţa modelului folosit de leaderii educaţionali şi nevoia de îndrumare şi susţinere, mai 

ales în momentele dificile. Această poziţie de colaborare ajută la identificarea nevoii de suport şi 

intervenţie, iar rezolvarea problemelor este un aspect esenţial în modelul nostru de implementare. 

Adoptarea unui mod de abordare sistematic, planificat, cuprinzător în programare este, din multe 
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puncte de vedere, mai solicitant (dar, în final, mai "răsplătit"), decât cel folosit în mod curent: 

„implementează mai întâi, iar mai târziu pune întrebări, doar dacă este absolut necesar". În 

călătoria lungă şi grea a implementării, un asociat cu experienţă este întotdeauna necesar. Este de 

ajutor ca un consilier şcolar să-l asiste pe director înaintea implicării într-un program de 

implementare şi este de ajutor relaţia profesională cu un coleg ce are experienţă în acest gen de 

program. Această persoană poate aduce la cunoştinţă ceea ce a învăţat din experienţă şi poate fi un 

punct de început pentru noi idei. Consilierul şcolar va avea de câştigat urmând sfaturile şi lucrând 

cu mentorul. 

În căutarea suportului şi ajutorului, directorul şi consilierul trebuie să demonstreze 

angajaţilor şcolii importanţa metodei de „a nu merge singur" faţă de aceea a căutării ajutorului şi 

suportului doar atunci când este absolută nevoie. Căutarea unui mentor arată un respect deosebit 

pentru dificultatea şi importanţa obiectivelor dezvoltării. 

Punctele de reper sunt în acord cu recomandările: „consilierii şcolari sunt implicaţi în mod 

regulat în modernizare şi în împărţirea cu ceilaţi a cunoştinţelor şi abilităţilor lor" (Kress şi Elias, 

2006). 

Unii profesori s-ar putea întreba de ce este necesar un timp atât de îndelungat pentru ca 

programul să înceapă sau de ce trebuie să cuprindă atât de multe aspecte ale şcolii. Plecînd de la 

ideea necesităţii implicării eforturilor de durată şi de succes ale implementării ASE, liderul ar 

trebui să fie asistat de către consilierul şcolar în comunicarea propriilor viziuni despre program şi 

despre cum se vor manifesta schimbările. Procesul de implementare permite şcolilor să integreze 

ASE în climatul lor, să creeze o comunitate de învăţare şi să pună "lucrurile academice" în 

contextul potrivit. Când pregătim elevii pentru testele vieţii şi nu pentru o viaţă plină de teste, noi 

vom lăsa, într-adevăr, foarte puţini copii şi profesionişti în urmă. 

Personalul şcolar devine din ce în ce mai conştient de beneficiile învăţării sociale şi 

emoţionale. Clasele competente din punct de vedere social şi emoţional sunt miezul învăţării 

eficiente şi pot fi concepute ca o condiţie pentru atingerea standardelor stabilite. Pentru o şcoală, 

"a nu lăsa nici un copil în urmă" presupune a nu lăsa niciun profesionist în urmă. Adoptarea acestei 

metode de rezolvare a problemei permite flexibilitatea rezolvării active a dificultăţilor şi a 

potenţialelor blocaje, favorizând utilizarea oportunităţilor de învăţare şi perfecţionare (ibidem.).  

Metode «moderne» destinate dezvoltării conduitelor prosociale 

☺Poveştile morale au un rol asupra dezvoltării abilităţilor sociale ale copiilor şi asupra unor 

factori de caracter (Narvaez, 2002). 

☺Activităţile artistice (mersul la teatru, cititul, sau manevrarea instrumentelor muzicale) 

constituie premise pentru deschiderea socială a copiilor. Activitatea artistică este în special legată 

de factorul "deschidere" din cadrul personalităţii. 

☺Organizarea activităţilor de timp liber crează un răspuns afectiv pozitiv. Numeroşi autori 

au scris despre comunicativitatea, plăcerea, distracţia, fericirea şi randamentul care caracterizează 

sau coincid cu o experienţă trăită în timpul liber (Hull, William, Young, 1992). Timpul liber 

produce dispoziţii pozitive este asociat cu stările generale pozitive, oferă o modalitate unică de a 

descoperi interesele, talentele fiecărui individ în parte, dezvoltă personalitatea şi abilităţile de 

colaborare (Stone, 1987). 

☺Încurajarea comportamentului civic/ educaţia civică este unul dintre factorii care asigură 

funcţionarea în bune condiţii a unei societăţi/ comunităţi. Participarea civică, prin intermediul 

votului şi al voluntariatului în propria comunitate oferă tinerilor oportunitatea de a se simţi parte 

integrantă a comunităţii (sentimentul de apartenenţă), de a-şi construi o identitate şi de a îmbunătăţi 

condiţiile sociale, învăţând în acelaşi timp cum să-şi construiască un viitor (Zaff et al., 2003). 

Strategiile de încurajare a comportamentului civic al tinerilor includ şi educarea părinţilor în acest 

sens, întrucât atitudinea lor este foarte importantă. Se disting următoarele strategii (Hastings et al., 

2007): 

- existenţa în programa şcolară a unei curricule de educaţie civică; 
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- prezentarea sistematizată a oportunităţilor de voluntariat şi beneficiile desfăşurării acestor 

activităţi; 

- parteneriate între instituţiile şcolare şi asociaţiile care au nevoie de voluntari pentru ca 

tinerii să ştie în ce constă o astfel de activitate; 

- promovarea prin intermediul mass-media a spiritului civic; -   responsabilizarea   părinţilor  

cu   privire   la   importanţa conduitelor şi atitudinilor civice; 

- crearea unor cercuri şcolare de discuţii privind atitudinea civică; 

- discutarea în familie a principalelor probleme ale comunităţii respective. 

Mai nou, Samuels şi Casebeer (2005) arată că este necesară o interpretare diferită a 

modalităţii de interacţiune dintre erorile fundamentale de atribuire, influenţele situaţionale ale 

comportamentului pe de o parte şi dezvoltarea abilităţilor sociale/caracterului pe de altă parte. 

Psihologia trebuie să pună în lumină maniera în care se poate realiza dezvoltarea caracterului, 

reafirmând punctele de vedere referitoare la caracter ale lui Spinoza şi Aristotel, astfel încît: (1) 

cunoaşterea erorilor fundamentale de atribuire ne poate ajuta să minimizăm influenţa mediului şi 

a situaţiilor asupra comportamentului nostru; (2) comportarea adecvată se realizează numai în 

situaţii structurate pe măsură. Însuşirea acestor rezultate importante din psihologia socială ne ajută 

să ne îmbunătăţim practicile de educare a caracterului. 

La rîndul lor, Seligman şi Csikszentmihalyi (2000) arată că dacă sursele comportamentelor 

dezirabile, respectiv indezirabile, sunt distincte, strategiile menite a diminua comportamentele 

indezirabile nu trebuiec neapărat să se bazeze pe promovarea comportamentelor pozitive, şi 

viceversa. Mai mult, tendinţa cercetătorilor de a investiga în special comportamentele indezirabile 

are drept consecinţă o descriere incompletă a fiinţei umane; calităţi dezirabile şi indezirabile pot 

coexista în cadrul aceleaşi personalităţi, iar modelele conceptuale ale personalităţii trebuie să 

reflecte acest aspect (vezi Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Potrivit cercetărilor, adaptarea este condiţionată de abilitatea de a stabili relaţii cu ceilalţi 

copii, de a avea prieteni. Prietenia este cadrul pentru experimentarea viitoarelor relaţii sociale. 

Prietenii sunt consideraţi de specialişti cele mai importante (W. Hartup, 1992): 

• resurse emoţionale: petrecere a timpului liber, adaptare la stres, relaxare, comunicare, râs, 

zâmbet, „amortizare” pentru efecte negative ale conflictelor în familie, divorţ, probleme şcolare, 

stare de sănătate, şomajul părinţilor; 

• resurse cognitive: învaţă unii de la ceilalţi în multe situaţii prin prin imitaţie, prin 

transmitere de informaţii de la expert la novice, prin colaborare şi cooperare, în rezolvarea de 

probleme, prin împărtăşire a unor experienţe într-un context unic; 

• resurse sociale: rezolvare a conflictelor şi situaţiilor de prin cooperare şi reciprocitate. 

Abilităţile sociale contribuie în mod esenţial la adaptarea şi integrarea eficientă în mediul 

care trăim, prin interacţiunile cu ceilalţi, în vederea îndeplinirii unor obiective. Astfel că, abilitatea 

unui copil de a dezvolta relaţii cu ceilalţi copii până la vârsta de 6 ani şi nu numai, reprezintă un 

factor predictor pentru succes mai mult decât IQ. (W. Hartup, 1992) Procesul de dezvoltare a 

abilităţilor sociale şi emoţionale începe încă din primii ani de viaţă, tocmai de aceea calitatea 

interacţiunilor cu alte persoane sunt capitale (părinţii, alţi membri ai familiei, alţi adulţi, din 

grădiniţă, şcoală, grupul de prieteni/colegi, etc.). 

A avea abilităţi sociale presupune: 

• comunicare interpersonală (ascultare activă, comunicare verbală/ nonverbală/ paraverbală, 

feedback, asertivitate, empatie); 

• iniţiere, menţinere şi finalizare a unei relaţii; 

• împărţire de obiecte şi împărtăşire de experienţe; 

• rezolvare şi negociere a conflictelor; 

• colaborare şi lucru în echipă, cooperare cu alţii; 

• integrare în grup, cooperare, conducere/leadership; 

• toleranţă şi acceptare a diversităţii (diferenţe de opinii); 

• oferire şi primire de complimente; 

• căutare şi oferire de ajutor/suport social; 
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• integrare în grup. 

Pentru a funcţiona eficient ca adulţi şi a fi independenţi sunt necesare abilităţi sociale şi 

emoţionale. 

Problemele de comportament (devianţa şi delincvenţa juvenilă, agresivitatea şi violenţa, 

abandonul şcolar, dificultăţile de integrare într-un grup, respingerea celorlalţi, izolarea, etc.), 

problemele emoţionale (depresia, anxietatea), probleme de învăţare (performanţe scăzute, adaptare 

la cerinţele şcolii), lipsa încrederii în sine sunt riscurile unor abilităţi sociale şi emoţionale slab 

dezvoltate. Dar o dezvoltare socială sănătoasă nu transformă copilul într-un „fluture social” (în 

limba engleză, „social butterfly”). Calitatea este mult mai importantă decât cantitatea relaţiilor 

sociale. (Katz and McClellan, 1991) 

În acest context, cadrele didactice au responsabilitatea, alături de familie, de a fi proactivi în 

crearea unui mediu bazat pe deschidere, onestitate şi acceptare, pentru a veni în întâmpinarea unor 

personalităţi şi temperamente diferite, bagaje culturale şi familiale diverse. (Rothbart, Bates, 1998, 

Kagan, 1992). Este important să înveţe şi să se bucure împreună, într-un climat care să asigure 

suport pentru toţi copiii. 

Prezentăm lista abilităţilor sociale considerate de bază pentru conturarea unui profil „social” 

al elevilor cu care lucraţi (Ladd, 2000, Kinsey, 1999): 

Caracteristici 

individuale 
1. are încredere în sine 

2. nu este în mod excesiv dependent de adulţi 

3. de obicei, respectă un program 

4. de obicei face faţă cu succes insucceselor 

5. manifestă empatie 

6. are relaţii pozitive cu colegii, le pasă de ei, le este dor de ei, dacă sunt 

absenţi 

7. afişează capacitate de umor 

8. nu trăieşte acut starea de singurătate 
Caracteristici 

ale abilităţilor 

sociale 

1. abordează pe ceilalţi în mod pozitiv 

2. exprimă în mod clar dorinţele şi preferinţele 

3. motivează acţiunile personale 

4. afirmă drepturile şi nevoile în mod adecvat 

5. nu este uşor de intimidat de agresori 

6. exprimă frustrările şi stările de mânie fără a-i afecta pe ceilalţi 

7. câştigă uşor accesul de a intra în diverse grupuri de joc şi muncă 

8. intră uşor în discuţie pe diferite subiecte, are contribuţii relevante în 

activităţile în care se implică 

9. nu dramatizează situaţiile cu care se întâlneşte, ştie că problemele se pot 

rezolva 

10. manifestă interes faţă de ceilalţi, schimbă şi cere informaţii cu ceilalţi 

11. nu atrage atenţia asupra sa în mod inadecvat 

12. negociază şi ajung la compromisuri în rezolvarea conflictelor cu ceilalţi 

13. acceptă şi agreează diversitatea, se bucură de colegii şi grupurile altele 

decât cele din care fac ei parte (de ex. etnie, religie, gen, mediu) 

14. interacţionează nonverbal cu ceilalţi (râd, zâmbesc, se simt bine, se ceartă, 

rezolvă probleme, etc.) 

Caracteristici 

ale relaţiilor sociale 

dintre copii 

1. este de obicei acceptat versus neglijat, respins de ceilalţi 

2. uneori este invitat de ceilalţi copii să se joace, să lucreze împreună , să 

dezvolte o relaţie de prietenie 

3. este perceput de către alţi copii ca cineva care are prieteni, cu care aceştia 

preferă să se joace şi să lucreze 

Un exemplu de bună practică pentru dezvoltarea învăţării sociale şi emoţionale este 

programul SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning, West London, 2007), implementat 

în aproape şcolile, acoperă: autocunoaşterea, conştiinţa de sine, managementul emoţiilor, 

motivaţia, empatia şi abilităţile sociale, care printr-un curriculum „happiness” şi strategii 

participative urmăreşte: creşterea optimismului, promovarea abilităţilor de a face faţă diverselor 
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situaţii de viaţă (în limba engleză „coping skills”), rezolvarea de probleme, trăirea unor experienţe 

emoţionale pozitive. 

3.4. Strategii de dezvoltare a abilităților de viață în clasele primare 

Poate că nu la întâmplare viaţa se configurează într-un anumit stil şi transpare prin tot ceea 

ce face o persoană în fiecare zi. Comportamentul manifestat de către fiecare dintre noi se aşează 

în obiceiuri care pot sau nu să se constituie într-un stil de viaţă. 

Instrucţiuni: Printr-un asalt de idei se pot releva aspectele referitoare la legătura dintre stilul 

de viaţă al elevilor şi comportamentul şcolar. „Dacă George şi Claudia elevi, în clasa a 9 a nu 

dorm decât 7 ore pe noapte, nu servesc micul dejun, au parte de libertate în cea mai mare parte a 

timpului iar Iulia are un program foarte bine gestionat cu ajutorul părinţilor ei, pot să apară 

diferenţe în comportamentul lor şcolar.” 

Instrucţiune. Daţi exemple din experienţa de diriginte. Modul în care este condusă viaţa de 

familie şi de comunitate a elevilor noştri se constituie în factori care influenţează succesul sau 

eşecul acestora dat fiind că mediul supraordonat în care trăiesc este decisiv pentru formarea 

acestora fie şi dacă ne gândim numai la stimularea şi dezvoltarea potenţialului biocognitiv al 

acestora. 

În ultimul timp, oferta educaţională se orientează tot mai mult către metode specifice care să 

îi ajute pe elevi să îşi formuleze puncte de vedere, să ia decizii argumentate, să înveţe cum să 

proiecteze, pentru ca să-şi aleagă cariera, să devină părinţi buni, să ducă o viaţă sănătoasă, etc. De 

altfel, psihologii şcolari consideră că fără o preocupare explicită pentru stilul de viaţă al elevilor, 

pot interveni uşor piedici în asigurarea succesului acestora. 

Instrucţiune: Exprimaţi opinii cu privire la: Cum se pot constitui într-un stil de viaţă 

aspectele de mai jos astfel încât să contribuie la succesul şcolar al elevilor?:• încrederea în sine, • 

igiena optimă, • asigurarea hranei zilnice după specificul de vârstă al elevilor, • participarea la 

activităţi organizate în aer liber, • participarea la activităţi preferate, • timpul necesar acordat 

studiului individual, • implicarea părinţilor 

Părinţii, strada, membri familiei, şcoala fac parte din universul copiilor care pe măsură ce 

cresc au percepţii tot mai personale asupra vieţii lor, ceea ce de altfel se constituie şi ca matrice a 

unicităţii şi în procesul de instruire centrat pe elevi. De aceea, informaţiile despre elevi nu sunt o 

colecţie de informaţii utile pentru completarea formală a unor fişe. 

Discuţiile dirijate sau chestionarele de autocunoaştere sunt tehnici de lucru care 

favorizează cunoaşterea şi înţelegerea diferenţelor dintre elevi. Le puteţi propune elevilor 

dumneavoastră să completeze ghidul de mai jos, iar prin discuţii şi întrebări, ei vor afla lucruri noi 

sau vor primi confirmări despre propriul lor comportament. Recomandaţi-le să răspundă sincer şi 

asiguraţi-i că numai dacă ei doresc vor împărtăşi cu ceilalţi colegi răspunsurile notate. Explicaţi-

le că scopul acestor întrebări este să-i ajute pe ei înşişi să-şi clarifice aspecte din viaţa lor: relaţiile 

din familie, nevoile şi dorinţele lor, modul de petrecere a timpului liber, prieteni. Completarea 

chestionarului se poate relua după un an când elevi pot să fie invitaţi să compare răspunsurile şi să 

vadă ce s-a schimbat şi ce nu s-a schimbat în viaţa lor. 

Ghid pentru stilul de viaţă al elevilor 
(traducere şi adaptare după Dinkmeyer şi Muro, 1995) 

Familia 

1. Trece în ordinea naşterii, membri familiei tale: 

Nume Vârstă Educaţie 

   

 
2. Cine este cea mai diferită sau cel mai diferit de tine? Prin ce? 

................................................................................................................................................ 

3. Cine seamănă cel mai mult cu tine? Prin ce? 

................................................................................................................................................ 

Rezolvarea diferitelor sarcini 

1. Dacă ai avea de ales să mergi la această şcoală, la altă şcoală sau să stai acasă, ce ai face? 

............................................................................................................................................... 
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Care sunt motivele alegerii? 

a. Ce îţi place cel mai mult la această şcoală? 

.......................................................................................................................................... 

b. Ce ai dori să schimbi dacă ai putea ? 

.......................................................................................................................................... 

c. Care este materia ta preferată? Ce îţi place? 

.......................................................................................................................................... 

d. Care este materia la care nu înveţi cu plăcere? De ce? 

.......................................................................................................................................... 

2. Cine este cea mai bună prietenă / cel mai bun prieten? Dar la şcoală? 

............................................................................................................................................... 

a. Ce alţi prieteni mai ai? 

.............................................................................................................................. 

b. Ce faci de obicei atunci când eşti împreună cu prietenii tăi? 

.............................................................................................................................. 

c. Când vă jucaţi ceva eşti ales de ceilalţi la început, pe la mijloc sau la sfârşit? 

.............................................................................................................................. 

d. Să presupunem că tu şi un alt prieten vreţi să vă jucaţi un joc în care mai aveţi nevoie de încă doi 

prieteni. Ceilalţi copii vor să joace altceva. Ce faci? 

.............................................................................................................................. 

Atmosfera din familie 
1. Atunci când ceri voie ca să mergi undeva, cu cine vorbeşti? Cu mama sau cu tata? 

Cum procedezi? 

.............................................................................................................................. 

2. Dacă ai o problemă la şcoală, cui îi ceri ajutorul? Mamei sau tatălui? Cum procedezi? 

.............................................................................................................................. 

3. Când ai încălcat o regulă, cine te pedepseşte? Mama sau tatăl? 

.............................................................................................................................. 

4. Cu cine vrei să semeni mai mult, cu mama sau cu tata? 

.............................................................................................................................. 

5. Cu cine vrei să semeni mai puţin, cu mama sau cu tata? 

.............................................................................................................................. 

6. Îţi primeşti alocaţia? Ce faci cu ea? 

.............................................................................................................................. 

7. Care sunt sarcinile tale de acasă? Le faci şi fără să-ţi fie reamintite? 

.............................................................................................................................. 

8. Care dintre copii seamănă cel mai mult cu mama? Cum? 

.............................................................................................................................. 

9. Care dintre copii seamănă cel mai mult cu tata? Cum? 

.............................................................................................................................. 

10. Apreciază următoarele trăsături, în comparaţie cu ceilalţi fraţi: 

 Cel mai mult Cel mai puţin 

Inteligent(ă)   

Note mari   

Harnic(ă)   

Uşor de jignit   

Prieteni   

Certat(ă) cel mai des atunci când greşeşte   

Intră cel mai des în bucluc   

Polul Nord 

1. Dacă ar trebui să mergi la Polul Nord şi ai putea lua pe cineva cu tine, cine ar fi? Care sunt motivele? 

.............................................................................................................................. 

2. Ce lucruri ţi-ai lua cu tine? 

.............................................................................................................................. 

Animal 

1. Dacă ai fi un animal, ce animal ai alege să fii? Care sunt motivele alegerii? 
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.............................................................................................................................. 

2. Ce animal nu ai dori să fii? Care sunt motivele? 

.............................................................................................................................. 

Trei dorinţe 

1. .............................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................. 

Timp liber 

1. Ce ai face dacă ai avea, în fiecare zi, 3 ore în plus? 

.............................................................................................................................. 

2. Cele mai frecvente greşeli 

.............................................................................................................................. 

După ce a fost completat chestionarul se pot iniţia discuţii, fie individuale, atunci când apar 

aspecte delicate asupra cărora opinia unui adult este binevenită, sau în grupul mare de elevi în aşa 

fel încât să nu fie lezată imaginea nici unui elev sau a familiei acestuia. 

Prin această modalitate se pot afla multe lucruri despre modul în care se percep pe ei înşişi, 

cum reacţionează la mediul în care învaţă şi cum valorizează propriul univers. Nevoile sau 

dificultăţile identificate uneori nu au nevoie de multe lucruri, susţinerea şi discuţia de clarificare 

sunt suficiente, dacă se face la momentul şi cu atitudinea potrivită. Dacă datele sunt mult mai 

complexe se poate cere desigur sprijinul specialiştilor. Pe de altă parte simpla înţelegere a copiilor 

şi a ceea ce-i preocupă pe ei nu este suficientă. Prin modul în care ne proiectăm unităţile de 

învăţare, dincolo de disciplină, prin intermediul a ceea ce oferă aceasta, îi putem ajuta pe elevi să-

şi dezvolte ceea ce numim abilităţi de viaţă, adică acele abilităţi care sunt utile unei persoane în 

viaţa de fiecare zi. 

Instrucţiune: În grupuri de 3–4 participaţi discutaţi cu privire la răspunsul la întrebarea: Ce 

sunt abilităţile de viaţă? 

După autorii citaţi mai jos: 

• continuum de cunoştinţe şi aptitudini necesare unei persoane pentru a fi independentă 

(Brolin,1989). 

• abilităţi care permit unei persoane să fie competentă în viaţa de fiecare zi (Ward, 1996). 

• abilitatea de a avea grijă de un buget sau de alte resurse, de a comunica eficient şi a lucra 

cu ceilalţi, a fi capabilă să ia decizii. 

Iar dacă ţinem seamă de definiţia dată inteligenţei de către Howard Gardner conform căruia 

aceasta este calea prin care se rezolvă probleme de viaţă exersarea faţetelor multiple ale acestora 

în procesul de instruire precum şi educarea inteligenţei emoţionale se constituie ca tot atâtea 

căi de a forma elevii pentru ceea ce le e folositor în viata de fiecare zi. 

Unii cercetătorii ca de exemplu, Karl Albrecht preocupaţi de modul în care funcţionează 

individul uman pe piaţa muncii vorbesc tot mai clar despre inteligenţa practică tocmai pentru faptul 

că abilităţile de viaţă ar trebui orientate către rezolvare de probleme. Cu toate că sunt programe 

specializate de dezvoltare a abilităţilor de viaţă prin acest modul recomandăm integrarea tuturor 

elementelor care se subsumează cunoaşterii elevului pentru a-l forma după talentele şi interesele 

sale pentru ca să aibă succes în viaţă prin ceea ce am numit instruire diferenţiată. 

În acest context se constituie un mediu de învăţare transdisciplinar în care este important a 

se evalua schemele individuale de viaţă adică ceea ce s-a constituit ca rutină în viaţa fiecărui elev 

referitor la programul de dimineaţă de dinainte de a veni la şcoală, stilul de relaţionare cu colegii 

de clasă, profesorii şi părinţii, drumul spre casă după şcoală, modul de planificare al studiului 

individual, petrecerea timpului liber, modul de gestionare al banilor, etc. 

Integrarea unui asemenea tip de formare pentru construirea conştientă a unui stil de viaţă se 

poate face şi la fiecare disciplină de învăţământ dacă interacţiunile dintre elevi, metodele de 

predare utilizate sunt proiectate având în vedere şi aceste obiective formative. Jocul de rol, jocul 

didactic, discuţiile dirijate, lucrul în grup şi o varietate de alte tehnici inovative de predare permit 

atingerea acestor obiective. Cu cât modalitatea de predare se aseamănă mai bine cu situaţia reală, 

cu atât copiii vor fi mai capabili să aplice în viaţa reală. (Huang and Cuvo, 1997). 
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Care sunt beneficiile asupra elevilor atunci... 

1. când abordarea instruirii se face în viziune transdisciplinară pentru formarea unor 

competenţe 

transversale care să ajute la rezolvarea problemelor de viaţă? 

2. când dezvoltarea abilităţilor de viaţă se face printr-un program în cadrul orelor de 

dirigenţie/ 

consiliere şi orientare? 

3. când dezvoltarea abilităţilor de viaţă se face prin activităţi extracurriculare? 

Copiii cărora li se formează aceste abilităţi au dovedit că... 

• învaţă mai bine 

• au mai puţine probleme de comportament 

• se simt mai bine cu ei înşişi 

• sunt mai capabili să reziste presiunii grupului 

• sunt mai puţin violenţi, mult mai empatici 

• sunt mai capabili să rezolve conflicte 

• se implică mai puţin în comportamente distructive: droguri, alcool, sarcini nedorite 

• au mai mulţi prieteni 

• au un control mai bun al impulsurilor 

• sunt mai fericiţi, mai sănătoşi şi mult mai plini de succes. 

Ce pot face profesorii pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă? 

Din modulele asemenea acestuia, puteţi selecta acele tehnici de lucru care pot să fie adaptate 

pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă. Pe de altă parte, în situaţia în care vă gândiţi la teme 

speciale cu acest conţinut vă puteţi alege o tematică ca aceea propusă mai jos: 

• Abilităţi pentru fiecare zi 

• Casă şi comunitate 

• Managementul banilor 

• Sănătate 

• Dezvoltare personală 

• Dezvoltare socială 

• Orientare spre carieră 

• Vârste şi familie 

Abilităţi pentru fiecare zi: vizează dezvoltarea acelor abilităţi care îi ajută pe elevi să 

rezolve sarcinile zilnice de acasă. 

Teme propuse Activităţi orientative 

Cumpărături 

Alimentaţie, pregătirea 

meselor 

Curăţenie 

Managementul casei 

Siguranţa casei 

Telefon 

Timp liber 

Proiect şi joc de rol: Crearea unor liste de cumpărături cu alimente 

pentru un meniu săptămânal (costuri, reţete, calorii) 

Exerciţiu experienţial: Analiza etichetelor la diferite produse 

cumpărate 

Lucru în grup şi joc de rol: Realizarea listelor cu sarcinile din casă 

pentru o săptămână şi stabilirea implicării 

Demonstrarea folosirii echipamentelor din locuinţă şi stabilirea 

regulilor de utilizare 

Jocuri de rol pentru utilizarea telefonului (carte de telefon, numere de 

urgenţă, apelare, răspuns) 

Simularea în vederea pregătirii pentru situaţii de criză (calamităţi) 

Casă şi comunitate: se adresează abilităţilor care îi vor ajuta pe elevi să aibă o trecere mai 

uşoară şi pozitivă spre viaţa în comunitate. 

Teme propuse Activităţi orientative 

Transportul în comun 

Găsirea unei locuinţe 

Resurse în comunitate 

Serviciu comunitar 

Exerciţiu şi joc de rol: Descrierea tipurilor de transport public 

disponibile în 

localitate/ judeţ şi tipurile de cost (pentru fiecare călătorie, 

abonamente). 

Joc didactic: Compară tipurile de locuinţe din sat/comună şi resursele 
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necesare într-o locuinţă. 

Exerciţiu: Cum caut o locuinţă? Care sunt criteriile de alegere a unei 

locuinţe? 

Discuţie: Unde apelăm pentru reparaţiile necesare într-o locuinţă? 

Exerciţiu: Ce comportamente sunt apreciate între vecini? Ce anume îi 

deranjează pe vecini? 

Asalt de idei: Identifică sursele de informare care ajung în localitate 

(ziare, 

radio, TV, internet) 

Lucru în grup: Descrierea instituţiilor din localitate şi a rolului lor 

(dispensar, poştă, telefon, primărie, bancă etc.) 

Proiect: Elevii sunt puşi în situaţia de a ajuta pe cineva sau de a lucra 

la 

proiecte pentru beneficiul comunităţii. 

Managementul banilor: urmăreşte dezvoltarea capacităţii elevilor de a lua decizii 

financiare corecte, în prezent şi în viitor. 

Teme propuse Activităţi orientative 
Planificarea bugetului/ 

cheltuielilor 

Beneficiile independenţei 

financiare 

Plata taxelor 

Instrumente bancare 

Drepturile consumatorului 

Discuţie dirijată: Recunoaşterea distincţiei între nevoi personale şi 

dorinţe. 

Discuţie dirijată: Stabilirea legăturii între valorile personale şi 

deciziile de cheltuire a banilor. 

Exerciţii de simulare a unei firme (se dă un buget iniţial, se stabilesc 

costurile necesare producerii unor obiecte, proceduri de vânzare, 

publicitatea, analiza profitului, rolul investiţiilor, falimentul etc.) 

Joc de rol: Realizarea bugetului pentru diferite cheltuieli: 

costurile lunare ale unei familii, costurile unui concediu, unei 

petreceri, etc., taxele comunitare 

Exerciţiu: Ce aş face cu un milion de lei? Dar cu 100 de milioane de 

lei? 

Simularea diferitelor tipuri de plăţi (numerar, card, CEC) şi de 

economisire. 

Simularea unor tehnici de vânzare, organizarea unui „târg” pentru 

vânzarea unor lucruri de care nu mai au nevoie. (vintage, cărţi, etc.) 

Exerciţiu: Identificarea avantajelor şi dezavantajelor unui credit. 

Proiect: Organizarea unei campanii de atragere a fondurilor. 

Lucru în grup cu joc de rol: Concurs cu propuneri de finanţare 

(obiective, activităţi, buget, rezultate, continuare). 

Sănătate: include formarea abilităţilor care menţin sănătatea fizică şi psihică a copiilor, 

pentru a învăţa că sunt responsabili pentru sănătatea lor. 

Teme propuse Activităţi orientative 
Promovarea 

sănătăţii în şcoală 

Dezvoltare fizică 

Igiena personală 

Comportamente 

sănătoase/ 

comportamente de 

risc (tutun, alcool, 

droguri) 

Sexualitate 

Stres 

Lucru în grup: Elevii pot lucra în echipe diferite şi împreună cu 

asistenta medicală şi medicul şcolar/ de familie şi pot realiza pliante 

pentru colegii cu diferite afecţiuni: astm, diabet sau pentru prevenirea 

unor afecţiuni. 

Activitate extracurriculară: Se pot organiza vizite la centre de 

sănătate, policlinici sau alte organizaţii care oferă servicii de sănătate 

şi cu care vor colabora. 

Jocuri de rol: „Cum cer stomatologului/ asistenţilor medicali să-mi 

ofere siguranţă prin instrumentar sterilizat?” 

Proiect: Profesorii împreună cu elevii pot stabili o politică privind 

educarea pentru prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri. 

Copiii pot recomanda teme de care ei au nevoie pentru a fi incluse în 

acest program. 

Activitate extracurriculară: Ei pot vizita organizaţii cunoscute în 

localitate/judeţ că desfăşoară programe în domeniul prevenirii 

consumului de droguri, prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală 



87 

 

Proiect: Elevii şi profesorii pot realiza un spaţiu intern al şcolii mai 

puţin stresant şi închis şi în care să te simţi mult mai binevenit. Elevii 

noi pot fi întâmpinaţi de colaje cu portretele copiilor, care sunt 

reînnoite anual. Colajele pot fi realizate din hârtie, farfurioare de 

unică folosinţă etc. 

Proiect: Spaţiul din jurul şcolii ar putea fi îmbunătăţit. Copiii 

împreună cu o asociaţie ecologică sau cu cei de la administraţia 

publică pot planta copaci pentru oxigen şi umbră. 

Lucru în grup: Concurs de afişe pe tema sănătăţii, iar câştigătoarele 

sunt expuse în comunitate (pe stradă, în magazine, căminul cultural) 

Proiect: Organizarea unui program periodic de reducere a stresului în 

şcoală prin: sport, muzică, dans etc. 

Dezvoltare personală: sprijină elevii să se cunoască pe ei înşişi şi să fie capabili să 

contribuie la dezvoltarea potenţialului lor. 

Teme propuse Activităţi orientative 
Stima de sine 

Exerciţii de conştientizare şi 

empatie 

Puncte tari, nevoi 

Luarea deciziilor 

Rezolvarea de probleme 

Acceptarea diferenţelor 

Exerciţiu: Descriu legătura dintre stima de sine pozitivă şi succesul 

şcolar. 

Exerciţii despre asemănările şi diferenţe dintre persoane. 

Exerciţii despre situaţiile în care manifestăm toleranţă, grijă, respect, 

responsabilitate în relaţiile cu ceilalţi. 

Joc de rol: Elevii văd numele unei emoţii („tristeţe”, „mândrie”, 

„frustrare”, „bucurie”) pe o bucată de hârtie şi apoi ei exprimă emoţia 

altor elevi, care vor ghici despre ce emoţie este vorba. Ei privesc 

portrete şi le „citesc” feţele. 

Exerciţiu experienţial: Sau pot trece de la unul la celălalt o jucărie şi 

să 

povestească despre cum s-au simţit în timpul zilei. 

Lucru în grup pentru responsabilizare: Profesorii implică elevii în 

stabilirea regulilor clasei, pornind de la ceva general, precum 

respectul şi onestitatea, până la ceva specific, precum consecinţa unui 

anumit comportament. Discuţie dirijată sau studiu de caz: Elevii pot 

discuta evenimente din istorie care au fost consecinţa discriminărilor, 

a pasivităţii sau a intoleranţei. 

Exerciţiu şi joc de rol: Pot fi puse în discuţie personaje literare care au 

de luat diferite decizii şi care pot fi cele mai neinspirate sau cele 

preferate. 

Exerciţiu experienţial : Ei pot discuta despre emoţiile pe care le au în 

diferite situaţii de viaţă când sunt puşi să ia decizii. Sau sunt puşi în 

diferite situaţii ipotetice de tipul „Ce ai face dacă ....” 

Exerciţiu / joc de rol / studiu de caz : Elevii au ocazia de a anticipa 

situaţii inconfortabile sau periculoase şi să se gândească la răspunsuri 

pentru dileme etice care le pot influenţa viaţa. 

Dezvoltare socială: vizează dezvoltarea abilităţilor care să-i ajute pe elevi să devină mai 

competenţi social. 

Teme propuse Activităţi orientative 
Relaţii interpersonale 

Prieteni 

Lucru în echipă 

Comunicare 

Managementul conflictelor 

Stereotipuri şi discriminare 

Exerciţii de intercunoaştere: Elevii şi profesorii îşi pot începe ziua 

salutându-se, împărtăşindu-şi sentimentele şi realizările, stabilesc 

regulile din clasă, se joacă împreună. Sentimentul de apartenenţă la o 

familie, încredere creează un climat mult mai confortabil. Elevii se 

simt mai capabili să îşi asume riscuri şi să caute ajutor atunci când ei 

nu înţeleg ceva. Acest lucru implică ascultare, abilităţi de vorbire şi 

răbdare. 

Amenajare mediu de învăţare: Dezvoltarea unor mijloace 

suplimentare de comunicare între elevi, elev – profesori-părinţi (spaţii 

de afişare, postere, pliante, revistă) 

Joc de rol: Demonstrarea abilităţii de primire şi oferire de feedback în 
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diferite situaţii cu personalul şcolii. 

Dramatizare: Scenete despre diferite grupuri culturale în care sunt 

evidenţiate stereotipurile, tipurile de discriminări la care sunt supuse 

şi să propună strategii pozitive de ameliorare.  

Orientare spre carieră: se adresează abilităţilor necesare participării la programele de 

educaţie şi la planificarea carierei. 

Teme propuse Activităţi orientative 

Stil de învăţare 

Învăţarea prin cooperare 

Planificarea carierei 

Prevenirea abandonului şcolar 

Marketing personal 

Proiect: Crearea unei prezentări audiovideo cu satul sau comuna lor, 

elevii ar putea împărţi sarcinile de cercetare şi apoi să le reîmpartă în 

alte sarcini precum: scriere, grafică, imaginile care vor fi folosite. 

Studiu de caz: Grupuri mici de elevi pot fi desemnate să conceapă 

soluţii pentru probleme sociale precum: presiunea colegilor de a 

fuma, reforma în şcoală. 

Apoi, în grupul mare sunt aduse concluziile fiecărui grup mic. 

Exerciţiu: Identificarea tipurilor de profesii existente în comunitate/ 

regiune. 

Interviu: Întâlniri cu invitaţi din diferite domenii care pot oferi 

informaţii despre oportunităţi de educaţie şi carieră (AJOFM) 

Exerciţii: Ce mă poate ajuta în alegerea carierei? De ce anume am 

nevoie pentru continuarea studiilor? 

Dezbatere: Carieră sau familie? Viaţă personală sau viaţă 

profesională? 

Lucru în grup: Analiza diferitelor anunţuri cu locuri de muncă din 

ziare. 

Simularea interviurilor de angajare, pe baza CVurilor completate. 

Activitate extracurriculară, concurs: „Dezvoltarea unui plan de 

carieră” (paşi de acţiune, obiective pe termen scurt/lung, resurse 

necesare, timp necesar). 

Vârste şi familie: construiesc o imagine despre diferite vârste şi despre modificarea 

rolurilor pe parcursul vieţii în vederea pregătirii elevilor pentru responsabilităţile vieţii de adult, 

cu accent pe rolurile părinţilor. 

Teme propuse Activităţi orientative 

Tipuri de familie 

Copii–adolescenţi –adulţi. 

Sarcină. Îngrijirea copilului. 

Schimbări de-a lungul vieţii. 

Parteneriat în viaţa de familie. 

Stereotipuri de gen. 

Interviuri cu invitaţi de diferite vârste. 

Activitate extracurriculară: Vizite la creşe, grădiniţe, cămine de 

vârstnici. 

Exerciţiu: Realizarea listei de costuri pentru îngrijirea unui nou-

născut. 

Exerciţii: Îmi plac schimbările din viaţa mea? Ce doresc să schimb şi 

ce nu doresc să schimb? Cum reacţionez când ceilalţi îmi 

propun/impun schimbări? Cum m-am adaptat ultimei schimbări? 

Dramatizare: Scenete pe tema violenţei în familie, a rolurilor din 

familie. 

Acest set de teme şi activităţi propuse pot să fie incluse în activităţile didactice propriu-zise, 

precum şi prin activităţi extra curriculare realizate la nivelul şcolii şi al comunităţii. Ceea ce este 

foarte important este faptul că ceea ce se învaţă se aplică în contexte de viaţă reală începând cu 

mediul real al şcolii care se construieşte pe baza valorilor şi principiilor manifestate în semnale 

vizibile. 

Atunci când specialiştii au ridicat problema evaluării abilităţilor de viaţă, au considerat că 

pentru o mai bună înţelegere a acestui proces, este importantă analiza mediului şcolar, a culturii 

organizaţiei şcolare. Această analiză poate fi realizată pe trei niveluri, astfel (Schein, 1992): 

1. produse (spaţiul fizic, produse artistice, colaje, mesaje scrise). Acest prim nivel include 

de fapt, tot ceea ce poate vedea, auzi şi simţi o persoană care intră prima dată în spaţiul şcolii. Din 

experienţele personale ştim ce importantă este...prima impresie. De aceea, indiferent ce modul 

aplicaţi, propuneţi elevilor să intervină şi asupra spaţiului din clasă sau din holul şcolii. 
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2. valori (filosofia şcolii, misiunea şi viziunea, ceea ce transmite idei despre ce vor oamenii 

să reprezinte şcoala). Regulile derivă tocmai din valorile şcolii şi servesc ca direcţii de 

comportament pentru cei care lucrează şi învaţă în şcoală. Alcătuiţi împreună cu elevii participanţi 

un cod cu valori / reguli pe care să le prezentaţi celorlalţi cât mai atrăgător, sub forma unui afiş, 

colaj, pliante, mesaje pe tricouri etc. 

3. principii (standardele, credinţele care sunt integrate şi recunoscute în comportamente). 

Este vorba despre acele principii pe care şcoala nu le încalcă şi nici nu le supune dezbaterilor sau 

negocierilor. 

Organizaţi în şcoală împreună cu alte cadre didactice o zi specială a şcolii, dedicată unui 

eveniment (ziua mondială a sănătăţii) sau inventată (de exemplu, ziua părinţilor sau a bunicilor 

etc.). 

Contează ca aceste trei niveluri să se îmbine armonios astfel încât mesajele cu privire la 

valorile şcolii să fie vizibile oricărui trecător prin produse de calitate. De calitatea integrării celor 

trei niveluri, putem spune că depinde calitatea serviciilor de educaţie oferite de şcoli, indiferent că 

sunt din mediul rural sau din mediul urban. 

Mai trebuie menţionată o concluzie cu privire la dezvoltarea culturii organizaţionale şcolare: 

schimbările intervin oricum, rămâne doar să acceptăm ideea că schimbarea este singura 

constantă din viaţa noastră! 

 

Sarcină de lucru individual, teme de reflecţie, evaluare şi autoevaluare: 

Sarcini: 

1. Exerciții de determinare: a) abilitățior sociale; b) calități sociale 

 

 

 
 
 
Raspunsuri la întrebarile exercitiilor:  
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Exercitiul 1- Ablitatile sociale reprezinta capacitatea de a discuta cu alte persoane fara a 
provoca un conflict. 

Exercitiul 2- 1. Nu; 2. Nu. 
2. Reflecție personală. Abilități de viață formate la elevii din clasele primare 

Studiați textul Categorii de abilităţi, considerate de bază pentru tinerii secolului 21, 
disponibil la http://www.portal-stat.admin.ch/deseco/index.htm 

Clarificați impactul  acestora prin prisma actelor de politici educaționale actuale în RM în 
direcția de formare socială a elevilor din clasele primare 

Pagină metodică 

 

Ghidul dezvoltării abilităţilor sociale 

*Asiguraţi-vă că elevii vor vorbi şi vor fi oneşti faţă de sentimentele lor. Spuneţi-le că dacă 

ei trăiesc sentimentele de: a fi urâcios, duşmănos, violent, invidios, distructiv, dureros, dăunător, 

răzbunător este în ordine să vorbească despre ele. 

*Deschideţi activitatea cu destinderea atmosferei, prin găsirea unor răspunsuri rapide la 

întrebări de genul: Câţi ochi ai? Câţi ochi am? Câte scaune sunt în cameră? Câţi dintre noi sunt goi 

chiar acum?, Cine bea sucuri naturale?, Câţi Euro ai în cont? Cui îi place violenţa?, etc. Folosiţi 

umorul! Întrebaţi-i cum se simt! Ce emoţii au când au confl icte? Ajută-i să găsească cele mai 

acurate, cele mai precise „cuvinte care să exprime emoţii, sentimente.” Cereţi-le să conştientizeze 

ce anume îi face să se simtă mai bine. 

*Daţi-le ocazia să deţină controlul în spaţiul clasei: întrebaţi-i unde doresc să se aşeze, 

sugeraţi-le că se pot aşeza pe scaunul vostru, pe catedră, pe jos, acolo unde se simt confortabil. În 

mod frecvent, întrebaţi elevii cum se simt când iau note mari/mici, când colegul/colega ia note mai 

bune/rele decât ei, când un coleg suferă sau este fericit, folosind ghidul alfabetizării emoţionale (3 

propoziţii). 

*Amintiţi-le că dacă ei se afl ă în conflict, simt o anume suferinţă emoţională. Sarcina 

principală este de a reduce durerea, suferinţa, să-i ajutaţi să se simtă bine, relaxaţi. 

*Invitaţi elevii să participe la sesiuni de învăţarea tehnicilor de negociere a conflictelor. 

*Oferiţi premii, recompense şi sancţiuni deopotrivă (disciplina pozitivă). Spuneţi-le că 

obiectivele activităţii investighează emoţiile trăite. Întrebaţi elevii în ce măsură s-au simţit înţeleşi, 

temători, speriaţi, agresaţi, atacaţi, judecaţi, moralizaţi, pedepsiţi, prin acordarea de valori de la 1 

(minim) la 10 (maxim). 

*Îmbunătăţiţi motivaţia elevilor şi implicarea lor (contracte, angajamente). 

*Când le transmiteţi opiniile voastre nu le arătaţi dezaprobare, faptul că sunteţi şocaţi de 

ideile lor. 

*Nu judecaţi sau invalidaţi ceea ce afirmă elevii. Fiţi deschişi! 

*Nu adăugaţi fricile, frustrările, temerile, starea de stres sau disconfort în relaţia cu elevii 

prin încercarea de a păstra controlul asupra comportamentelor lor, spunând: „Priveşte-mă în ochi 

sau cu atenţie când vorbesc cu tine!”, „Încetează să te mai joci cu părul!”, „Ridică-te, atunci când 

mi te adresezi!” 

*Focalizaţi-vă pe aspecte pe care fiecare le agreează! (pasiuni/ hobby-uri, activităţi 

preferate) Nu-i judecaţi când exprimă ceea ce simt! 

*Acordaţi feedback specific, în funcţie de ce simte şi cum se comportă fiecare. Identificaţi 

şi apreciaţi cel mai mic progres. 
 

Activităţi de dezvoltare a abilităţilor sociale/emoţionale și de viață la elevi (cl. I-IV) 

 

În zbor deasupra localităţii 

Obiectivele activității: 
La finele acestei activităţi copiii vor fi capabili:     

- să schiţeze o hartă a localităţii; 

- să identifice locurile sigure şi nesigure ale drumului spre şcoală; 

 

http://www.portal-stat.admin.ch/deseco/index.htm
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- să determine persoanele / instituţiile la care pot apela în caz de necesitate. 

Cuvinte-cheie utilizate: localitate, zbor, înălţime, stradă, drum, traseu, a marca, sigur, nesigur, 

siguranţă, securitate. 

Materiale: creioane colorate, carioca, acuarelă şi foi de hîrtie. 

Agendă Timp estimativ 

1. Desenarea hărţii localităţii de la înălţime 20 min. 

2. Identificarea locurilor sigure şi mai puţin sigure în drum spre grădiniţă 5 min. 

 Reflecţie şi evaluare 10 min. 

 Total 35 min. 

Desfăşurare: 

1. „Harta localităţii" 
- Întrebaţi copiii ce îşi amintesc din discuţiile anterioare despre localitatea în care trăiesc. Spuneţi-

le să-şi imagineze că sunt o pasăre sau un avion care zboară deasupra localităţii lor. Ce văd de la 

înălţime? Case? Copaci? Acoperişurile clădirilor? Magazine? Străzi? 

- Oferiţi-le materiale şi rugaţi-i să deseneze strada pe care locuiesc, să adauge apoi străzile 

alăturate pînă vor obţine imaginea întregii localităţi de la înălţimea zborului lor. Alternativ, copiii pot 

folosi plastilină şi orice obiecte la îndemînă: cutiuţe, crenguţe uscate, hîrtie colorată, pene etc. Ei 

pot lucra individual sau, dacă doresc, cei care locuiesc aproape unii de alţii se pot uni în grupuri mici 

pentru a realiza harta localităţii. 

2. „Locurile sigure şi nesigure din localitate"  

- Rugaţi copiii să traseze calea pe care o parcurg de acasă pînă la şcoală. 

- Propuneţi-le să se gîndească şi să marcheze locurile sigure şi pe cele mai puţin sigure. 

Sfaturi practice 
Înainte de a le propune copiilor să deseneze localitatea de la înălţime, organizaţi o plimbare cu ei 

prin spaţiul din preajma grădiniţei. Rugaţi-i să observe străzile, clădirile şi alte detalii. 

Reflecţie şi evaluare: 
Oferiţi-le copiilor posibilitatea să-şi expună desenele şi să povestească cum văd ei localitatea 

de la înălţimea unui zbor de pasăre. 

- Toţi văd la fel localitatea? De ce da? De ce nu? 

- Prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc desenele? 

- Ce face ca anumite locuri să fie sigure? 

- De ce unele locuri sunt mai puţin sigure? 

- Ce putem face pentru a ne simţi în siguranţă cînd venim la şcoală sau plecăm acasă? 

Variante: 

- Copiii pot desena doar curtea sau cartierul / mahalaua în care locuiesc. Ce ar vedea o 

pasăre? Rugaţi-i să deseneze casa lor, clădirile din jur. Dacă vor, pot adăuga detalii ca scrînciobul, 

animalele domestice, gardul, treptele, cărăruşa, maşinile, indicatoarele rutiere, semafoarele, 

oamenii. Pot scrie şi denumirile străzilor din preajmă. 

- Realizaţi împreună cu copiii o hartă a interiorului şi exteriorului grădiniţei. Ei vor marca 

sala festivă, terenul dejoacă, ospătăria, punctul medical etc. 

Sugestii aplicate pentru extinderea activităţii 

- Copiii se vor concentra asupra asigurării securităţii lor acasă, la şcoală şi în localitate. Ce 

lucruri nu prezintă pericol? De ce lucruri trebuie să se păzească? Cum o pot face? Ce persoane îi 

ajută să-şi asigure securitatea? Implicaţi copiii în crearea unui poster intitulat Cum să-mi asigur 

securitatea, ilustrînd lucrurile pe care le pot face pentru a evita anumite pericole. 

O mînă de ajutor 

Obiectivele activității: 
La finele acestei activităţi copiii vor fi capabili: 

• să înţeleagă noţiunea de ajutor; 

• să explice cum îi ajută pe cei din jur; 

• să aprecieze diversitatea umană văzînd cum unii oameni îi ajută pe alţii; 
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• să solicite ajutor în caz de nevoie. 

Cuvinte-cheie utilizate: ajutor, familie, prieteni, comunitate, contur. 

Materiale: foi pentru desen şi materiale de colorat, bandă adezivă. 

Agendă Timp estimativ 

1. Clarificarea noţiunii de ajutor 5 min. 

2. Desenarea mîinilor care ajută alţi oameni 15 min. 

3. Reflecţie şi evaluare 15 min. 

 Total 35 min. 

Desfăşurare: 

1. „Ce este AJUTORUL" 
Iniţiaţi o discuţie întrebînd copiii: „Ce înseamnă ajutor / a ajuta? Ce faceţi ca să vă ajutaţi 

unii pe alţii la grădiniţă? în familie?între prieteni? De ce au nevoie oamenii de ajutor?". 

2. „Ajutorul DESENAT" 
Distribuiţi-le copiilor cîte o foaie şi alte materiale pentru desenat. 

Spuneţi-le să pună o mînă pe hîrtie, iar cu alta să-i traseze conturul. Dacă simt nevoia, pot 

lucra împreună cu un partener pentru a se ajuta reciproc să traseze conturul mîinii. Apoi, fiecare 

va alege culoarea potrivită pentru a colora amprenta. Pe spaţiul rămas, copiii vor desena sau vor 

scrie cuvinte despre felul în care aceste mîini ajută alţi oameni. 

Afişaţi în sală toate „mîinile de ajutor”. 

Reflecţie şi evaluare: 
Acordaţi-le copiilor timp să-şi prezinte desenele, apoi discutaţi cu ei despre diferitele metode 

prin care oamenii şi comunităţile se ajută reciproc: 

- Pe cine ajutaţi voi? 

- Cum îi ajutaţi? 

- Pe cine aţi mai putea ajuta? (Gîndiţi-vă la persoanele/fiinţele   din   curtea, 

mahalaua, strada, satul, comunitatea voastră.) 

- Ce este o comunitate? 

- Cum se pot ajuta oamenii dintr-o comunitate unii pe alţii? 

- Cum se pot ajuta comunităţile între ele? 

- Cum puteţi cere ajutor din partea cuiva? 

Variante: 
Puteţi plasa o coală mare de hîrtie pe podea, în mijlocul camerei. Toţi copiii vor lucra 

concomitent, fiecare lăsîndu-şi amprenta unde va dori pe această coală. 

Amprentele pot fi lăsate şi pe o bucată de plastilină. Astfel ele vor putea fi păstrate în grupă 

sau în familie. 

Propuneţi-le copiilor să exerseze modalităţi de a solicita ajutor de la diferite persoane (părinţi, 

vecini, prieteni, poliţist, vînzător, cineva necunoscut etc.) în diferite situaţii: incendiu, boală, conflict, 

pierderea unui lucru, indispoziţie etc. 

Sugestii aplicate pentru extinderea activităţii 

Propuneţi-le copiilor să traseze conturul mîinii unor adulţi (educatori, părinţi, asistenţi 

medicali, bucătari, personal de serviciu, şoferi, voluntari etc.) şi să-i intervieveze cu privire la 

modul în care ajută copiii. 

Ajutor, am nevoie de cineva 

Obiectivele activității: 
La finele acestei activităţi copiii vor fi capabili: 

• să analizeze varietatea de situaţii în care ar putea avea nevoie de ajutor; 

• să identifice locurile şi oamenii care le pot acorda ajutor şi asistenţă; 

• să înţeleagă că şi ei pot fi o sursă de ajutor pentru alţii. 

Cuvinte-cheie utilizate: situaţie, ajutor, susţinere, sfat, probleme, prieteni, vecini, profesori, 

telefon, linie fierbinte, grupuri de voluntari. 

Materiale: creioane colorate, carioca, acuarelă, foi şi bandă adezivă. 

Agendă         Timp estimativ 
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1. 

 

 

Identificarea situaţiilor în care copiii au avut nevoie de ajutor sau 

susţinere 

5 min. 

 

 

 

 

 

2. Crearea galeriei persoanelor care pot veni în ajutor 20 min. 

3. Reflecţie şi evaluare 10 min. 

 Total 35 min. 

Desfăşurare: 

1. „Cînd am avut nevoie de ajutor?" 
Formaţi grupuri mici de 4-5 persoane prin oricare dintre modalităţile cunoscute. 

Rugaţi copiii să-şi amintească diferite situaţii în care au avut nevoie de ajutor sau de susţinere. 

Încurajaţi-i să examineze o arie extinsă de situaţii, de la cazurile în care s-au rătăcit într-un magazin, s-au 

certat cu un prieten şi cearta a degenerat în bătaie pînă la situaţii mai puţin dramatice, ca rezolvarea 

unui puzzle sau a unei probleme din tema pentru acasă. În ce alte situaţii ar mai putea avea nevoie de 

ajutor? 

Sfaturi practice: Acordaţi-le tuturor copiilor posibilitatea să vorbească. Stimulaţi-i, îndeosebi, 

pe cei timizi şi retraşi. Nu comentaţi situaţiile, pur şi simplu ascultaţi-i. Aveţi grijă ca şi copiii să se asculte 

reciproc. 

2. „Galeria ajutoarelor" 
Rugaţi copiii să se gîndească individual la oamenii care îi ajută să-şi păstreze sănătatea şi să 

fie în siguranţă. îndemnaţi-i să ia în considerare atît persoanele pe care le cunosc cît şi persoanele pe 

care nu le cunosc, dar menirea lor este de a ajuta într-un mod sau altul. Oferiţi-le materiale pentru a 

desena aceste persoane.  

Creaţi Galeria persoanelor care ne pot ajuta pentru a fi afişată în clasă sau în şcoală. 

Reflecţie şi evaluare: 
Solicitaţi-le copiilor să formeze un cerc şi iniţiaţi o discuţie cu toată grupa despre diferiţii oameni 

care ne ajută şi despre modul în care o fac. 

- În ce situaţii avem nevoie de ajutor? 

- Cum pot fi evitate unele situaţii riscante? 

- Cui ne adresăm în primul rînd cînd avem nevoie de ajutor? 

- Unde putem merge cînd avem nevoie de ajutor?  

- Care alţi oameni ne mai pot ajuta cînd avem o problemă? 

- Cum putem găsi o persoană de încredere cu care să vorbim cînd avem nevoie de ajutor? 

- Care sunt persoanele care pot avea nevoie de ajutorul şi susţinerea noastră? 

- Cum le putem ajuta? (încurajaţi copiii să numească situaţii în care pot acorda ei înşişi suport 

altora.) 

- Cum le putem arăta acestor persoane că ne pasă de ele şi că am dori să le ajutăm? 

 Sugestii aplicate pentru extinderea activităţii 

Rugaţi copiii să formuleze idei practice relativ uşor de realizat privind felul în care îi pot ajuta 

pe cei din jur atunci cînd aceştia au nevoie. Înmînaţi-le certificate Azi am făcut un lucru bun copiilor care 

s-au abătut de la programul lor pentru a ajuta pe cineva din clasă sau şcoală. 

Cupoanele voluntarilor 

Obiectivele activității: 
La finele acestei activităţi copiii vor fi capabili: 

- să explice ce este munca voluntară; 

- să înţeleagă necesităţile oamenilor asistaţi de voluntari; 

- să manifeste angajament pentru a face lucruri bune. 

Cuvinte-cheie utilizate:  cupon, voluntar,  lucruri  bune,  a avea nevoie,  ajutor, 

angajament. 

Materiale: foi albe sau colorate, materiale de colorat, foarfece, perforator, dantelă. 

Agendă Timp estimativ 

1. Identificarea persoanelor care ar avea nevoie de ajutorul 

voluntarilor şi a necesităţilor acestor persoane 

5 min. 
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2. Confecţionarea cupoanelor pentru lucruri bune 15 min. 

3.  Reflecţie şi evaluare 15 min. 

 Total 35 min. 

Desfăşurare: 

1.  „Cine are nevoie de ajutorul nostru?" 
Întrebaţi copiii dacă au auzit vreodată cuvîntul voluntar şi dacă îi ştiu sensul. Spuneţi-le că 

voluntar este persoana care face ceva de bunăvoie şi dezinteresat (adică fără a primi vreo 

recompensă bănească) în beneficiul altcuiva sau al întregii comunităţi. După ce aţi clarificat 

noţiunea, spuneţi-le că oricine poate deveni voluntar, inclusiv ei! 

Rugaţi copiii să facă o listă sau să deseneze oameni cunoscuţi care ar necesita ajutorul 

voluntarilor. Cine ar avea nevoie de o mînă de ajutor în familia lor, printre vecini sau la grădiniţă? 

Ce fel de asistenţă ar necesita fiecare dintre aceştia? Posibil, un vecin are nevoie să i se aducă 

produse alimentare. Altcuiva, care este bolnav sau singur, i-ar plăcea să i se facă o vizită. Ce lucruri 

bune ar putea face copiii acasă sau la grădiniţă? 

Puteţi face o listă cu răspunsurile copiilor pe tablă sau pe o coală mare de hîrtie. 

2. Cupoanele voluntarului 
Anunţaţi copiii că în continuare vor crea cupoane pentru lucruri bune. 

Daţi-le hîrtie colorată şi foarfece pentru a tăia şi a decora cupoane pentru fiecare persoană din 

lista lor. Apoi, copiii vor scrie sau vor desena pe aceste cupoane sarcinile. Cînd sunt gata, cupoanele 

pot fi perforate şi prinse cu dantelă. Ele pot fi păstrate într-o cutie specială (care poate fi confecţionată 

sau decorată de copii) sau purtate la gît. 

Sfaturi practice: Încurajaţi copiii să facă voluntariat completînd toate cupoanele confecţionate 

pentru a arăta că le pasă de alţii. Familia, vecinii sau educatorii vor aprecia pozitiv cupoanele şi 

lucrurile pe care le pot face copiii pentru ei. Ulterior, se pot confecţiona şi alte cupoane. 

Reflecţie şi evaluare: 
Iniţiaţi o discuţie folosind următoarele întrebări: 

- Cine sunt persoanele care au nevoie de ajutorul vostru? 

- Ce aţi putea face pentru a le ajuta? 

- Cum altfel aţi putea acorda o mînă de ajutor acasă, la şcoală sau în comunitate? 

Așadar, în şcoală, consilierii au responsabilitatea de a organiza cursuri de formare a unor 

seturi comportamentale educative la părinţi. Cîteva repere ale activităţii în domeniul consilierii 

psihologice în educaţie sunt redate în pagina metodică a suportului a unitatea dată. 

Identificarea nevoilor de formare a părinţilor şi de motivare a articipării se realizează prin: 

- prezentarea ofertei de cursuri, 

- expunerea opţiunilor de formare (fiecare părinte notează pe o fişă opţiunea), 

- prezentarea compunerile elevilor, 

- discuţii interactive colective sau individuale pe teme precum: „Familia mea", 

„Responsabilităţile mele în familie", „Timpul petrecut cu familia mea", etc. 

Ghidul cadrelor didactice pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale 

*Integraţi activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale în programul zilnic 

şcolar. (de exemplu, emoţiile zilei, lucru în echipă în rezolvarea unei probleme) 

*Cercetaţi succesul unor programe de dezvoltare socială şi emoţională (de ex. 

autocunoaşterea, luarea deciziilor, rezolvarea de probleme, rezolvarea creativă a conflictelor, 

comunicarea, etc.) şi discutaţi cu colegii de cancelarie despre consecinţele pozitive ale 

implementării acestora. 

*Demonstraţi elevilor dvs. un comportament inteligent social şi emoţional. 

*Participaţi la forumuri, conferinţe, întâlniri cu specialişti, discuţii pe Internet pe tema 

dezvoltăriisociale şi emoţionale. 

*Promovaţi în clasă activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale, folosind 

mijloacele TIC: jocuri pe computer şi video. 
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*Fiţi receptivi(e) la momentele care se întâmplă în clasă în mod natural: momentele când 

observaţi schimbarea stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele de grijă faţă de ceilalţi, respectul, 

atenţia.  

*Valorizaţi inteligenţa socială şi emoţională a elevilor dvs. ca fiind mult mai importantă 

decât dezvoltarea lor cognitivă.  

*Încurajaţi exprimarea impresiilor despre abilităţilor emoţionale şi sociale dezvoltate în 

clasă! De exemplu: un afişaj despre vocabularul emoţiilor, un afişaj cu complimente adresate de 

elevi între ei, de elevi profesorilor, sau probleme despre care ei doresc să vorbească şi răspunsuri 

la acestea.  

*Verificaţi împreună cu alte cadre didactice din şcoală strategiile folosite la clasă în lucrul 

cu elevii pentru susţinerea competenţelor sociale şi emoţionale.  

*Ţineţi un jurnal în care să reflectaţi asupra emoţiilor dvs. şi încurajaţi-i pe copiii cu care 

lucraţi să aibă o astfel de activitate pentru monitorizarea emoţiilor, atât cele pozitive, cât şi cele 

negative. 

*Informaţi-vă despre resursele existente (centre pentru educaţie emoţională şi socială, cărţi, 

reviste de specialitate, pagini WEB, pliante, cursuri de formare) pe tema dezvoltării sociale şi 

emoţionale. 

*Oferiţi ajutor elevilor în evaluarea emoţiilor şi sentimentelor: învăţaţi-i să clasifice 

cuvintele care denumesc emoţii, să găsească cuvinte pentru emoţii, începeţi prin exprimarea 

emoţiilor, discuţii despre sentimente. 

*Acordaţi oportunitatea de a alege: laudă-i pentru deciziile luate, întreabă-i cum pot fi ajutaţi 

pentru a veni în rezolvarea nevoilor lor, dar nu insista cu această cerere. 

*Respectaţi sentimentele elevilor: întreabă-i cum se simt, întreabă-i ce îşi doresc înainte de 

a acţiona, gîndeşte-te ce îţi propui prin activităţile de învăţare să simtă elevii, ce sentimente creează 

un mediu pozitiv de învăţare. 

*Validaţi sentimentele acceptă sentimentele lor, arată înţelegere, empatie, grijă şi respect, 

atenţie, oricare ar fi problema, nu uita că întotdeauna prima dată este de dorit să validezi 

sentimentele. Împuterniciţi-i! (în limba engleză, „empowerment”): întreabă-i cum se simt şi ce ar 

fi necesar pentru a se simţi mai bine, învaţă-i să rezolve singuri problemele folosind empatia, 

compasiunea şi respectul mutual pentru sentimentele altora. 

*Evitaţi etichetările şi judecăţile critice: subiectele ca find bune/rele, drăguţe/grosolane, 

frumoase/ urâte, etc., evită „trebuie”, întrebarea „de ce?” 

*Identificaţi zilnic acele exerciţii prin care aţi putea să lucraţi asupra emoţiilor elevilor. 

Diagnosticaţi starea emoţională a elevilor la început de zi sau pe parcursul zilei (în limba engleză, 

„ice breaking”, activităţi de dezgheţ). 

*Alocaţi timp pentru a vorbi despre emoţiile/sentimentele asociate situaţiilor de învăţare. 

Discutaţi cu elevii despre responsabilitatea emoţiilor (reacţii, consecinţe). 

Ghidul elevilor pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale 

*Ţineţi un jurnal care ajută la creşterea conştiinţei de sine şi autoreflecţiei, despre valorile 

personale şi eşecuri/succese. Folosiţi monologul pentru a vă încuraja, fiţi pentru voi cel mai bun 

prieten, nu cel mai aspru critic. 

*Încurajaţi prietenii voştri să vă spună punctele lor de vedere pentru problemele pe care le 

aveţi. Fiţi conştienţi de “butonul” (situaţii, persoane, lucruri, cuvinte) care declanşează supărarea, 

furia, mânia şi de modalităţile prin care acestea pot fi transformate. Fiţi atenţi la strategiile pe care 

le folosiţi pentru a vă calma şi a vă schimba dispoziţiile din negative în pozitive. 

*Găsiţi oportunităţi pentru a coopera şi angaja în colaborarea cu colegii voştri. Ascultaţi-vă 

intuiţia: când eşti cu un prieten sau o persoană semnificativă, iar tu ai curajul să spui că ceva acolo 

este greşit, nu ezita să afirmi acest lucru. Rezistaţi presiunii grupului, fiţi asertivi! Fiţi receptivi la 

nevoile voastre sociale şi emoţionale! Observaţi şi notaţi locurile şi persoanele care vă determină 

să trăiţi şi să simţiţi emoţii pozitive sau emoţii negative.  

Ghidul părinţilor pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale. 
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*Începeţi educaţia emoţională a copilului încă de la naştere (chiar şi înainte). Manifestaţi 

atenţie, grijă şi respect faţă de nevoile sociale şi emoţionale ale copiilor dvs., astfel încât tranziţia 

către adolescenţă să se facă mult mai uşor. 

*Participaţi la întâlniri, discuţii de grup, workshopuri, discuţii online, chat pe tema 

dezvoltării sociale şi emoţionale. 

*Fiţi un model pentru copil din punct de vedere al manifestării abilităţilor emoţionale şi 

sociale, care să-i stimuleze comportamentul emoţional şi social. 

*Folosiţi un limbaj cu copilul care să implice: discuţii despre emoţii, descrierea emoţiilor.  

*Întrebaţi-l cum se simte, învăţaţi-l că poate avea mai multe sentimente în acelaşi timp. 

*Încurajaţi efortul copilului pentru îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale. 

*Folosiţi momentele naturale care se întâmplă zilnic, ca „momente de învăţare”, în care 

puteţi discuta despre diferite stări, dispoziţii. 

*Fiţi conştienţi că abilităţile emoţionale pot fi învăţate prin povestiri personale, evenimente 

zilnice, curente, discuţii despre filme sau pagini WEB. Recunoaşteţi şi vorbiţi despre 

comportamentele emoţionale, sociale din mass media. Ţineţi un jurnal care vă ajută să deveniţi 

mai reflexiv asupra emoţiilor personale şi încurajaţi copilul să facă la fel. 

*Achiziţionaţi jucării şi produse pentru copii care să-i ajute la dezvoltarea competenţelor 

emoţionale şi sociale. 

 

Jurnal de curs 

Ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………………… 

Ce aplic 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………….... 

 

Unitatea 4. Managementul gestionării problemelor de comportament la elevii din clasele 

primare 
4.2. Specificul comunicării cu părinții elevilor din clasele primare 

4.2.1. Repere conceptuale: parteneriat, parteneriat educațional, parteneriat școală-familie; 

părinte, parentalitate, pedagogizarea părinților, competențe parentale, educația părinților 

4.2.2. Specificul colaborării școală-familie în procesul de parteneriat educațional. Specificul 

procesului de educație a părinților 

4.2.3. Modele de implicare a părinţilor în actul educațional școlar. Impactul implicării 

părinților asupra rezultatelor școlare ale elevilor 

4.2.4. Politici internaționale și naționale de promovare a  parteneriatului școală-familie 

4.2.5. Forme și modalități de dezvoltare a competențelor parentale la părinți prin implicare în 

viața școlii 

4.3. Disciplină-disciplinare. Probleme de disciplină. 

4.4. Gestionarea comportamentelor problematice ale elevilor. Strategii de modificare a 

comportamentelor problematice 

 

4.1. Timpul liber al elevilor în școlă. Suplinirea timpului liber al elevilor în plan 

curricular și extracurricular 

După I. Bontaş (2001) timpul liber ar trebui să devină o dimensiune reală, valoroasă şi 

eficientă a împlinirii elevante a vieţii omului şi nu în sensul de a fi irosit, de a fi folosit la întîmplare 

fără nici un ţel şi nici în sensul de a fi folosit numai pentru destindere, distracţii, divertisment etc. 

În literatura de specialitate sînt prezentate diverse modele orientative ale structurării 

bugetului de timp pentru 24 de ore. Noi am selectat modelul cu o medie statistică săptămînală (6 

zile lucrătoare), care este structurat astfel: 4-6 ore pentru activităţi didactice/ curriculare obligatorii 

conform orarului (în funcţie de ciclul şcolar); 4-5 ore pentru studiul individual (cu manualul, cu 

cartea, în bibliotecă, pregătirea temelor pentru acasă etc.); 3-6 ore de odihnă activă (scurte 
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plimbări, activităţi cultural-artistice, sportive, de divertisment etc.); 2-3 ore pentru rezolvarea 

problemelor gospodăreşti (masa, ordine în curtea şcolii, în casă, deplasări etc.) şi 7-8 ore pentru 

somn. 

Modelul bugetului de timp este necesar pentru buna organizare şi proiectare a activităţii şi 

vieţii populaţiei şcolare.Fără o programare în timp a activităţii şi vieţii elevilor nu poate fi vorba 

de o pregătire eficientă a lor pentru integrarea în comunitate. Această programare însă trebuie să 

aibă un caracter dinamic, flexibil şi creativ, care ar oferi posibilitatea remodelării, în funcţie de 

tipul şcolii, a obiectivelor ei fundamentale, potrivit ciclurilor şcolare, condiţiilor concrete ale 

etapelor de activitate curriculară şi ex-tracurriculară a elevilor, zilelor de odihnă şi vacanţelor 

şcolare. 

Aşadar, timpul liber în bugetul general de timp şcolar este perioada ce-i rămîne 

elevului după îndeplinirea activităţilor curriculare obligatorii prevăzute de orar. 

Ca sugestie metodică în direcţia dată, pornind de la ideea că trebuie să realizaţi un parteneriat 

autentic cu elevii clasei, solicitaţi-le părerile cu privire la organizarea activităţilor educative: 

ședința de clasă, activitatea extracurriculară, grup cu program prelungit, meditaţia didactică. 

Înainte de realizarea acestei idei, este bine să organizaţi o activitate ce i-ar face pe elevi să 

se simtă în largul lor, lucrînd în echipe a cîte 2-3 persoane, aşa încît se convingă de faptul că 

părerea lor contează, că aportul fiecăruia este important pentru întregul colectiv. 

După realizarea acestei activităţi, elevii vor fi capabili: - să identifice rolul lor în buna 

organizare a timpului liber; - să se pătrundă de simţul responsabilităţii pentru activităţile în care 

sînt antrenaţi;- să gîndească critic şi să lucreze creativ. 

Algoritmul activităţii:  

 Împărţiţi elevii în grupe de 4 sau 6, dînd fiecărei echipe cîte o fişă de lucru "Ce ai 

face tu?". 

 Fiecare echipă pune în discuţie coordonatele indicate în Fişa de lucru. Urmează 

dezbateri cu privire la: dacă este bine plasată în timp coordonata respectivă; ce simte 

respectivul elev cînd se apropie ora desfăşurării ei; ce ar schimba el în conţinutul 

activităţii date. 

 După ce s-au încheiat discuţiile şi s-au scris notiţe pe o fişă suplimentară, va fi 

completată fişa de lucru a elevului. 

 După ce toate grupele au completat Fişa de lucru a elevului, fiecare echipă deleagă 

un lider, desemnat de către membrii ei anterior, pentru a prezenta clasei opiniile lor. 

 Fişele de lucru ale elevilor, cu sugestiile lor fixate, sînt adunate de către educator şi 

el va ţine cont de ideile expuse în procesul proiectărilor educative operaţionale. 

Fişa de lucru a elevului 

Echipa nr. _______  Data__________________ 

Coordonate ale bugetului general de timp Opiniile mele 

    1.   

2.  

3.  

4.  

Timpul liber trebuie să le ofere elevilor posibilitatea de a opta pentru activităţi la alegerea 

lor. 

Ioan Jinga consideră că autodeterminarea activităţii, a preocupărilor din timpul liber implică 

o opţiune pentru o anumită activitate, o decizie care reprezintă debutul unei activități  pe care 

individul o va desfăşura. 

Funcţiile timpului liber: 
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 Funcţia de informare — să contribuie la îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe şi 

informaţii din domeniile ştiinţei, tehnicii, culturii, artei, literaturii, managementului 

etc.  

 Funcţia de formare-dezvoltare — să stimuleze dezvoltarea intelectuală, gîndirea 

critică, gîndirea creatoare, inteligenţa, spiritul novator; să cultive talente, valori 

morale, spiritul de cooperare şi cel întreprinzător etc.  

 Funcţia de destindere-recreere.  

 Funcţia de divertisment-distracţie.  

Autorul Ioan Jinga consideră că educaţiei elevilor pentru timpul liber trebuie să i se acorde 

o atenţie deosebită, în acest scop urmărindu-se atingerea acestor obiective: 

- cunoaşterea şi însuşirea diverselor modalităţi de organizare şi petrecere a timpului liber; 

- identificarea şi cultivarea corespondenţelor optime dintre interese, aptitudini, talente şi 

posibilităţi de exersare şi dezvoltare a lor; 

- iniţierea, susţinerea şi  dezvoltarea comportamentului ludic; 

- cunoaşterea unor modele şi tehnici de planificare a vieţii personale, în vederea dezvoltării 

sentimentului de satisfacţie a trăirii timpului; 

- formarea unui stil de viaţă civilizat; 

- cunoaşterea specificului naţional privind petrecerea timpului liber în vederea valorizării 

tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale; 

- identificarea surselor de stres şi a căilor de evitare a lor şi identificarea modalităţilor de 

relaxare; 

- cultivarea unei atitudini optimiste în viaţă. 

Activităţile desfăşurate în timpul liber în şcoala-primară urmează să corespundă intereselor, 

aptitudinilor şi înclinaţiilor elevilor; să fie îndrumate în mod competent de către învăţătorii-

manageri ai claselor de elevi. Ele vor fi concepute în bună măsură de către elevi, fapt care le va 

oferi prilejul să-şi îmbogăţească experienţa socială, să participe la realizarea propriei instruiri şi 

educaţii. 

Activităţile educative nu trebuie să repete manualul şi programa şcolară, ci să solicite 

participarea elevilor în funcţie de aptitudini, interese, dorinţe, sex, situaţie concretă etc., ceea ce 

favorizează individualizarea proceselor educaţionale. 

Realizarea obiectivelor generale ale educaţiei pentru timpul liber prevede particularizarea 

lor la nivelul primar, gimnazial şi liceal.  

În direcţia dată se poate folosi în practica educaţională conversaţia în cerc, ca pe o modalitate 

de lucru cu clasa, în timpul săptămînii, şi să se evalueze efectul şi eficienţa acesteia la sfîrşitul 

termenului stabilit.  

Deasemenea, în direcţia dată am selectat şi eşalonat exemple de teme ce pot fi discutate cu 

elevii aşezaţi în cerc: 

 Cel mai bun lucru pe care-1 fac în timpul liber...  

 Aş vrea să mă joc mai des...  

 Prietenul meu colecţionează...  

 Timpul liber îl folosesc pentru...  

 Într-o vacanţă sper să...  

 Timpul îmi poate fi prieten...  

 Timpul liber îmi poate fi duşman...  

 Pasiunile mele... 

 Stăpînul timpului meu liber este... 

 Timpul nu se mai întoarce... 

 Aş dori ca în timpul liber... 

 Nu-mi place cînd în timpul liber... 

 Activităţile impuse mă fac să simt că... 

 Mă întristez cînd înţeleg că am pierdut atîta timp... 
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Lipsa de programare sau programarea şi organizarea defectuoasă a bugetului general de timp 

le provoacă atît învăţătorilor, cit şi elevilor suprasolicitare, surmenaj, nervozitate, care se exprimă 

prin: stare de alarmă - lipsă de concentrare, iritabilitate, insomnii, erori frecvente; stare de agitaţie 

- tonus ridicat, pierdere a încrederii în forţele proprii şi în potenţialul elevilor; stare de epuizare - 

scădere vizibilă a capacităţii de lucru, apatie, indiferenţă şi chiar sindrom al depresiei. 

Măsuri prioritare adoptate ca timpul liber să contribuie din plin la formarea personalităţii 

elevilor : 

Elevul trebuie indrumat: să-şi construiască concepte fundamentale de timp; să se obişnuiască 

cu îndeplinirea regimului zilnic, ca mod de ordonare şi economisire a timpului; să se antreneze în 

diferite forme de odihnă activă, creativă, în aer liber; să-şi lărgească aria şi volumul de interese 

pentru lectură, pentru natură, pentru jocuri şi sport, pentru vaţa artistică şi socială; să-şi însuşească 

valorile de partucipare şi responsabilitate; să trăiească sentimentul apartenenţei şi bucuriei. 

Suplinirea timpului liber al elevilor în plan curricular și extracurricular 
Şedinţa cu clasa. 

Literatura de specialitate recomandă să se aloce în programul şcolar timp pentru o discuţie 

„fulger” cu clasa. Astfel de discuţii pot fi foarte eficiente nu numai pentru dezvoltarea capacităţilor 

de comunicare, ci şi pentru a întări relaţiile personale şi a contura sentimentul de identitate a 

clasei". 

Întîlnirile de acest fel pot avea loc în fiecare săptămînă, în pauze, sub diferite forme, în 

funcţie de abilităţile dirigintelui care facilitează discuţia.  

Dsfăşurarea acestora vizează un şir de cerinţe: 

- Durata unei adunări este de 5-10 minute.  

- Şedinţele trebuie planificate în mod chibzuit şi conduse, de regulă, de către diriginte. 

- Conţinutul acestor reuniuni poate fi legat de o temă care să acopere o perioadă de 3-4 

săptămîni; este de preferat ca ele să fie în relaţie cu lecţiile de dirigenţie. 

- Se pot aborda teme legate de probleme ale şcolii, clasei, comunităţii, ţării, lumii etc. 

- Stilul prezentării trebuie să varieze pentru a menţine interesul elevilor. Prelegerile vor fi 

evitate. 

- Pe lîngă prezentarea scurtă a unei teme /idei şi transmiterea unui mesaj, adunările cu elevii 

oferă un bun prilej de a face diferite anunţuri, a evidenţia succese ale clasei/şcolii/elevilor, a înmîna 

diplome sau a declara sancţiuni. 

- Vor fi relevate toate tipurile de realizări şi succese, nu numai cele la învăţătură: toleranţa, 

punctualitatea, sprijinul acordat celor din jur, performanţele sportive, artistice etc. 

- Cînd şedinţele vor deveni o obişnuinţă a vieţii clasei, atunci ele vor putea fi moderate de 

către unii elevi. Aceasta ar fi o bună ocazie de a dezvolta la elevi competenţele de adresare către 

un public larg. 

Literatura de specialitate (Ellie Keen, Anca Tîrcă) eşalonează o serie de reguli privind 

demararea acestora: 

- Adunarea în cerc: Formaţi un cerc perfect rotund şi explicaţi elevilor că trebuie să fie 

atenţi. 

- Stabilirea agendei de lucru: Menţionaţi obiectivele şi scopurile adunării. 

- Stabilirea regulilor desfăşurării întîlnirii: Stabiliţi şi reamintiţi elevilor regulile pentru 

discuţie ce au loc pe parcursul unei întîlniri de acest fel (nu întrerupem discursul nimănui, nu 

rîdem de ce spun ceilalţi colegi). 

- Identificarea partenerilor: Puneţi în perechi elevii ce vor discuta problema sau tema luată 

în considerare. 

- Punerea în discuţie a problemei: De exemplu, "Există voci care s-au plîns că în ultima 

vreme pe terenul de joacă e gălăgie. Ce putem face pentru a rezolva această problemă?". 

- Acordarea unui timp de gîndire individuală: Acordaţi copiilor un minut de linişte/ tăcere 

în care să gîndească asupra problemei, individual. 

- Semnal de atenţie — "linişte": Stabiliţi un semnal (de exemplu, ridicarea mîinii), pentru 

încheierea discuţiei cu partenerul şi încercarea discuţiei în grup (cu toată clasa). 



100 

 

- Discuţia în doi/cu partenerul: Cereţi elevilor ca, în perechi, să-şi împărtăşească opiniile 

unul altuia (3-5 minute); treceţi printre ei, pentru a-i ajuta pe cei care interacţionează încet. 

- Discuţia în grup/cu toată clasa: Invitaţi cîteva perechi de elevi să împărtășească ideile 

lor întregii clase; invitaţi pe ceilalţi e'evi sa reacţioneze la aceste idei, sa întrebări lămuritoare; 

dacă se ajunge la un acord, stabiliţi şi listaţi acţiunile ce trebui întreprinse; planificaţi 

implementarea acestora şi, în final, fixaţi data următoarei întîlniri. 

- Închiderea şedinţei: Există o varietate de modalităţi pentru a încheia şedinţa de clasă. 

Tipuri de şedinţe de clasă 

Probleme academice/legate de învăţătură: ›De ce trebuie să învăţăm asta? ›Ce te-ar putea 

ajuta să-ţi poţi face temele mai bine? ›Crezi că s-ar putea îmbunătăţi învăţarea în timpul 

meditaţiilor didactice? ›Cum? ›Continuaţi... 
Şedinţă pentru ameliorarea situaţiei clasei: Ce schimbări ar fi necesare pentru 

îmbunătăţirea situaţiei clasei (jocuri noi, alt design al clasei, modalităţi inedite de organizare a 
activităţii în echipă etc.)? 

Şedinţe de rezolvare a unor probleme pedagogice conflictuale (individuale şi de grup, 
reclamaţii şi recomandări/sugestii); — şedinţa corectitudinii. 

Şedinţe de corectitudine/nepărtinire: "Cum putem rezolva acest conflict?" (de exemplu: 
certuri/dispute legate de curăţenia în clasă, comportamentul la masă — într-un mod care să 
satisfacă majoritatea şi să fie corect pentru toţi?); "Şedinţa veştilor bune" (sau a ştirilor 
importante): "Cine are de comunicat o veste bună?/ o ştire importantă?"; Momentul bucuriilor şi 
al bunelor aprecieri: "Pe cine ai vrea să feliciţi/lauzi?"; Faza complimentărilor reciproce. Elevii se 
aşază în cerc. Pornind de la unul dintre ei, acţiunea se desfăşoară în sensul acelor de ceasornic. 
Unul după altul, fiecare elev spune ce-i place sau ce admiră la vecinul din stînga lui. 

Şedinţă de stabilire a anumitor norme. Ce reguli sînt necesare pentru desfăşurarea orelor 
de meditaţie didactică.  

Şedinţă de stabilire a unor obiective. Discutaţi ce vă propuneţi pentru 
dimineaţa/ziua/săptămîna/excursia ce urmează/ semestrul şcolar respectiv. 

Şedinţa de evaluare a nivelului de respectare a regulilor stabilite. Cereţi elevilor să scrie şi 

apoi să discute, răspunzînd la următoarele întrebări: "Care este codul moral al clasei?"; "De ce s-a 

elaborat el?"; "Care articole (reguli) din conţinutul lui sînt acceptate de către voi?" "Dacă ar fi să 

schimbaţi o regulă, cum a-ţi modifica-o?"; "Cum putem s-o facem mai eficientă?"; "Sînt reguli ale 

Codului mai puţin respectate?"; "De ce?". 

Şedinţa Runda-fulger. Şedinţa se organizează în cerc. Elevilor li se propune să completeze 

o propoziţie de genul celor pe care vi le sugerăm mai jos: "Cei care nu doresc să completeze 

propoziţia nu sînt obligaţi s-o facă..." După ce fişa cu propoziţia dată a încheiat cercul, educatorul 

poate folosi răspunsurile individuale ale elevilor ca punct de plecare pentru o discuţie interactivă. 

Exemple de asemenea propoziţii de început: "Ce-mi place mie în clasa mea..."; "Mă întreb 

de ce..."; "Mă întreb ce voi face cînd..." "Mă deranjează să..."; "Mă simt bine cînd..."; "Aş dori 

să..."; "De cîte ori intru în cantină, mă gîndesc că..."; 

Reflecţie asupra învăţămintelor . "Ce am înţeles din această activitate?"; "Am desprins o 

idee nouă sau un lucru practic?". 

Şedinţă de prezentare. Un elev (sau doi) prezintă exemple din munca lor — un proiect, o 

poveste; ceilalţi membri ai clasei pun întrebări sau fac comentarii la această prezentare. 

Şedinţă de reclamaţii şi recomandări/sugestii. Regula de respectat este să poţi face o 

reclamaţie în legătură cu o problemă, dar şi să oferi o sugestie pentru corectarea.  

Şedinţă de analiză a problemelor clasei. "Despre ce problemă, referitoare la întreaga 

clasă, putem discuta?" 

Şedinţă de evaluare a eficienţei deciziilor luate. "Ce efect are soluţia/ modificarea asupra 

căreia am căzut de acord?"; "Putem îmbunătăţi ceva în această privinţă?". 

Şedinţă de elaborare a unor proiecte. "Ce proiecte de grup a-ţi vrea să realizaţi?"; "Ce 

teme aţi dori să discutaţi la orele educative?"; "Ce excursii aţi vrea să faceţi?"; "Care ar fi cel 
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mai interesant/eficient mod de a învăţa la un obiect?" (se concretizează, în timpul meditaţiei 

didactice).  

Situaţii dificile. "Ce ar trebui să faceţi/ce aţi face dacă: 

- aţi găsi un portmoneu cu o sumă de bani în el în curtea şcolii/sau în stradă; a-ţi vedea pe 

cineva furînd ceva din dulapul colegului; aţi vrea să vă purtaţi frumos cu un coleg nou, pe care 

ceilalţi îl consideră ciudat; 
- un coleg v-ar cere să copieze lucrarea pe care aţi terminat-o; 

- doi elevi din clasele mari hărţuiesc un copil din clasele primare şi îl fac să plîngă; 

- un coleg de clasă o hărţuieşte pe eleva din banca de alături?". 

Afacerile clasei. Şedinţă în care este pusă în discuţie orice problemă, ce merită atenţie, 

propusă de către un elev. 
Banca de sugestii ale celor din clasă. O cutie cu bileţele (sugestiile) se deschide în faţa 

elevilor; din ea se extrage o fişă. Apoi se dă citire sugestiei în cauză, aceasta fiind propusă întregii 
clase. 

Şedinţă de analiză generală a proiectelor anterioare. "Ce am înţeles/realizat din 

conţinutul proiectului?"; "Ce nu am realizat?"; "Ce am putea perfecţiona?" 

Şedinţă axată pe tradiţiile clasei. "Ce tradiţii avem?"; "Cum promovăm tradiţiile naţionale 

în clasa noastră?"; "Ce tradiţii noi s-au constituit?" 

Şedinţă de analiză generală a întrunirilor anterioare. "Ce v-a plăcut în şedinţele clasei 

noastre?"; "Ce nu v-a plăcut?"; "Ce am realizat în cadrul lor?"; "Ce putem îmbunătăţi?" 

Particularităţile activităţilor extracurriculare şi extraşcolare 
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 

necesitate. Степанова, Е., Н., Александрова, М. А. (2004) precizează că oricît ar fi de importantă 

educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţămînt, ea nu epuizează sfera influenţelor 

formative exercitate asupra copilului. Rămîne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa 

capătă alte aspecte decît cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 

acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO (Păun, E.,(1999)), educaţia extracurriculară şi 

extraşcolară, adică educaţia de dincolo de procesul de învăţămînt, apare sub două aspecte 

principale: educaţia informală – reprezintă influienţa incidentală a mediului social transmisă prin 

situaţiile vieţii de zi cu zi şi educaţia nonformală, care se realizează fie în sistemul de învăţămînt, 

fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ.  

Activităţile extracurriculare reprezintă activităţile în timpul liber al elevului. În bugetul 

general de timp şcolar, timpul liber este perioada ce-i rămîne elevului după îndeplinirea 

activităţilor curriculare obligatorii prevăzute de orar. 

În acest context activităţile extracurriculare, desfăşurate în timpul liber al elevului urmează 

după A. Beruşcă, L. Damşa, R. Niculescu, L. Granaci să corespundă intereselor, aptitudinilor şi 

înclinaţiilor elevilor; să fie îndrumate în mod competent de cadre didactice ai claselor de elevi. Ele 

oferă prilejul de îmbogăţire a experienţei sociale, de participare la realizarea propriei instruiri şi 

educaţii . 

Activităţile extracurriculare nu repetă manualele şi programele şcolare, dar solicită 

participarea elevilor în funcţie de aptitudini, interese, dorinţe, sex, situaţie concretă etc., ceea ce 

favorizează individualizare proceselor educaţionale. Manifestările cultural-artistice şi sportive 

trebuie şi chiar şi-au reluat cursul normal în şcoli: la fel şi vizionarea filmelor şi spectacolelor de 

teatru, întrecerile sportive, excursiile şi vizitele; serile culturale, cenaclurile literare contribuie la 

educarea gustului pentru frumos şi pentru comportare civilizată. Fie că e vorba de cercuri cu 

caracter artistic, sportiv, ştiinţific sau de activităţi, jocuri, artă manuală, de activităţi, organizare în 

vacanţă de excursii sau întîlniri, rolul principal în urmărirea elevilor revine învăţătorului-diriginte. 

Stabilim: înţelegem prin activitatea extracurriculară totalitatea acţiunilor educative 

organizate şi desfăşurate în afara planului de învăţămînt, dar strîns legate de acesta, sub conducerea 
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cadrelor didactice [9,10,26]. Astfel de activităţi sunt cercurile de elevi, serbările şcolare, 

competiţiile sportive.  

Activitatea extraşcolară cuprinde totalitatea acţiunilor educative desfăşurate în cadrul 

instituţiilor culturale, cum sunt teatrele, bibliotecile, casele de creaţie etc. Aceste instituţii 

organizează activităţi instructiv–educative de tipul: prezentarea unor filme, spectacole, lansări de 

cărţi, simpozioane etc. [10]. 

Activitatea în afara clasei şi extraşcolară ocupă un loc important în ansamblul influenţelor 

educative. Această activitate lărgeşte orizontul cultural al elevilor, completând cu achiziții noi 

volumul de competențe la lecţii. Participarea elevilor la acţiunile instructiv–educative organizate 

în afara clasei şi a şcolii constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activitatea 

extracurriculară aduce o contribuţie însemnată şi la educarea morală, estetică a elevilor, 

disciplinîndu-le acţiunile şi lărgindu-le orizontul artistic. Activitatea în afara clasei constituie un 

mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-şi folosi în mod raţional timpul liber [ibidem]. 

Caracteristicile activităților extracurriculare prin determinare socio-individuală:  
* plasează caracterul social al AE ca primă caracteristică generală care se referă la: 

- relaţia evidentă dintre acestea şi societate, relaţie de intercondiţionare  şi interdeterminare. 

(Macavei E., 1997, pag. 54);  

- implicarea întregii clase de elevi sau grupe de copii, implicarea mai multor clase/grupe sau 

chiar a întregii școli. În această situație, elevii își dezvoltă abilitățile de interacțiune socială, muncă 

în grup, colaborare și cooperare. Pe de altă parte, caracterul social al AE arată relația și 

interacțiunea necesară, stabilită între acestea și societate. 

* particularizează caracterul general al AE (Stanciu M., 1999, p. 71) la nivel de:  

- valorificare a potenţialului individual al educabilului, prin asigurarea unui cadru optim 

manifestării aptitudinilor personale; dezvoltă munca în echipă şi învăţarea prin cooperare, dar şi 

individualizarea învăţării; presupun de cele mai multe ori o abordare pluri/interdisciplinară; 

evaluarea este facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note 

sau calificative oficiale (apud, Cristea S., 2013). 

* plasează funcţia socială a AE ca prima în demersul formativ-dezvoltativ extracurricular: 

- asigurarea unui cadru de manifestare optim interrelaţionării, dezvoltării abilităţilor de 

cooperare, muncă în echipă, ideii de apartenenţă la un grup, formării educabilului ca cetăţean activ-

participativ, abilităţi cerute individului de către societatea contemporană. Se asigură astfel, 

renunţarea la un şablon al modelului de elev, în favoarea cerinţei prioritare de a-i pune pe elevi „în 

contact cu realitatea”, astfel încât, fiecare dintre ei „să fie liber să-şi dezvolte gândirea proprie şi 

valorile şi în care, să fie stimulate răspunsurile creative la realitate” (Negreţ-Dobridor I., 2008, p. 

248); 

* particularizează fucția socială la nivel (Lunenburg, 2010): 

- de democratizare a AE, asigurând un cadru propice pentru realizarea obiectivelor unei vieţi 

construite pe principiile democraţiei. Unul dintre scopurile acestor activităţi este eludarea 

barierelor de comunicare şi interacţiune socială ce pot apărea în educaţia formală; [apud, 22]; 

- de recuperare în cazul copiilor cu cerințe educative speciale, fie integrați în școlile de 

masă, fie în instituții special (prin conținutul, strategia desfășurării să aibă o valoare 

psihoterapeutică și compensatorie) și contactul cu „alții” (oameni, colegi, prieteni etc.). Prin 

urmare, această funcție este legată și de funcția integrativ-socială. 

Impactul activităților extracurriculare asupra profilului de formare a absolventului 

claselor primare  

Activitățile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaționale 

întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității tânărului, asupra performanțelor 

şcolare şi asupra integrării sociale în general. 

Participarea la activități extracurriculare structurate organizate de şcoli, spre deosebire de 

participarea la activități nestructurate (uneori incluzându-le şi pe cele organizate în şcoli) se 

asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte (Feldman şi Matjasko, 2005) [apud, 16, p. 12] : 

»performanță şi rezultate şcolare mai bune; 
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»coeficienți de abandon şcolar mai scăzuți; 

»o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puține 

griji privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială; 

»un nivel scăzut de comportamente delincvente, incluzând arestări şi comportamente 

antisociale. 

Un studiu al lui Eccles şi Barber (1999) indică un impact diferit al activităților 

extracurriculare, în funcție de tipul lor: 

- participarea în toate tipurile de activități extracurriculare corelează cu creşterea 

rezultatelor şcolare; 

- participarea la activități sportive, administrativ-şcolare şi cluburi şcolare înregistrează o 

probabilitate mai mare ca elevii să se înscrie la facultate până la vârsta de 21 de ani; 

- participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 

elevilor participanți. [ibidem, p. 13] 

Sistemul de competențe pentru învățământul primar prin competențele transdisciplinare 

circumscrise de Profilul absolventului claselor primare (reprezintă atitudile și valorile) și prin 

competențele specifice disciplinelor (cunoștințr, abilități, valori, atitudini)  pe care Curriculumul 

Național (2018) ar trebui să le formeze și să le dezvolte elevilor conform Codului Educației (2014) 

în cadrul unor domenii de cunoaștere/arii curriculare; diferite acțiuni comune/asociate diferitor 

discipline, de regulă, dintr-o arie curriculară; în „jurul” unor subiecte comune pentru diferite 

discipline școlare, se regăsesc şi în cele pe care vor să le dezvolte învățătorii elevilor prin 

activitățile extracurriculare, dar şi în cele pe care copiii, părinții şi ceilalți actori le consideră 

necesare (p. 12). 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_site.pdf 

Tipologia activităților exracurriculare 

Diversitatea, dinamica şi flexibilitatea cadrului de proiectare şi organizare a AE determină o 

anume fragilitate în ceea ce priveşte o tipologie a acestora. Acesta este şi motivul pentru care, în 

literatura de specialitate, autorii evită oferirea unei tipologii exhaustive asupra acestor activităţi, 

optând pentru o serie de criterii de clasificare şi lăsând loc altora.  

C. Ţîru  (2013, p. 18-22) prezintă o imagine de ansamblu asupra unei posibile tipologii 

asupra AE, în funcţie de anumite criterii specifice:  

https://docslide.net/documents/pedagogia-activitatilor-extracurriculare.html 

A. Pornind de la criteriul locului desfăşurării AE şi instituţia care le gestionează, le putem 

clasifica în:  

- AE desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în afara clasei şi a lecţiei;  

- AE desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub incidenţa acestora;  

- AE desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii educative;  

- AE desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii educative.    

B. În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, AE sunt:   activităţi cu întreaga 

clasă de elevi; activităţi realizate pe grupe de elevi; activităţi individualizate;    

C. În funcţie de finalitatea urmărită, AE pot fi: activităţi cu caracter predominant 

informativ; activităţi cu caracter predominant formativ;    

D. În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, AE sunt:  activităţi de educaţie 

intelectuală; activităţi culturale; activităţi sportive; activităţi artistice; activităţi de educaţie morală.    

O caracterizare a anumitor tipuri de AE desfăşurate în mediul şcolar, dar şi în afara acestuia 

este detaliată după C. Țîru (2003, p. 24); A. Cărăşel, V. Lazăr (2008, p. 30); M. Ştefan (2007, p. 

140); M. Agabrian (2006, p.26). 

AE desfăşurate în mediul şcolar  se realizează în şcoală  şi au ca obiectiv două componente:   

- o componentă intelectuală ce vizează satisfacerea setei de cunoaştere, capacitatea de 

creaţie, dorinţa de realizare şi autoafirmare a elevului şi  

- o componentă distractivă de loisir, prin asigurarea unei atmosfere destinse, relaxate pentru 

educabil (Cărăşel A., Lazăr V., 2008, p. 30).  

Principalele caracteristici ale acestor tipuri de AE sunt:  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_site.pdf
https://docslide.net/documents/pedagogia-activitatilor-extracurriculare.html
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-  participare nonobligatorie a elevilor;  

-  se pot desfăşura împreună cu colectivul clasei sau cu colectivul şcolii;  

- selecţia poate fi realizată de către profesor sau se bazează pe adeziunea şi interesul elevului;  

- se fundamentează pe strategii de activizare a colectivului de elevi; - valorifică sintalitatea 

grupului şi mai puţin individualitatea fiecăruia;  

-  presupun o proiectare, implementare şi evaluare organizate sistematic şi continuu;  

- pot antrena şi alte organizaţii, membrii ai comunităţii, părinţii, cu condiţia desfăşurării lor 

în incinta instituţiei. Printre aceste AE sunt: Manifestări pentru promovarea unor noi educaţii; 

Cluburile sau cercurile de elevi; Consultaţiile şi meditaţiile; Serbările şcolare; Programul Şcoală 

după şcoală; Activităţile cu părinţii, cu şcoala şi comunitatea locală; Concursurile şi olimpiadele 

şcolare; Activităţi culturale precum: cenacluri, editarea unei reviste, radioul şcolii, vizionarea unor 

spectacole cultural artistice. 

AE desfăşurate în afara mediului școlii se realizează în afara instituţiei de învăţământ, cu 

participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituţii de învăţământ. Şi aceste 

activităţi au ca obiectiv componenta intelectuală amintită anterior, dar primează componenta 

distractivă, de loisir. AE în afara mediului şcolii se definesc prin următoarele caracteristici: - se 

desfăşoară în diferite locaţii organizate în scopul atingerii finalităţilor propuse prin specificul 

activităţii; -  presupun un plan de acţiune  şi un grup de organizatori aprobat de conducerea şcolii  

şi DGETS; -  presupun anumite costuri suportate de participanţi. Printre aceste activităţi 

extracurriculare amintim: Excursiile şi vizitele didactice; Taberele şcolare; Activităţi specifice 

extracurriculare ce funcţionează în Palatul copiilor, în alte organizaţii sau case de cultură; Şcoala 

de week-end. 

Așadar, implementarea AE impune particularizarea activităţilor iniţiate la tipul și specificul 

activităţii avute în vedere și a colectivului de elevi vizat (p. 5). 

http://video.elearning.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/08/134267_P7_Suport_curs.pdf 

Concluzii:     
1. AE din mediul şcolar se realizează în instituţiile de învăţământ şi au ca obiectiv două 

componente:   

- o componentă intelectuală ce vizează satisfacerea setei de cunoaştere, capacitatea de 

creaţie, dorinţa de realizare şi autoafirmare a elevului şi  

- o componentă distractivă de loisir prin asigurarea a unei atmosfere destinse, relaxate 

pentru educabil.   

Din categoria de AE din mediul şcolar fac parte: manifestări pentru promovarea unor 

noi educaţii, cluburile sau cercurile de elevi, consultaţiile  şi meditaţiile, serbările  şcolare, 

Programul Şcoală după  şcoală, activităţile cu părinţii, cu şcoala şi comunitatea locală, concursurile 

şi olimpiadele şcolare, alte activităţi distractive precum discoteci, serate etc.  

2. AE desfăşurate în afara mediului şcolar  se realizează în afara instituţiei de 

învăţământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituţii de 

învăţământ.    

Din categoria de AE desfăşurate în afara mediului şcolar fac parte: excursiile şi 

vizitele didactice; taberele şcolare; activităţi specifice extracurriculare ce funcţionează în Palatul 

copiilor, în alte organizaţii sau case de cultură; Şcoala de week-end. 

Specificul proiectării, organizării și evaluării  

activităților extracurriculare 

Sursa de specialitate R. Răduț-Taciu, M. Bocoș, O. Chiș (2015, p. 250) susține că AE se 

proiectează și se organizează în funcție de posibilitățile de realizare a legăturii cu procesul 

instructiv-educativ realizat în clasă, respectiv cu obiectivele acestuia, cu obiectivul general urmărit 

și cu obiectivele specifice, cu locul de desfășurare cel mai adecvat. Aceeași sursă suține, după M. 

Bocoș și D. Jucan (2008), au caracter preponderent opțional/benevol și se realizează prin conexiuni 

inter- și transdisciplinare.[ibidem] 

Ca orice demers orientat către o finalitate, AE presupune o anume structurare şi 

organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare, implementare şi evaluare. Reuşita 

http://video.elearning.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/08/134267_P7_Suport_curs.pdf
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AE rezidă deci în gestionarea celor trei procese şi în asigurarea relaţiei ce se stabileşte între acestea. 

În cadrul AE, cele trei procese nu se constituie în procese originale, diferite cu mult de 

caracteristicile identificabile în orice situaţie educaţională din şcoală, dar esenţa lor stă în 

particularizare, prin prisma specificului categoriei de activităţi extracurriculare pe care le vizează. 

Proiectarea AE reprezintă un proces complex, structurat pe diferite nivele de acţiune, 

orientat spre atingerea unor finalităţi şi materializat în fapt într-un set de repere şi chiar 

modele de acţiune. Acestea vor oferi suport în activităţile specifice de implementare ulterioare. 

Procesul nu trebuie însă redus la dimensiunea sa anticipativă, ci depăşeşte cadrul orientativ, de 

ghidare a AE. Întreg demersul este centrat  şi pe dimensiunea ameliorativă a programelor 

extracurriculare existente în mediul şcolar sau în afara lui şi pe dimensiunea inovativă, prin 

elaborarea de noi proiecte, ca solicitare imperioasă la specificul activităţilor de zi cu zi, la nevoile 

sociale şi individuale ale educabililor vizaţi.   

Atât proiectarea, cât şi implementarea AE se desfăşoară la nivele diferite de acţiune, 

determinând specificitatea contextuală  şi elemente definitorii de manifestare (Bocoş M., 2008, p. 

180): a. Nivelul  macrostructural; b. Nivelul mezostructural; c. Nivelul  microstructural (nivelul 

instituţional, nivelul catedrelor, nivelul individual). [apud, 32] 

Din perspectiva dată, C. Țîru (2013, p. 10) susține că, abordarea nivelară a proiectării AE 

se impune pentru a determina clar specificul şi responsabilităţile actorilor şi organismelor 

implicate la fiecare nivel de acţiune.    

 https://docslide.net/documents/pedagogia-activitatilor-extracurriculare.html 

Indiferent de nivelul de acţiune  şi de tipul de control, procesul proiectării AE se 

desfăşoară în mai multe etape  (Wheeler D.K., 1967, apud C. Țîru, p. 11):  

1. Selectarea finalităţilor, scopurilor şi obiectivelor ce se doresc a fi atinse prin procesul de 

implementare a AE.  

2. Alegerea  experienţelor extracurriculare necesare atingerii finalităţilor educaţionale, 

planificate şi organizate în prealabil, conform caracteristicilor situaţiei educaţionale, finalităţilor 

urmărite, conţinuturilor curriculare, dar mai ales, particularităţilor de vârstă şi individuale ale 

educabililor.   

3. Alegerea  conţinuturilor  prin intermediul cărora este oferită experienţa de învăţare, 

conform unor criterii de selecţie mai puţin riguroase şi ştiinţifice, şi mai de grabă, centrate pe 

nevoile şi interesele educabililor. 

4. Organizarea  şi integrarea experienţelor  şi conţinuturilor în activităţi specifice cu caracter 

extracurricular şi anticiparea modalităţilor generale de realizare a acestor două aspecte, ca şi repere 

orientative pentru munca efectivă a cadrelor didactice.  

5. Evaluarea  eficacităţii tuturor aspectelor din fazele anterioare, ca necesitate pentru 

eficientizarea şi optimizarea AE. Modalităţile sunt: evaluarea realizată de către principalele 

categorii de persoane care vor fi implicate în activităţile extracurriculare şi evaluarea prin testarea 

efectivă în practică a proiectului extracurricular, pentru a-i certifica eficienţa.   

Literatura de specialitate (L. Ciobanu, A. Cărășel, D. Cocreanu) mai etalează și o serie de 

întrebări puse de cadrele didactice la  proiectarea AE cu identificarea soluţiilor optime: 
1. Cui i se adresează sau cine sunt subiecţii AE?  Vorbim în acest context de grupul ţintă 

vizat, şi anume elevii cu particularităţile lor, interesele, nevoile lor educaţionale şi interacţiunile 

dintre şi cu aceştia. Altfel spus, grupul ţintă al proiectării AE şi nevoile acestuia sunt principalele 

repere în realizarea unui demers calitativ. În acest context, centrarea pe elev este un deziderat ce 

se impune mai mult decât în orice situaţie educaţională formală.  

2. De ce sau pentru ce proiectăm AE?  Se vizează stabilirea unor finalităţi educaţionale ca 

repere pentru demersurile iniţiate în cadrul acestor activităţi. Anticiparea a ceea ce dorim să 

obţinem în demersul extracurricular trebuie definit încă din momentul proiectării activităţilor. 

Finalităţile AE sunt evident centrate pe elev, dar sunt situaţii în care sunt corelate cu finalităţi 

educaţionale ale Curriculumului Naţional, menţionate în programele şcolare, în vederea 

completării lor.  

https://docslide.net/documents/pedagogia-activitatilor-extracurriculare.html
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3.  Ce? referindu-ne la conţinuturile curriculare care vor fi vehiculate în AE, încât să 

corespundă nevoilor de formare ale elevului, definite de un puternic caracter pragmatic; formulate 

corect din punct de vedere ştiinţific/tehnic; respectând criteriul autosuficienţei; şi nu în ultimul 

rând, să determine utilizarea unor strategii bazate pe cooperare şi participare activă a elevilor. Cu 

alte cuvinte, procesul este unul de adaptare a conţinuturilor curriculare proiectate la specificul 

grupului şi individualitatea elevului.  

4. Cum? sau proiectarea  strategiei ce va fi utilizată în demersul de implementare a AE, în 

vederea atingerii finalităţilor vizate.  

5.  Cum evaluăm? sau proiectarea demersurilor de evaluare a eficienţei AE şi formularea 

unor concluzii pertinente în acest sens, cu scopul optimizării permanente a tuturor demersurilor 

iniţiate.   

Așadar, esenţa acestui proces de proiectare a AE rezidă în continua dezvoltare şi 

reconsiderare, în funcţie de nevoile sociale şi individuale ale educabilului. Procesul de proiectare 

curriculară emerge în acest sens asupra modalităţii de elaborare a unor produse curriculare precum: 

planificarea anuală/semestrială a AE şi proiectul AE. Deci, pentru asigurarea unui cadru organizat 

al AE şi a unui demers integrativ, este nevoie de o anticipare şi implicit o planificare a acestora. 

Posibile modele de urmat ar fi cele selectate din surse de specialitate: Saranciuc-Gordea, Liliana - 

Teoria si metodologia activ. Extracurricul, suport de curs, 2013. 

file:///C:/Users/User-01/Downloads/Saranciuc-Gordea,%20Liliana%20-

%20Teoria%20si%20metodologia%20activ.%20extracurricul..pdf 

Saranciu-Gordea Liliana. Metodica lucrului educativ (suport de curs, 2014) 

http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/321/SARANCIUC-

GORDEA._Met._Lucr._Edu.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Deci, pentru a rezolva problema proiectării curriculare a acestor activităţi, este nevoie de o 

programare euristică ce cuprinde analiza de nevoi, selecţia, descrierea, analiza, secvenţializarea 

principalelor elemente componente ale acestui demers şi modalităţi concrete de optimizare a 

proiectării (Seel N.M., 2004, p. 151). Procesul proiectării AE trebuie privit în acest sens în 

conformitate cu noua viziune curriculară centrată pe paradigma competenţei educatorului şi a celui 

educat. Astfel, iniţierea unui proces de proiectare a oricărei AE determină cadrul didactic să ia în 

vedere în principal, ca punct de pornire, actanţii implicaţi, iar pentru reuşita proiectării curriculare 

trebuie să anticipeze şi să identifice soluţii concrete de rezolvare pentru următoarele probleme: 

Cine răspunde de AE?, Cum vom realiza AE?,  Ce premise există pentru o AE eficientă?,  Cine 

sunt subiecţii activităţii extracurriculare?,  Ale cui interese primează în AE?,  Ce expertiză e 

necesară pentru iniţierea proiectării  şi implementării AE şi pentru aplicarea în practică a 

elementelor proiectării?  [apud, 7] 

M. Bocoş defineşte implementarea curriculară ca acţiune de „aplicare în practică a 

programului educativ, respectiv organizarea şi realizarea situaţiilor şi a activităţilor de învăţare, 

într-o modalitate flexibilă, creatoare, valorificând resursele anticipate” (Bocoş M., 2008, p.184). 

[apud, 32] 

Pe această direcţie,  implementarea activităţilor extracurriculare reprezintă ansamblul 

activităţilor de aplicare, adaptare a proiectării şi a planificărilor realizate, în vederea atingerii 

finalităţilor stabilite. Principiul fundamental pe care trebuie să se bazeze acest proces este 

fundamentarea acţiunilor educative pe sprijinirea elevului în atingerea obiectivelor, prin 

dezvoltarea aptitudinilor personale şi formarea unor competenţe specifice.    

La nivelul instituţiei  de învăţământ implementarea unei AE presupune mai multe 

tipuri de activităţi (p. 13): 

  https://docslide.net/documents/pedagogia-activitatilor-extracurriculare.html 

1. Organizarea AE prin:   

-  stabilirea normelor şi regulilor de desfăşurare, repartizarea responsabilităţilor cadrelor 

didactice sau a altor organisme implicate, precum şi a elevilor;   

- stabilirea unor colective cu caracter permanent sau temporar pentru soluţionarea diferitelor 

probleme ce pot interveni în buna desfăşurare a AE;  

file:///C:/Users/User-01/Downloads/Saranciuc-Gordea,%20Liliana%20-%20Teoria%20si%20metodologia%20activ.%20extracurricul..pdf
file:///C:/Users/User-01/Downloads/Saranciuc-Gordea,%20Liliana%20-%20Teoria%20si%20metodologia%20activ.%20extracurricul..pdf
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/321/SARANCIUC-GORDEA._Met._Lucr._Edu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/321/SARANCIUC-GORDEA._Met._Lucr._Edu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://docslide.net/documents/pedagogia-activitatilor-extracurriculare.html
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- dimensionarea spaţio-temporală a AE, prin alcătuirea orarului şi a graficului de utilizare a 

laboratoarelor, atelierelor, cabinetelor şi sălilor specializate, a sălilor şi a terenurilor de sport, 

organizarea sistemului informatic şi a subsistemului informatic al acestuia etc.;   

- stabilirea şi gestionarea resurselor materiale şi financiare;  

-  avizarea AE de către Direcțiile de învățământ sau alte organisme, dacă este cazul.   

2. Realizarea implementării propriu-zise prin acţiuni specifice la nivelul instituţiei de 

învăţământ (planificarea strategică)  şi la nivelul compartimentelor (catedre, comisii metodice, 

administraţie etc.) şi al personalului (planificarea operaţională), conform documentelor de 

proiectare curriculară elaborate;   

3. Coordonarea şi controlul acţiunilor de implementare a curriculum-ului (stabilirea 

modalităţilor de comunicare operativă între toţi factorii implicaţi în implementarea AE, 

desfăşurarea unor şedinţe de analiză  şi de luare a unor decizii operative etc.).   

La nivel individual, al cadrului didactic, implementarea AE reprezintă corelarea 

proceselor de planificare, organizare şi evaluare a AE, realizate de către acesta în practică, 

mijlocit fiind de conţinuturile curriculare corespunzătoare şi vizând atingerea finalităţilor 

de către educabil (prestabilite în procesul de proiectare curriculară). 

Astfel privit, procesul de implementare a AE devine o problematică a cărei eficienţă depinde 

de comunicarea dintre toţi factorii implicaţi. De asemenea, un rol important îl are operativitatea 

monitorizării implementării activităţilor la nivel administrativ (ce se repercutează în mod direct 

asupra formării elevului şi randamentului acestuia) și acţiunea colaborativă a celor doi actanţi 

(cadrul didactic  şi elevul), rolul cadrului didactic fiind primordial în asigurarea bunei funcţionări 

a acestor activităţi. Un cadru didactic rigid, care nu promovează  şi dezvoltă activităţi pentru elevi, 

ci pentru sine, nu reprezintă decât un obstacol în implementarea AE de succes.    

Pe de altă parte, implementarea AE impune particularizarea activităţilor iniţiate la tipul şi 

specificul activităţii avute în vedere şi a colectivului de elevi vizat.   

Astfel, din perspectiva asigurarea calităţii  şi eficienţei AE, organizarea şi desfăşurarea 

AE trebuie să se bazeze în primul rând pe cunoaşterea  şi satisfacerea nevoilor reale ale grupului 

ţintă vizat, pe particularizarea demersurilor formative prin „evitarea unei scheme simple şi 

universale” (De Landsheere V., 1992) [apud, 22].  

Cu referire la aspectele generale ale evaluării AE, făcând referire la reperele metodologice 

ale evaluării promovate în literatura de specialitate (V. Cabac, E. Burlea, C. Călin) și analizând 

particularitățile procesului educațional la nivel primar autohton, conchidem că evaluarea AE 

urmează aceeași logică și trebuie să aibă aceeași structură: 

• Măsurarea, determinarea aspectului cantitativ al achizițiilor. În cazul acumulării unor 

cunoștințe, putem constata prezența lor conform obiectivelor proiectate. În cazul formării unor 

atitudini, de asemenea, putem stabili prezența sau absența lor. 

• Aprecierea, determinarea aspectului calitativ al convingerilor și a comportamentului 

format. Această fază a evaluării poate fi desfășurată în baza unor indicatori deduși din obiectivele 

preconizate. 

• A treia fază, notarea, tradițională pentru evaluarea la lecții și în cadrul extracurricular, 

este mai mult o adnotare, o apreciere a elevului, exprimată printr-un îndemn, încurajare și 

urmărește evidențierea unor trăsături de caracter, aprecierea unor fapte, determinarea 

perspectivelor de dezvoltare.[1] 

Dacă tratăm procesul evaluării prin prisma AE, nu putem, după C. Țîru (2003) să-i atribuim 

în totalitate caracteristicile specifice unei situaţii educative din cadrul formal. Aceasta pentru că 

nu vorbim de operaţii specifice ale procesului evaluativ şi uneori, nici de o metodologie aferentă. 

Evaluarea în AE se reduce de cele mai multe ori la aprecierea activităţilor elevilor. Uneori, 

se realizează autoevaluarea prestaţiei, atât de către cadrul didactic responsabil, cât şi de către 

elev, monitorizarea evoluţiei elevilor (de exemplu activitatea elevilor la cercurile pe discipline 

sau cluburile de elevi) sau o evaluare externă realizată de către o autoritate precum directorul 

sau o persoană din afara instituţiei şcolare.   
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Trebuie să punctăm ideea că evaluarea AE se identifică cu aspectele particulare ale 

evaluării formative şi, mai mult, a celei formatoare. D. Potolea şi M. Manolescu consideră că 

principalele caracteristici ale evaluării formative sunt următoarele:  

▪  evaluarea devine o componentă firească a activităţii educaţionale;  

▪ intervine în timpul fiecărei sarcini de învăţare;  

▪  informează elevul şi profesorul asupra gradului de stăpânire a obiectivelor; 

▪  permite profesorului şi elevului să determine dacă acesta din urmă posedă achiziţiile 

necesare pentru a aborda viitoarele sarcini de învăţare;  

▪  permite adaptarea activităţilor de învăţare la necesităţile elevilor;  

▪  are ca scop facilitarea depăşirii dificultăţilor de învăţare ale elevilor;  

▪  este o evaluare internă continuă, analitică şi centrată mai mult pe cel ce învaţă decât pe 

produsul finit;  

▪  acest tip de evaluare devine util atât pentru elev, cât şi pentru profesor (Potolea D., 

Manolescu M., 2005, p. 37).   

În acest sens, demersul formativ de evaluare a elevului din perspectiva AE nu consideră 

nereuşitele elevului drept eşecuri sau manifestări ale interesului/dezinteresului acestuia, ci 

momente problematice apărute în activitatea acestuia. Pentru a putea pune în practică cu succes 

demersurile de evaluare formativă în cadrul acestui tip de activităţi, cadrul didactic trebuie (Meyer. 

G., 2000, p. 25):  

- să realizeze el însuşi activităţi de evaluare formativă, prin monitorizare, feedback 

permanent şi centrare pe întărirea reuşitelor activităţii elevului;  

- să îl determine pe elev să realizeze importanţa autoevaluării, prin asigurarea participării la 

evaluarea propriilor sale rezultate sau realizări;  

- să inducă conştientizarea de către elev a eventualelor greşeli care au apărut în activitatea 

iniţiată şi identificarea unor propuneri pentru îndreptarea acestora.[apud, 11] 

În AE nu există note, ci, în unele tipuri de activităţi doar o diplomă sau certificare a 

eforturilor depuse de către elevi, iar în altele nici această certificare, aprecierea fiind operaţia 

principală în evaluarea specifică acestora. În AE, evaluarea formativă se poate transforma în 

orice moment în evaluare formatoare care se manifestă în momentul în care elevul devine 

din evaluat, evaluator al propriilor sale performanţe, cu scopul de a-şi regla singur procesul 

de învăţare specific AE la care participă. Autoevaluarea devine suport al autoformării în 

domeniul vizat de AE. Ideea centrală a evaluării formatoare „porneşte de la înţelegerea importanţei 

reprezentării de către elev (cel care învaţă) a scopurilor de atins, de la convingerea că elevul însuşi 

(şi numai el) este capabil să-şi regleze activitatea de învăţare, că numai el este în stare să 

regleze/anteregleze/corijeze acest proces” (Potolea D., Manolescu M., 2005, p. 39).   

Observăm, că rolul evaluării în AE este cel de a-l determina pe elev să devină propriul 

său evaluator şi gestionar al activităţilor de formare. Pe de altă parte, atât profesorul, cât şi 

elevii pot evalua calitatea AE, prin raportarea la obiectivele pe care le vizează aceasta, atât 

la cele generale (pe termen lung), cât şi la cele specifice (pe termen scurt). În majoritatea AE, 

rezultatele obţinute sunt în corelaţie cu finalităţile educaţionale specifice nivelului, 

specializării, profilului de învăţământ, materializate în competenţe precum: comunicarea, 

munca în echipă, atitudinea pozitivă faţă de problematica domeniului vizat şi completarea 

cunoştinţelor  ştiinţifice în domeniu, prin valorizarea caracterului pragmatic al acestor 

activităţi.    

4.2. Specificul comunicării cu părinții elevilor din clasele primare 

Privită ca nucleu social, familia este prima care influenţează dezvoltarea omului, punându-

şi amprenta pe întreaga personalitate a copilului. Cea dintâi şcoală a fost şi rămâne familia, este 

temelia pe care se construieşte edificiul personalităţii, iar trăinicia edificiului depinde de calitatea 

temeliei [2].  

Părinții sunt primii educatori ai copilului de la care copilul învață valorile morale, culturale, 

religioase, patriotismul, asigură copiilor norme de comportament acceptate social, dezvoltarea 

personalităţii, socializarea, independenţa, spiritul de iniţiativă etc. A fi părinte este o provocare, o 
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misiune care necesită, pe lângă o pregătire anterioară în acest scop, voinţă, perseverenţă, dragoste 

şi învăţare permanentă.  

Ei sunt primii învățători ai copilului, educându-le și formându-le valori morale, culturale, 

religioase, patriotice, asigură copiilor norme de comportament, socializare, independenţă, spiritul 

de iniţiativă etc. Din acest motiv părinții au nevoie de a-și forma un șir de competențe și abilități, 

asigurând copilului o educație bună și corectă. În acest context, pedagogizarea părinților devine 

o necesitate de mare importanță. (T. Gînju, L. Cotos). 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/358-360_0.pdf 

Prin educația părinţilor, ca formă de profesionalizare parentală (D. Cojocaru, 2011, p. 94), 

se are în vedere transferul de cunoștințe și competențe dinspre specialiști către părinți, cu scopul 

permanentizării intervenției asupra copilului, în accord cu prescripțiile ideologiei drepturilor 

copilului. 

https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C

8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig

=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhU

UQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedago

gizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false 

Educația părinţilor vizează acţiunile îndreptate spre exersarea funcţiei educative şi spre 

dezvoltarea unor competențe de comunicare şi interacţionare în familie [6, 9]. Aceste acțiuni 

conduc la: formarea unor abilităţi de comunicare cu copilul; de cunoaştere a propriului copil; de 

înţelegere a comportamentului copilului; de cunoaştere a etapelor dezvoltării în timp a copilului; 

de educaţie a copilului etc. 

Specialiștii de astăzi sunt preocupați de problema educației părinților. Acest aspect apare 

ca o consecință a schimbărilor produse la nivelul societății, care au generat evoluția contemporană 

a raporturilor părinte-copil. O generație sănătoasă și responsabilă se naște și se educă într-un climat 

familial favorabil. Conștientizarea acestor aspecte impune o abordarea cât mai eficientă a 

educației părinților prin prisma parteneriatului școală-familie în vederea pedagogizării lor. 

Literatura de specialitate (spre exemplu, Epstein, 2009) relevă un rol semnificativ al 

implicării părinţilor în colaborarea cu şcoala în ceea ce priveşte dezvoltarea şi educaţia copiilor, 

dar şi avantaje pentru părinţi, profesori şi comunitate. Parteneriatul şcoală – familie este dat de 

relaţiile de colaborare între personalul şcolii şi familii, pentru a implementa programe şi activităţi 

care să îi ajute pe elevi să reuşească (Bryan, 2004; Smith et al., 2007, Bryan şi McCoy, 2007) 

[apud, 39]. 

Din perspectiva dată, relaționarea școală – părinte se bazează pe o comunicare deschisă, 

colaborativă în vederea trăirii unor experienţe de învăţare a propriilor copii, în rezolvarea 

problemelor educaţionale prin mecanisme de motivare indicând rolul de mediator al cadrului 

didactic în stimularea raporturilor active ale familiei. 

Parteneriatul şcoală – familie reprezintă o problemă actuală importantă, reliefată de diferite 

documente de politică educaţională la nivel naţional şi internaţional şi de cercetările în domeniul 

educaţiei.  

În Republica Moldova, colaborarea dintre familie și școală este prevăzută prin lege și este 

reflectată în documente reglatorii. CE RM (aprobat în anul 2014) prevede, în articolul 135 (f), 

obligația personalului didactic, ştiințifico-didactic, ştiințific şi de conducere să colaboreze cu 

familia și comunitatea, astfel se creează angajamente unidirecţionale. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156 

Alt document național de politici educaționale „Strategia intersectorială de dezvoltare a 

abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022” (publicată: 07.10.2016 în Monitorul 

Oficial Nr. 347-352, art Nr: 1198) care orientează spre implementare activitatea dirigintelui cu 

părinții. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366978 

Strategia (în continuare) stabileşte direcţiile de dezvoltare a educaţiei parentale, ca formă 

specifică de intervenţie specializată pentru organizarea unor programe de formare, dezvoltare şi 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/358-360_0.pdf
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366978
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consolidare a abilităţilor şi competenţelor parentale ale părinţilor/reprezentanţilor 

legali/persoanelor în grija cărora se află copilul, precum şi a viitorilor părinţi. 

În acest sens Strategia la p. 11.  Susține că, educaţia parentală reprezintă ansamblul de 

programe, servicii şi resurse destinate părinţilor/ reprezentanţilor legali/persoanelor în grija cărora 

se află copilul, cu scopul de a-i sprijini pe aceştia în creşterea şi educaţia copiilor, în conştientizarea 

rolurilor pe care le au şi de a le dezvolta şi îmbunătăţi competenţele parentale. Obiectivul principal 

al activităţilor de educaţie parentală este de a-i face pe părinţi/reprezentanţii legali / persoanele în 

grija cărora se află copilul conştienţi de importanţa rolului pe care îl au în susţinerea creşterii şi 

dezvoltării acestuia, de a-şi îmbunătăţi sau modifica unele cunoştinţe, atitudini, înţelegeri/viziuni 

şi practici de îngrijire şi educaţie în conformitate cu recomandările psihopedagogiei moderne. 

Educatorul parental este profesionistul care poate avea o pregătire iniţială în domeniul sociouman 

sau medical (educatori, profesori, medici, asistenţi sociali, asistenţi medicali, psihologi, 

psihopedagogi etc.), dar care a participat la un program de formare specializată în domeniul 

educaţiei parentale. 

Din perspectiva abordării date, cadrul didactic trebuie să dispună de comptențe 

profesionalizare conform Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice din 

învățământul general (2018) și anume Domeniul de competență 5. Partreneriate educaționale cu 

standardul: „cadrul didactic asigură relații de colaborare și respect cu familia....” 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelo

r_didactice_din_invatamantul_general.pdf 

Dar, pe acest fundal, colaborarea familiei cu școala și invers suferă de lipsa unui mecanism 

mai clar de responsabilizare a părinţilor pentru rezultatele copiilor lor. Prin prisma acestor acte, 

mai puţin este reflectat aspectul contribuţiei familiei în acest sens și nu preved aspectul legat de 

responsabilizarea părinţilor. 

https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu_parteneriate%20educatie%2C

%202017.pdf 

Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional, aprobat de Consiliul Naţional pentru 

Curriculum (http://mecc.gov.md/ro/content/consiliul-national-pentru-curriculum-aprobat-cadrul-

de-referinta-al-curriculumului-national) menţionează că „în contextul Republicii Moldova, 

parteneriatele familie-școală sunt privite mai degrabă tradiţional: școala este responsabilă de 

educaţia copiilor, familia – de creșterea acestora. Constituirea și dezvoltarea unui parteneriat real 

între familie și școală este un proces dificil, prin care, pas cu pas, se va schimba semnificativ 

atitudinea atât din partea profesorilor, a managerilor, cât și din partea părinţilor și a elevilor. Acest 

parteneriat, pe de o parte, presupune dorinţa ambelor părţi de a dialoga deschis despre educaţie, cu 

respectarea deplină a rolurilor – de cadru didactic, de părinte, de elev, asumarea responsabilităţii 

și manifestarea unui efort și angajament conștient din partea școlii și a familiei, pe de altă parte, 

cadrele didactice și părinţii sunt parteneri egali în procesul educativ, însă fiecare au experienţe și 

aspecte specifice de activitate”. Specialiștii din domeniu au evidenţiat problema în prezentul 

document, menţionând că parteneriatul nu este autentic, este mai mult centrat pe responsabilizarea 

școlii în învăţarea elevilor, iar rolul familiei este cel de protecţie, creștere, asigurare cu cele 

necesare. 

Problema parteneriatului se intensifică și mai mult odată cu implementarea CE RM, și anume 

a articolului 16, Evaluarea şi scara de notare, alin. (5): „În învăţământul primar, evaluarea 

rezultatelor învăţării este criterială și se efectuează prin descriptori”. 

Aspectul dat este în atenţia miilor de părinţi, întrucât se traversează o perioadă de adaptare 

la un sistem nou de evaluare, și anume fără note. Familia care crește și educă un copil de vârstă 

școlară este conectată direct la pedagogizare prin lectura documentelor, prin contribuţia la 

realizarea unui dialog cu profesorii, dar și cu elevii. 

Colaborarea familiei cu școala și invers suferă de lipsa unui mecanism mai clar de 

responsabilizare a părinţilor pentru rezultatele copiilor lor. CE RM, prin articolul 138, alin. 2, 3, 

stipulează obligaţii pentru părinţi sau reprezentanţii legali ai copiilor, astfel existând premise 

legislative prin care aceștia sunt obligaţi să asigure realizarea obiectivelor educaţionale. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_general.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_general.pdf
https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu_parteneriate%20educatie%2C%202017.pdf
https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu_parteneriate%20educatie%2C%202017.pdf
http://mecc.gov.md/ro/content/consiliul-national-pentru-curriculum-aprobat-cadrul-de-referinta-al-curriculumului-national
http://mecc.gov.md/ro/content/consiliul-national-pentru-curriculum-aprobat-cadrul-de-referinta-al-curriculumului-national
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Responsabilizarea părinţilor poate fi obiectul unor documente reglatorii, care ar face ca ei să 

înţeleagă faptul că ei contribuie direct la succesul/insuccesul copilului  

https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu_parteneriate%20educatie%2C

%202017.pdf 

Astfel, părinţii nu au cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare implicării în educaţia copiilor, 

iar cadrele didactice nu ştiu cum să abordeze familia [8, 11, 13]. Atât pentru cadre didactice, cât şi 

pentru părinţi, abordările din domeniu (M. Agabrian, A. Băran-Pescaru, V. Bodrug-Lungu, R. 

Bezede, L. Cuznețov, M. Braghiș) enumeră câteva motive: insuficientă încredere unii în ceilalţi, 

slabă cunoaştere şi intercunoaştere dintre aceştia, existenţa unor relaţii rigide, strict formale, bazate 

pe impunere şi control extern, aplicarea unor etichete pe baza unor mituri sau aşteptări greşite, 

convingeri şi atitudini neadecvate, lipsa de experienţă în activitatea didactică, lipsa comunicării 

deschise a părinţilor cu copiii lor, a părinților cu școala, înţelegerea greşită a modalităţilor de 

implicare, inexistenţa abilităţilor de lucru în echipă.  

În ce priveşte experienţa, se constată că profesorii începători minimizează rolul implicării 

familiei. Din perspectiva diferenţelor dintre profesori, pe niveluri de învăţământ se constată că cei 

din învăţământul primar implică mai mult familia decât cei din învăţământul gimnazial şi liceal, 

de multe ori nefiind clar profesorilor cum anume ar putea să implice familia de aceea, pregătirea 

profesorilor pentru a îndeplini acest obiectiv nu este suficientă. Profesorii au nevoie de noi 

competenţe pentru a interacţiona mai eficient cu părinţii. 

Termenul de părinte provine din latinescul parens, care semnifică „a da naștere”, dar el 

cumulează alături de dimensiunea biologivă, prevalentă, indiscutabil, o dimensiune juridică și 

morală. Dicționarele indică faptul că termenul de părinte se utilizează pentru a desemna statutul 

biologic sau juridic de mama sau tată al unei persoane, în raport cu un copil. 

În literatura engleză se operează o distincție între termenii parenthood și parenting. Primul 

fiind folosit pentru a desemna perioada din cursul vieții adulte, în care se dobândește statutul 

biologic sau juridic de părinte, iar cel de-al doilea, obținut prin transformarea substantivului parent 

într-un verb, pentru procesul care include îngrijirea copilului, în cursul dezvoltării acestuia 

(Hammer și Turner, 2001, p. 9, apud, D. Cojocaru, 2011, p. 93). 

Arendell (1997, p. 1) consider parentalitatea un termen „umbrelă” care acoperă o 

diversitate de activități și abilități îndeplinite de către adulți care asigură creșterea și îngrijirea unui 

copil printr-un optim parental – competențe parentale. 

https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C

8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig

=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhU

UQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedago

gizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false 

Aceeași sursă susține că, o serie de lucrări de sociologiea copilăriei vorbesc despre tendința 

recentă a politicilor europene din domeniul bunăstării copilului de a deplasa responsabilitatea 

pentru sănătatea, educația și bunăstarea copilului dinspre stat, spre părinți și familii în general 

(Mayall, 2005; Bhopal Brannen, Heptinstall, 205; Brannen și O' Brien, 1996) [ibidem, p. 39]. 

Această creștere a responsabilității parentale private a fost dublată de o intensificare a 

supravegherii parentale de către experți, care a luat forma unei pedagogizări a părinților, 

realizată prin definirea părinților ca parteneri ai specialiștilor, în diverse domenii care au 

legătură cu bunăstarea copilului prin implicarea părinților, participării părinților, 

colaborării acestora cu diverse tipuri de specialiști din școli, servicii sociale, juridice etc. 

(Bhopal et.al., 2000, p. 8) [ibidem]. 

Astfel, pedagigizare a parentalității a apărut pe fondul „globalizării ideologiilor” (E. 

Stănculescu, 2006, pp. 69-88), a promovării drepturilor copilului prevăzute în convenția ONU 

privind Drepturile copilului și desiminării bunăstării copilului [ibidem, p. 94]. 

Părinții sunt primii educatori ai copilului de la care copilul învață valorile morale, culturale, 

religioase, patriotismul, asigură copiilor norme de comportament acceptate social, dezvoltarea 

personalităţii, socializarea, independenţa, spiritul de iniţiativă etc. A fi părinte este o provocare, o 

https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu_parteneriate%20educatie%2C%202017.pdf
https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu_parteneriate%20educatie%2C%202017.pdf
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
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misiune care necesită, pe lângă o pregătire anterioară în acest scop, voinţă, perseverenţă, dragoste 

şi învăţare permanentă. Din acest motiv părinții au nevoie de un șir de competențe și abilități 

care să-i poată asigura copilului o educație bună și corectă. În acest context, pedagogizarea 

părinților devine o necesitate de mare importanță. 

Conceptul de pedagogizare a părinților este utilizat în special de psihologi, pedagogi și 

specialiști în intervenție socială (A. Berger, B. Adler, E. Stănciulescu, M. Henripin, V. Ross, H. 

Stern, V. Bunescu, E. Macavei, E. Joița etc. 

Pedagogizarea părinților (E. Joița, 2002) are în vedere acţiuni îndreptate spre exersarea 

funcţiei educative şi spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi interacţionare 

în familie. Aceste acţiuni conduc la: cunoaşterea şi acceptarea propriului copil; abordarea pozitivă 

a trăsăturilor personalităţii copilului; înțelegerea comportamentului copilului; influenţe pozitive în 

dezvoltarea competenţelor copiilor; cunoaşterea etapelor dezvoltării în timp a copilului; crearea 

unui echilibru între factorii familiali de educaţie a copilului – rolul egal al ambilor părinţi; 

modalităţi nonviolente de rezolvare a conflictelor în familie [apud, 31]. 

G. Bunescu (1997) afirmă că pedagogizarea părinților este o forță de intervenție asupra 

părinților în favoarea educației copiilor lor și ea depinde de ansamblul valorilor, normelor, 

regulilor și raporturilor de organizare și funcționare a familiei moderne. Pedagogizarea 

părinților, afirmă același autor, reprezintă un set de măsuri educative și de sprijin care ajută 

părinții pe următoarele dimensiuni: înțelegerea propriilor lor nevoi (fiziologice, sociale, 

emoționale și psihologice); cunoașterea și acceptarea nevoilor copiilor lor; construirea punților de 

legătură între părinți și copii.  

Scopul pedagogizării părinților încearcă să dezvolte tuturor membrilor comunității 

competențele educative: de a sprijini părinții să dezvolte priceperile parentale și încrederea 

în propriile forțe, să îmbunătățească capacitățile acestora de a-i îngriji și sprijini pe propriii 

copii. R. M. Niculescu, D. Lupu, O., Bota (2014) susțin că în sarcinile educative ale părinților ar 

trebui să se regăsească o serie de exigențe legate de educarea unui copil, detaliate în anexa 1.6. 

Autorii conchid că, scopul unei tehnologii aplicate în vederea pedagogizării părinților 

încearcă să dezvolte tuturor membrilor colectivului de părinți competențele și abilitățile 

educative, iar I. Nicola (1996) vine cu argumente necesare și utile în aplicarea tehnologiilor în 

vederea pedagogizării părinților, detaliate în anexa 1.7.[apud, 10]. 

Ca proces, pedagogizarea părinților este unul de durată, ale cărui tehnologii depind de 

stadiile diferite ale ciclului vieții, iar ca abordare ea se referă la rolurile individuale și la 

interrelațiile prezente și viitoare; pedagogizarea părinților își centrează preocupările pe 

domeniile cognitiv și cel decizional și se ocupă, în principal, de sarcinile și faptele educative 

ale părinților. Factorii implicați în pedagogizarea părinților sunt: grădinița, școala, 

comunitatea care colaborând, se furnizează cele mai corecte și bune informații, experiențe posibile 

de a îmbunătăți educația părinților. Parteneriatele sunt necesare pentru a satisface trebuințele și 

interesele părinților ca mai apoi aceștia să-și educe copii cât mai corect (T. Gînju, p. 358). 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/358-360_0.pdf 

4.2.1. Repere conceptuale: parteneriat, parteneriat educațional, parteneriat școală-familie; 

părinte, parentalitate, pedagogizarea părinților, competențe parentale, educația părinților 

În cea mai simplă accepţie şi interpretare, parteneriatul este modalitatea, formală sau 

informală, prin care două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui 

scop comun. DEX-ul defineşte parteneriatul drept asocierea a doi sau mai mulţi parteneri sau 

sistemul care asociază parteneri din punct de vedere politic, economic şi social. Autorii A. Cara, 

G. Bulat, N. Globu, L. Cuzneţov, L. Orîndaş, M. Dilion (2018, pp. 7-8 ) susțin că, definiţiei date 

de DEX îi lipseşte un element fundamental al conceptului: acela de sprijin şi ajutor reciproc pe 

care pot să şi-l ofere partenerii. În cadrul unui parteneriat, pentru a dezvolta acţiuni durabile care 

să aducă beneficii, entităţile implicate îşi unesc resursele (idei, abilităţi, expertiză, resurse umane, 

financiare etc.) pentru a reuşi realizarea dezideratelor comune. Anume acţionarea pentru realizarea 

aceluiaşi scop (aceloraşi scopuri), sinergia eforturilor şi resurselor constituie premisa de bază şi 

forţa care contribuie la realizarea parteneriatelor eficiente, iar eficienţa va fi asigurată cu condiţia 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/358-360_0.pdf
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ca performanţa ansamblului să fie mai mare decât suma eforturilor individuale ale entităţilor. 

Elementul central al parteneriatelor sunt resursele cu care fiecare entitate intră în procesul 

de colaborare: de natură financiară, umană, intelectuală, iar în cadrul colaborării ele se potenţează 

reciproc, cu condiţia derulării unor parteneriate veritabile şi eficiente.  

În mod ideal, premisa de la care porneşte edificarea unui parteneriat este cea a egalităţii între 

participanţi, având acelaşi statut. http://ise.md/uploads/files/1553681678_mono_pe.pdf  

În funcţie de anumiţi factori, parteneriatele sunt de tipuri diferite: după forma de 

realizare/desfăşurare; după obiectivul urmărit; după părţile implicate; după durata derulării; după 

modalitatea de asigurare financiară. Analiza tipurilor de parteneriate expuse mai sus, susțin autorii 

(pp. 8-11), conduce spre o viziune comună în ceea ce priveşte parteneriatul authentic (sigur, 

adevărat) și principiile fundamentale pe care se construiesc: 

Egalitatea - respectul mutual între parteneri indiferent de dimensiunea organizaţiei, forma 

de proprietate şi alţi indicatori organizaţionali.  

Dialogul necesar pentru a se ajunge la decizii reciproc acceptabile. Nici una din părţi nu 

impune, nu domină, nu controlează.  

Transparenţa asigurată prin dialog (construit pe principii de egalitate), cu accent pe 

consultări anticipate şi pe împărtăşirea timpurie a informaţiilor. Comunicarea şi transparenţa, 

inclusiv transparenţa financiară, creşte nivelul încrederii între parteneri. Parteneriatul autentic este 

mai degrabă multivocal decât univocal şi fiecărei părţi îi sunt create oportunităţi pentru a-şi 

exprima punctul de vedere, având acces la o multitudine de perspective.  

Orientarea spre rezultat. Procesele în cadrul parteneriatelor trebuie să fie bazate pe realitate 

şi orientate spre acţiuni concrete. Acest lucru necesită coordonare orientată spre rezultat, pe baza 

capacităţilor eficiente şi competenţelor operaţionale concrete.  

Responsabilitatea este un principiu general, dar în domeniile umanitare devine o obligaţie 

etică accentuată a părţilor de a-şi realiza sarcinile într-un mod responsabil, relevant şi adecvat, în 

condiţii de integritate. Părţile trebuie să se asigure că  îşi asumă angajamente pentru anumite 

scopuri doar dacă dispun de mijloace, competenţe, abilități să realizeze angajamentele respective. 

Prevenirea unor eventuale eşecuri trebuie, de asemenea, să fie un efort constant. 

Complementaritatea vizează beneficiile pe care le oferă în cadrul parteneriatului diversitatea, 

dacă se bazează pe avantajele comparative ale părţilor şi completează reciproc contribuţiile (idem, 

pp. 11-12). 

Autorii susțin că, pentru asigurarea unui parteneriat autentic (sigur, adevărat) este necesară 

respectarea unor precondiţii şi reguli mutual acceptate şi reciproc avantajoase detaliate în anexa 1. 

Un alt aspect care defineşte parteneriatul autentic vizează experienţele de transformare, care 

au loc la diferite niveluri:  

1. Transformarea personală, care afectează indivizii implicaţi în interacţiunea în cadrul 

parteneriatului.  

2. Transformarea instituţională, care poate influenţa schimbări în politicile şi sistemele 

instituţionale.  

3. Transformarea comunitară, în cazul parteneriatelor orientate spre/destinate consolidării 

capacităţii comunităţii/comunităţilor.  

4. Transformarea cunoştinţelor, inclusiv a modului în care sunt generate, utilizate şi 

valorizate cunoştinţele.  

5. Transformarea practicilor, crearea „băncilor de bune practici” şi „practici etice”.  

Astfel, STABILIM că, experienţele de transformare a parteneriatului autentic (sigur, 

adevărat) sunt evidente în cazul efectuării analizei comparative a celor două procese conexe – 

colaborarea şi parteneriatul (ibidem, p. 13). 

Din perspectiva dată am tins să clarificăm conceptul de parteneriat educațional. În anii „80 

– 90” ai secolului trecut când accentul se punea pe implicarea părinţilor în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor recreative, seratelor festive, astăzi în pedagogia contemporană, ce cere 

ca familia să fie implicată într-un ansamblu de acţiuni sistematice, care ar permite părinţilor să 

cunoască specificul procesului instructiv-educativ şi să înveţe a deveni părinţi eficienţi. Astfel, 

http://ise.md/uploads/files/1553681678_mono_pe.pdf
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conceptul de parteneriat educaţional este unul central şi denotă abordarea de tip curricular, flexibilă 

şi deschisă a problemelor educative, reliefând interrelaţiile agenţilor educaţionali în ansamblul 

complexităţii lor, menţionează L. Cuzneţov (2008, p. 146).   

În acest context, parteneriatul educaţional este forma de colaborare, de comunicare şi de 

cooperare la nivelul procesului educațional dintre cadrele didactice (comunitatea socială) şi părinţi. 

Parteneriatul educaţional, presupunând o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative 

între factorii educaţionali, se aplică la nivelul tuturor relaţiilor enumerate mai sus. Relaţia dintre 

părinţi şi profesori/învăţători implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a 

profesiei didactice. În pedagogia tradiţională, relaţia respectivă era tratată ca o „colaborare dintre 

şcoală şi familie”. Prin colaborare între şcoală şi familie se presupune o comunicare efectivă şi 

eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Astăzi 

dimensiunile acestei relaţii s-au extinse datorită extinderii conceptului de colaborare la cel de 

comunicare prin cooperare şi colaborare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde 

pe toate şi exprimă, în plus, şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative 

(E.Vrasmaş, 2008, pp. 221-222). 

În acest sens, învăţătorul va trebui să atragă părinţii în şcoală, să-i implice în activitatea 

şcolii, să-i iniţieze în modalitatea de desfăşurare a procesului educaţional, să-i familiarizeze pe 

copii cu viaţa socială, astfel creând condiţii favorabile pentru un parteneriat educaţional real, în 

primul rând cu familia, apoi cu comunitatea. C. Narly (1996) consideră că familia a avut o influenţă 

decisivă întotdeauna asupra educaţiei, ei îi datorăm virtuţile neamului, şi ne atenţionează că familia 

mai are încă un cuvânt de spus în educaţie, deoarece în esenţă ea este creatorul copilului şi-i în 

stare mai bine decât oricine altul să cunoască şi să apere punctul de vedere special al copilului. 

Pentru ca familia să-şi exercite eficient funcţia educativă, ea trebuie să dispună de o anumită 

cultură, de un nivel intelectual adecvat, valori morale, etice şi un cadru economic decent de viaţă 

(L. Cuznețov, 2004, p. 12). 

Problema colaborării şcolii cu familia nu este nouă, dar, în ultimele decenii, în legătură cu 

schimbările sociale, devine extrem de actuală. În cadrul unei şcoli există o reţea complexă de 

relaţii. Aceste relaţii au un potenţial considerabil de influenţare a educaţiei copiilor atât în sens 

pozitiv, cât şi în sens negativ. Cele mai importante relaţii sunt: − relaţiile dintre profesor/învăţător 

şi elev; − relaţiile interindividuale (dintre elevi, dintre profesori/învăţători, dintre 

profesori/învăţători şi specialişti care sprijină şcoala, dintre profesori/învăţători şi personalul 

administrativ al şcolii etc.); − relaţiile dintre profesori/învăţători şi părinţi; − relaţiile dintre 

profesori şi învăţători; − relaţiile dintre profesioniştii care sprijină dezvoltarea copilului împreună 

cu părinţii şi profesorii/ învăţătorii. 

Literatura de specialitate elucidează două dimensiuni principale ale implicării reciproce a 

şcolii şi familiei în educaţia copilului identificate de mai mulţi cercetători (M. Agabrian, V. Milea, 

A. Băran-Pescaru, L. Cuznețov, M. Braghiș, I. Gordon et.al.): dimensiunea relaţiei părinte–copil; 

dimensiunea relaţiei familie–şcoală; dimensiunea relaţiei profesor/învăţător-părinţi. 

E. Stănciulescu (1997), cu referire la relaţia profesor/învăţător-părinţi susține că,  

colaborarea şi cooperarea şcolii cu părinţii sunt benefice ambilor factori dacă îndeplinesc condiţiile 

unei comunicări eficiente şi dacă se ţine seamă de dimensiunea umană: - nivelul studiilor celor doi 

participanţi: al cadrului didactic şi al părinţilor; - momentul ales pentru colaborare; - dificultăţile 

întâmpinate de copil în activitatea şcolară.  

Cadrele didactice sunt datoare să se raporteze la cultura şi categoriile socioprofesionale din 

care provin părinţii. Acestea urmăresc evoluţia copilului în cariera şcolară, structura familiei, 

competenţele ei parentale şi problemele specifice ei. Pentru optimizarea parteneriatului dintre 

profesori şi părinţi se iau în calcul mai multe elemente cum ar fi: - atitudinea care îi caracterizează 

pe ambii parteneri educativi; - percepţiile şi reprezentările fiecăruia faţă de educaţia copilului; - 

calitatea relaţiei celor doi participanţi în cadrul colaborării; - caracteristicile unităţii de învăţământ; 

- caracteristicile familiei; - modul de comunicare, cooperare şi colaborare dintre parteneri 

(E.Vrasmaş, 2008, p. 223). 

M. Dragomir (2000) susține că în zilele noastre parteneriatul şcoală-familie, primeşte noi 
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valenţe, precizeazând faptul că, în relaţia cu şcoala, părintele parcurge şapte paşi:  

1) părintele „învaţă“ – se informează asupra modului de conducere şi organizare a procesului 

instructiv-educativ;  

2) părintele ajută – sprijină şcoala în realizarea unor proiecte şi activităţi;  

3) părintele devine un suport al imaginii pozitive despre şcoală – înţelege importanţa şcolii 

în formarea copilului său şi are o atitudine pozitivă faţă de şcoală;  

4) părintele devine o sursă de informaţie complementară – furnizează dirigintelui sau 

învăţătorului informaţii despre comportamentul copilului în familie, despre problemele afective şi 

de sănătate ale acestuia;  

5) părintele devine o sursă educaţională – contribuie la educaţia propriului copil, îl ajută şi 

îl sprijină în activitatea zilnică de acumulare de cunoştinţe;  

6) părintele ca profesor – oferă cadre de referinţă pentru raportarea valorică a copiilor săi;  

7) părintele – iniţiator al schimbărilor din şcoală – are dreptul şi chiar obligaţia să solicite 

adaptarea şcolii la cerinţele societăţii actuale, părintele poate să propună unele schimbări care să 

contribuie la dezvoltarea individuală sau colectivă a copilului.  

http://tribunainvatamantului.ro/relatia-scoala-familie-in-contextul-actual/ 

Pentru a evita barierele care pot apărea în vederea implicării părinților în diverse forme de 

lucru autoarea A. Băran-Pescaru (2004) descrie câteva modalități: 1. Evitarea constrângerilor de 

timp și resurse; 2. Oferirea de informații utile; 3. Comunicarea deschisă profesor-părinte; 4. 

Relațiile pozitive profesor-părinte.  

În cadrul unui parteneriat, conform autoarei, este necesar respectarea următoarelor principii 

din partea cadrelor profesioniste:  

1. Confidențialitatea, care semnifică nevoia de a păstra secretul problemelor familiei și a 

datelor culese;  

2. Respectul individualității - fiecare familie are dreptul la respect și înțelegere; 

3. Sinceritatea cere o imagine cât mai clară și mai sinceră a problemelor întâmpinate, discuții 

cu părinții și abordarea cât mai realistă a situațiilor;  

4. Nediscriminarea se referă la respectul indentității culturale, etnice, religioase, sociale a 

familiilor. 

CONCHIDEM: dacă în ajutor părinţilor, actualmente au fost alcătuite şi publicate 

numeroase articole şi ghiduri care oferă acestora idei, recomandări şi sfaturi cum să aibă o mai 

bună comunicare cu profesorii, atunci pentru reprezentanţii şcolii, din cauza specificului instituţiei, 

a particularităților comunităţii locale, a posibilităților ofertei curriculare la decizia şcolii sau a 

condiţiilor materiale etc., nu pot fi oferite reţete şi soluţii unice, din care motiv, fiecare cadru 

didactic și manager şcolar proactiv este în căutarea unor modele și experiențe ce i-ar oferi 

informații sugestive și idei noi. 

http://www.asociatia-profesorilor.ro/studiu-privind-implicarea-familiei-in-educatia-

copilului-si-relatia-dintre-familie-si-scoala.html  

4.2.2. Specificul colaborării școală-familie în procesul de parteneriat educational. Specificul 

procesului de educație a părinților 

Şcoala este apreciată şi azi ca fiind cea mai profitabilă instituţie prin serviciile pe care le 

aduce societăţii. Şcoala este instituţia care organizează trăirea unor experienţe de învăţare. Ea 

urmăreşte atingerea unor obiective, cu ajutorul unor metode şi mijloace ştiinţifice. Şcoala 

informează şi formează elevii ţinând cont de anumite principii, având grijă să evalueze modul în 

care obiectivele au fost atinse (D. Dolean, 2002, pp. 22-29). 

Prin urmare, şcoala nu este singurul „laborator” în care copilul învaţă, ci doar unul dintre 

ele, mai specializat şi mai competent în domeniul educaţiei decât altele. E bine ca părintele să aibă 

încredere în şcoală, dar pentru ca educaţia copilului să fie la nivelul aşteptat, el trebuie să se 

implice, să colaboreze cu personalul didactic, pentru ca metodele şi obiectivele propuse să fie 

convergente (G. Tomşa, 2002, p. 55). [apud, 11, p. 157] 

Îndeplinirea cu profesionalism a meseriei de părinte presupune cunoaşterea de către acesta 

a rolului şi a importanţei pe care le are şcoala în viaţa copilului. Relaţia care se creează între 

http://www.asociatia-profesorilor.ro/studiu-privind-implicarea-familiei-in-educatia-copilului-si-relatia-dintre-familie-si-scoala.html
http://www.asociatia-profesorilor.ro/studiu-privind-implicarea-familiei-in-educatia-copilului-si-relatia-dintre-familie-si-scoala.html
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părinţi şi şcoală este determinată de modul în care intră în acţiune factorii participanţi în procesele 

şcolare. Autoritatea învăţătorului se impune la cotele cuvenite atât în faţa elevilor, cât şi în faţa 

părinţilor. Totuşi, învăţătorii şi părinţii sunt două medii diferite ca statut şi nivel socio-cultural [10, 

p. 101]. 

Anumite caracteristici ale procesului educaţional determină prezenţa părinţilor alături de 

învăţători detaliate în anexa 1.2. (Vraşmas, E., 2002, pp. 78-79). 

Cooperarea şcolii cu părinţii presupune însă o ierarhizare a atribuţiilor care impune 

recunoaşterea de către părinţi a autorităţii şcolii, respectiv a învăţătorului. Centrul de 

dirijare şi coordonare a tuturor tipurilor de activităţi şi măsuri ameliorative ale sistemului 

educaţional este şcoala. Relaţia ce se stabileşte între părinţi şi şcoală este determinată de 

modul în care intră în acţiune factorii participanţi în procesele şcolare (Creţu, E., 1999, pp. 

59-62). 

O parte din studiile teoretice [1, 3, 8, 13, 26] analizate abordează tema parteneriatului 

scoală-familie (PȘF – în continuare) fără să indice în mod explicit un model teoretic. Rolul 

actorilor implicaţi este o problemă abordată în aproximativ jumătate din articolele studiate. Se 

consideră că dezvoltarea armonioasă a unui copil nu este numai preocuparea părinţilor, ci şi a 

societăţii în ansamblu, prevăzută în sistemele legislativ, financiar şi de protecţie socială. Din 

perspectiva dată am evidențiat: rolul consilierului şcolar (detalii în anexa 1.3.); și am clarificat 

rolurile parentale; rolul profesorului; rolul directorilor [25, 28, 33, 37, 39, 41]: 

A. Rolurile parentale. Literatura ştiinţifică în domeniu relevă faptul că părinţii au un rol 

semnificativ în dezvoltarea şi educaţia copiilor (Krüger şi Michalek, 2011). A fi părinte în 

societatea modernă semnifică nu numai înţelegerea nevoilor copilului, dar şi expectanţele pe care 

părinţii le au din partea societăţii, întrucât evoluţia şi sănătatea copiilor nu este numai 

responsabilitatea părinţilor, ci şi a societăţii în ansamblu, care trebuie să-i protejeze drepturile. De 

aceea, părinţii trebuie văzuţi, din perspectivă socială, ca personae care au nevoie de suport în 

situaţiile în care nu sunt capabili să aibă grijă de copiii lor. Cunoştinţele aprofundate despre 

procesul de dezvoltare a copilului şi a drepturilor lui constituţionale contribuie la dobândirea 

competenţelor parentale şi a abilităţilor lor de a colabora cu proprii copii şi cu ceilalţi adulţi 

implicaţi (Vuorinen, 2010). Tinerii descriu rolul de părinte în mod idealist: părinte grijuliu, care 

îşi iubeşte copilul, are încredere în el, îl încurajează şi comunică cu acesta, îi stabileşte reguli de 

disciplină, cunoscându-i activităţile şi preocupările [apud, 39].  

Cadrele didactice, consideră părinţii, drept: excesiv de îngrijoraţi, nemulţumiţi, 

necooperativi, neglijenţi, supraprotectori sau neimplicaţi şi agresivi, fiind dificili şi având nevoie 

de suport în îngrijirea copiilor sau nefiind în stare să caute sprijin (Vuorinen, 2010).  

Prin urmare, în şcoli pot fi găsite frecvent 9 tipuri de programe de parteneriat ȘF, conform 

modelului Epstein (Bryan şi McCoy, 2004; Amatea şi Clark, 2005). Acestea includ (Bryan şi 

McCoy, 2004; Moore-Thomas şi Day-Vines, 2010)  

[apud, http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala-familie_ISE.pdf]: 

programe de mentorat; centre ale părinţilor; membri ai familiei/ ai comunităţii ca asistenţi ai 

profesorilor; programe de voluntariat; vizite acasă; programe de educaţie a părinţilor; parteneriate 

şcoală- comunitatea de afaceri; părinţi şi membri ai comunităţii implicaţi în managementul şcolii; 

programe de tutorat. Suportul oferit de educatori se dovedeşte foarte eficient, mai ales dacă sunt 

la rândul lor părinţi (Vuorinen, 2010).  

Ca spaţii pentru implementarea acestor strategii de implicare a părinţilor în activităţile 

realizate în şcoală (Van Velsor şi Orozco, 2007), sunt propuse: activităţi la clasă, excursii, 

bibliotecă, birouri şcolare.  

C. Rolul profesorului Regândirea rolului educatorului şi a relaţiilor acestuia cu familia are 

în vedere: trecerea la educaţia centrată pe elev, la valorificarea potenţialului educaţiei între egali, 

între familii, utilizând reţelele sociale comunitare şi la considerarea şcolii drept centru coordonator 

al furnizorilor de servicii. Profesorii sunt încurajaţi să îmbrăţişeze conceptul de stiluri de învăţare 

diverse şi să practice varietatea în instruire. De asemenea, sunt încurajaţi să utilizeze strategii de 

evaluare centrate pe elev (Amatea şi Clark, 2005). Se constată că în realitate implicarea părinţilor 

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala-familie_ISE.pdf
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este mai mică decât ar fi de dorit. Profesorii manifestă un amalgam de atitudini pozitive şi negative. 

În ce priveşte experienţa, se constată că profesorii începători minimizează rolul implicării 

familiei. Din perspectiva diferenţelor dintre profesori, pe cicluri de învăţământ se constată că cei 

din învăţământul primar implică mai mult familia decât cei din învăţământul gimnazial şi liceal, 

de multe ori nefiind clar profesorilor cum anume ar putea să implice familia (Dor, 2013) deaceea, 

pregătirea profesorilor pentru a îndeplini acest obiectiv nu este suficientă. Profesorii au nevoie de 

noi competenţe pentru a interacţiona mai eficient cu părinţii. Un cadru în acest sens ar putea 

cuprinde următoarele arii (Smith et al., 2007; Amatea şi Clark, 2005): 

- implicare generală a părinţilor: obiectivele generale ale implicării părinţilor, avantaje, 

bariere, cunoştinţe, abilităţi, atitudini;  

- cunoştinţe generale despre familii şi diferenţe culturale, despre creşterea copiilor, situaţii 

de viaţă;  

- comunicare bidirecţională casă - şcoală;  

- implicarea părinţilor în situaţii de învăţare, de asemenea şi în afara şcolii; 

- sprijin pe care părinţii să îl ofere şcolii atât în interiorul şcolii, cât şi în afara ei;  

- sprijin acordat familiilor de către şcoală; familiile ca agenţi ai schimbării – implicare în 

procesul de luare a deciziilor, dezvoltare de politici, curricula şi programe, formarea părinţilor, etc.  

[apud, http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala-familie_ISE.pdf] 

Competenţele profesorilor pentru comunicarea cu părinţii sunt influenţate de trei categorii 

de factori: biografia personală a profesorului (Graue, 2005; Graue şi Brown, 2003, apud Denessen 

et al., 2009); experienţele profesorilor cu părinţii; formarea profesorilor. Modelul Matsagouras 

oferă sugestii pentru iniţiativele de integrare a parteneriatelor şcoală-familie în programele de 

formare continuă a profesorilor, pentru a îi echipa cu abilităţi şi strategii în vederea unei 

comunicări eficiente cu părinţii. Acestea trebuie să ţină cont de percepţiile părinţilor şi profesorilor 

despre rolurile lor, conţinutul şi contextul colaborării dintre ei (Poulou şi Matsagouras, 2007) 

[ibidem].  

D. Rolul directorilor. Un rol esenţial în facilitarea parteneriatelor FȘ (în continuare family-

școală) îl au structurile manageriale şi directorii şcolilor. Este accentuată ideea importanţei unei 

abordări coordonate, care include şcoala şi familiile pentru succesul educaţiei copiilor (Bernal et 

al. 2011). Ca şi consilierii şcolari, directorii sunt de asemenea „invitaţi” să îşi regândească rolul în 

ceea ce priveşte conducerea personalului şcolii şi modul de organizare a rolurilor şi relaţiilor. Un 

model popular de leadership este acela al şcolii care învaţă, unde procesul decizional este activ 

împărtăşit între personal, elevi şi familii. Directorii trebuie să regândească graniţele între şcoli prin 

dezvoltarea unor centre de servicii integrate la nivel de şcoală sau prin sprijinirea dezvoltării 

echipelor de coordonare a ofertelor de servicii la nivel comunitar pentru a oferi elevilor un acces 

mai mare la servicii complexe (Amatea şi Clark, 2005) [ibidem]. 

Astfel STABILIM: învăţătorii şi părinţii nu trebuie să acţioneze ca nişte complici, pentru 

a-l strivi pe copil. Colaborarea părinţilor alături de învăţător, în procesul formării copilului în toate 

planurile personalităţii sale, presupune cunoaşterea reciprocă şi punerea de acord în orice 

demers pedagogic [9, p. 63]. 

După L. Cuzneţov (2002) pentru un proiect de colaborare al familiei cu şcoala pot fi 

considerate o serie de jaloane iar pentru un proiect de colaborare ale învăţătorului cu părinţii 

după E. Crețu (1999) pot fi considerate unele calităţi personale ale învăţătorului (detaliate în 

anexa 1.4.). 

PȘF este dat de relaţiile de colaborare între personalul şcolii şi familii, membrii comunităţii, 

organizaţii (companii, biserica, biblioteci, servicii sociale) pentru a implementa programe şi 

activităţi care să îi ajute pe elevi să reuşească (Bryan, 2004; Smith et al., 2007; Bryan şi McCoy, 

2007). 

Implicarea parentală este exprimată în termeni de alteritate, subordonând cunoaşterea 

parentală celei profesionale, în timp ce parteneriatul profesor - părinte este ceva mai mult decât 

receptarea pasivă a informaţiei de către părinţi. Acest fapt se reflectă în realitate prin asocierea 

parteneriatului profesor - părinte cu practici ce ţin de sfătuirea, orientarea şi formarea părinţilor 
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pentru ca aceştia să ofere suport pentru dezvoltarea cognitivă a propriilor copii (Karila şi 

Alasuutari, 2012). 

Operaţionalizarea mai clară a conceptelor de implicare şi de participare a părinţilor 

(Feuerstein, 2000 şi Desforges, 2003, apud Smith et al., 2007) permite diferenţierea următoarelor 

aspecte:  

- a două tipuri de implicare a părinţilor şi anume, spontană (porneşte de jos în sus) versus 

planificată (de sus în jos); cea din urmă se referă la intervenţii sau programe construite cu scopul 

de a rezolva problema insuficientei participări sau absenţei părinţilor;  

- o implicarea acasă - spre exemplu, o discuţie acasă despre activităţile de la şcoală şi 

implicarea la şcoală – de exemplu, participarea părinţilor în activităţile şcolii sau aspecte de 

organizare a activităţii şcolare: comunicarea cu şcoala, relaţia şcoală - părinţi (Smith et al., 2007; 

Lambet 1985 apud Ho et al., 2011; Dor, 2013). 

Încrederea este vitală pentru colaborare şi reprezintă un predictor pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor şcolare. Încrederea între părinţi şi profesori poate fi abordată teoretic la diferite 

niveluri: individual, instituţional sau social. Aceasta este întâlnită în diverse discipline: sociologie, 

ştiinţe politice, economie, psihologie, antropologie. 

Perspectiva psihologică abordează încrederea ca trăsătură de personalitate, în timp ce 

perspectiva sociologică o consideră drept proprietate a societăţii, nu a individului. La nivel 

instituţional, încrederea se exprimă prin caracteristici ale organizaţiei, cum ar fi, calitatea 

comunicării şi cooperare (Ho, 2007). 

Teoria „ecologiei dezvoltării umane” (Bronfenbrenner, apud Karila şi Alasuutari, 2012), 

care consideră parteneriatul şi cooperarea dintre familie şi şcoală ca două microsisteme principale 

implicate în dezvoltarea copilului, principalul punct de interes fiind cum să fie implicaţi toţi părinţii 

în educaţia copiilor. 

Implicarea în dezvoltarea şi educaţia copiilor are diferite efecte pozitive: note/rezultate mai 

mari la limba maternă şi matematică, abilităţi îmbunătăţite de scriere şi citire, rată de prezenţă la 

şcoală mai bună, mai puţine probleme comportamentale. Din acest motiv, implicarea părinţilor 

reprezintă o modalitate de a ajuta copiii în tranziţia acestora prin adolescenţă, cu efecte pozitive 

semnificative (Griffin şi Galassi, 2010).  

Cercetătorii, mai ales sociologii care se ocupă cu definirea relaţiilor de putere, sunt reticenţi 

în a înţelege parteneriatul ca atare, considerându-l drept o iluzie (Cankar şi Deutsch, 2009, apud 

Griffin şi Galassi, 2010). În aceste situaţii, cadrul teoretic al parteneriatului școală-părinți este 

definit de următoarele aspecte: diferenţierea participării părinţilor după diferite criterii: părinţii 

cu venituri mici participă mai puţin la activităţi în şcoli decât cei cu venituri mai mari. Barierele 

pe care le întâmpină părinţii cu venituri mici sugerează că şcolile trebuie să dezvolte o nouă 

abordare pentru implicarea acestor părinţi (Cankar şi Deutsch, 2009, apud Griffin şi Galassi, 

2010); împărţirea tradiţională a rolurilor de părinte în funcţie de gen unde taţii sunt mai implicaţi 

în deciziile de politică ale şcolii, iar mamele se implică mai mult în comunicarea cu profesorii 

(Beckert, 2006; Chiang, Huang, Lin, 2005; apud Ho et al., 2011). 

Alţi teoreticieni susţin că istoria parteneriatului nu este doar o istorie evolutivă a lărgirii 

participării; parteneriatele implică o dublă relaţie de punere în legătură a modelelor de guvernare 

ale statului şi societăţii civile cu principiile acţiunii individuale (Karila şi Alasuutari, 2012). 

Tipologia beneficiilor implicării în parteneriat a părinților include pentru copii: performanţă 

academică, atitudini şi comportament, prezenţă, adaptare şi implicare şcolară, rata promovabilităţii 

(Suárez-Orozco, 2010; Dor, 2013); pentru părinţi: atitudini pozitive faţă de şcoală, relaţii mai 

bune între copii şi părinţi; pentru profesori: motivaţie crescută pentru îmbunătăţirea metodelor 

educative; o pentru comunitate: sprijin crescut din partea comunităţii.  

Modelele Epstein şi Sanders (1998, apud Epstein şi Van Voorhis, 2010) au sugerat că 

parteneriatul depinde de tipul de programe pe care şcolile le dezvoltă pentru implicarea 

părinţilor. Cercetările lor au confirmat faptul că şcolile care au creat programe de parteneriat 

foarte bune au putut implica în mod productiv în educaţia copiilor, părinţi din toate mediile, 
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indiferent de statutul socio-economic, mediul de viaţă şi numărul de membri ai familiei (Cankar 

şi Deutsch, 2009, apud Griffin şi Galassi, 2010).  

Există două tipuri de factori care pot influenţa implicarea consilierilor şcolari în 

parteneriatele ȘF: factori care ţin de consilierul şcolar şi factori care ţin de şcoală (Bryan şi 

McCoy, 2007). Evidenţele indică faptul că factorii de la nivelul şcolii au un efect mai mare asupra 

implementării parteneriatelor ȘF decât factorii de la nivel individual, cum ar fi factorii care ţin 

de consilier.  

Educația părinților, ca formă de profesionalizare parentală, se bazează pe transferul de 

cunoștințe și competențe dinspre specialiști către părinți, cu scopul permanentizării 

intervenției asupra copilului, în acord cu prescripțiile ideologiei drepturilor copilului (D. 

Cojocaru, 2011, p. 39). 

Competențele parentale se formează în procesul de educație parentală prin acțiuni de control 

asupra practicilor parentale, reprezintă o formă de promovare a drepturilor copilului în mediul 

domestic (idem, p. 95) și de control al respectării acestora prin forme de monitorizare și educație 

realizate de către instituții specializate. 

https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C

8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig

=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhU

UQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedago

gizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false 

În acest sens, S. Chirilenco (2005) susține că strategiile de educație a familiei presupun 

dezvăluirea finalităților, conținuturilor (valori, atitudini, moduri de a gândi și moduri de a face 

etc.), proceselor educative în care actorii sunt membrii familiei (părinți și copii) [15].  

Din persepctiva pedagogizării părinților, literatura de specialitate, vine cu mai multe 

interpretări conceptuale care clarifică sensul epistemologic al educaţiei părinţilor ca una din 

direcţiile pe care le poate îmbrăca intervenţia socio-educativă de tip formativ [17, pp. 34 - 38]: 

*Educaţia părinţilor se referă în general la susţinerea parenţialităţii deja manifestate. De 

aceea nu putem pune semnul egal între educaţia părinţilor şi educaţia parentală (Bunescu, Gh., 

1995, p. 78). 

*Educaţia parentală este şi educaţia prin care pregătim tânăra generaţie în direcţia preluării 

modelelor de parenţialitate. Educaţia parentală este un câmp de cercetare şi acţiune interdisciplinar 

şi relativ recent (Stănculescu, E., 1997, p. 34). 

*Educaţia familială, care se referă la constituirea deprinderilor, valorilor şi normelor vieţii 

în comun în familie, îi are în vedere pe toţi membrii acesteia şi, deci, o sferă mai mare decât 

educaţia parentală (Cuzneţov, L., 2002, p. 123). 

*Educaţia parentală, care poate fi mai bine exprimată prin termenul de formare parentală, 

desemnează, aşa cum specifică J. Lamb şi W. Lamb (1978), o tentativă formală de creştere a 

conştiinţei părinţilor şi de utilizare a practicilor parentale. [apud, 7, p. 123]. 

*Intervenţia socio-educativă este tipul principal de acţiune formativă în favoarea familiilor 

cu copii pentru educaţia parenţialităţii şi educaţia părinţilor. Ea se referă la acţiuni ţintite pentru 

dezvoltarea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor de creştere, îngrijire, educaţie a tinerei 

generaţii de către părinţi şi membrii familiilor acestora (Vrasmas, E., 2002, p. 55). 

Astfel, putem sintetiza că educaţia părinţilor este o forţă de intervenţie asupra părinţilor 

în favoarea educaţiei copiilor lor. Educaţia părinţilor este un set de măsuri educative şi de 

sprijin care ajută părinţii pe următoarele dimensiuni [1, 4, 5, 16, 30]: 

- înţelegerea propriilor nevoi (fizice, sociale, emoţionale, psihologice); 

- cunoaşterea şi acceptarea nevoilor copiilor lor; 

- construieşte punţi de legătură între părinţi şi copii. 

Ea presupune crearea unei reţele de servicii de sprijin aparţinând comunităţii locale şi ajută 

familia să o folosească adecvat. Educaţia părinţilor se adresează tuturor actualilor şi viitorilor 

părinţi. Ca proces, ea este unul de durată, ale cărui metode şi strategii depind de stadiile diferite 

ale ciclului vieţii [19, p. 59]. 

https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
https://books.google.md/books?id=D_2_JueLWeUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=defini%C8%9Bia+de+pedagogizare+a+p%C4%83rin%C8%9Bilor&source=bl&ots=QK3FBGBxEE&sig=ACfU3U2i3XKjRILJ_QUF6rofioeshZGl4Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjem5qn077mAhUUQUEAHeB4DawQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=defini%C8%9Bia%20de%20pedagogizare%20a%20p%C4%83rin%C8%9Bilor&f=false
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Ca abordare, educaţia părinţilor se referă la rolurile individuale şi la interrelaţiile prezente şi 

viitoare. Ea îşi centrează preocupările pe domeniul cognitiv şi cel decizional şi se ocupă, în 

principal, de sarcinile şi faptele educative ale părinţilor.  

Spre deosebire de alte forme ale intervenţiei asupra părinţilor ea se adresează tuturor 

părinţilor, fără discriminări şi acoperă toate răspunsurile, activităţile, competenţele ce corelează cu 

educaţia. Scopul ei nu vizează schimbarea de comportament particular sau schimbarea unei 

structuri definite, ci ea încearcă să crească, la toţi membrii comunităţii, competenţele şi 

abilităţile educative (ibidem, pp. 60-61). 

Scopul educaţiei părinţilor este să sprijine părinţii, să dezvolte priceperile parentale şi 

încrederea în propriile forţe şi să îmbunătăţească capacităţile acestora de a-i îngriji şi sprijini 

pe proprii copii (Stern, 1972, p. 20) [apud, 33, p. 98]. 

Prin educația părinţilor se are în vedere acţiunile îndreptate spre exersarea funcţiei 

educative şi spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi interacţionare în 

familie [6, 9, 23, 42]. Aceste acțiuni conduc la: formarea unor abilităţi de comunicare cu copilul; 

cunoaşterea propriului copil; înţelegerea comportamentului copilului; cunoaşterea etapelor 

dezvoltării în timp a copilului; procesul de educaţie a copilului etc. 

Literatura de specialitate (E. Macavei, I. Jinga, M. Ionescu, E. Stănculescu, S. Țibu), 

prevede, în direcţia cercetată, o serie de programe cu modele specifice educaţionale: Depart, 

Portage,  Smilansky, Bataille et. al.(detalii vezi în anexa 2). 

La nivel internaţional, prin prisma acestor programe, dimensiunile principale ale educaţiei 

părinţilor au în vedere trei componente: construirea comportamentelor adecvate; respectarea 

drepturilor copiilor, educaţia în beneficiul sănătăţii (UNICEF, UNESCO, OMS et. al.). 

Problematica educaţiei părinţilor în programele menţionate este diversă: drepturile 

copilului, educaţia pentru sănătate, alimentarea copilului în dependenţă de vârstă, educaţia 

pentru mediu, relaţia părinte-copil, conflictul între generaţii, comportamentul deviant etc.  

Prin prisma acestor programe se realizează următoarele acţiuni: informarea; orientare şi 

sprijin; educaţie a părinţilor; consiliere psiho-pedagogică. 

Una din concluziile programelor şi proiectelor internaţionale, naţionale şi locale în acest 

domeniu este aceea de a pune accentul pe principii care să conducă educaţia părinţilor în toată 

lumea. 

Principiile propuse vizează o serie de strategii care să definească căile cele mai eficiente 

de a asigura succesul acţiunilor în favoarea activităţilor părinţilor în familie. În acest context, 

Bronfenbrenner (1999) propune patru asemenea strategii cheie: 1. programele trebuie să fie 

interactive şi să implice activ familiile; 2. să construiască pe valorile culturii în care sunt crescuţi 

copiii în familie; 3. programele să fie multi-dimensionale-psihologice, cognitive, emoţionale şi 

sociale; 4. pentru că procesele de dezvoltare să fie stimulate, copiii au nevoie de stabilitate şi 

predictibilitate în viaţa lor; de aceea şi ei, şi părinţii trebuie sprijiniţi pe o perioadă îndelungată de 

viaţă [apud, 40, p. 179]. 

 Dar, în acelaşi timp, este nevoie să se identifice soluţii particulare, locale, personale, cu 

respectul individualităţii şi culturii proprii. 

Modelul a ceea ce s-ar numi o școală prietenoasă cu părinții se regăsește în multe sisteme 

de învățământ din lume (R. Bezede, M. Chiru, Vl. Guțu, V. Goraș-Postică). Într-o astfel de școală 

relațiile cu familiile elevilor depășesc nivelul formal și oarecum firesc, creându-se și 

dezvoltându-se parteneriate active pe baza unor mecanisme, proceduri și tehnici funcționale. 

Într-o școală prietenoasă [23, pp. 67-70]: 

- se derulează programe de educație a părinților care au în vedere depășirea unor modele 

culturale rigide și depășite promovate uneori de familie (desconsiderarea opiniei copilului, 

autoritate excesivã, independență scăzută, sprijin pe o perioadă îndelungată etc.) și 

responsabilizarea părinților pentru a susține activ direcțiile educației moderne care vizează 

libertatea de opțiune, participarea la decizii, gândirea critică, exprimarea opiniei, rezolvarea de 

probleme, drepturile și responsabilitățile copilului etc.; 
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- părinților li se creează oportunități de a participa în diferite forme la activitatea școlii și 

există o bună comunicare cu familiile elevilor; se vizează schimbarea ideilor, concepțiilor și 

abilităților parentale, precum și sprijinirea familiilor aflate în situații dificile; 

- se încurajează exprimarea părerilor părinților în legătură cu modul în care funcționează 

școala și se acceptă poziția acestora de „prieteni critici” - persoane de încredere, cointeresate în 

actul de educație, care, din dorința de a ajuta și a asigura succesul școlii, semnalează problemele 

existente, discrepanța dintre intenții și acțiuni, oferind astfel șansa unei analize cuprinzătoare și a 

unui proiect de dezvoltare realist; 

- managementul activităților cu familiile elevilor are la bază împărtășirea de către tot 

personalul școlii a unei viziuni comune privind relația cu părinții, al cărei cuvânt-cheie este 

parteneriatul, cu toate conotațiile și dimensiunile sale; 

- delegarea responsabilităților și lucrul în echipă, comunicarea eficientă și împărtășirea 

experiențelor de succes sunt modalități prin care, într-o școală, cadrele didactice reușesc să devină 

prietene cu părinții. 

Din perspectiva dată, specialiștii de domeniu (T. Cosma, M. Voinea, E. Stănculescu) susțin 

că copiii au anumite câștiguri detaliate în capitolul următor dar punctând: se obţin rezultate mai 

bune la şcoală (note, calificative, aprecieri), creşte motivaţia învăţării; scade frecvenţa problemelor 

de comportament (agresivitate, violenţă); participă activ la activităţile propuse de şcoală (prezenţa 

la orele de curs, decorarea claselor şi a şcolii, atragerea de fonduri, implicarea în activităţi 

extraşcolare, evenimente educaţionale, tutoriat, voluntariat etc.); se îmbunătăţeşte comunicarea 

copiilor cu părinţii şi profesorii lor, se optimizează relaţia cu părinţii etc. 

Abordările în direcția dată (I. Mitrofan, M. Segalean, M. Ionescu, I. Mihăilescu) stabilesc că 

părinţii câștigă: comunicarea eficientă cu proprii copii şi cu profesorii lor; responsabilitatea 

crescută a cooperării dintre şcoală şi părinţi; o mai bună imagine de sine şi bucuria pentru reuşitele 

copiilor lor; aşteptări înalte şi încredere în succesele copiilor; asigurarea continuă a suportului 

pentru învăţare, indiferent de nivelul socio-economic; înţelegerea mai bună a intereselor copiilor 

şi a şcolii unde învaţă; identificarea soluţiilor educaţionale adecvate nevoilor copiilor lor; timp mai 

mult petrecut cu copiii, atât acasă, cât şi la şcoală; modalităţi concrete de ajutor pentru atingerea 

celor mai înalte standarde pentru copiii lor, mai multe cunoştinţe şi abilităţi despre activităţile 

copiilor şi despre cum funcţionează şcoala şi sarcinile acesteia; o atitudine pozitivă faţă de şcoală, 

încredere şi respect faţă de profesori; petrecerea unui timp mai mare în activităţile de atragere de 

fonduri pentru şcoală dedicate iniţierii şi implementării de proiecte educaţionale în ceea ce priveşte 

implicarea părinţilor în educaţia copiilor (detalii în anexa 2.1.). 

Din ce în ce mai mulţi profesori sunt convinşi de faptul că implicarea părinţilor în educaţie 

trebuie să aibă loc atât la şcoală, cât şi acasă. 

Accepţiunile abordate ne permite să CONCHIDEM: modalităţile de educaţie a 

părinţilor sunt diferite, reflectându-se prin prezenţa variată de programe şi modele educaţionale. 

Acestea, la rândul său, propun o varietate de instrumente educaţionale care transpun atât 

obiectivele urmărite de şcoală/ societate/ familie, cât şi creează încrederea în propriile forţe şi în 

proprii copii.  

4.2.3. Modele de implicare a părinţilor în actul educațional școlar. Impactul implicării 

părinților asupra rezultatelor școlare ale elevilor 

Modelul sferelor de influenţă suprapuse - Joyce Epstein. Modelul PȘF, dezvoltat de Joyce 

Epstein (1995) prin Teoria sferelor de influenţă suprapuse afirmă că elevii învaţă mai mult atunci 

când părinţii, educatorii şi alte persoane din comunitate împărtăşesc scopurile şi responsabilităţile 

pentru învăţarea elevilor şi lucrează împreună, nu individual (Epstein, 1987, 2001). Ariile care se 

suprapun sunt familia, şcoala şi comunitatea. În cadrul zonelor de „suprapunere” au fost 

identificate următoarele tipuri de implicare (Epstein şi Van Voorhis, 2010): parentingul, 

comunicarea, voluntariatul, învăţarea acasă, luarea deciziilor şi colaborarea cu comunitatea. [apud, 

39] 

Modelul Hoover-Dempsey şi Sandler Acesta ilustrează procesul implicării parentale din 

perspectiva teoretică mai largă a teoriei învăţării sociale (Bandura, 1986, apud Wollscheid, 2013; 
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Walker şi Shenker şi Hoover-Dempsey, 2010). Comportamentul uman este privit ca parte a unui 

sistem de relaţii bilaterale între factorii personali şi factorii de mediu (Walker şi Shenker şi Hoover-

Dempsey, 2010), subliniind contribuţia pe care cultura şi alte variabile legate de contextul de viaţă 

o au, ca elemente fundamentale pentru motivaţia în implicarea părinţilor şi tutorilor (Moore-

Thomas şi Day-Vines, 2010). Definiţia parteneriatului – Bryan Parteneriatul şcoală – familie - 

comunitate este văzut ca un tip de „relaţie prin intermediul căreia personalul şcolii realizează un 

parteneriat cu familia şi alţi membri ai comunităţii pentru a-I ajuta pe copii să aibă succes la 

şcoală”, premisă în cadrul modelelor Epstein şi Bryan (Moore-Thomas şi Day-Vines, 2010) [apud, 

39]. 

Modelul reţelelor tematice - Attride-Stirling. Conform acestui model, implicarea parentală 

este compusă din trei elemente (Lamb, et al. 1985, apud Ho et al., 2011): interacţiunea cu copilul, 

disponibilitatea şi responsabilitatea pentru copil. Elementele majore de implicare parentală sunt: 

importanţa de a fi un model pozitiv; implicarea împreună cu copiii în activităţi în aer liber, educaţia 

ca un mijloc pentru dezvoltarea copiilor din punct de vedere socio-economic, natura evolutivă a 

rolurilor construite social prin implicarea taţilor. A fi tată presupune negocierea rolului cu 

structurile familiei, iar rolurile pot fi conturate de o serie întreagă de factori socio-culturali. 

Conceptul de tată în diferite culturi s-a schimbat în decursul timpului odată cu schimbările 

ideologice, modelate de contextul cultural. Pe lângă factorii economici, alţi factori contextuali, 

precum: familia, comunitatea, cultura, istoria contribuie la conturarea rolului de tată [apud, 39]. 

Modelul Matsagouras a descris în anul 2005 patru tipuri de colaborare părinţi- profesori 

pentru a explica rolurile pe care trebuie să le îndeplinească aceştia (Poulou, Matsagouras, 2007): 

centrare pe şcoală, colaborare, negociere, centrare pe familie. În timp ce valoarea parteneriatului 

şcoală - familie este general acceptată, acesta nu poate fi întotdeauna implementat cu uşurinţă şi 

eficienţă. Aceasta se datorează diferenţelor de percepţie despre context şi conţinut între participanţi 

(Attanucci, 2004, apud Poulou şi Matsagouras, 2007), lipsei unei definiţii mai clare în literatură a 

ceea ce înseamnă implicarea părinţilor (Daniel-White 2002, Lawson 2003, apud Poulou şi 

Matsagouras, 2007), lipsei unor relaţii echivalente între părinţi şi profesori (Beveridge 2003, 

Lareau 2004, apud Poulou şi Matsagouras, 2007) sau barierelor legate de implicarea părinţilor, 

precum lipsa de timp a acestora (McBridge, 2003, apud Poulou şi Matsagouras, 2007) [apud, 39].  

Lipsa cunoştinţelor şi abilităţilor pentru a realiza astfel de colaborări de succes 

reprezintă o barieră importantă. Pe de o parte, părinţii au nevoie de ghidare din partea 

profesorilor pentru dezvoltarea copiilor lor (Walker, Shenke şi Hoover-Dempsey, 2010). Pe de 

altă parte, profesorii solicită cooperarea părinţilor, în condiţiile în care nu au abilităţile 

necesare pentru a sprijini efectiv această implicare (Brouzos 1999, Letch 1998, Morris 1998, 

apud Poulou şi Matsagouras, 2007). De aceea, a apărut necesitatea ca formatorii viitorilor profesori 

să îi „echipeze” pe aceştia cu abilităţi şi strategii pentru a dezvolta o comunicare eficientă cu 

părinţii. 

Înainte de a crea programe de formare pentru profesori, e important să fie explorate 

percepţiile părinţilor şi profesorilor despre rolurile, conţinutul şi contextul colaborării dintre 

aceştia. Şcolile au nevoie de metodologii care să asigure un cadru în care să se dezvolte relaţiile 

şcoală - familie, astfel încât să se ţină cont de nevoile copiilor, părinţilor, profesorilor şi să crească 

participarea părinţilor la activităţile şcolare. Poulou şi Matsagouras (2007) consideră că putem 

înţelege mai bine relaţiile şcoală - familie prin examinarea credinţelor profesorilor şi părinţilor 

despre relaţia dintre aceştia, spre exemplu: percepţiile părinţilor greci asupra profesorilor, asupra 

propriilor roluri şi responsabilităţi, implicarea în activităţi şi ariile de cooperare cu profesorii 

[apud, 39].  

Modelul funcţional Bryan şi Holcomb McCoy. Pornind de la funcţiile specifice ale 

parteneriatului şcoală - familie - comunitate, identificate în literatura de specialitate, Bryan şi 

Holcomb McCoy (2004) propun un model multinivelar, care conţine nouă tipuri de rezultate 

colaborative. Acestea sunt: programe de mentorat, centre pentru părinţi, programe de voluntariat, 

oportunităţi de asistenţă la clasă, programe de vizite la domiciliu, programe de educaţie pentru 

părinţi, parteneriate din domeniul afacerilor, management şcolar şi programe de tutorat [apud, 39]. 
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Modelul dezvoltării de alianţe la nivel comunitar – Ferguson. Fiecare stadiu de dezvoltare 

a parteneriatului conţine o sarcină sau tensiune centrală. Pe parcursul rezolvării acestor aspecte, 

persoanele pot merge la nivelul următor în cadrul dezvoltării. Eşecul în negocierea unei provocări 

anume poate însemna lipsa dezvoltării şi eşecul unei iniţiative de colaborare (Moore-Thomas şi 

Day-Vines, 2010). Există cinci tipuri de tensiuni ale relaţiilor parteneriale specifice: încredere şi 

interes versus neîncredere şi dezinteres; compromis versus conflict sau ieşire; asumarea 

angajamentului versus ambivalenţă; întreprinzător versus descurajare şi tranziţie versus stagnare. 

În fiecare stadiu, consilierul poate urma paşii „reciprocităţii culturale”, care presupune un proces 

de autoconştientizare şi sensibilizare în legătură cu alte persoane. Paşii includ (MooreThomas şi 

Day-Vines, 2010) [apud, 39]: identificarea valorilor şi a presupunerilor fiecăruia dintre cei 

implicaţi asupra unui aspect anume; verificarea valorilor şi importanţei acestora pentru fiecare 

dintre parteneri şi pentru parteneriat; respectarea şi verbalizarea diferenţelor culturale identificate 

anterior; discutarea şi stabilirea unor modalităţi de adaptare a interpretărilor sau recomandărilor 

generate de colaboratori pentru atingerea obiectivului. 

O mare parte a studiilor analizate pleacă de la premisa că implicarea părinţilor are clare 

beneficii în multiple planuri ale educaţiei copiilor. Deşi rolul familiei a fost ignorat în înţelegerea 

rezultatelor educaţionale, studii mai recente arată că influenţa indirectă şi aşteptările mari din 

partea familiei au ca rezultat reuşita şcolară (Hughes, 1989, apud Spernes, 2011) [apud, 39].  

Există o serie de studii, axate pe „dacă” şi „cum” implicarea familiei influenţează succesul 

elevilor în şcoală. Rezultatele sugerează că implicarea familiei contribuie la îmbunătăţirea 

rezultatelor, frecvenţei şcolare şi o mai mare responsabilitate a elevilor pentru munca legată de 

şcoală (Catsambis şi Beveridge 2001; Sheldon şi Epstein 2002; Simon 2004; Epstein şi Rodriguez 

Jansorn, 2004, apud Cankar şi Deutsch, 2009). Implicaţiile acestor rezultate pentru şcoli ţin de 

faptul că, dacă acestea doresc să dezvolte parteneriatul cu părinţii şi să îmbunătăţească succesul 

elevilor, atunci trebuie să regândească rolul familiei şi implicării comunitare. Şcolile trebuie să 

planifice programe de parteneriat care să stabilească legătura dintre familie şi şcoală în cadrul 

activităţilor care încurajează succesul elevilor.  

Potrivit lui Deforges (2003, apud Smith et al., 2007), cel mai important factor este buna 

educaţie în familie, cu următoarele caracteristici: oferirea unui mediu sigur şi stabil, stimulare 

intelectuală, purtarea unor discuţii părinte- copil, funcţionarea părinţilor ca modele constructive 

care propagă valorile educaţiei şi au aşteptări înalte de la copii. Următoarele elemente sunt 

importante, de asemenea: păstrarea contactului cu şcoala pentru a schimba informaţii şi 

participarea la activităţile din şcoală (Carter, 2003, apud Smith et al., 2007).  

Deforges (2003, apud Smith et al., 2007) sugerează că implicarea părinţilor are efecte 

primare indirecte asupra imaginii de sine a copilului ca persoană care învaţă şi întăreşte aşteptările 

înalte ale acestora. Implicarea părinţilor stimulează, de asemenea, anumite atitudini, valori, 

aspiraţii, care pot funcţiona ca aspecte pro-sociale şi pro-învăţare. Cu toate acestea, alţi autori 

găsesc o relaţie de cauzalitate inversată în ceea ce priveşte implicarea părinţilor şi achiziţiile 

copilului: implicarea se realizează numai atunci când performanţele copilului sunt percepute ca 

fiind insuficiente de către părinţi sau şcoală şi de aceea, implicarea este o reacţie la performanţele 

slabe şi comportamentul negativ al copilului.  

Există puţine evidenţe empirice legate de relaţia dintre implicarea parentală şi funcţionarea 

afectivă a copilului la şcoală (Smit, 2005; Driessen 2007, apud Smith et al., 2007). Şcolile tind să 

aibă obiective generale şi nu foarte concrete în ceea ce priveşte implicarea părinţilor. Mai mult, 

implicarea părinţilor nu este o prioritate în multe şcoli, iar politicile actuale, cu referire la acest 

aspect nu sunt sistematic evaluate (Epstein, 2002, apud Smith et al., 2007). De aceea, implicarea 

părinţilor nu pare a fi un obiectiv în sine. Participarea părinţilor în educaţia copiilor are o influenţă 

pozitivă asupra dezvoltării şi achiziţiilor cognitive ale copilului (Boethel 2004, Driessen şi Smit 

2007, Epstein 2002, apud Smith et al., 2007) [apud, 39].  

Participarea părinţilor este, de asemenea, adesea considerată una dintre cele mai importante 

caracteristici ale unei şcoli eficiente (Driessen, Smit, Sleegers, 2005, apud Smith et al., 2007). Pe 

lângă efectele pozitive ale participării părinţilor asupra achiziţiilor elevilor, alte studii au identificat 
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şi efecte pozitive legate de adaptarea socială a copiilor, vizând aspecte, precum: comportamentul 

copiilor, motivaţia lor, competenţa socială, relaţia dintre elevi şi profesori, relaţiile dintre copii 
(Henderson şi Map 2002, Boethel 2003, Jordan, Orozco, Averett, 2001, apud Smith et al., 2007) 

[apud, 39]. 

Rolul familiei în alfabetizarea socială a copiilor a reprezentat o temă foarte studiată în 

diferite abordări teoretice. În cazul alfabetizării sociale şi a deprinderilor de lectură ale tinerilor se 

manifestă diferenţe semnificative de gen. Multe studii arată că fetele citesc mai frecvent decât 

băieţii, înregistrând scoruri mai înalte la interesul şi motivaţia pentru literatura de ficţiune. Deşi 

şcoala este oficial responsabilă pentru alfabetizarea socială a copilului, prin asigurarea contextelor 

şi a procesului prin care elevii îşi dezvoltă deprinderea de a citi şi atracţia pentru lectură, familia 

rămâne totuşi principala instituţie în cadrul căreia are loc acest proces, întrucât părinţii sunt aceia 

care îi familiarizează pe copii cu practicile culturale, spre exemplu, deprinderile părinţilor de a citi 

şi interacţiona cu copiii lor.  

În general, genul părinţilor influenţează alfabetizarea copiilor de acelaşi gen; există 

conexiuni mai puternice între lecturile mamei şi ale fetelor, în timp ce lecturile tatălui sunt asociate 

cu cele ale băieţilor.  

Teoriile de bază în domeniul alfabetizării sociale în familie afirmă rolul central al părinţilor 

în alfabetizarea socială a copiilor, în special al mamei (Wollscheid, 2013):  

▪Vîgotsky (1962) şi Oevermann (1972) considerau achiziţia limbajului şi a comunicării ca 

fiind antecedente alfabetizării sociale.  

▪Bandura (1986) afirmă în teoria învăţării sociale că rolul de model al părinţilor este esenţial 

în alfabetizarea socială a copiilor şi în transmiterea plăcerii şi entuziasmului faţă de lectură.  

▪Schon (1990) afirmă că lectura de plăcere se reduce odată cu vârsta, iar între 11 şi 14 ani 

obiceiurile de lectură cunosc o modificare importantă prin scăderea ca întindere a lecturii de 

plăcere şi a celei recreative, acestea fiind înlocuite cu alte activităţi.  

4.2.4. Politici internaționale și naționale de promovare a  

parteneriatului școală-familie 

Autorii, A. Cara, G. Bulat, N. Globu, L. Cuzneţov, L. Orîndaş, M. Dilion (2018, pp 14-15) 

susțin că, diverse organizaţii şi foruri internaţionale au accentuat, în repetate rânduri, importanţa 

parteneriatelor şi a dialogului social larg în realizarea obiectivelor educaţiei (Parteneriatul Global 

pentru Educaţie; Campania Globală pentru Educaţie; Educaţia Internaţională). Din perspectiva 

dată, Campania Globală pentru Educaţie are un rol important de advocacy mondial, iar la nivel 

regional, naţional şi local se creează reţele de ONG-uri implicate forte în procesele relative 

educaţiei şi în auto-reprezentare și exercită presiune asupra factorului politic pentru luarea 

deciziilor în favoarea dezvoltării educaţiei pe principii echitabile, incluzive, de 

calitate.http://ise.md/uploads/files/1553681678_mono_pe.pdf 

În sensul dat UNICEF consideră relaţia şcolii cu familia şi comunitatea unul din elementele-

cheie ale şcolii prietenoase copilului. În accepţia UNICEF, fiind ele însele comunităţi 

educaţionale, şcolile trebuie să promoveze ideea coeziunii sociale puternice între toţi membrii 

comunităţii. 

 https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf 

Şcolile nu există separat şi nu realizează procese în sine. Ele sunt conectate cu comunitatea 

în care acţionează şi servesc intereselor comunităţii. Din aceste considerente, relaţia între şcoli şi 

comunităţi este iminentă.  

În aceeaşi ordine de idei, UNESCO propune lista posibilelor opţiuni de implicare a familiei 

şi comunităţii şi de construire a relaţiilor de parteneriat, eficiente şi calitative: familiile ca activişti; 

familiile ca contribuitori; școala, familia şi comunitatea în calitate de parteneri; familiile care 

sprijină alte familii; implicarea familiilor şi a comunităţii în guvernarea şi managementul şcolii 

(detalii în anexa 1.5.). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132164_rus 

Asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educaţii de calitate prin parteneriatul 

şcoală–familie–comunitate este una dintre direcţiile strategice ale Republicii Moldova (7), 

stipulată în Strategia „Educaţia–2020”. În realizarea acestui scop s-au trasat obiectivele specifice: 

http://ise.md/uploads/files/1553681678_mono_pe.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132164_rus
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responsabilizarea societăţii pentru necesitatea asigurării unei educaţii de calitate; sporirea 

participării elevilor la procesul de luare a deciziilor, inclusiv la elaborarea, implementarea şi 

evaluarea politicilor educaţional; asigurarea educaţiei parentale eficiente în vederea îmbunătăţirii 

practicilor de îngrijire şi educaţie a copiilor şi promovarea parteneriatelor pentru educaţie. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/1_strategia_educatia-2020_3.pdf 

Legislaţia naţională a Republicii Moldova conţine prevederi explicite referitoare la 

responsabilitatea părinţilor şi comunităţii în ceea ce priveşte educaţia copiilor lor. Documentele 

de bază în care se regăsesc norme exprese în acest sens sunt următoarele: 

1) CE RM. În conformitate cu prevederile art. 7 din Codul Educaţiei, unul din principiile 

fundamentale ale educaţiei este principiul participării şi responsabilităţii comunităţii, a părinţilor 

şi a altor actori sociali interesaţi.  

În art. 13, alin. (3) din Cod se prevede că responsabilitatea şcolarizării obligatorii a copiilor 

cu vârsta de până la 16 ani revine părinţilor sau altor reprezentanţi legali şi autorităţilor 

administraţiei publice locale de nivelurile întâi şi al doilea.  

În contextul şcolarizării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, Codul prevede participarea 

părinţilor la determinarea formei de incluziune a copilului, la evaluarea/reevaluarea periodică a 

gradului de dezvoltare a copiilor (art. 33, alin. (4)).  

În altă ordine de idei, Codul stabileşte posibilitatea de participare a părinţilor la evaluarea 

cadrelor didactice (art. 45, alin. (3)), ceea ce presupune, implicit, asumarea responsabilităţii pentru 

prestaţia profesională a furnizorilor de educaţie.  

Legislaţia oferă, de asemenea, dreptul părinţilor de a fi parte a organelor de conducere a 

învăţământului. Potrivit art. 49, alin. (1) din CE RM, adunarea generală a părinţilor din instituţia 

de învăţământ general deleagă trei reprezentanţii pentru participare în calitate de membri ai 

Consiliului de administraţie al instituţiei.  

Un alt instrument de influenţă asupra calităţii actului educaţional este şi posibilitatea dată 

părinţilor de a participa la elaborarea Codului de etică al cadrului didactic în corespundere cu 

art.135, alin. (7) din Codul Educaţiei.  

Un compartiment distinct al Codului – art. 138 – enumeră expres obligaţiile părinţilor, care 

se rezumă la:  

*Educarea copiilor în familie şi crearea condiţiilor adecvate pentru pregătirea temelor şi 

frecventarea studiilor, pentru dezvoltarea aptitudinilor, participarea la activităţi extraşcolare şi 

pentru autoinstruire;  

*Asigurarea şcolarizării a copiilor de vârstă şcolară;  

*Colaborarea cu instituţia de învăţământ şi contribuţia la realizarea obiectivelor 

educaţionale;  

*Monitorizarea, în colaborare cu conducerea instituţiei de învăţământ şi cadrele didactice, 

a situaţiei şcolare şi a comportamentului copilului în instituţia de învăţământ.  

Alineatul (3) al art. 138 stipulează că părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copiilor care nu 

manifestă responsabilitate şi nu asigură educarea şi instruirea copilului sunt pasibili de răspundere 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. http://lex.justice.md/md/355156/ 

2) Codul Familiei. Capitolul 11 din Codul Familiei – Drepturile şi obligaţiile părinţilor – 

conţine, de rând cu alte norme, prevederi exprese referitoare la obligaţiile părinţilor privind 

educaţia şi instruirea copiilor. În acest sens, art. 60 stipulează că părinţii: au dreptul şi sunt obligaţi 

să-şi educe copiii, indiferent de faptul dacă locuiesc împreună sau separate; poartă răspundere 

pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor şi au prioritate la educaţia lor faţă de 

oricare alte persoane; sunt obligaţi să asigure frecventarea de către copil a şcolii până la sfârşitul 

anului de învăţământ în care acesta atinge vârsta de 16 ani. Instituţia de învăţământ şi forma de 

instruire sunt alese de către părinţi, cu luarea în considerare a opiniei copilului. 

http://lex.justice.md/md/286119/ 

3) Codul Contravenţional. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către 

părinţi sau de către persoanele care îi înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de 

instruire a copilului se sancţionează, conform art. 63, alin. (1) din Codul Contravenţional, se 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/1_strategia_educatia-2020_3.pdf
http://lex.justice.md/md/355156/
http://lex.justice.md/md/286119/


126 

 

sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 15 la 25 de ore.  

În alin. (2) al aceluiaşi articol, se precizează că: acţiunile specificate la alin. (1), dacă au avut 

ca urmare lipsa de supraveghere a copilului, vagabondajul, cerşitul ori săvârşirea de către acesta a 

unei fapte socialmente periculoase, se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi 

convenţionale aplicată părinţilor ori persoanelor care îi înlocuiesc sau cu muncă neremunerată în 

folosul comunităţii de până la 40 de ore.  

Articolul 65 al Codului Contravenţional – Discriminarea în domeniul învăţământului – 

prevede că orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de rasă, 

naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, 

apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, manifestată:  

*la oferirea accesului la instituţiile de învăţământ de orice tip şi nivel;  

*prin stabilirea de principii de admitere la studii, bazate pe anumite restricţii, cu încălcarea 

prevederilor legislaţiei în vigoare;  

*în procesul educaţional, inclusiv la evaluarea cunoştinţelor acumulate; în activitatea 

ştiinţifico-didactică, se sancţionează cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 

de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

http://lex.justice.md/md/330333/ 

4. „Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru 

anii 2016-2022” care va orienta spre implementare activitatea dirigintelui cu părinții. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366978 

Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 

2016-2022 (în continuare – Strategia) stabileşte direcţiile de dezvoltare a educaţiei parentale, ca 

formă specifică de intervenţie specializată pentru organizarea unor programe de formare, 

dezvoltare şi consolidare a abilităţilor şi competenţelor parentale ale părinţilor/reprezentanţilor 

legali/persoanelor în grija cărora se află copilul, precum şi a viitorilor părinţi. 

În sensul prezentei Strategii, se definesc următoarele noţiuni principale: 

*competenţe parentale – cunoaştere mai profundă şi capacitatea părintelui de a aplica în 

practică această cunoaştere; ele presupun dezvoltarea capacităţii părintelui de a reflecta asupra 

practicilor parentale, a efectelor acestora asupra dezvoltării copilului;  

*educaţie parentală – ansamblu de programe, servicii şi resurse destinate 

părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanelor în grija cărora se află copilul, cu scopul de a-i sprijini 

pe aceştia în creşterea şi educaţia copiilor, în conştientizarea rolurilor pe care le au şi de a le 

dezvolta şi îmbunătăţi competenţele parentale;  

*educator parental – profesionistul care poate avea o pregătire iniţială în domeniul 

sociouman sau medical (educatori, profesori, medici, asistenţi sociali, asistenţi medicali, psihologi, 

psihopedagogi etc.), dar care a participat la un program de formare specializată în domeniul 

educaţiei parentale;  

*intervenţie timpurie (pentru copii) – proces de anticipare, identificare şi întreprindere a 

măsurilor eficiente pentru copil şi familie în scopul de a minimaliza impactul şi consecinţele 

potenţial negative ale stării patologice a copilului şi de a contribui substanţial la sănătatea şi 

dezvoltarea acestuia (Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi); 

*parentalitate sau parenting (eng.) – proces de promovare şi susţinere a dezvoltării fizice, 

emoţionale, sociale, financiare şi intelectuale a unui copil, de la vîrstele cele mai timpurii la 

maturitate; 

*practici parentale pozitive – abordare a creşterii copilului, care favorizează o relaţie între 

părinţi şi copii bazată pe respect reciproc, sprijinirea pentru dezvoltarea completă şi armonioasă a 

copilului şi pe capacitatea de a negocia puncte de vedere divergente într-un mod nonviolent şi 

constructiv. Se pune un accent deosebit pe aprecierea comportamentelor dorite, pe stabilirea unor 

http://lex.justice.md/md/330333/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366978
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norme clare în care copilul este considerat un individ deplin care are drepturi ce trebuie respectate; 

copilul trebuie tratat cu respect, fără teamă de violenţă; 

*sprijin parental – împuternicirea părinţilor, consolidarea competenţelor parentale ale 

acestora prin acordarea de sprijin special în alegerile lor individuale parentale, decizii şi căi de 

învăţare, cu accent pe unicitatea fiecărei familii; conţine toate activităţile care urmăresc să ofere 

îndrumare părinţilor în rezolvarea tuturor tipurilor de probleme în ceea ce priveşte problemele de 

educaţie, sănătate, protecţie, intr-un cadru formal sau informal. Sprijin parental se referă la o serie 

de informaţii, sprijin, educaţie, formare, consiliere şi alte măsuri sau servicii care se axează pe 

influenţarea modului în care părinţii să înţeleagă şi să-şi îndeplinească rolul lor de părinţi. Un 

obiectiv comun este acela de a obţine rezultate mai bune pentru copii şi tineri prin furnizarea de 

servicii care oferă informaţii, sprijin şi chiar şi reconversie profesională pentru părinţi. 

Pe fonul acestui document de politici, tema relaţionării cu părinţii este foarte actuală, şi încă 

nedezvoltată în Republica Moldova, iar cadrele didactice au nevoie să ştie despre: • copil şi despre 

aşteptările familiei sale;• implicarea familiei în procesul de învăţare;• comunicarea cu părinţii, 

pentru a răspunde intereselor şi nevoilor acestora;• modalitatea de a oferi sprijin pentru părinţi 

pentru ca aceştia să ajute copilul la teme;• implicarea părinţilor în activităţile din clasă şi din 

şcoală;• luarea deciziilor împreună cu părinţii;• respectarea diferenţelor de valori. 

În acest sens Strategia la p. 11.  Susține că, educaţia parentală reprezintă ansamblul de 

programe, servicii şi resurse destinate părinţilor/ reprezentanţilor legali/persoanelor în grija cărora 

se află copilul, cu scopul de a-i sprijini pe aceştia în creşterea şi educaţia copiilor, în conştientizarea 

rolurilor pe care le au şi de a le dezvolta şi îmbunătăţi competenţele parentale. Obiectivul principal 

al activităţilor de educaţie parentală este de a-i face pe părinţi/reprezentanţii legali / persoanele în 

grija cărora se află copilul conştienţi de importanţa rolului pe care îl au în susţinerea creşterii şi 

dezvoltării acestuia, de a-şi îmbunătăţi sau modifica unele cunoştinţe, atitudini, înţelegeri/viziuni 

şi practici de îngrijire şi educaţie în conformitate cu recomandările psihopedagogiei moderne. 

Educatorul parental este profesionistul care poate avea o pregătire iniţială în domeniul sociouman 

sau medical (educatori, profesori, medici, asistenţi sociali, asistenţi medicali, psihologi, 

psihopedagogi etc.), dar care a participat la un program de formare specializată în domeniul 

educaţiei parentale. 

În scopul transpunerii mecanismului intersectorial de colaborare în cadrul procesului 

educaţional, conform Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din 

învățământul general (2019), cadrele didactice au obligaţia să asigure relaţii de colaborare şi 

respect cu familia şi comunitatea; să dezvolte parteneriate, antrenând membrii familiei şi ai 

comunităţii în eficientizarea procesului educaţional; să faciliteze implicarea copiilor/elevilor în 

realizarea proiectelor comunitare şi a acţiunilor de voluntariat. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelo

r_didactice_din_invatamantul_general.pdf 

În acest context, cadrele didactice au obligaţia de a informa părinţii / reprezentanţii legali cu 

privire la obiectivele învăţării şi aşteptările faţă de subiecţii educaţionali, în conformitate cu 

prevederile legale; să motiveze implicarea părinţilor şi a membrilor comunităţii, menite să 

sporească calitatea educaţiei la nivel de clasă sau instituţie; să identifice domeniile de interes 

comune ale şcolii, familiei şi comunităţii pentru dezvoltarea proiectelor educaţionale; să 

organizeze evenimente interactive cu elevii, părinţii şi membrii comunităţii în funcţie de interesul, 

capacităţile şi cultura acestora, menite să consolideze relaţia între scoală şi comunitatea locală şi 

să eficientizeze procesul educaţional; să antreneze structurile asociative ale copiilor/elevilor şi ale 

părinţilor, precum şi instituţiile partenere din comunitate, în elaborarea proiectelor educaţionale în 

scopul consolidării coeziunii între toţi actorii educaţionali din instituţie.  

În acelaşi timp, cadrul didactic trebuie să asigure relaţii de colaborare şi respect cu familia 

şi comunitatea, dezvoltând parteneriate; să motiveze implicarea părinţilor şi a membrilor 

comunităţii, menite să sporească calitatea educaţiei la nivel de clasă sau instituţie; să antreneze 

structurile asociative ale copiilor/elevilor şi ale părinţilor, precum şi instituţiile partenere din 

comunitate, în elaborarea proiectelor educaţionale în scopul consolidării coeziunii între toţi actorii 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_general.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_general.pdf
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educaţionali din instituţie pentru asigurarea coeziunii sociale şi a unei educaţii de calitate 

copiilor. 

CONSTATĂM, astfel, că legislaţia naţională conţine norme suficiente, adecvate şi 

explicite, pentru responsabilizarea tuturor actorilor cu atribuţii în domeniul educaţiei şi 

favorizarea creării parteneriatelor între aceştia ca factori în coalizarea eforturilor pentru 

realizarea obiectivelor comune. 

Operaţionalizarea obiectivelor stipulate în documentele de politici la nivelul instituţiei de 

învăţământ general este reflectată în Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ 

primar şi secundar (2013) general din perspectiva şcolii prietenoase copilului, care urmăresc 

următoarele obiective: respectarea drepturilor fiecărui copil; abordarea copilului ca un întreg, într-

un context larg; centrarea pe copil şi pe familia acestuia; sensibilitatea la gen; promovarea calităţii 

rezultatelor academice; fundamentarea educaţiei pe viaţa reală şi pe integrarea şcolii în comunitate; 

asigurarea incluziunii şi asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi copiii; promovarea sănătăţii 

mentale şi fizice a copilului; acceptabilitatea şi accesibilitatea programelor educaţionale pentru 

fiecare copil; consolidarea competenţelor şi statutului profesorilor. 

Conform Standardelor de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar 

general din perspectiva şcolii prietenoase copilului, instituţia de învăţământ colaborează cu APL 

pentru asigurarea sănătăţii, siguranţei şi protecţiei; dezvoltă parteneriate comunitare în vederea 

protecţiei integrităţii fizice şi psihice a fiecărui copil. În acelaşi timp, instituţia de învăţământ 

foloseşte, în funcţie de nevoi, resursele existente în comunitate (cum ar fi serviciile de sprijin 

familial, asistenţi parentali profesionişti etc.) pentru asigurarea protecţiei integrităţii fizice şi 

psihice a fiecărui copil.  

În scopul respectării drepturilor copilului la educaţie, un rol important îi revine asigurării 

securităţii şi siguranţei copilului. În acest context, întru prevenirea şi asistenţa copiilor victime ale 

violenţei, se solicită colaborarea cadrelor didactice cu părinţii, sau, după caz, cu tutorii / 

reprezentanţii lor legali, cu autoritatea publică locală şi cu instituţii cu atribuţii legale respective.  

Conform documentului menţionat, instituţia şcolară comunică sistematic şi implică familia 

şi comunitatea în procesul decizional. În acest context, administraţia instituţiei de învăţământ 

elaborează un set de proceduri democratice de delegare, promovare a părinţilor în structurile 

decizionale ale şcolii. Totodată, administraţia instituţiei de învăţământ elaborează proceduri 

privind participarea părinţilor sau, după caz, tutorilor / reprezentanţilor legali, la îmbunătăţirea 

rezultatelor şcolare şi asigurarea progresului şcolar. 

Un accent deosebit se pune şi pe promovarea acordurilor de parteneriat al şcolii cu APL. 

Astfel, administraţia instituţiei de învăţământ stabileşte acorduri de parteneriat şi furnizează 

evidenţe privind colaborarea cu reprezentanţii comunităţii, pe baza interesului superior al 

copilului. 

În acelaşi timp, conform Standardelor de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi 

secundar general din perspectiva şcolii prietenoase elevului, administraţia instituţiei de învăţământ 

implică comunitatea (agenţi economici, servicii publice, ONG, voluntari etc.) în îmbunătăţirea 

condiţiilor de învăţare, odihnă şi petrecere a timpului liber pentru copii. 

Una din cerinţele solicitate în Standarde este existenţa în cadrul instituţiei de învăţământ a 

unei structuri asociative a părinţilor (consiliu sau altă formă), aleasă în mod democratic şi auto-

organizată (cu liderii aleşi, întâlniri regulate, planuri proprii de acţiune), care participă la luarea 

deciziilor cu privire la toate problemele ce vizează educaţia copiilor. Structurile asociative ale 

părinţilor şi elevilor (consiliile sau alte structuri), precum şi instituţiile partenere din comunitate 

participă la elaborarea documentelor programatice (proiect de dezvoltare, plan de activitate etc.) 

ale şcolii. https://mecc.gov.md/sites/default/files/o970din_11_10_13_standarde_spc_0.pdf 

CONCHIDEM: Parteneriatul educational, în opinia cercetătorilor din domeniul ştiinţelor 

educaţiei, este o formă eficientă a acţiunilor profesioniste pedagogice, care orientează familia, 

părinţii, pedagogii spre autoperfecţionare . Acest lucru devine valoros în situaţia când sunt stabilite 

clar finalităţile, când se lucrează concomitent cu copiii şi părinţii în domeniul educaţiei familiale, 

când se discută şi se negociază contribuţia fiecărui actor şi partener educativ. Este necesară o 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/o970din_11_10_13_standarde_spc_0.pdf
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pedagogizare calitativă a părinţilor prin recomandări, şcoli pentru părinţi, şedinţe, alte 

activităţi, care trebuie să devină sistematice. 

4.2.5. Forme și modalități de dezvoltare a competențelor parentale la părinți prin 

implicare în viața școlii 

Conform abordărilor A. Băran-Pescaru (2004), M. Agabrian și V. Milea (2005),  R. Bezede 

(2009), M. Braghiș (2013), S. Țibu și D. Goia (2014) părinții pot fi implicați în viața școlii în 

diverse forme care variază după gradul de consultare și de participare la procesul decizional. 

În foarte multe școli, participarea se oprește la nivelul organizării de întâlniri periodice (ședințe cu 

părinții, lectorate) în care părinții sunt doar informați în legătură cu anumite activități și realizări 

ale școlii. În altele, gradul de implicare crește prin stabilirea și semnarea unor acorduri scrise, 

aplicarea de chestionare pentru a afla opiniile părinților în legătură cu modul în care funcționează 

școala. 

Cel mai important şi dezirabil domeniu al participării părinţilor după S. Țibu și D. Goia 

(2014) este însă consultarea lor la luarea unor decizii şi nu doar anunţarea sau aprobarea 

formală a unor hotărâri luate deja de conducerea şcolii. Acest lucru se face, de exemplu, prin 

participarea activă, și nu doar cu numele, în structurile de conducere ale școlii (de ex., Consiliul 

de administrație), înființarea în mod democratic a unui Consiliu reprezentativ al părinților 

funcțional și cu putere de decizie reală. Părinții ar trebui să participe la luarea deciziilor privind: 

bugetul, activitățile extrașcolare, organizarea evenimentelor şcolare, regulile și regulamentele, 

probleme de sănătate şi siguranţă, conducerea şi organizarea şcolii în general, probleme de 

conduită și disciplină, curriculum la decizia școlii etc. prin informarea și comunicarea cu 

părinții. 

Informarea părinților. Părinții își încredințează copilul școlii spre îngrijire și ca urmare, au 

dreptul să știe ce s-a planificat pentru educația acestuia și ce se întâmplă în instituția respectivă. În 

prezent, în cele mai multe instituții de învățământ, politicile și problemele școlii nu sunt suficient 

explicate părinților, iar informația scrisă transmisă către familii este insuficientă și nu joacă rolul 

major pe care ar trebui să îl aibă în comunicarea cu părinții. 

Părinții trebuie informați în legătură cu: documentele programatice ale școlii (misiune, 

politici, curriculum, reguli etc.), ce se întâmplă în şcoală (activități, evenimente, succese, 

schimbări etc.), progresul copiilor lor (din punct de vedere academic și în ceea ce privește 

dezvoltarea personală), direcţii majore ale schimbării / reformei în educaţie. 

Alte modalități de informare a părinților [15, 26, 29, 35].  

Publicarea unei mape informative care să conțină informaţii despre şcoală pentru uzul 

părinţilor; un astfel de material ar putea conţine: textul de misiune a şcolii, politicile şcolii, oferta 

de curriculum la decizia şcolii, programul de activităţi extraclasă, regulile şcolii, necesarul de 

rechizite, descrierea uniformei şcolii şi a ţinutei sportive, date referitoare la cadrele didactice, 

mecanisme de monitorizare şi evaluare a progresului copiilor, mecanisme de comunicare cu 

părinţii etc. 

Transmiterea unei scrisori de bun venit la început de an școlar de către fiecare învățător și 

diriginte în care se fac referiri la disciplinele ce vor fi studiate în anul școlar respectiv, modalitățile 

de evaluare, tema pentru acasă, profesorii clasei și se dau datele evenimentelor majore ale școlii. 

Organizarea în şcoală a unui Centru de resurse pentru părinţi care să ofere cărţi şi materiale 

informative specifice: casete video, presă de profil, ambient pentru discuţii şi întâlniri etc. 

Amenajarea în holul școlii a unui panou al părinților pe care se pot afișa regulile școlii, 

buletinul informativ al școlii, opinii ale părinților etc. 

Realizarea unui siteu al școlii care să aibă rubrici de interes pentru părinți, inclusiv una de 

noutăți și o pagină a părinților. 

Introducerea unui caiet de comunicări pentru părinţi prin care : 

- se transmit aprecierile cadrelor didactice privind activitatea la clasă şi în şcoală, 

comportamentul sau alte aspecte legate de elev; 

- se solicită de către părinţi ajutorul cadrelor didactice sau al conducerii şcolii în rezolvarea 

unor probleme legate de copil; 
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- se transmit informații legate de activităţi/evenimente din viaţa clasei/şcolii. 

Părinţii au obligaţia să citească şi să răspundă comunicărilor făcute prin caietele de 

comunicări. 

Procedura de comunicare cu părinții. Un prim pas care va reglementa comunicarea cu 

părinții este elaborarea unei proceduri de comunicare. Procedurile nu sunt simple documente 

formale, ci sunt instrumente foarte puternice pentru eficientizarea proceselor organizaţiei. 

Procedura va fi elaborată de către un colectiv din care este recomandat să facă parte persoane 

implicate în aplicarea lor – profesori și părinți și va fi cunoscută de toți părinții, personalul didactic 

și nedidactic al școlii. Documentul va specifica și va descrie toate modalitățile prin care se 

realizează comunicarea cu părinții în școala respectivă: ședințe, întâlniri individuale, rapoarte de 

evaluare, consultații, convorbiri telefonice, corespondență pe e-mail, caiet de comunicări, întâlniri 

cu membri ai echipei manageriale, buletinul informativ al instituției etc. (vezi un exemplu de 

model în anexa 4) [15, p. 67]. 

Buletinul informativ al școlii. Un buletin informativ care apare regulat ( de ex., la interval 

de o lună) și este transmis elevilor, personalului școlii, părinților și altor membri ai comunității 

locale este o foarte bună modalitate de a-i informa pe cei interesați despre: activitățile care au avut 

loc în școală, activitățile care au avut loc în afara școlii, realizările și succesele care merită a fi 

cunoscute, evenimentele planificate în perioada următoare, anunțuri de interes larg. 

Buletinul are o structură și un format standard, iar sarcina realizării lui poate fi preluată de 

1- 2 cadre didactice ale școlii care au foarte bune abilități de organizare și redactare texte pe 

computer. În vederea realizării buletinului informativ, responsabilii: 

- primesc informațiile de inclus pe e-mail de la profesori, directori etc. 

- sintetizează informația primită 

- redactează texte referitoare la activități care nu au fost transmise de colegi 

- organizează informațiile conform structurii standard a documentului 

- transmit textul final pentru supervizare 

- distribuie buletinul către elevi, părinți, profesori, instituții din comunitate etc. fie în format 

hârtie (dacă școala are resurse financiare disponibile), fie în format electronic pe adresele de e-

mail ale abonaților [23, p. 89]. 

O modalitate de participare a părinților la luarea deciziilor (L. Cuznețov, M. Braghiș) este 

înființarea și funcționarea la nivelul școlii a unui organism format din reprezentanții claselor și 

denumit Consiliul Reprezentativ al Părinților (CRP).  

Conform abordărilor din domeniu (M. Braghiș, 2013) acesta este un organism care, dacă se 

constituie în mod democratic și este considerat de conducerea școlii un partener real în procesul 

instructiv-educativ, poate avea o contribuție semnificativă la bunul mers al activității școlii. 

Consiliul reprezentativ al părinţilor este condus de un preşedinte şi îşi desemnează şi un secretar 

și poate întâlni o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea conducerii şcolii (vezi 

Atribuțiile Consiliului reprezentativ al părinţilor în anexa 2.4.). 

Experiența unor școli care valorizează implicarea părinților în luarea deciziilor a reliefat că, 

în legătură cu înființarea și funcționarea CRP, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

- reprezentanții claselor în CRP (de preferat 2 persoane) se aleg în mod democratic la nivelul 

fiecărei clase de către părinții clasei respective și nu sunt nominalizați de către învățător sau 

diriginte; 

- întâlnirile CRP cu conducerea școlii au loc fie la solicitarea directorului, fie la solicitarea 

părinților; 

- întâlnirile se organizează pe baza unei agende stabilite de comun acord, conducere și 

părinți; 

- la fiecare întâlnire reprezentanții claselor în CRP sunt mandatați să aducă în discuție și 

dezbatere probleme ale claselor; 

- hotărârile CRP se iau prin vot și sunt respectate atât de către conducerea școlii, cât și de 

către părinți; 
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- membrii CRP îi informează pe ceilalți părinți în legătură cu aspectele discutate și hotărârile 

luate; 

- directorul îi informează pe profesori în legătură cu hotărârile CRP și se asigură că acestea 

sunt pus în practică de către toate cadrele didactice; 

- la finalul ședinței, se întocmește o minută (de obicei, de către cadrul didactic responsabil 

al comisiei relația cu părinți) care este transmisă către toți participanții pentru feedback și 

completare (vezi Aspecte incluse pe agenda întâlnirilor CRP în anexa 2.5.). 

Chestionarea părinților. Aplicarea în mod regulat de chestionare prin care să aflaţi de la 

părinţi opinii în legătură cu modul în care funcţionează şcoala este o bună modalitate de a constata 

care este percepția asupra stării de fapt din școală și de a identifica eventuale disfuncționalități. 

Răspunsurile se vor analiza și în baza acestora se va realiza un plan de măsuri de îmbunătățire a 

activității școlii/clasei (Exemplu de chestionarul aplicat membrilor CRP vezi în anexa 2.6.) 

Persoane resursă. Părinții sunt o resursă foarte mare de informații și experiențe legate de 

meserii, carieră, relațiile cu alți oameni. Din păcate, această resursă este foarte rar utilizată de 

cadrele didactice, deși efortul de organizare este unul minim, în comparație cu impactul asupra 

copiilor care poate fi unul extrem de important, în special în ceea ce privește orientarea în carieră. 

Utilizarea părinților ca persoane resursă se poate face prin [4, 5, 6, 12, 22, 40]: 

1. Invitarea acestora în clasă sau în şcoală pentru a împărtăşi din experienţa meseriei / 

muncii lor sub forma unor prezentări sau a unor discuţii panel urmate de întrebări din partea 

copiilor. Demersul poate fi unul care să devină un program specific al școlii, intitulat de exemplu, 

Zilele cariei/ Săptămâna carierei abordat interdisciplinar și cu activități de învățare și evaluare 

proiectate la nivel de ani de studiu/ nivel de clase. 

2. Vizite la locul de muncă al părinților în cadrul cărora pentru câteva ore, părintele este un 

ghid pentru copii în descoperirea specificului unei anume meserii și a abilităților necesare pentru 

practicarea ei. Vizitele se pot corela cu teme/ conținuturi din curriculum, de exemplu – cum se 

fabrică pâinea, educație pentru sănătate etc. 

Aprecierea părinților. Părinții care sprijină școala în diferite moduri sau s-au remarcat în 

diferite acțiuni pot fi apreciați de școală prin: 

- trimiterea unor scrisori de mulțumire / apreciere semnate de directorul școlii; 

- menționarea în întâlnirile, rapoartele de activitate, revistele sau buletinele informative ale 

școlii; 

- acordarea de diplome lunare / semestriale, de exemplu „familia lunii“ sau „părintele lunii“ 

pentru contribuții meritorii și sprijinul acordat școlii. 

Criteriile utilizate sunt: 

• a colaborat cu profesorii clasei/ școlii pentru derularea a cel puțin o activitate pentru copii; 

• a implicat școala în diferite proiecte/ parteneriate/ activități cu instituții/ persoane de la 

nivel local/ național/ internațional; 

• a sprijinit clasa/ școala prin diverse modalități, de ex., tipărire diverse materiale, donații 

pentru campanii de caritate etc. ; 

• promovează relații bazate pe respect și colaborare cu părinții, profesorii și conducerea 

școlii; 

• contribuie la dezvoltarea sentimentului de apartenență (a sense of belonging) la 

comunitatea educațională a școlii. 

Notă: acordarea distincțiilor nu presupune în mod obligatoriu îndeplinirea tuturor criteriilor 

Organizare 

- aprecierea se face de către un membru al echipei manageriale prin acordarea de diplome 

specifice și cărți în cadrul ultimei întâlniri cu elevii din lună; 

- organizarea evenimentului intră în responsabilitatea profesorului coordonator al Comisiei 

de conduită, iar pregătirea diplomelor în cea a coordonatorului de imagine; 

- propunerile pentru părintele lunii se fac de către învățătorii /profesorii școlii, iar decizia 

finală aparține conducerii școlii; 

- distincțiile se acordă separat, pentru ciclul primar și gimnazial. 
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Comunicarea pe mail. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicării și 

dotarea școlilor cu rețele de calculatoare, multe școli utilizează comunicarea pe e-mail și în relațiile 

cu părinții pentru a transmite documente, anunțuri, mesaje referitoare la viața clasei/școlii etc. Deși 

nu toți părinții au acces la internet și căsuțe de e-mail, este totuși o tendință în creștere foarte rapidă. 

Pentru a se evita supraâncărcarea și pericolul de a pierde controlul mesajelor, este recomandat ca 

în procedura de comunicare să se specifice regulile comunicării de acest tip la nivelul organizației. 

Astfel, comunicarea pe e-mail: 

• se face de la secretariat / conducerea școlii /alte departamente către toți părinții școlii / 

clasei/ pe probleme de interes general ; 

• se face de la secretariat/conducerea școlii/ profesori /alte departamente către un părinte pe 

probleme specifice unui copil ; 

• se face de la învățător/ diriginte către toți părinții clasei pe probleme de interes general 

pentru clasă ; 

• se face de la învățător/ diriginte către un părinte pe probleme specifice unui copil; 

• dacă părinții doresc să semnaleze pe mail un anumit aspect legat de activitatea la școala X 

a copilului, mesajul va fi transmis doar reprezentantului școlii implicat în cazul respectiv, nu și 

celorlalți părinți. 

Actualmente la nivelul primar de învățământ școlar, Ghidul de implementare a metodologiei 

privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar clasele I-IV (2019, pp. 16-

18) recomandă instrumente de comunicare socială a rezultatelor evaluării (cu părinţi, familie, 

reprezentanţi legali ai copilului): note informative de tip scrisori, scurte mesajele scrise, e-mailuri, 

consilieri tete-a-tete, mentoring, coaching. 

Iar cu referire la informarea părinților despre rezultatele școlare sursa recomandă că, 

trebuie adaptată la stilul de comunicare cu fiecare familie în parte. Învățătorii vor conveni cu 

reprezentanții legali ai copilului despre modul în care comunicarea va fi mai eficientă optând: 

➢ Consilierile tête-à-tête vor urmări facilitarea învățării elevului și stabilirea sarcinilor 

comune în interesul copilului. În cadrul acestor consilieri învățătorii vor respecta principiul 

confidențialității, vor discuta despre succesele și dificultățile copilului, vor asculta părinții despre 

modul în care copilul se încadrează în școlaritate. Comunicarea trebuie să fie însoțită de dovezi, 

fără a face comparații cu alți elevi. De obicei, se discută pe baza portofoliului performanțelor 

școlare al elevului, pe baza caietelor și a notițelor individuale ale învățătorului.  

➢ Corespondenţa este o formă eficientă de comunicare cu părinţii, mai ales în situațiile în 

care contactul direct cu părinții nu este posibil sau este mai dificil de realizat din anumite motive. 

Formele de coresponență pot fi variate, valorificând tot spectrul de tehnologii informaționale care 

le este accesibil părinților și cadrelor didactice.  

Scrisorile către părinți pot informa despre rezultatele elevilor, pot oferi aprecieri asupra unor 

succese şi recomandări de eficientizare în familie. Prin scrisori se așteaptă ameliorarea sau 

soluționarea unor situații dificile în parteneriat cu părinții. Se va asigura încurajarea părinților. 

Caracterul scrisorii trebuie să fie confidențial, iar volumul – rațional. Informația trebuie să fie 

operațională, să aprecieze comportamente concrete în raport de anumite achiziţii intelectuale sau 

atitudinale. Scrisorile trebuie să fie transmise periodic, când apare necesitatea, se recomandă să nu 

fie mai rar decât o dată în lună. Scrisorile se întocmesc pe baza informației acumulate în procesul 

de învățare (exemplu model în anexa 2.7., tab. 2). 

Scrisorile de înștiințare pot fi trimise ori de cate ori este nevoie, folosind formulare tip. 

Trimițând prin copii sau expediind în format electronic, astfel de scrisori din două în două 

săptămâni sau o dată pe lună, vă asiguraţi că toate familiile sunt informate. O scrisoare de 

înştiinţare poate include: anunţuri despre întruniri, evenimente, excursii; cereri de materiale cu 

care părinţii ar putea ajuta la realizarea unui proiect; informaţii care ţin de viaţa comunităţii; 

sugestii despre activităţile care trebuie să se desfăşoare acasă; note de mulţumire pentru părinţii 

care se oferă voluntari sau cereri pentru activităţile de voluntariat. Scrisorile de înştiinţare trebuie 

să fie scurte şi lizibile. Este mai eficient să trimiteţi scrisori scurte în mod frecvent decât scrisori 

lungi la intervale mari. 
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Scurte mesaje scrise. Comunicarea dintre şcoală şi familie poate fi facilitată şi prin 

transmiterea în format electronic sau prin copil a unei scurte note (a unui mesaj) către părinţi. 

Mesajele trebuie să fie scurte şi clare şi să descrie o realizare a copilului, o nouă deprindere sau un 

nou comportament. Pot să conţină mulţumiri adresate familiei pentru ceea ce a făcut pentru şcoală. 

Apreciind gestul învăţătorului de a trimite astfel de mesaje, familia poate să se simtă încurajata și 

să trimită, la rândul său, mesaje învăţătorului. Acest stil de comunicare poate fi deosebit de eficient 

în situația în care învăţătorul lucrează cu copilul la un proiect anume care urmează a fi aprofundat 

acasă, cu părinţii. Exemplu: Dragi părinţi, Vă invităm să sărbătorim împreună fiinţa cea mai dragă 

- MAMA. Veniţi să ne bucurăm împreună. https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ecd_1-

4_20.11.2019_site_final.pdf 

R. Oțetea (2007) susține că, pentru a încuraja părinții să participe în cadrul diverselor forme 

de lucru cu ei în vederea formării competențelor parentale, cadrele didactice trebuie să inițieze, 

planifice și să desfășoare foarte captivant, util, interesant aceste forme de lucru cu părinții. 

Literatura de specialitate propune un șir de forme de lucru cu părinții care duc la pedagogizarea 

lor: ședințele lunare, consultații bilunare; corespondența cu părinții; adunări comune cu părinți și 

copii, manifestări cultural educative, lectoratele cu părinții. 

M. Braghiş (2010, p. 163) susține că există o varietate mare a activităţilor care se pot 

desfăşura în şcoli cu părinţii, în parteneriat și propune un set de forme, considerându-le cele 

mai importante de activităţi care pot să se deruleze în şcoală: http://studiamsu.eu/wp-

content/uploads/27.-p.157-164.pdf 

1. Activităţi de „spargere a gheţii”, care se referă la primele întâlniri cu părinţii, pregătite 

anume pentru a realiza o comunicare eficientă şi de durată.  

2. Informarea părinţilor despre activităţile şcolare (obiective, conţinuturi, metode, orare, 

desfăşurare, mijloace etc.).  

3. Consiliere psihopedagogică care constă în rezolvarea unor situaţii–problemă cu copiii lor. 

4. Mese rotunde unde părinţii şi profesorii/învăţătorii fac schimb de experienţă educaţională. 

5. Asistări la lecţii unde părinţii pasiv sau/şi activ participă la realizarea actului didactic.  

6. Ziua părinţilor, când părinţii discută cu administraţia unităţii de învăţământ, înaintând 

cerinţele lor faţă de şcoală, dar şi membrii administraţiei, profesorul/învăţătorul îşi pot înainta 

serviciile lor sau le pot cere sprijinul.  

7. Şedinţele cu părinţii în cadrul cărora se pun în discuţie diverse teme educative.  

8. Ateliere de lucru cu părinţii în cadrul cărora părinţii sunt familiarizaţi cu curriculumul 

şcolar, finalităţile învăţământului primar, conţinuturile, strategiile aplicate.  

9. Traininguri pentru părinţi unde părinţii sunt participanţi activi.  

10. Orientare spre servicii de sprijin periodice sau permanente, anumite şcoli şi trepte de 

şcolaritate, colaborare şi implicare în procesul instructiv-educativ, dar şi în viaţa comunităţii 

locale.  

11. Conferinţe ştiinţifice în cadrul cărora profesorii/învăţătorii, dar şi părinţii, ies cu 

comunicări privitor la educaţia copiilor în şcoală şi, respectiv, în familie.  

Autoarea susține că, categoriile de activităţi prezentate, dar şi multe altele, fac posibilă 

realizarea unui parteneriat durabil între şcoală şi familie la treapta învăţământului primar. 

Abordând literatura de specialitate (R. Oțetea, M. Călinici, S. Țibu, Șt. Cojocaru, M. 

Agabrian) ne-am propus să elucidăm unele forme cu activităţi care se pot desfăşura în şcoli cu 

părinţii, în parteneriat atât la nivelul clasei cât și la nivelul școlii. 

R. Oțetea (2007) susține că eficiența lectoratelor cu părinții depinde de:  

1. Conținutul tematic; 2. Calitatea expunerii; 3. Participarea părinților la discuții.  

Lectoratele pot să-și asocieze și alte forme în vederea transmiterii cunoștințelor pedagogice 

în rândul părinților. De exemplu: vizionarea unor filme; audiția unor emisiuni; organizarea de 

standurilor de cărți, broșuri și reviste pedagogice, difuzarea unor materiale pe teme educative. 

Structura unui lectorat (60 min):  

1. Introducerea temei și a vorbitorilor - 3 min;  

2. Prezentarea unui studiu de caz cu întrebări şi discuţii – 7 min;  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ecd_1-4_20.11.2019_site_final.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ecd_1-4_20.11.2019_site_final.pdf
http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/27.-p.157-164.pdf
http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/27.-p.157-164.pdf
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3. Expunerea subiectului - 40 min;  

4. Prezentarea proiectului de lucru pentru părinţi – 5 min;  

5. Completarea formularului de evaluare a lectoratului, anunțarea subiectului și a datei 

pentru următorul lectorat – 5 min. Pentru aprofundarea temei educative se pot propune părinților 

chestionare pe care să le completeze acasă. Din aceste chestionare cadrele didactice pot să-și dea 

seama care este nivelul cunoștințelor părinților, gradul de implicare în educația copiilor. 

Consultațiile au un real folos în sprijinul părinților. În majoritatea cazurilor se discută 

diverse probleme care necesită soluții imediate. 

Conferințele – reprezintă cea mai veche formă de informare și educație a părinților. 

Conferințele pe teme pedagogice sunt organizate de obicei de către școli sau asociații ale părinților. 

Ele tratează teme generale, la un nivel accesibil unui public cu o pregătire foarte variată. Cerințe 

în organizare:  

1. Stilul lor trebuie să fie simplu;  

2. Se vor folosi exemple concrete în care părinții să se poată recunoaște;  

3. Să fie urmate de discuții;  

4. În timpul conferinței cel care derulează procesul va sesiza din discuții acei părinți care 

întâmpină dificultăți și va oferi consultații;  

5. Să se folosească mai întâi unele chestionare pentru a se face un sondaj din care am putea 

depista problemele ce preocupă auditoriul. 

E. Bătrânu (1980) susține că publicațiile, presa, literatura au scopul de a veni în sprijinul 

părinților și constituie cea mai largă cale de informare. Teatrul, radioul, televiziunea prin marea 

lor răspândire reprezintă o cale foarte eficientă de informare și educare a părinților. 

D. Carauș, V. Lungu (2008) afirmă că, adunările de părinţi – sunt cel mai des organizate în 

incinta instituțiilor de învățământ. În cadrul lor părinții pot fi informați pe diferite teme. Tematica 

adunărilor poate fi stabilită de cadrul didactic sau poate fi formulată ținându-se cont de doleanțele 

și preferințele părinților.O ședință cu părinții poate avea următoarea structură: 

1. Activitatea de energizare (spargerea gheții); 

2. Cercetarea subiectului propus; 

3. Stabilirea unei strategii de lucru cu părinții; 

4. Evaluarea 

Traininguri, mese rotunde – în cadrul lor părinţii şi cadrele didactice fac schimb de 

experienţă educaţională a copiilor. 

S. Chirilenco (2005) clarifică că, proiectarea ședințelor (întâlniri, traininguri etc.) este 

însoțită tradițional de Rubrica părintelui cu exemplu în anexa 2.2. iar T. Munteanu (2019) propune 

un Model de proiect al ședinței cu părinții și un arsenal de forme în activitățile formative aplicate 

în lucrul cu părinții: Ziua ușilor deschise; Coșul cu întrebări; Panoul pretențiilor; Diagrama 

performanței; Organizarea excursiilor împreună cu părinții etc. 

După E. A. Vrasmas (2002) printre cele mai cunoscute şi eficiente metode de participare 

a părinţilor în programele de educaţie a părinţilor sunt: observarea şi discutarea în grup; 

discutarea „faţă în faţă” a problemelor; informaţii prezentate în forme didactice şi ludice; 

tehnicile autoscopiei; crearea de poveşti pentru copii; tehnica incidentelor critice atelierele de 

creaţie; trainingul. 

În opinia lui E. Creţu (1999) metodele şi mijloacele incluse în strategia generală de 

educaţie a părinţilor trebuie să fie în deplină concordanţă cu obiectivele urmărite de familie 

şi cele urmărite de şcoală „aceste obiective trebuie să devină comune, de vreme ce ambii factori 

slujesc, în cele din urmă, societatea, iar obiectivele societăţii devin ţinte comune şi pentru familie” 

(vezi anexa 2, tab. 1) (Creţu, E., 1999, p. 158). 

E. Joița (2002) susține că, consultanța individuală și în grup aplică pe larg metodele activ-

participative:  

Agenda cu notițe paralele / jurnalul dublu, care consta în: – pregătirea unei fișe divizate în 

două printr-o linie verticală; ‒ selectarea unei reflecții, unui pasaj care să aibă o semnificație aparte 

sau să conțină o informație utilă pentru părinți; ‒ înscrierea citatului ales în prima coloana a 
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agendei; ‒ comentarea scrisă a citatului în coloana a doua a agendei; ‒ lectura și analiza 

comentariilor.  

Agenda în trei părți / jurnalul triplu conține, în raport cu agenda cu notițe paralele, încă o 

coloană, destinată corespondenței cu profesorul sau cu alți părinți care au citit același text.  

Studiul de caz a propus atenției părinților aspecte particulare, specifice, caracristici și laturi 

unice ale unor persoane, familii, locuri de muncă ale colectivului de elevi. Această metodă este o 

excelentă cale de a-i învăța pe părinți „să lucreze" cu oamenii și să rezolve situațiile delicate, 

apărute în interrelațiile umane [apud, 11]. 

Desfășurarea concursurilor între copii-copii, copii-părinți reprezintă o modalitate eficientă 

prin intermediul căreia părinţii împărtăşesc cu copiii emoţii, trăiri cu puternică încărcătură afectivă, 

sunt un bun prilej de a exersa deprinderi de comportare civilizată, dar şi de a genera trăiri 

emoţionale intense legate de prezenţa invitaţilor – membri ai familiei sărbătoritului.  

J. Davitz (1978) clarifică specificul ședințelor-întâlniri rezidă în scopul acestora: de 

informare, instruire sau consiliere. Fiecare ședință este tematică, în funcție de obiectivul 

central/general al programului educativ. De exemplu, se elaborează programe vizând creșterea și 

dezvoltarea copilului și intervenția educativă în următoarele domenii: comportamente, 

comunicare, exprimarea sentimentelor, limbaj, dezvoltarea structurilor cognitive, achiziția 

abilităților psihomotorii. 

Fiecare temă cuprinde 1-2 sesiuni, pentru a antrena efectiv părinții în învățare și exersare. 

Modelul desflășurării unei ședinte este expus în continuare. 

Pentru prima sesiune: 

1. Părinții sunt invitați să se prezinte și să comunice lucruri despre ei și copiii lor. Această 

primă ședință se numește „spargerea gheții”, pentru că asigură cunoașterea reciprocă și deschide 

posibilitatea colaborării. 

2. Dirigintele / moderatorul prezintă un fragment literar, o reflecție, un proverb, o întâmplare 

reală din viața clasei sau un alt material sugestiv. 

3. Părinții sunt invitați să expună o serie de impresii și să formuleze întrebări. 

4. Urmează discuții între părinți, în perechi și în grupuri mici, pentru a elabora soluții pentru 

problemele educative ridicate de materialul prezentat sau legate de acesta. 

5. Analiza în grup extins a soluțiilor găsite în grupurile mici. Pentru încurajarea și 

eficientizarea acțiunilor părinților care participă la discuție, ideile lor sunt notate și în baza lor se 

elaborează materiale de sprijin pentru activitățile ulterioare. 

6. Părinții prelucrează împreună o temă nouă sau completează caiete de activitate. 

7. Analiza în grupul mare a intervențiilor propuse de părinți. 

Influențele educative asupra familiei prevăd desfășurarea ședințelor cu părinții în manieră 

participativă, cu subiecte bine stabilite, antrenante și reieșind din problemele și interesele lor. 

Există, conform R. Oțetea (2007), trei modalități pe care cadrele didactice profesioniste le 

pot utiliza pentru a îmbunătăți implicarea părinților în viața școlii:  

1. Expunerea atitudinii pozitive față de familie;  

2. Recunoașterea și acordarea de feedback la nevoile și temerile părinților;  

3. Implicarea părinților în diverse forme de lucru cu ei, astfel încât ei să înțeleagă cât este de 

important activitatea cu persoanele profesioniste. 

În sensul eficacității educației părinților cu privire la perioada de școlaritate a copilului 

L. Cuznețov (2013) susține că putem aplica urmatoarele modalități:  

*oferim părinților explicații despre activitățile din școală; folosim o primă etapă pentru a-i 

cunoaște individual pe părinți;  

*ascultăm ce spun și ne străduim să le demonstrăm că avem încredere în ei și că le respectăm 

familia;  

*împărtășim părinților ceea ce facem și de ce facem, oferind exemple concrete; 

*fotografiem diferitele activități, filmăm și păstrăm produsele copiilor pentru a le prezenta 

părinților;  
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*elaborăm un program zilnic și un calendar periodic care să includă temele de conținut, 

evenimentele, activitățile integrate; familiarizăm părinții cu tehnicile de predare-învățare pe care 

le putem explica părinților;  

*stabilim și planificăm de comun acord participarea părinților la activitățile organizate 

pentru ei, dar și la cele scolare;  

*planificăm întâlniri între părinți și toti profesorii, pentru a discuta obiectivele programei 

școlare, activitățile, responsabilitățile educative, nivelurile de dezvoltare a copilului etc.  

J. Davitz (1978) susține că, în decursul întâlnirilor cu părinții se elaborează subiecte pe 

diverse detalieri conținutale: nevoile copiilor mici; dezvoltarea psihosocială pe vârste; acordarea 

atenţiei în manieră pozitivă în vederea stimulării unui comportament dorit; aprecierea 

(convingerea părinţilor că laudele îi pot determina pe copii să se comporte într-un mod dorit); 

stabilirea limitelor – diferenţierea între a respinge copilul sau a respinge un comportament; fixarea 

unor limite verbale (NU este NU!); prevenirea unor comportamente nedorite; discriminarea 

situaţiilor când copiii trebuie izolaţi pentru anumite comportamente; stabilirea situaţiilor când 

trebuie folosită pedeapsa sau recompensa şi pentru care comportamente; 

*antrenăm (pregătim) un grup de părinți care să devină promotori ai ideilor programului și 

să sprijine activitatea;  

*comunicăm eficient și profesional cu toți părinții. 

Prin urmare, din cele menționate anterior, activităţile derulate cu grupurile de părinţi vor 

urmări (M. Agabrian, 2005): realizarea unei bune relaţii părinte-copil; prevenirea unor probleme 

grave de educaţie; prevenirea unor atitudini şi reacţii negative în comportamentul părinţilor faţă 

de copil; însuşirea unor abilităţi de bază de care părinţii au nevoie pentru a influenţa pozitiv 

comportamentul copiilor. 

T. Munteanu (2019, p.155) susține că s-au implementat și alte modalităţi de realizare a 

pedagogizării părinților: • vizionări de filme educative; • dezbateri; • jocuri şi exerciţii practico-

aplicative, cum ar fi „Ce îmi place / nu-mi place la copilul meu”, exerciţiul „Fierbinte-rece”, jocul 

„Semaforul”, jocul „Scaunul pozitiv şi scaunul negativ” etc. În acest sens, cele anterior menționate 

au fost realizate în cadrul ședințelor cu părinții. 

Astfel, după Miron Ionescu (1985), pedagogizarea părinților îşi ating scopul atunci când: 

contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor parentale; le dezvoltă 

universul emoţional; stimulează interesul şi angajează forme pozitive de comportament; se 

desfăşoară într-o succesiune logică, didactică şi psihologică a etapelor ei; permit părinţilor să 

formuleze întrebări, să emită soluţii, să transmită experienţe, să exerseze dialogul, să clarifice 

situaţii-problemă. Dar pentru astfel de situaţii educaţionale se pun în mişcare instrumente tehnice 

şi materiale, precum şi un referenţial teoretic, detaliat de E. Crețu (1999). 

CONCHIDEM, așadar, că pedagogizarea părinților are în vedere acele acțiuni care sunt 

îndreptate spre exersarea funcției educative și spre dezvoltarea unor practici eficiente de 

comunicare și de interacționare în familie. Pedagogizarea părinților este o educație a educației 

copilului, un studiu al creșterii și dezvoltării acestuia, o formare a abilității de comunicare și de 

analiză, un examen cognitiv al sarcinilor secvențiale ale părinților în creșterea, dezvoltarea și 

educarea copilului. 

Pedagogizarea părinților prin astfel de modalități, forme și activități de lucru moderne joacă 

un rol foarte important și un impact pozitiv asupra creșterii și educației copiilor. Implicarea 

părinților în educația copilului, va conduce la multe schimbări pozitive. 
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ANEXE 
Anexa 1. 

Precondiţii şi reguli pentru asigurarea unui parteneriat autentic 

http://ise.md/uploads/files/1553681678_mono_pe.pdf (p. 12) 

 
1. Parteneriatele se iniţiază pentru a servi unui scop specific, dar, în timp, părţile îşi pot asuma 

obiective noi, pentru a răspunde cât mai eficient scopului. 

2. În cadrul parteneriatului autentic, părţile cad de acord asupra aceleiaşi misiuni, împărtăşesc 

aceleaşi valori, stabilesc scopuri comune şi rezultate măsurabile, convin pentru realizarea unor procese de 

responsabilitate. 

3. Relaţiile dintre părţi se caracterizează prin încredere reciprocă, respect, onestitate şi angajament. 

4. Parteneriatul se bazează pe punctele forte identificate, dar, de asemenea, funcţionează pentru a 

răspunde necesităţilor şi pentru a creşte capacitatea tuturor partenerilor. 

5. Parteneriatul echilibrează capacităţile instituţionale ale partenerilor şi creează oportunităţi pentru 

împărtăşirea resurselor (intelectuale, financiare, umane etc.). 

6. Parteneriatul autentic presupune o comunicare clară şi deschisă drept o prioritate continuă şi părţile 

adoptă un limbaj comun, care răspunde cel mai adecvat necesităţilor lor de comunicare. 

7. Principiile şi procesele în cadrul uni parteneriat autentic sunt stabilite prin contribuţia şi cu acordul 

tuturor părţilor, în special în procesul de luare a deciziilor şi de soluţionare a potenţialelor conflicte. 

8. În cadrul parteneriatului există feedback de la toate părţile interesate pentru îmbunătăţirea continuă 

a calităţii cooperării şi rezultatelor acesteia. 

9. Partenerii împărtăşesc, de pe condiţii egale, beneficiile realizărilor/rezultatelor parteneriatului, fără 

a da prioritate uneia dintre părţi. 

10. La anumite faze ale ciclului lor de existenţă, parteneriatele se pot dizolva, iar atunci când aceasta 

se întâmplă, încheierea/închiderea trebuie să fie planificată, astfel încât procesul să fie cunoscut de părţi, să 

fie gradual şi să nu afecteze calitatea rezultatelor. 

11. Parteneriatele iau în considerare natura şi particularităţile mediului în care acestea se dezvoltă ca 

principiu definitoriu în proiectarea lor, evaluarea şi asigurarea sustenabilităţii. 

12. Parteneriatul autentic valorizează multiple tipuri de cunoştinţe şi experienţe de viaţă.  

Anexa 1.2. 

Caracteristicile procesului educaţional care determină prezenţa părinţilor alături de 

învăţători  
(Vraşmas, E., 2002, pp. 78-79) 

a) educaţia este determinată de o sumă de factori, printre care familia are un rol important, ca unul 

din factorii activi; 

b) factorii participanţi în actul educaţional trebuie să acţioneze în concordanţă cu obiectivele propuse, 

iar relaţia dintre obiectivele urmărite de familie şi cele urmărite de şcoală să devină comune, de vreme ce 

ambii factori slujesc societatea, iar obiectivele devin ţinte comune şi pentru şcoală şi pentru familie; 

c) eficienţa procesului educaţional este cu atât mai mare cu cât toţi factorii implicaţi sunt coordonaţi, 

în baza unor norme verificate, standardizate, care imprimă produsului calitate scontată; 

d) caracterul unitar al acţiunilor pedagogice este una din condiţiile majore ale reuşitei şcolii şi, 

implicit, ale reuşitei elevului şi părinţilor; 

http://ise.md/uploads/files/1553681678_mono_pe.pdf
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e) continuitatea exerciţiului formator, până la atingerea „ţintelor”, este tot atât de important ca cele 

enunţate. Diminuarea sau întreruperea activităţii unui singur factor perturbă activitatea celorlalţi factori 

prinşi în sistem; 

f) metodele şi mijloacele incluse în strategia generală de realizare a obiectivelor trebuie de asemenea, 

să fie în deplină concordanţă. 

Anexa 1.3. 

Rolul actorilor implicaţi în parteneriatului scoală-familie 
B. Rolul consilierului şcolar. Consilierii şcolari au un rol specific în asigurarea unui parteneriat 

colaborativ școală – familie. Ei sunt văzuţi ca având potenţial de lideri în reforma educaţională, în general 

şi în special în dezvoltarea parteneriatelor școală – familei (în continuare – ȘF), ca avocaţi ai succesului 

elevilor şi agenţi ai schimbării sociale, pe lângă serviciile directe de consiliere şi orientare oferite elevilor 

(Bryan şi McCoy, 2004). Consilierii şcolari pot juca un rol de lideri în dezvoltarea relaţiei dintre şcoli şi 

părinţii cu venituri mici, prin implementarea unor strategii centrate pe comunitate şi prin implicarea 

părinţilor. Aceste strategii respectă cultura comunităţii şi abilităţile părinţilor de a contribui la educaţia 

propriilor copii (Van Velsor şi Orozco, 2007).  

Un model comprehensiv de prevenire şi de intervenţie este lansat de Suárez şi Orozco (2010). 

Modelul este derivat din politicile de sănătate publică, centrate pe trei paliere: prevenire primară, secundară 

şi terţiară. Obiectivele legate de optimizarea relaţiei dintre părinţi şi şcoală se referă, în cazul părinţilor, la 

îmbunătăţirea modalităţilor în care copiii sunt trataţi acasă şi la şcoală (Smit, Drisse, Sleegers şi Teelken, 

2007). În cazul participării părinţilor, obiectivul se referă la încurajarea contribuţiilor acestora la activităţile 

desfăşurate în şcoală (obiectiv organizaţional) şi la procesul de luare a deciziilor din şcoală (obiective 

democratice şi socio-politice) (Smit, 2005; Smith et al., 2007) [apud, 28].  

Bryan şi McCoy (2007) identifică, pe baza analizei literaturii de specialitate în domeniul consilierii 

şcolare, comportamente de rol necesare parteneriatelor, care sunt în acelaşi timp specifice consilierii 

şcolare: sprijin pentru familii, părinţi şi comunitate în organizarea unor programe de suport pentru elevi; 

colaborarea cu diferite servicii comunitare; oferirea de ateliere şi seminarii de educaţie parentală; 

colaborarea cu organizaţii şi companii; vizite la domiciliu. Teoria pedagogiei centrată pe cultura africană 

(Murrell) pune în discuţie modul de acţiune al consilierului şcolar în raport cu nivelul performanţei şcolare 

a elevilor, pe baza unei abordări teoretice şi culturale bine puse la punct, fapt care duce la schimbarea 

perspectivei către punctele forte ancestrale şi contemporane ale familiilor (Moore-Thomas şi Day-Vines, 

2010) [apud, 39]. 

Anexa 1.4. 

Jaloane pentru un proiect de colaborare al familiei cu şcoala 
(L. Cuzneţov, 2002) 

a) părinţii să cunoască specificul activităţii şcolii, obiectivele de studiu, orarul, tipul de manuale şi 

rechizite şi alte materiale necesare copilului/clasei; 

b) părinţii să cunoască în mod curent progresul/eşecul copilului; 

c) să cunoască schimbările survenite sistematic de către învăţător, psiholog şi medic; 

d) să li se creeze condiţiile pentru a-şi exprima nemulţumirile, părerile, îngrijorările; 

e) să li se creeze condiţiile pentru a-şi cunoaşte învăţătorul şi, corespunzător, învăţătorul să-i 

cunoască pe părinţi; 

g) părinţii să se cunoască între ei, să acţioneze în spirit de echipă pe „frontul educaţional” [18, p. 

178] 

Calităţi personale ale învăţătorului pentru un proiect de colaborare cu părinţii  
(E. Creţu, , 1999, pp. 54-55) 

- să fie foarte experimentat, având un bagaj mare de cunoştinţe metodice şi de tehnici de lucru; 

- să fie tânăr, foarte motivat prin energie şi de creativitate; 

- să fie persoana care încurajează în mod special curăţenia, ordinea, regulile de conduită politicoasă 

etc.; 

- să ţină foarte mult la copii, să le ofere căldură sufletească, energie pozitivă şi să fie pasionaţi de tot 

ceea ce fac; 

- să pună accentul în special pe comunicare, pe dezvoltarea relaţiilor interumane, a toleranţei şi 

respectului faţă de semeni; 

- să dovedească exigenţă, severitate şi perfecţionism; 

- să fie orientat predominant spre activităţi artistice sau, dimpotrivă, spre activităţi ştiinţifice; 

- să posede competenţe de educaţie a părinţilor. 
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Anexa 1.5. 

UNESCO posibile opţiuni de implicare a familiei şi comunităţii şi de construire a relaţiilor 

de parteneriat, eficiente şi calitative 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132164_rus 
1. Familiile ca activişti. Familiile, în special cele organizate în asociaţii şi reţele, au un rol important 

în promovarea viziunilor comunitare asupra educaţiei şi modului de realizare a obiectivelor educaţionale. 

Unele dintre acţiunile în care grupurile de părinţi pot avea un impact puternic sunt cele de informare şi 

formare, în cadrul cărora reprezentanţii părinţilor îşi pot anunţa aşteptările faţă de şcoală, viziunile privind 

căile cele mai adecvate de realizare a acestor aşteptări etc. 

2. Familiile ca contribuitori. Această opţiune se referă la contribuţia directă a familiei în educarea 

copiilor lor – acasă şi în instituţia de învăţământ. Ideea de bază este că familiile şi comunităţile au resurse 

prin care să contribuie la dezvoltarea experienţelor de învăţare ale copiilor. Această contribuţie 

consolidează, în timp, competenţele parentale şi apartenenţa comunitară. 

3. Şcoala, familia şi comunitatea în calitate de parteneri. Această relaţie se realizează prin numeroase 

oportunităţi de colaborare. Cadrul de colaborare se stabileşte în funcţie de priorităţi, obiective, finalităţi şi 

este ancorat în realităţile şi contextul local. 

4. Familiile care sprijină alte familii. Atare tip de sprijin este deosebit de indicat şi important în 

promovareaeducaţiei incluzive şi asigurarea dreptului la educaţie pentru toţi copiii. Familiile se pot asocia 

pentru ajutorarea celor care sunt mai vulnerabili din motive de dizabilitate, sărăcie sau alte probleme. În 

astfel de cazuri, familiile care sunt într-o poziţie socială sau educaţională mai avantajoasă este extrem de 

valoroasă. Este cadrul favorabil promovării coeziunii sociale şi co-participării. 

5. Implicarea familiilor şi a comunităţii în guvernarea şi managementul şcolii. Cea mai la îndemână 

formă de implicare este delegarea reprezentanţilor părinţiilor şi comunităţii în organele administrative şi 

consultative ale instituţiilor de învăţământ. Aceste organe constituie o platformă propice pentru participare 

la luarea deciziilor care vizează organizarea instituţională, procesul educaţional şi toate procesele aferente 

în care sunt, direct sau indirect, vizaţi copiii, familiile lor, comunitatea, în general. 

Anexa 1.6. 

10 exigențe legate de educarea unui copil regăsite în sarcinile educative ale părinților  

(R. M. Niculescu, D. Lupu, O., Bota, 2014) 

1. Oferiţi copilului îngrijiri permanente, coerente, iubitoare, ceea ce este de o importanţă 

fundamentală pentru sănătatea spiritului, la fel cum alimentaţia corectă este esenţială pentru sănătatea 

corpului. 

2. Oferiţi copilului o mare parte din timpul şi din înţelegerea dumneavoastră – jocul cu copilul, lectura 

sunt mult mai importante decât un menaj bine făcut. 

3. Copilul are nevoie de experienţe noi şi de comunicare permanentă, ceea ce îi asigură dezvoltarea 

spirituală. 

4. Copilul va fi stimulat să se joace, singur sau cu alţi copii, ceea ce permite explorarea, imitaţia, 

construcţia şi creaţia. 

5. Atunci când eforturile copilului sunt încununate de succes, el trebuie felicitat, apreciat. 

6. Părinţii trebuie să-i dea copilului responsabilităţi din ce în ce mai mari, deoarece simţul 

responsabilităţii se dezvoltă doar prin activităţi practice. 

7. Fiecare copil este unic în felul lui, astfel că părinţii trebuie să-şi adapteze comportamentul la 

caracteristicile acestuia. 

8. Atunci când nu suntem de acord cu comportamentul copilului, manifestarea dezaprobării trebuie 

să ţină cont de temperament, vârsta şi capacitatea de înţelegere a copilului. 

9. Copilul nu trebuie ameninţat cu pierderea dragostei sau cu abandonul; părinţii pot respinge 

comportamentul copilului, dar nu-şi pot respinge propriul copil. 

10. Părinţii nu trebuie să aştepte recunoştinţă, deoarece copilul nu şi-a solicitat naşterea.  

Anexa 1.7. 

Argumente necesare și utile în aplicarea tehnologiilor în vederea pedagogizării părinților 

(I. Nicola, 1996) 

*Părinții doresc să se informeze asupra dezvoltării copilului lor, precum și în privința rolurilor 

educative pe care le au. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132164_rus
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*Există suficiente informații și competențe utile, care pot fi sistematizate, pentru a fi transmise 

părinților.  

*Implicarea părinților în educație contribuie la calitatea relațiilor interindividuale în comunitate.  

*Programul de discuții cu părinții amplifică rezultatele obținute în activitățile socioeducative 

organizate cu copiii.  

*Educația părinților favorizează emanciparea adultului și a copilului în interdependență și activează 

autonomia, îmbogățește personalitatea, încurajează maturitatea prin dezvoltarea responsabilităților sociale.  

*Părinții devin, în mod obligatoriu, parteneri atunci când copilul manifestă tulburări afective sau de 

altă natură, iar prevenirea situatiilor-problemă/riscurilor în educație și dezvoltare nu este decât 

recunoașterea importanței rolului pe care îl dețin părinții și a faptului că trebuie sprijiniți ca să-l 

îndeplinească 

Anexa 2 
Modele de intervenţie socio-educaţională asupra părinţilor 

(E. Macavei, I. Jinga, M. Ionescu, E. Stănculescu, S. Țibu) 

- activarea facultăţilor motorii şi perceptive ale copilului mic, la ABIDIN, Heber şi alţii; 

- dezvoltarea deprinderilor parentale, programul ABIDIN R (1982);  

- dezvoltarea axelor de formare parentală, programul Depart, elaborat de Pourtois, Forgoine, Desmet 

(1994); 

- dezvoltarea capacităţilor cognitive şi instrumentelor logice; Head Start, Bereiter-Engelman; 

- stimularea învăţării limbajului şi conduitelor de comunicare, Metzl, McDonald; 

- îmbogăţirea abilităţilor parentale, programul Weikart, Robinson; 

- dezvoltarea relaţiilor şcoală-familie, la Smilansky, Bataille; 

- formarea profesională a mamelor, la Heber; 

- stimularea creativităţii personale la Ippoloito; 

- inventarul de comportamente necesar părinţilor, elaborat de Programul Portage, autori R.D. Boyd, 

K. Stauber, S. Blum [41, pp. 72-85]. 

Anexa 2 

Tabelul 1 

Puncte de reper şi metode pentru educarea părinţilor în vederea parteneriatului şcoală-

familie 

(după E. Creţu, 1999) 

Nr. 

Crt. 

Teme pentru părinţi Surse de informare 

individuală 

Forme de activitate 

comună 

1.  Ştiinţa / Arta de a fi părinte  Participarea la 

expuneri/conferinţe 

- Convorbiri  

2.  Viaţa / Climatul familial  Cărţi specifice  - Cercetarea cazului  

3.  Economia casnică  Presa, Radio, TV, filme, 

reviste, albume, pliante etc. 

- Corespondenţa  

4.  Educaţia civică   - Vizite la domiciliu 

5.  Instruirea morală/ religioasă  - Dezbateri în grupe  

6.  Educaţia ecologică   - Conferinţe  

7.  Îngrijirea fizică: alimentaţie, igienă, 

regim raţional, control medical, 

călirea organismului prin mijloace 

naturale: aer, soare, apă, sport. 

Educaţia sexuală. 

 - Asociaţii familiale 

8.  Dezvoltarea psihică: comportamente 

de bază necesare adaptării/ integrării 

şcolare/ sociale.  

 - Şcoli pentru mame/ taţi  

9.  Funcţia de părinte: autoritate, climat 

educaţional pozitiv 

 - Comitete mixte: părinţi, 

educatori, medici. 

10.  Probleme şcolare   - Şedinţe  
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Nr. 

Crt. 

Teme pentru părinţi Surse de informare 

individuală 

Forme de activitate 

comună 

11.  Probleme morale/ sociale: căsnicie 

formală, separare, divorţ, conflicte 

între generaţii în situaţia coabitării 

mai multor generaţii familiale. 

 - Şedinţe  

Anexa 2.1. 

Beneficiile colaborării școală-familie (T. Gînju) 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/358-360_0.pdf 

1. Beneficii pentru părinți:  

 Părinții își pot ajuta mai bine copiii;  

 Părinții își formează o imagine reală despre potențialul copilului, o viziune despre procesul de 

educație de la școală etc;  

 Stabilirea unei relații mai strânse între părinți și copii;  

 Decizii eficiente în educația copiilor.  

2. Beneficii pentru cadrele didactice:  

 Informațiile oferite de către părinți acordă învățătorului posibilitatea de a cunoaște mai bine fiecare 

copil în parte;  

 Când părinții sunt implicați în viața de la școală învățătorii au posibilitatea de a vedea cum îl 

motivează părintele pe copil, cum îl încurajează;  

 Experiențe pozitive de învățare;  

 Mai mult sprijin și apreciere din partea părinților etc.  

3. Beneficii pentru copii:  

 Copiii sunt mai bine înțeleși și ajutați din ambele părți;  

 Copiii capătă mai multă încredere în sine;  

 Motivație mai bună . 

Anexa 2.2. 

Exemplu de proiectare a ședinței cu părinții 

(S. Chirilenco, 2005) 

Tema activității: Fiindcă este copil, el merită ... 

Obiective: După realizarea activității, părinții vor fi capabili: 

1. să conștientizeze noțiunile de protecție, interes, discriminare, îngrijire, legislație, drepturi, 

responsabilitate, familie, părinți, opinie, asistență, umanism, violență, abuz, demnitate, educație, agresiune, 

exploatare etc.; 

2. să descrie drepturile fundamentale ale omului; 

3. să întocmească o listă cu drepturile copiilor și să le compare pe cele definite de ei cu cele pe care 

ONU 

le consideră a fi drepturile copiilor; 

4. să conștientizeze diferența dintre drepturi și dorințe. 

Metode educative folosite: expunerea, demonstrația, asaltul de idei. 

Materiale necesare: hârtie, creioane, mai multe exemplare ale Convenției privind drepturile 

copilului. 

Reperele și materialul distribuit oferă un suport de curs util abordării tematicii: 

Exemplul 1. Minciuna copilului 

1. Acceptați o ierarhizare a minciunilor în: 

a) acceptabile; 

b) grave; 

c) foarte grave; 

d) de alt tip. 

2. Reacția la diferitele forme de a minți este: 

a) mereu aceeași; 

b) nuanțată; 

c) de indiferență; 

d) de îngăduință; 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/358-360_0.pdf
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e) foarte dură. 

3. Când minciuna copilului ne implică: 

a) mărturisim greșeala; 

b) nu comentăm; 

c) justificăm dreptul nostru, exclusiv, de a proceda și astfel. 

4. Descrieți o situație dintre cele identificate la punctul 3. 

Exemplul 2. Copiatul – formă specifică de înșelăciune. 

Sarcini de memorare-reproducere 

 ↓ 

Subiecte ce solicită elevilor să interpreteze / sintetizeze / creeze 

 ↓ 

Climat moral adecvat; control relativ sever; pedepse aspre în cazul celor surprinși 

 ↓ 

Efect inhibitor asupra copiatului 

Anexa 2.3. 

Model de proiect al ședinței cu părinții  
(T. Munteanu, 2019, p. 156)  

http://oaji.net/articles/2019/2056-1571832889.pdf 

Subiect: Acceptarea și respingerea în relația parinte-copil. 

Obiectiv: Motivarea părinților pentru manifestarea atitudinii de acceptare a copiilor. 

Desfășurarea ședintei: 

Evocarea. Monologul dirigintelui: ,,Există anumite circumstanțe care determină utilizarea limbajului 

de acceptare sau de respingere a copiilor, în funcție de particularitațile copilului, ale părintelui, de 

capacitatea sau incapacitatea părinților de a-și exprima adecvat stările lăuntrice în anumite situații etc.”. 

Realizarea sensului. Se analizează efectele produse de formulele de comunicare ce urmează: 

Varianta I: „Îmi pare rău că n-ai împărțit bomboanele cu sora/prietena ta”; 

Varianta II: ,,Ești foarte egoist”; 

Varianta III: ,,Astăzi lucrul acesta nu ți-a reușit”; 

Varianta IV: „Ție niciodată nu-ți reușește nimic”. 

În care dintre variantele propuse se conține aprecierea faptei și în care -– cea a personalității? 

Se atenționează părinții că acceptarea sau respingerea pot fi exprimate atât prin limbaj verbal, cât și 

prin cel nonverbal (gest, mimică, privire, zâmbet etc.) și paraverbal (tonalitatea vocii, intonația etc.). 

Se propune părinților să noteze, prin metoda scrierii libere, câteva formule de adresare copiilor, 

inclusiv de sancțiune și recompensă. Se discută vizavi de efectele pe care adresările le au asupra copiilor. 

Împreună cu grupul de părinți se elaborează lista elementelor ,,limbajului acceptării” și ale „limbajului 

respingerii" . 

Reflecția. Test de autoevaluare 

Se propune părinților să completeze tabelele de pe fișele-test, utilizând ,,limbajul acceptării" și 

„limbajul respingerii" atât din propria experiență, cât și din cea a copilului. 

Fișa 1 
Nr. d/o Fraza părintelui (exclamații, 

exigențe, interdicții etc., formulate 

mai frecvent în relațiile cu copilul) 

Conținutul decodificat (ce mesaj se 

intenționa a transmite prin formula 

adresată copilului) 

Anexa 2.4. 

Atribuțiile Consiliului reprezentativ al părinţilor  

(M. Braghiș, 2013)  
a) sprijină conducerea şcolii şi colectivul didactic în promovarea principiilor educaţionale şi a 

valorilor școlii; 

b) susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor sale educaţionale; 

c) propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia 

şcolii; 

d) propune şi sprijină parteneriate educaţionale dintre școală şi diverse instituţii cu rol educativ în 

plan local/naţional/internaţional; 

e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraclasă şi a 

festivităţilor anuale; 

f) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere a elevilor; 

http://oaji.net/articles/2019/2056-1571832889.pdf
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g) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe 

teme educaţionale; 

h) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale; 

i) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii activităţii școlii 

Anexa 2.5. 
Aspecte incluse pe agenda întâlnirilor CRP  

- regulamentul de ordine interioară, alte reguli și regulamente; 

- proceduri pe diverse domenii; 

- amenajarea spațiilor și dotarea cu echipamente; 

- alocări bugetare; 

- sistemul de recompense și sancțiuni; 

- politica privind tema pentru acasă; 

- organizarea unor evenimente mari ale școlii, de ex., Serbarea de Crăciun, Zilele porților deschise 

etc. 

- programul de activități extrașcolare; 

- raportarea progresului elevilor; 

- motivarea absențelor; 

- prezentarea Raportului de evaluare internă a calității; 

- structura și funcționarea site-ului școlii; 

- acțiuni de caritate etc. 

Anexa 2.6. 
Exemplu de chestionarul aplicat membrilor CRP  

Chestionar pentru părinți 

- Credeţi că fiul / fiica dumneavoastră are o evoluţie bună la şcoală? 

- Sunt suficient de informative rapoartele pe care le primiţi despre progresul lui / ei? 

- Sunteţi satisfăcut de activităţile extraşcolare pe care le organizează şcoala? 

- Îi face plăcere fiului / fiicei dumneavoastră să fie la şcoala noastră? 

- Când fiul / fiica dumneavoastră are o problemă deosebită, primeşte ajutorul şi sprijinul necesar? 

- Consideraţi că, în general, elevii din şcoala noastră au un comportament adecvat? 

- Are fiul / fiica dumneavoastră oportunitatea de a-şi asuma responsabilităţi şi de a avea diverse 

iniţiative în şcoală? 

- Când fiul / fiica dumneavoastră s-a înscris prima dată la această şcoală, vi s-au dat toate informaţiile 

necesare? 

- Vă oferă şcoala suficiente informaţii în prezent? 

- Vă ascultă personalul şcolii atunci când vă exprimaţi anumite temeri? 

- Vă simțiți implicaţi ca parteneri ai şcolii în educaţia fiului / fiicei dumneavoastră? 

- Credeţi că li se dă elevilor un volum potrivit de teme pentru acasă? 

- Consideraţi că educaţia pentru carieră este realizată în mod adecvat? 

- Au profesorii aşteptări ridicate din partea elevilor? 

- Ce vă place cel mai mult la școala noastră? 

- Ce nu vă place? 

- Aveţi alte comentarii? (Vă rugăm să continuaţi pe pagina următoare dacă este necesar) 

- În ce an de studiu este fiul / fiica dv.? 

Vă mulţumim. 

Anexa 2.7. 

Tabelul 2. 

Exemple de scrisori către părinți  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ecd_1-4_20.11.2019_site_final.pdf 
 

Stimată familie __________ , 

 

Adresare potrivită 

   Cu o deosebită plăcere vin să vă comunic că fiica dvs. _________ are 

succese frumoase la limba română, lucrând independent sau cu ghidare 

minimă pe parcursul lecţiilor, dând dovadă de acuratețe, corectitudine și 

creativitate în realizarea diverselor sarcini.  

Aprecieri ale succeselor 

 

 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ecd_1-4_20.11.2019_site_final.pdf
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    Pentru a îmbunătăți exprimarea orală și a îmbogăți vocabularul, neam 

propus să vizităm mai des biblioteca. În acest sens, vă rugăm să ne fiţi 

parteneri de lectură prin a discuta împreună lecturile efectuate, a solicita 

exprimarea verbală a emoțiilor și a sentimentelor trăite în timpul lecturii. 

Recomandare cu caracter 

partenerial 

Cu încredere şi mulţumiri, învăţător __________. 

 

Încurajare 

 

4.3. Disciplină-disciplinare. Probleme de disciplină. 

Situații de criză educațională la nivelul clasei de elevi 

Managementul clasei vizează în esenţă climatul în care se desfăşoară activitatea de învăţare 

în clasă şi este definit ca abilitatea profesorului de a planifica şi organiza activităţile clasei astfel 

încât să asigure un climat favorabil învăţării. 

A face managementul clasei înseamnă a utiliza un set de instrumente de gestionare a relaţiilor 

dintre profesori şi elevi pe de o parte, şi dintre elevi pe de altă parte. Utilizarea acestor instrumente 

la clasă urmăreşte două obiective egale ca importanţă: un prim obiectiv este de a asigura reducerea 

stresului pe care îl presupune munca în şcoală, prin gestionarea eficientă a problemelor de 

disciplină şi a relaţiei cu elevii, iar cel de-al doilea obiectiv îl reprezintă protejarea sănătăţii 

emoţionale a copiilor în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase. 

Acest aspect este deosebit de important deoarece problemele emoţionale determină 

problemele de comportament. Cele mai multe dintre comportamentele violente şi situatile de 

indisciplină cu care ne confruntăm în mediul şcolar se datorează acestor probleme emoţionale. 

Un management al clasei care asigură protejarea sănătăţii emoţionale a elevilor şi reducerea 

problemelor de disciplină contribuie la dezvoltarea unui mediu de muncă sănătos, mai puţin 

stresant şi solicitant. Un mediu de muncă sănătos este o resursă importantă pentru optimizarea 

procesului instructiv, pentru protejarea şi menţinerea sănătăţii şi calităţii vieţii profesorilor şi 

învăţătorilor. 

Problemele de disciplină tot mai frecvente şi dificultatea gestionării lor sunt importante surse 

de stres la locul de muncă. Multe situaţiile care apar fac dificilă interacţiunea cu elevii şi scad 

eficienţa activităţii didactice. Studiile de sănătate ocupaţională arată că activitatea didactică în şcoli 

este însoţită de un nivel foarte ridicat al stresului. Stresul afectează sănătatea fizică, modul în care 

ne simţim, modul în care ne comportăm, precum şi capacitatea noastră de a ne concentra atenţia 

sau de a lua decizii. 40% dintre profesorii care au participat la un studiu realizat de National 

Association of Head Teachers (UK, mai 2000) au declarat că au primit consultaţii şi asistenţă 

medicală pe probleme de sănătate legate de stres; 25% au declarat că au simptome depresive, 

oboseală, cronică, stări de tensiune şi iritabilitate, insomnie, ca urmare a stresului de la locul de 

muncă. 

Stresul şi simptomele stresului reprezintă un indicator al problemelor care ţin de 

caracteristicile mediului de muncă. Dacă utilizăm metode de disciplinare care asigură un mediu de 

muncă sănătos putem reduce şi preveni stresul. 

Sănătatea emoţională (modul în care ne simţim, capacitatea de a fi atenţi la nevoile noastre 

şi ale celorlalţi şi de a răspunde la ele) este un instrument foarte important în activitatea didactică. 

Ca urmare, reducerea stresului la locul de muncă şi protejarea sănătăţii emoţionale a profesorilor 

şi învăţătorilor reprezintă o prioritate pentru buna desfăşurare a procesului de predare-învăţare şi 

educare a copiilor pentru viaţă. 

Studiile de psihologie arată că problemele de disciplină din clasă sunt sursa de stres cea mai 

semnificativă pentru profesori şi învăţători. Aceste studii arată că principalele efecte negative 

asupra sănătăţii noastre emoţionale şi a stării de bine se datorează faptului că este extrem de dificil 

să îi disciplinăm pe elevi aşa cum am dori. 

Ca urmare, instrumentele care ar face posibilă disciplinarea eficientă a elevilor, care să 

asigure reducerea problemelor de disciplină pe termen lung, ar reprezenta un bun instrument de 

management al stresului pentru profesori şi învăţători. 

Beneficii pentru profesori şi învăţători ale disciplinării eficiente a elevilor: 
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 Se reduce starea de iritabilitate şi nervozitate; 

 Se reduce starea de oboseală; 

 Se reduc situaţiile care fac dificilă desfăşurarea orei; 

 Creşte satisfacţia în muncă; 

 Creşte calitatea vieţii la locul de muncă. 

Ce este „disciplinarea”? Cum ne putem asigura că dezvoltăm şi menţinem o clasă 

disciplinată ?. 

Disciplina școlară poate fi considerată drept o manifestare a disciplinei sociale și este un 

ansamblu de reguli de comportament necesare pentru buna conviețuire în mediul școlar și pentru 

buna desfășurare a procesului de învățământ. În contextul acțiunii educative disciplina 

îndeplinește următoarele funcții: socializarea individului, formarea și dezvoltarea unor atitudini 

morale și a unui sistem unitar de valori, asigurarea securității emoționale, care vizează respectul 

față de sine și față de ceilalți. Educarea copiilor în spiritul respectării disciplinei este ghidată de 

anumite obiective. Acestea sunt: cunoașterea de către elevi a normelor specifice disciplinei; 

formarea la elevi a unor deprinderi și obișnuințe de conduită disciplinată; dobândirea capacității 

de autocontrol al forțelor fizice și psihice; stabilizarea atitudinilor de punctualitate și 

corectitudine. 

De multe ori termenul de „disciplinare” este folosit doar pentru a denumi modalitatea de a 

rezolva problemele de comportament ale copiilor, acasă sau la şcoală. Sensul acestui cuvant 

este mult mai larg şi se referă la un proces continuu de învăţare, prin care copilul este pregătit 

pentru gestionarea propriilor resurse (comportamente, cunoştinţe, abilităţi). 

Cel mai frecvent termen asociat cu învăţarea de comportamente este cel de disciplinare 

sau de control comportamental. 

Un sistem de disciplinare eficient cuprinde 3 elementee: 

1. un mediu de învăţare caracterizat prin relaţii pozitive, de încredere, între profesor şi elevi, 

şi între elevi; 

2. metode de dezvoltare şi încurajare sistematică a comportamentelor dezirabile (abordare 

proactivă a disciplinării); 

3. metode de diminuare sau eliminare a comportamentelor indezirabile sau ineficiente 

(abordare reactivă a disciplinării). 

Fiecare din aceste elemente trebuie să funcţioneze dacă dorim ca disciplinarea să determine 

îmbunătăţirea comportamentelor elevului. Studiile educaţionale oferă metode pentru fiecare din 

cele 3 elemente. Abordarea fiecăruia din cele 3 elemente trebuie adaptată în funcţie de vîrsta 

copilului şi de abilităţile lui de a-şi regla comportamentul şi de a-şi asuma responsabilităţi. Prin 

urmare: a disciplina- înseamnă a sprijini elevii să înveţe comportamente noi, dezirabile, a-i 

ajuta să-şi dezvolte competenţe şi simţul responsabilităţii propriilor acţiuni. 

Aspecte de rezolvare a problemelor disciplinare 
1. Pentru a facilita rezolvarea problemelor disciplinare, profesorul se poate implica în 

situatia elevului, poate sa-si exprime preocuparea pentru elev in calitate de persoana, construind 

astfel o relatie cu elevul. In felul acesta, profesorul poate sa-si ajute elevii sa reflecteze asupra 

propriilor dorinte si planuri, incercînd  totodata sa înțeleagă oțtiunile acestora. În cazul in care 

elevul a facut o alegere iresponsabila, profesorul il poate intreba: „Ce doresti de fapt?”, „Ce iti 

trebuie?”, „Cum ai vrea sa fie la scoala?” 

2. Capacitatea profesorului de a stăpîni comportamentul elevului la un moment dat. 

Profesorul trebuie sa aiba capacitatea de a stapani comportamentul elevului la un moment dat, făra 

sa-i reaminteasca greselile trecute. Profesorul trebuie sa incurajeze onestitatea si ii poate ajuta pe 

elevi sa faca o alegere si sa fie responsabili in raport cu propria optiune. 

Exemplu: Profesorul observa ca Ion il imbrancește pe Igor și il pedepseste pe primul, care 

protesteaza ca Ion a inceput. Igor trebuie sa afle ca reactia lui este un raspuns la o provocare si ca 

este responsabil pentru alegerea comportamentala facuta. De asemenea, Igor trebuie sa afle ca 

exista si alte modalitati de a reactiona la comportamentul agresiv si ca trebuie sa fie pregatit sa 

accepte consecintele care decurg din propriile lui alegeri nepotrivite. 
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3. Directionarea elevului catre autoevaluarea comportamentului. Profesorul trebuie sa 

ajute elevul sa emita singur o judecata de valoare asupra propriului comportament: sa ofere reguli 

comportamentale explicite si repetate consecvent; sa-i ajute pe elevi sa inteleaga implicatiile 

sociale pe termen lung ale comportamentului lor, fara sa impuna un sistem de valori unic. 

Exemple: „Fapta ta încalca regulile?”, „Esti multumit de ceea ce ai facut?”, „I-ai ajutat pe 

ceilalti in vreun fel cu fapta ta?” 

4. Ajutorul acordat elevului pentru planificarea schimbarii comportamentului. 

Profesorul trebuie sa-i ajute pe elevi sa-si planifice schimbarea comportamentului, adica sa 

transpuna problemele teoretice in practica, dand astfel diverse sarcini elevilor; sa-i ajute sa 

identifice si sa aprecieze pertinenta propriilor optiuni comportamentale. Planul trebuie extins dupa 

ce se inregistreaza primele succese. 

Exemple: „Cum ti-ai propus sa urmezi regulile noastre?”, „Pot sa te ajut sa iti duci la 

indeplinire planul?”, „Cum ai sa te comporti cand vei avea simt de raspundere?”, „Iata cum s-au 

comportat altii in situatii similare. Crezi ca vreuna din aceste solutii e valabila si in cazul tau?” 

5. Obtinerea angajamentului de respectare a planului de schimbare a 

comportamentului. Profesorul trebuie sa obtina angajamentul elevului ca va urma planul de 

schimbare a comportamentului: „Ai vreun plan potrivit?”, „Vezi situatia in perspectiva?” 

Angajamentul trebuie „pecetluit” dand mana cu elevul sau punandu-l sa semneze un contract scris 

in acest sens. Odata ce angajamentul a fost obtinut, elevul trebuie sa-l puna in practica imediat. 

Profesorul poate verifica periodic eficienta acestuia. 

6. Refuzul profesorului de a accepta scuze pentru esecul planului de remediere a 

comportamentului. Nu acceptati scuze pentru esecul planului de remediere a comportamentului: 

„Sunt dezamagit, dar nu descurajat. Azi nu ai reusit sa-l respecti. Ce parere ai, maine va merge?” 

7. Profesorul nu trebuie sa pedepseasca elevul pentru intreruperea planului. Nu 

pedepsiti si nu criticati elevul pentru intreruperea programului de reabilitare comportamentala: 

pauza poate fi un mijloc eficient de implementare a masurilor de management al clasei: „Nu putem 

accepta asa ceva; hai sa-ti analizam comportamentul si sa facem alt plan de reabilitare in cadrul 

regulilor noastre”. 

8. Problematizarea de grup prin intermediul discutiilor: 

Tipuri de discutii de grup: 
- intalniri care au ca teme prietenia, cinstea, temerile, succesul, handicapurile, sentimentul 

de apartenenta la grup, conformarea la un sistem de reguli; 

- discutii problematizante: relatia programei de studiu cu situatiile concrete din existenta 

cotidiana, desi subiectele abordate pot depasi nivelul strict al scolii; 

- sedinte de diagnoza educationala, legate de programa de studiu si de eficientizarea invatarii. 

Acestea au rolul de a promova parteneriatul dintre elevi si profesori. 

9. Aprecierea simtului de raspundere. Profesorii pot monitoriza comportamentul elevilor, 

pot vedea daca acesta corespunde asteptarilor si daca elevii dovedesc simt de raspundere. 

Profesorul trebuie sa pastreze contactul vizual cu clasa, sa se miste prin clasa in timpul lucrului 

independent, apreciind efortul sustinut al elevilor sau comportamentul deosebit al acestora. 

Profesorul poate aprecia comportamenul adecvat prin zambet, inclinarea aprobativa a 

capului, laude, remarci compatibile cu varsta elevilor, in mod frecvent. Comportamentul 

responsabil al acestora poate fi consemnat in scris, prin notificari adresate direct elevului sau 

parintilor/supraveghetorilor, incluzand certificate de merit. De asemenea, profesorul poate sa arate 

aprecierea dand elevului sarcini suplimentare si laudandu-l pentru eforturile lui zilnice. 

10. Corectarea comportamentului iresponsabil sau neadecvat. Profesorul aduce la 

cunostinta elevilor un numar de acte comportamentale neadecvate care pot interveni pe parcursul 

unei zile. Profesorul trebuie sa determine daca aceste comportamente pot fi controlate prin 

ignorare. Masurile potrivite trebuie aplicate cu calm, fermitate si obiectivitate. Elevii trebuie 

instiintati de la inceput care sunt masurile carora vor fi supusi in cazul comportamentului 

neadecvat (in spatiul scolii masurile includ ignorarea, controlul proxemic, admonestarea verbala 

blanda, aluzii si avertismente, exemplele pozitive, tehnica „timpului datorat”, eliminarea). 
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Profesorul trebuie sa se asigure ca masura corectiva este adecvata comportamentului care a cauzat-

o. 

11. Ignorarea. Profesorul trebuie sa ignore un elev care poate reactiona negativ la 

admonestarea verbala blanda sau al carui comportament neadecvat nu lezeaza desfasurarea orei. 

Profesorul trebuie sa gaseasca ocazii pentru a da exemple de comportamente responsabile si 

iresponsabile, sa interactioneze pozitiv cu elevul si sa ignore constant limbajul verbal sau corporal 

neadecvat. 

12. Admonestarea verbala blanda. Aceasta metoda se aplica atunci cand elevul nu 

realizeaza ca are un comportament neadecvat. Profesorul se va adresa individual elevului in cauza, 

insotind admonestarea blanda cu exemple de comportament pozitiv alternativ. 

13. Asezarea diferentiata a elevilor in clasa. Profesorul trebuie sa aseze mai aproape de 

catedra/tabla pe cei care au probleme de acuitate vizuala/auditiva sau pe cei care necesita mai 

multa asistenta. De asemenea, aranjamentul trebuie sa tina seama si de aptitudinile elevilor. 

14. Tehnica „Timpului datorat” . Aceasta tehnica se aplica in cazul in care timpul irosit in 

clasa din cauza comportamentului neadecvat al elevului trebuie recuperat de acesta in timpul lui 

liber. Se fixeaza intervale mici de timp pentru fiecare abatere. Profesorul trebuie sa decida care va 

fi activitatea elevului in intervalul de „timp datorat”. 

15. Eliminarea. Eliminarea in spatiul clasei, intr-un loc special desemnat. Profesorul 

stabileste dinainte durata eliminarii, astfel ca aceasta sa fie compatibila cu varsta/nivelul elevului; 

se foloseste un cronometru pentru a urmari respectarea intervalului de catre elev; elevii de varsta 

mica trebuie insotiti pana la locul respectiv; daca elevul are acelasi comportament dupa ce revine 

la loc, va fi trimis inapoi; profesorul trebuie sa pregateasca un formular care va trebui completat 

de elev, cu scopul ca acesta sa reflecteze asupra propriului comportament; de asemenea, va purta 

o discutie coerenta cu elevul. 

16. Angajamentul scris . Angajamentul scris reprezinta o solutie cooperanta pentru 

rezolvarea problemelor disciplinare in cazul in care masurile de mai sus nu sunt eficiente; 

angajamentul include asteptarile profesorului (clar formulate), consecintele negative ce decurg din 

comportamentul elevului, precum si intervalul de timp in care se asteapta remedierea. Profesorul 

trebuie sa-i invete pe elevi cum se alcatuiesc aceste angajamente si sa-i ajute sa aleaga si sa 

administreze singuri posibilele consecinte si masuri. 

 17. Stabilirea regulilor de comportament in afara clasei. Daca elevii sunt pusi sa 

supravegheze activitatile din pauza, se vor mandri ca sunt tratati ca niste adulti. Cei care incalca 

regulile trebuie sa suporte consecintele. Profesorul stabileste o lista de tipuri de comportament in 

spatiul respectiv (acceptabil si neacceptabil) si o lista de masuri in cazul nerespectarii regulilor. 

Profesorul trebuie sa identifice modalitati de permanentizare a supravegherii pe holuri si sa ofere 

un feedback pozitiv elevilor cand comportamentul acestora s-a imbunatatit. 

Elevii învaţă cum să se comporte (in clasă dar nu numai) prin felul in care învăţătorul 

gestionează modul de a se comporta zi de zi al elevilor şi situaţiile problematice. Ceea ce face sau 

nu face învăţătorul transmite elevilor un mesaj de învăţare (un comportament problematic care 

trece neobservat îi poate învăţa că există posibilitatea de a incălca regulile fără a-şi asuma vreo 

consecinţă, dacă învăţătorul ridică tonul pentru a fi ascultat, elevii învaţă că aceasta este 

modalitatea prin care cineva se poate face remarcat sau poate rezolva o problemă; observaţi clasele 

în care învăţătorul foloseşte un ton ridicat – elevii folosesc acelaşi ton ridicat între ei şi în clasă 

este un nivel mai ridicat de zgomot). Mesajele implicite (nonverbale sau paraverbale) pe care le 

transmite adultul au de multe ori un impact mai mare decat cele declarate: copilul invaţă mai mult 

din ceea ce face profesorul decît din ceea ce spune acesta. 

O clasă disciplinată se caracterizează prin: 

1. mediu pozitiv de învăţare, bazat pe reguli clare, înţelese 

şi acceptate de elevi şi profesori despre ce trebuie să fie 

făcut şi să nu fie făcut. Un mediu pozitiv de învăţare, bazat 

pe relaţia de încredere dintre profesor şi elevi, oferă 

contextul favorabil pentru ca metodele de management al 

O clasă disciplinată nu înseamnă : 

o clasă în care nu apar 

comportamente problematice. 

Dacă ne-am propune un 

astfel de obiectiv acesta 

ar fi nerealist şi nesănătos, în 
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comportamentelor elevilor să funcţioneze. Este important 

ca elevii să se simtă în siguranţă şi respectaţi pentru ca 

metodele profesorului să aibă impact; 

2. consecvenţă în aplicarea regulilor din partea 

profesorilor şi elevilor - un mediu pozitiv şi securizant de 

învăţare este asigurat prin consistenţă şi consecvenţă în 

activităţile de zi cu zi şi în mesajele transmise; 

3. tratarea oricărui comportament problematic ca o 

oportunitate de învăţare - cînd avem ca obiectiv să 

dezvoltăm simţul răspunderii şi abilităţi de viaţă 

independentă la copii, folosim metodele de disciplinare ca 

instrumente de învăţare şi nu ca instrumente de depistare 

şi sancţionare a greşelilor. 

sensul în care pentru atingerea lui 

s-ar realiza acţiuni care să 

aibă impact negativ asupra 

sănătăţii emoţionale şi sociale a 

copiilor. 

 

Beneficiile pentru învăţător şi pentru elev din faptul că lucrează / învaţă într-o clasă 

disciplinată: 

Elevii şi cadrul didactic se simt confortabil să lucreze împreună şi folosesc la maximum relaţia 

didactică; 

Performanţa academică a elevilor este favorizată de un mediu pozitiv de învăţare; 

Elevii şi cadrul didactic învaţă sau îşi exersează abilităţi diverse de viaţă independentă; 

Se dezvoltă o relaţie de încredere şi respect între învăţător  şi elev. 

 

Pentru a dezvolta şi a menţine o clasă disciplinată este important ca prin activităţi să avem în 

atenţie şi să ne asigurăm că: 

Se dezvoltă / încurajează rutini eficiente ale clasei, pentru aspectele administrative. Acestea 

asigură un mediu clar şi nu lasă prea mult loc situaţiilor ambigue sau problematice. 

Exemplu: Copiii: 

- îşi verifică lucrurile din ghiozdan la ieşirea din clasă; 

- se asigură că banca a rămas curată; 

- salută; 

- ies din clasă în rînd etc. 

Astfel de rutini sunt monitorizate şi încurajate de învăţător. 

 - Există reguli privind comportamentul în clasă. 

-  Metodele de disciplinare sunt ferme şi corecte, şi transmit un mesaj pozitiv copiilor. 

- Programul de disciplinare îi învaţă pe elevi autodisciplina, astfel încît să nu fim nevoiţi să 

corectăm acelaşi comportament problematic la nesfîrşit, ci să ne bazăm pe capacitatea elevului 

de a-şi gestiona propriile comportamente. Acest obiectiv ne 

orientează spre metode care ii invaţă pe elevi ce să facă, şi nu 

doar ii sancţionează pentru ceea ce nu fac bine. 

_ Suntem “inarmaţi” cu timp, efort şi răbdare; un program de 

gestionare a comportamentelor este un proiect pe termen lung. 

Stabilirea regulilor de disciplinare 

Un management eficient al situaţiilor şcolare presupune prezenţa regulilor. În acest sens,  

Kenneth Moore scria: "Elevii au nevoie de reguli şi vor reguli. Ei vor să ştie ce se aşteaptă de la ei 

şi de ce. Profesorii care încearcă să evite fixarea unor reguli şi a unei structuri vor descoperi adesea 

că rezultatul este haosul, mai ales când se ocupă de copiii mici." (1992) 

O metodă la îndemana învăţătorului se referă la instituirea unor reguli simple în clasă, care 

să faciliteze învăţarea şi să minimizeze situaţiile problematice. De multe ori presupunem că 

regulile de comportare în clasă sunt cunoscute şi înţelese de către elevi, că este de la sine înţeles 

cum trebuie să se comporte un elev. Mai degrabă comunicăm în mod indirect care sunt regulile 

clasei: prin reacţiile noastre la comportamente care sunt în conformitate cu aceste reguli sau care 

le încalcă. 
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Regulile pot fi impuse de către profesor sau pot fi negociate cu elevii; ele pot funcţiona în 

favoarea profesorului sau îi pot submina autoritatea, obligându-l să recurgă la acte care ţin de sfera 

puterii. Cercetările de teren demonstrează că un număr prea mare de reguli atestă o situaţie 

anomică, explozivă, uneori generată tocmai de numărul exagerat de mare al acestora (avem în 

vedere mai ales regulile cu caracter punitiv):Fiecare clasă trebuie să aibă reguli. Orice clasă are 

nevoie de câteva reguli, nici una nu are nevoie de prea multe; prea multe reguli creează confuzii 

în rândul elevilor şi pot deveni imposibil de impus. Câteva reguli bine definite, care să convină 

atât elevilor, cât şi profesorului, se vor dovedi ideale.” 

Cu alte cuvinte, elevii sunt puşi în situaţia de a învăţa prin încercare-eroare ce se aşteaptă de 

la ei. Nu putem aştepta însă ca elevii să facă erori (să apară comportamente problematice) pentru 

a comunica o regulă. Mai eficient este să avem şi să încurajăm un set de reguli simple şi clare care 

să fie comunicat elevilor, reamintit şi revizuit periodic. 

Un astfel de set de reguli se poate crea din primele zile de şcoală (aşa cum stabilim că elevul 

trebuie să ridice mîna pentru a pune o întrebare sau a da un răspuns). Acesta este primul pas spre 

a ne asigura că vom obţine ordinea pe care ne-o dorim în clasă. 

Principii de stabilire şi respectare a regulilor clasei: 

1. Elevii să fie implicaţi în stabilirea lor - aceasta pentru că este mai probabil ca ei să respecte, 

să sesizeze cînd nu funcţionează şi să înţeleagă la ce foloseşte o regulă la stabilirea căreia au 

contribuit. Putem implica elevii de orice vîrstă în stabilirea regulilor, nu doar pe cei mari. Cîteva 

reguli pot fi sugerate de către profesor. 

2. Să fie formulate simplu, la obiect şi să fie uşor de reţinut – acest aspect poate fi verificat 

întrebînd elevii ce înţeleg că trebuie să facă/să nu facă pentru ca regula să fie respectată. 

3. Numărul lor să fie în jur de 5-7. 

4. Fiecare regulă să fie stabilită pornind de la un obiectiv / rezultat la care se ajunge prin 

respectarea regulii. 

5. Să fie formulate în termeni pozitivi. Exemplu: „ne aşezăm în bancă cînd clopoţelul sună 

pentru începerea orei”, în loc de “nu întîrziem la ore”. Este important ca regula să specifice ce 

trebuie să facă elevul, nu ce nu trebuie să facă. 

6. Să fie explicate elevilor astfel încît aceştia să înţeleagă necesitatea şi utilitatea şi să-şi dea 

acordul în privinţa lor. 

7. Să fie vizibile – să fie prezentate verbal şi vizual (scrise pe o planşă, copiate de elevi pe 

un caiet). Elevii mici pot să le deseneze şi de asemenea se pot organiza jocuri de rol pentru a 

explica fiecare regulă. 

8. Să fie comunicate părinţilor –pentru a se obţine suportul în promovarea lor. 

9. Să fie reamintite periodic (nu doar cînd sunt încălcate)– stabilim în prealabil momente ale 

săptămînii pentru reamintirea regulilor. 

10. Să fie revizuite împreună cu elevii – este necesară revizuirea periodică a regulilor 

împreună cu elevii pentru a putea adapta regulile la situaţiile noi cu care ne confruntăm sau la 

schimbările care apar în şcoală, clasă. 

11. Să fie respectate de către învăţător– regulile stabilite de comun acord, reprezintă o regulă 

pentru toată lumea care participă la stabilirea lor (deci şi pentru profesor sau învăţător, nu doar 

pentru elevi). 

12. Să fie respectate consecvent - mesajul pe care îl transmite o situaţie în care regula a fost 

trecută cu vederea este mai puternic decat cerinţa de a respecta regula. 

13. Să fie susţinute / încurajate la elevi în modalităţi diferite - deşi regulile sunt aceleaşi 

pentru toţi elevii, aceştia pot fi motivaţi diferit pentru a le respecta. Stabilirea regulii nu garantează 

respectarea. Ca urmare, este necesar ca respectarea regulii să fie încurajată, remarcată şi apreciată 

la elevi. 

De ce este util să respectăm aceste principii în stabilirea regulilor clasei? 

Respectînd aceste principii ne asigurăm că elevii interacţionează cu regulile şi, şi le asumă. 

Nu putem ajunge la un astfel de rezultat dacă oferim elevilor doar o listă de reguli pe care le vor 

avea de urmat şi nici dacă vom declara regulile doar cînd sunt încălcate. În plus, elevii trebuie să 
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vadă diferenţa între ce se întîmplă dacă respectă regulile şi ce se întîmplă dacă nu le respectă. O 

dată cu stabilirea regulilor, trebuie să stabilim ce se întîmplă dacă ele nu sunt respectate; ce 

consecinţe trebuie să îşi asume cel care nu le respectă. De asemenea, elevii trebuie să înţeleagă ce 

consecinţe pozitive are respectarea regulii, şi să primească aceste consecinţe pozitive atunci cînd 

respectă regula. Ne asigurăm că regulile sunt urmate nu doar cînd aplicăm consecinţe pentru 

nerespectarea regulii, ci mai ales cînd aplicăm consecinţe pentru respectarea ei. 

Exemplu: Şi la ora de matematică şi la cea de ştiinţe elevii trebuie să respecte regula de a 

ridica mîna pentru a răspunde. Profesorul de chimie însă ia în considerare şi răspunsurile elevilor 

care nu au ridicat mana. În consecinţă, la ora de ştiinţe elevii au mai mult tendinţa de a răspunde 

neîntrebaţi decît la ora de matematică. Chiar dacă este vorba de aceiaşi elevi şi de aceeaşi regulă, 

gradul în care este respectată diferă. Diferenţa vine din modul în care este pusă în aplicare şi de 

consistenţa cu care este aplicată. 

Regulile în sine nu asigură disciplina în clasă, ci modul cum sunt aplicate aceste reguli şi 

mesajul pe care îl transmitem aplicîndu-le. La acestea se adaugă rutinele clasei, monitorizarea 

frecventă a comportamentelor elevilor şi răspunsul consistent la respectarea / nerespectarea 

regulilor. 

Rolurile manageriale ale cadrului didactic sunt cele de: 

• planificare (orarul clasei, structurarea conţinuturilor, determinarea activităţilor, sarcinilor 

şi obiectivelor); 

• organizare (activităţile clasei, programul, formele de organizare); 

• comunicare (stabileşte canalele de comunicare şi repertoriile comune); 

• conducere (direcţionează procesul asimilării şi formării elevilor apelînd la normativitatea 

educaţională); 

• coordonare (urmăreşte realizarea sincronizării dintre obiectivele individuale ale elevilor 

cu cele ale clasei, contribuie la coeziunea de grup); 

• îndrumare (oferă sfaturi şi recomandări care să susţină comportamentele şi reacţiile 

elevilor); 

• motivare (motivează elevii prin întăriri pozitive şi negative, formulează aprecieri verbale 

şi reacţii nonverbale); 

• consiliere (oferă suport în activităţile şcolare şi extraşcolare, intervine în orientarea şcolară 

şi profesională); 

• control (are rol reglator şi de ajustare a activităţii elevilor); 

•evaluare (utilizează instrumente de evaluare sumativă, foloseşte prelucrări statistice în 

vederea elaborării unor aprecieri). 

Managementul climatului educaţional vizează nu doar sistemul de relaţii (profesor –elevi, 

elevi– elevi, elev – grup, relaţiile cu parteneri externi), ci şi sistemul de reguli, norme şi proceduri 

care reglementează desfăşurarea activităţii educaţionale. 

Normele reprezintă valori ale grupului clasă. Ele trebuie să fie stabilite de întregul grup şi 

nu impuse din afară. 

Dumneavoastră, ca profesor, puteţi facilita dezvoltarea normelor pozitive prin modelarea şi 

încurajarea comportamentelor pozitive. Şi nu uitaţi faptul că scopul normelor explicite sau 

implicite (ascunse) este cel de a modela comportamentele elevilor în raport cu valorile grupului. 

Regulile (fie că sunt de comportare, de igienă, de securitate şi siguranţă colectivă sau 

personală) trebuie urmate cu precizie şi nu se pot negocia. 

Procedurile sau rutinele sunt modalităţile prin care se realizează activităţile în cadrul clasei 

şi exprimă comportamente simple. Ele trebuie să fie produsul unor negocieri dintre profesorul 

manager şi clasă pentru stabilirea clară a comportamentelor din cadrul clasei. 

Un profesor eficient este un profesor proactiv. Profesorul proactiv este capabil să definească 

şi să comunice expectanţele sale faţă de elevi. Comunicarea clară a regulilor comportamentului 

social şi academic la începutul anului şcolar este esenţială pentru un management eficient al clasei. 

Regulile îi ajută pe elevi să-şi controleze comportamentul impulsiv, comunicându-le expectanţele 

profesorului faţă de un anumit comportament. Multe din reguli pot fi adaptări ale regulilor şcolii, 
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în timp ce altele pot fi stabilite împreună cu elevii, reflectând situaţia specifică a clasei. În acest 

caz acceptarea şi complianţa copiilor la regulă creşte. Pentru eficacitate respectaţi cîteva criterii 

de stabilire a regulilor în clasă: 

 se stabilesc la începutul anului şcolar; 

 se formulează pozitiv, specificând comportamentul aşteptat; 

 sunt precizate simplu; 

 sunt puţine (cel mult 5-6 reguli), pentru a nu fi uitate; 

 se focalizează pe comportamente specifice; 

 sunt stabilite împreună cu elevii; 

 vizează îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în clasă; 

 sunt afişate într-un loc vizibil, pentru ca elevi să şi le reamintească; 

 se precizează toate consecinţele nerespectării unei reguli; 

 se precizează recompensele respectării regulilor; 

 sunt aplicate consecvent, fără a se face excepţii de la aplicarea lor; 

 sunt relativ flexibile (situaţiile sunt diferite şi vârstele copiilor sunt diferite); 

 consecinţele nerespectării regulilor sunt în conformitate cu gravitatea 

comportamentului; 

 aplicarea consecinţelor se realizează fără blamarea elevului - doar comportamentul 

său este cel discutat. 

Şi nu uitaţi ca, alături de aceste reguli de conduită a elevilor, să afişaţi şi responsabilităţile 

şi drepturile profesorului, pentru ca elevii dvs. să le cunoască. 

Personalizaţi clasa 

Daţi clasei un aspect particular prin aranjarea diferită a băncilor, utilizarea elementelor 

decorative pentru tapetarea claselor (lucruri de interes specific pentru copii, produsele elevilor pe 

diverse domenii), prin culoare, prin preluarea unui nume la care aderă întreaga clasă etc. 

Cunoaşteţi-vă elevii 

Memorarea numelui, a preferinţelor sale, a relaţiilor cu colegii sunt cîteva aspecte importante 

pentru a-l face pe elev să se simtă respectat şi în siguranţă. Acordaţi în aceeaşi măsură atenţie 

băieţilor ca şi fetelor, prezentaţi o imagine pozitivă atît a fetelor, cît şi a băieţilor în materialele 

utilizate şi activităţile propuse, vorbiţi cu copiii despre cultura din care provin, demonstrînd astfel 

respect şi acceptare. 

Implicaţi elevii în activitatea de învăţare prin utilizarea metodelor activ-participative 

deoarece: 

- Ordinea se menţine, nu atît datorită intervenţiilor frecvente ale profesorului, ci datorită 

angajării active a elevilor în activitate. 

- Activităţile pe grupe mici, interactive sunt considerare ca fiind cele mai eficiente pentru 

prevenirea problemelor de disciplină, în timp ce activităţile plictisitoare sunt cele care pot declanşa 

probleme de disciplină. 

Identificarea și gestionarea situațiilor de criză educațională 

Criza poate fi definita ca un eveniment sau un complex de evenimente inopinante, 

neasteptate dar si neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul, sanatatea ori 

siguranta clasei respective si a membrilor acesteia.(R,Iucu-op.cit) 

O situatie de criza educationala o recunoastem dupa urmatoarele caracteristici: 

- beneficiaza de o izbucnire instantanee, declansansu-se fara avertizare; 

- debuteaza de obicei prin afectarea sistemului informational: viciaza mesajele, ingreuneaza 

comunicarea prin obstacol permanent, prin destructurarea canalelor de comunicare, urmarind 

instaurarea starii de confuzie; 

- faciliteaza instalarea climatului de insecuritate, 

- genereaza stari de panica prin eliminarea reperelor de orientare valorica; 

Cîteva posibile situatii de criza: 

- elevi: certuri injurioase, batai soldate cu traume fizice si psihice (ranirea elevilor) care au 

implicat mai multi elevi ai clasei si au condus la divizarea grupului; prezenta si infiltrarea unor 
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grupari delicvente, implicarea mai multor elevi ai clasei in asemenea actiuni: furturi, consum de 

droguri, abuzuri sexuale, tentative de sinucidere, omor; 

- profesori-parinti: conflicte care pot impieta incomensurabil coeziunea organizatiei clasei si 

a echilibrului atitudinal al cadrului didactic; denigrari; mituiri; 

- inter-clase: prin exacerbarea starilor de emulatie in diverse imprejurari, prin conflicte 

deschise intre membri marcanti ai celor doua colective, toate insa cu proiectii ample in planul 

relatiilor ori a stabilitatii organizatiei clasei si identificabile prin scaderea eficientei activitatilor 

educationale. 

Tipuri de criză educațională 

Iata o clasificare sintetica a acestor tipuri ( R. Iucu): 

● dupa gradul de dezvoltare in timp: 

- instantanee (apar brusc, fara putinta anticiparii prin predictii) 

- intermitente (dispar in urma masurilor de interventie insa reapar dupa o anumita perioada 

de timp); 

● dupa gradul de relevanta: 

- critice (pot conduce la destructurarea organizatiei in care au aparut) 

- majore (prezinta efecte importante fara insa a impiedica redresarea organizationala); 

● dupa numarul subiectilor implicati: 

-crize individuale 

-crize de grup 

-crize colective, globale. 

Strategii de identificare/ schimbare a atitudinilor şi sentimentelor negative la nivelul clasei 

de elevi 

Cadrul didactic trebuie să posede un repertoriu de strategii de lucru care, puse în acţiune, 

devin moduri de operare sau planuri de acţiune destinate obţinerii unor rezultate precise. Vom 

prezenta în continuare o serie de strategii ce pot fi utilizate nu doar de consilierii şcolari, ci şi de 

cadrele didactice cu pregătire psihopedagogică şi experienţă la catedră. 

Deseori elevul nu este capabil să-şi identifice şi să-şi exprime sentimentele şi atitudinile 

care-i generează starea de disconfort psihocomportamental. În aceste situaţii trebuie să găsiţi 

modalităţi de a-l ajuta pe elev să se concentreze asupra a ceea ce simt şi să-şi exprime sentimentele 

pentru a putea ajunge la o schimbare pozitivă. 

Prezentăm mai jos cîteva astfel de strategii  

I. Strategii de schimbare a atitudinilor şi sentimentelor negative 

 Clarificarea şi reflectarea sentimentelor elevului 
Reflectarea sentimentelor elevului este o tehnică foarte utilă atunci cînd sentimentele sunt 

prea puternice şi au nevoie de clarificare sau cînd elevul este blocat şi incapabil de a face progrese. 

În asemenea situaţii, puteţi utiliza afirmaţii de genul : „Chiar crezi că…? Sau „Vrei să spui că…?”, 

„Pari destul de tensionat şi speriat…” „Te simţi foarte bine” 

Utilizînd această tehnică îl veţi face pe elev să devină conştient de ceea ce simte şi îl veți 
încuraja să se confrunte cu problemele emoţionale şi nicidecum să le evite. 

Modelarea sentimentelor elevului 

Nu vă fie jenă să exprimaţi sentimentele despre propria voastră persoană sau despre modul 

în care v-aţi simţit dacă aţi fi în locul elevului. Puteţi face asta prin afirmaţii de genul „Dacă m-ar 

fi tratat pe mine în felul acesta m-aş fi supărat foarte tare” sau „Dacă mi s-ar fi întîmplat mie 

asta…. cred că aş fi reacţionat astfel….”. Demonstrînd cum ar reacţiona o altă persoană în aceeaşi 

situaţie, puteţi provoca sentimente adecvate la elevul dvs. 

Căutarea gîndurilor ascunse şi neexprimate 

Elevii cu stimă de sine scăzută au dificultăţi în a-şi exprima gîndurile, sentimentele, trăirile, 

din cauza consecinţelor pe care cred ei că le-ar avea acest lucru. În astfel de situaţii puteţi determina 

exprimarea temerilor prin întrebări de genul „Care ar fi cel mai rău lucru care se poate întîmpla 

ca rezultat al…” După ce elevul identifică acel lucru, considerat a fi cel mai rău, puteţi continua 

prin întrebări de genul: „ Prin ce anume ar fi acest lucru atît de îngrozitor?”. În acest fel se poate 
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ajunge la exprimarea şi clarificarea gîndurilor negative, la clarificarea sentimentelor şi înlăturarea 

temerilor nefondate ale elevului. 

Confruntarea elevului cu imaginea de sine 

Comportamentul elevului este influenţat de imaginea pe care o are acesta despre sine. Dacă 

această imagine este negativă, încrederea în sine şi în capacităţile sale este scăzută, iar elevul va 

avea dificultăţi în modificarea manierei de a acţiona. Va evita să se implice în sarcini noi 

considerînd că nu va fi în stare să le ducă pînă la capăt sau se va simţi lipsit de valoare şi de 

acceptarea celorlalţi. În astfel de situaţii este indicată strategia confruntării elevului cu imaginea 

de sine. Dvs. îl veţi determina pe elev să se confrunte cu imaginea de sine distorsionată, pentru a 

o înlocui cu una mai realistă. Atunci cînd elevul va spune : ”Nu sunt bun de nimic. Iau numai note 

mici” îl puteţi întreba „Îţi bazezi această afirmaţie doar pe note? De ce consideri tu că doar notele 

pot demonstra valoarea ta ca om” sau „Spui că nu eşti bun de nimic pentru că ai note mici şi totuşi 

colegii te apreciază pentru că îi ajuţi deseori să-şi facă serviciul pe şcoală sau să facă curat în 

pauze. Ce calităţi crezi că apreciază ei la tine?” etc. 

Dialogarea şi inversarea rolurilor 

Sunt situaţii în care elevul resimte o stare conflictuală între propriile sentimente şi gînduri, 

în relaţia cu altcineva sau are dificultăţi în luarea unei decizii din cauza consecinţelor pe care acea 

decizie le poate avea asupra altor persoane, de ex. „Nu ştiu ce să fac. Părinţii mei divorţează. O 

parte din mine doreşte să stea cu tata la care ţin foarte mult, iar altă parte ar vrea să stea cu mama 

care mă iubeşte atît de mult”. În această situaţie, o strategie eficientă ar fi aceea de dialogare şi 

inversare a rolurilor, mai bine spus îl veţi pune pe elev să joace rolul fiecărei părţi din el însuşi, 

să interpreteze conflictul respectiv printr-un dialog imaginar. Încurajaţi elevul să discute cu ambele 

părţi din propria persoană, mai întai cu partea care vrea să stea cu tata şi apoi cu partea care vrea 

să stea cu mama. 

Încurajaţi-l să joace rolul fiecărei părţi, intrînd în dialog cu partea cealaltă. Dialogul dintre 

cele două părţi are loc la timpul prezent şi se încheie atunci cînd una din părţi cîştigă. 

Aceeaşi strategie poate fi utilizată şi atunci cînd elevul este în conflict cu o altă persoană. 

Puteţi cere elevului să spună ceea ce îi displace la persoana respectivă. Apoi el devine cealaltă 

persoana şi răspunde la ceea ce tocmai a spus el mai înainte. De exemplu, dacă elevul spune : „Îmi 

displace profesorul X pentru că mereu are pretenţia să nu chiulim şi să fim atenţi la ora lui”, 

devenind profesor el poate să spună: „ Mă pregătesc foarte mult pentru fiecare oră pe care o 

predau, caut materiale interesante, îmi fac planuri de lecţie, îmi stabilesc nişte obiective, şi mă 

deranjează foarte mult cînd elevii chiulesc de la ora mea sau nu sunt atenţi. Consider că am muncit 

degeaba şi mă simt foarte frustrat pentru că efortul meu nu este apreciat.” 

II. Strategii de schimbare a atitudinilor şi sentimentelor negative 

Raţionalizarea 

Raţionalizarea presupune să demonstraţi elevului modul în care gîndurile, atitudinile, 

convingerile noastre influenţează modul în care ne comportăm şi emoţiile pe care le trăim. 

De exemplu, dacă elevul se gîndeşte că nu va reuşi la examen, acest gînd se poate transpune 

la nivel emoţional în nervozitate şi stres, iar la nivel comportamental se poate transpune fie în 

reducerea timpului de învăţare („de ce să mai învăţ dacă tot nu voi reuşi?”) sau în supraînvăţare, 

ce poate duce la oboseală şi, implicit, la scăderea performanţei şcolare. 

Fiecare dintre noi percepe realitatea în mod subiectiv, gîndurile noastre fiind doar o 

interpretare a realităţii, în funcţie de convingerile personale, care nu întotdeauna sunt în acord cu 

realitatea. Aşa se dezvoltă şi apar erorile de gîndire. Dintre acestea enumerăm: 

- suprageneralizarea: se fac generalizări pe baza unui eveniment singular de ex., dacă un 

coleg se poartă urît, elevul cu tendinţe spre generalizare va spune „colegii mei nu mă apreciază”: 

- personalizarea: elevul consideră că este singurul responsabil pentru un eveniment negativ 

sau neplăcut: „pentru că eu am fost obraznic profesorul s-a răzbunat pe toată clasa”;  

- gîndirea în termeni de alb-negru: se referă la tendinţa elevului de a se autoevalua, de a-i 

evalua pe alţii sau de a evalua situaţia în care se află în categorii extreme, de ex., :”„Dacă nu sunt 

cel mai bun din clasă, însemnă că nu-i nimic de capul meu.” 
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- saltul la concluzii: elevul ajunge direct la o concluzie negativă chiar şi atunci cînd nu are 

suficiente informaţii pentru a trage acest tip de concluzie, de ex.,. „Nu sunt bun la matematică 

pentru că nu reuşesc să înţeleg partea cu fracţii”; 

- catastrofarea: elevul are tendinţa de a-şi exagera greşelile şi minimaliza reuşitele. Această 

viziune distorsionată are drept consecinţe o imagine de sine negativă, lipsa încrederii în sine, stimă 

de sine scăzută. 

- folosirea lui „trebuie” disfuncţional. Utilizarea lui „trebuie” poate impune standarde prea 

ridicate, nerealiste, conducînd la descurajare şi neîncredere din partea elevului, de ex., .: Trebuie 

să fii cel mai bun ! 

Ajutaţi elevul să înţeleagă faptul că gîndurile noastre nu sunt decît interpretări ale realităţii 

(iar unele dintre aceste interpretări sunt negative şi neconstructive), că emoţiile noastre sunt strîns 

legate de gîndurile şi interpretările noastre. Astfel elevul va înţelege că îşi poate schimba sau 

controla, cel puţin parţial, emoţiile şi comportamentele prin modificarea gîndurilor şi 

interpretărilor negative. 

Aproximarea succesivă a sentimentelor 

Este o strategie de consiliere pe care o puteţi utiliza în situaţiile în care elevul îşi exprimă 

dorinţa explicită de a face schimbări în sentimentele şi atitudinile sale. De ex., elevul vă spune „aş 

vrea să mă simt foarte bine la mine în clasă”. În această situaţie îi puteţi sugera acţiuni sau teme 

ce vor conduce, pas cu pas, la apropierea elevului de scopul dorit de el, de ex., „Gîndeşte-te la o 

situaţie recentă în care te-ai simţit bine la tine în clasă. Încearcă s-o recreezi ăn plan mintal. Ce 

condiţii au produs-o? Ce condiţii au menţinut-o? Cine era în clasă? Ce s-a întîmplat atunci? 

Petrece cîteva minute zilnic în această săptămînă, imaginîndu-ţi această situaţie”. 

Îl puteţi ajuta pe elev să întocmească o listă de activităţi a căror îndeplinire îl apropie de 

starea pe care şi-o doreşte. 

Strategia de identificare a rolului 

Puteţi utiliza această strategie în cazurile în care elevul nu conştientizează consecinţele 

distructive ale propriului comportament. Strategia constă în procesul de identificare a elevului cu 

persoana care are de suferit în urma acestui comportament. De exemplu, dacă aveţi un elev arogant, 

care utilizează expresii jignitoare pentru cei din jur, îi veţi cere să se vizualizeze pe sine în postura 

persoanelor jignite. Apoi cereţi să-şi imagineze tot ce ar simţi el dacă s-ar afla într-o astfel de 

situaţie. Puteţi întreba ”Cum ar fi dacă altcineva ţi-ar face ţie aşa ceva?” sau „Cum te-ai comporta 

tu într-o astfel de situaţie?” 

Strategii de identificare/ schimbare comportamentelor indezirabile sau inadecvate la 

nivelul clasei de elevi  

Probabil, atunci cînd ne confruntam cu unele conduite perturbatoare, ale elevilor, deseori ne 

întrebam: "Cum să acţionez pentru a contracara acest comportament cît mai repede? Cum să protejez 

"copiii buni" de influenţa celor "dificili"? Cum să motivez elevii pasivi să se implice în activităţi 

şcolare?"  

Pentru a avea răspunsuri la aceste şi la alte întrebări, este bine, pentru început, să cunoaştem 

cele trei legităţi de bază cărora li se supun conduitele elevilor :  

1. Elevii acced la un anumit comportament în anumite condiţii. 

2. Orice comportament al elevilor este ghidat de un singur scop: a simţi apartenenţa (afilierea) 

la viaţa şcolară.  

3. Încălcînd disciplina, elevul conştientizează că se comportă incorect, însă poate să nu 

conştientizeze că în spatele acestui comportament perturbator se află unul dintre următoarele motive: 

atragerea atenţiei (attention seeking); dorinţa de putere (power seeking); dorinţa de răzbunare 

(revenge seeking); evitarea eşecului (avoidance).       

Chiar dacă unii psihologi susţin că aceste comportamente perturbatoare pot fi determinate de 

factori independenţi de copil (motive inconştiente, ereditate, mediul înconjurător, educaţia din familie 

etc.), asemenea explicaţii nu ne pot ajuta să restabilim sau să menţinem disciplina în clasă. Educatorii 

şi profesorii nu se pot întoarce în trecutul discipolilor lor şi nu pot schimba viaţa acestora oricît de 

mult ar dori. Deci, să ne învăţăm să găsim soluţii aici şi acum. 
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De multe ori auzim că este imposibil de lucrat cu anumiţi elevi, deoarece aşa este "firea. lor". 

Mulţi dintre noi cred ca într-adevăr aşa şi este. Dar oare cei care îmbrăţişează acest punct de vedere, 

nu exprimă altceva decît o scuză pentru orice eşec? 

Comportamentul copiilor/tinerilor, poate fi schimbat cu siguranţă, cu condiţia să ştim cum 

să-i determinam să-si dorească ei înşişi acest lucru. Atunci cînd avem de lucrat cu aşa-zişi "elevi 

dificili" este necesar să fim atenţi la atitudinea adoptată de noi în raport cu aceştia. Trebuie să fim 

convinşi că:   

1. Nu există "elevi dificili" din naştere, numai capacitatea noastră de a trata anumiţi elevi 

are limite. Elevii dificili pot să semene între ei,.dar ca şi noi sunt individualităţi (personalităţi). 

2. Nu există elevi "iraţionali", însă capacitatea si dorinţa noastră de a-i înţelege pe cei care 

gîndesc, diferit de noi are limite. Ei se poartă întotdeauna "raţional" din punctul lor de vedere.  

Cu cît punctul lor de vedere este" mai îndepărtat de. al nostru, cu atît este mai greu pentru 

noi să înţelegem felul lor de a reacţiona. 

3. Elevii fac întotdeauna ce pot ei mai bine, utilizînd resursele personale de care dispun 

(educaţia, studiile, experienţa) în cadrul limitelor pe care le impune lumea lor.  

Pentru a le schimba felul de a acţiona, trebuie să-i ajutaţi să-si dezvolte resurse noi si diferite 

sau un nou mediu şi o altă înţelegere asupra lumii. 

4. Propriul nostru comportament este mijlocul principal de a acţiona. Cu cît suntem mai 

flexibili, cu atît este mai probabil să găsim un mod eficient de a-i influenţa. Dacă ceea  trebuie să 

fim pregătiţi să facem ceva diferit şi sa încercam noi modalităţi de abordare, pînă găsim una care să 

dea rezultate. 

5. Înainte de a încerca să influenţăm elevii trebuie: să investim timp si efort pentru a 

asculta;să cîştigăm o perspectivă asupra motivelor pentru care ei fac ceea ce fac;să înţelegem în ce 

măsură comportamentul nostru îl afectează pe al lor; să hotărîm ce anume vrem să facă ei diferit. 

6. Trebuie să acceptăm ideea că elevii îşi schimbă comportamentul cînd au un motiv real si 

cînd se simt suficient de siguri ca să facă acest lucru. 

Provocarea reală este de a descoperi ce şi cînd este destul de bun şi destul de sigur pentru 

fiecare elev. Comportamentul lor este un amestec de calcul şi spontaneitate.  

De aceea este dificil de prescris un anumit comportament pentru orice situaţie sau pentru 

fiecare elev. Acesta depinde de copilul/tînărul în cauză, de circumstanţe si de ceea ce vrem să 

realizăm.  

Identificarea gîndurilor, sentimentelor şi atitudinilor elevului nu este suficientă pentru ca el 

să ştie şi ce anume trebuie să facă în vederea remedierii situaţiei în care se află. De multe ori elevul 

nu vede legătura dintre comportamentul său şi atitudinile sau sentimentele sale. 

De exemplu dacă el va încerca să fie mereu cel mai bine îmbrăcat elev din clasă, atitudinea 

faţă de ceilalţi va fi una de superioritate, iar sentimentele lui pot fi de dispreţ faţă de cei prost 

îmbrăcaţi. 

De asemenea elevul poate să nu înţeleagă care este relaţia dintre comportamentul său şi 

consecinţele acelui comportament. Este cazul elevului care spune că pe el nu-l place nimeni la el 

în clasă, fără a fi capabil să înţeleagă faptul că modul său de a se comporta cu ceilalţi produce 

această situaţie. 

Puteţi utiliza o serie de strategii prin care să vă ajutaţi elevul să identifice comportamentul 

care trebuie schimbat. 

I. Strategii de identificare a comportamentelor indezirabile sau inadecvate 

1. Vizualizarea rolului 

Prin această strategie îl puteţi ajuta pe elevul să identifice nu doar cum i-ar plăcea să fie, ci 

şi lucrurile pe care i-ar plăcea să le facă. 

Puteţi face acest lucru solicitînd elevului să identifice o persoană pe care o cunoaşte, o admiră 

şi o respectă, adică o persoană aşa cum i-ar plăcea lui să fie. Apoi îndrumaţi-l să întocmească o 

listă de acţiuni pe care acea persoană este capabilă să le facă şi apoi să se vizualizeze pe sine ca 

fiind persoana respectivă şi făcînd lucrurile respective. Puneţi-l să descrie cum se simte şi ce 

comportamente şi-a imaginat. 
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2. Descrierea şi inventarierea comportamentului 

Cereţi elevului să descrie cum s-a comportat într-o situaţie nedorită. Aveţi grijă să cereţi 

elevului să prezinte comportamente precise şi nu generalităţi. Prin această strategie elevul poate 

conştientiza comportamentele care au dus la situaţia nedorită în care s-a aflat. 

Dacă elevul identifică comportamentele, dar are dificultăţi în a inţelege impactul acestora 

asupra altor persoane, puneţi-l să numere de cate ori se angajează într-un astfel de comportament 

pe o perioadă de timp ( ex. o oră, o zi, o săptămană, etc.). 

3. Strategia dialogării şi inversării rolurilor 

Această strategie este utilă şi pentru identificarea comportamentelor neadecvate. 

Spre exemplu, dacă elevul va spune că în ultima perioadă s-a certat mereu cu o colegă, dvs. 

puteţi interpreta rolul colegei cerand elevului consiliat să interpreteze cea mai recentă ceartă. În 

acest fel pot fi identificate şi analizate interacţiunile verbale şi modul în care acestea se reflectă în 

comportament. 

II. Strategii de schimbare a comportamentelor indezirabile sau inadecvate 

Nu există strategii universal valabile pentru toate tipurile de comportament negativ sau 

pentru toate persoanele consiliate. Vă prezentăm cîteva principii şi tehnici de lucru ce se pot aplica 

unor varietăţi de comportamente neadecvate. 

a. Principiul întăririi 

Se referă la utilizarea stimulilor externi în aşa fel incat anumite comportamente să fie 

recompensate şi astfel să crească probabilitatea lor de manifestare (paradigma condiţionării 

operante). Vorbim aici despre: 

- întărirea pozitivă ce descrie situaţia în care comportamentul (de ex. punctualitatea) se 

manifestă cu o frecvenţă mai mare pentru că este urmat de consecinţe pozitive (ex. lauda); 

- întărirea negativă ce descrie situaţia în care frecvenţa unui comportament creşte din cauză 

că este urmată de omisiunea unui eveniment asertiv (ex. anxietatea de examen poate creşte dacă 

elevul nu primeşte încurajări etc.). 

Reţinem astfel că termenul de întărire se referă întotdeauna la situaţiile în care 

comportamentul creşte în frecvenţă sau intensitate. 

b. Principiul decondiţionării 

Presupune diminuarea sau inlăturarea unor comportamente indezirabile şi înlocuirea lor cu 

comportamente dezirabile. 

Metodele şi tehnicile utilizate în consilierea comportamentală 

1. Tehnica stingerii comportamentelor nedorite 

Comportamentele învăţate de individ au tendinţa de slăbi şi de a dispărea în timp, dacă nu 

sunt întărite corespunzător. Acest fenomen este mai frecvent mai ales în situaţiile în care ele au 

fost întărite involuntar de alte persoane. De exemplu un comportament agresiv poate fi întărit 

involuntar de părinţi foarte permisivi. Intervenţia se poate baza pe recunoaşterea şi ignorarea 

comportamentelor nedorite, ca şi pe intărirea comportamentelor dorite, cu următoarele etape: 

a) Distingerea comportamentele reale ale copilului, de cele demonstrative; 

b) Formarea părinţilor în ignorarea comportamentelor demonstrative şi aprobarea celor 

dezirabile; 

c) Ignorarea copilului cînd acesta se comporta necorespunzător şi acordarea atenţie doar 

cand se comporta ireproşabil. 

Chiar dacă în primele zile comportamentele nedorite, cu caracter demonstrativ, se pot 

accentua în clasă, ele se vor reduce treptat, dacă nu sunt întărite. 

2. Întărirea prin feedback sau consecinţe naturale 

Ori de cate ori copilul va dezvolta comportamente dezirabile, dumneavoastră trebuie să aveţi 

grijă să confirmaţi acest lucru prin cuvinte laudative, de ex., „e foarte bine”, „felicitări”, „îmi 

place cum ai făcut acest lucru”. Cuvintele vor fi insoţite de zîmbete, aplauze sau alte manifestări 

ale bucuriei. 

Şi consecinţele naturale ale comportamentului pot avea rol de întărire. Spre exemplu, 

obţinerea unei note bune în urma efortului depus pentru învăţare, poate determina creşterea 
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frecvenţei de manifestare a comportamentului de învăţare, (valabilitatea nu poate fi extinsă şi în 

cazul adolescenţilor, unde o notă mare, care asigură promovabilitatea, poate duce la dezinteres 

pentru notele ulterioare). 

3. Consolidarea unui comportament 

După ce v-aţi asigurat că un comportament a fost învăţat, veţi utiliza tehnici de consolidare 

a lui precum: recompensa şi controlul mediului. 

a. Recompensa - este metoda prin care poate fi crescută frecvenţa sau durata unui 

comportament, mărind probabilitatea de repetare a acestuia. 

Trebuie să alegeţi însă recompensele cu multă grijă deoarece un anumit lucru poate constitui 

o recompensă pentru un elev, într-o situaţie, dar poate să nu mai funcţioneze ca recompensă într-o 

altă situaţie sau pentru un alt elev. Puteţi şti dacă acel lucru este o recompensă doar după aplicarea 

şi observarea efectului. 

Această tehnică trebuie utilizată cu atenţie şi mult discernămînt. Trebuie să avem totuşi în 

vedere faptul că rezultatele nu sunt de durată. Adesea, o astfel de abordare îi determină pe elevi să 

facă ceea ce trebuie pentru motive exterioare, cum ar fi obţinerea unei recompense sau evitarea 

unei pedepse. Atunci cînd se utilizează drept întărire lauda, elevii au tendinţa de a deveni mai 

sugestibili, de a gîndi mai puţin cu propriul cap. Cele mai simple şi mai eficiente sunt recompensele 

naturale (laude, aprobări sau dezaprobări, interes, zambete, semne de amiciţie etc.) 

Cînd utilizaţi lauda sau incurajarea este bine să ţineţi cont că între cele două există cîteva 

diferenţe fundamentale. Cînd lăudaţi, elevul poate înţelege că este valoros numai cînd face lucruri 

pe care dvs. le apreciaţi, că pentru a fi valoros trebuie să atingă anumite standarde sau că este cel 

mai bun şi trebuie să facă eforturi pentru a rămîne cel mai bun pentru a fi în continuare apreciat. 

Dacă încurajaţi însă, elevul va înţelege că poate deveni independent şi responsabil, că 

important este ceea ce simte el privitor la persoana şi la eforturile sale sau că nu perfecţiunea este 

importantă, ci eforturile şi progresele sale. Contribuţia lui contează, iar el este apreciat pentru ceea 

ce este şi ceea ce poate. 

b. Controlul mediului 

Această tehnică o puteţi utiliza atunci cănd elevul a învăţat deja un comportament şi doriţi 

favorizarea apariţiei lui. Mediul este un determinant puternic al acţiunii umane avînd două 

caracteristici: 

a. Comunică un anumit mesaj de ex. „acesta este o clasă dezordonată în care pot să arunc 

resturile pe jos, podeaua fiind deja murdară şi presărată de gunoaie.” 

b. Favorizează un anumit comportament, de ex.: dacă în apropierea şcolii există un bar sau 

se comercializează ţigări, pentru elevii mai mari vor apărea tentaţii. 

Pentru aplicarea acestei metode va trebui să: 

1. Identificaţi comportamentul pe care doriţi să-l stimulaţi; 

2. Observaţi în ce mediu apare; 

3. Reproduceţi cît mai bine situaţia din acel mediu; 

4. Recompensaţi apariţia comportamentului dorit. 

Cunoscînd caracteristicile mediului vom putea contracara influenţele comportamentale 

negative ce pot veni din această direcţie. 

Cînd elevul „nu vrea” 

În situaţiile în care elevul nu vrea să respecte anumite reguli de conduită, pot fi utilizate 

metodele descrise mai jos: 

a. Metoda consecinţelor logice şi naturale 

Toate comportamentele noastre au anumite consecinţe ce pot apărea fără ca învăţătorul să 

intervină în vreun fel. Astfel, dacă elevul nu este atent sau nu ia notiţe, nu va înţelege lecţia sau nu 

va şti să rezolve tema pentru acasă. Acestea sunt 

consecinţele naturale. Consecinţele logice decurg şi ele din acţiunile elevului, dar sunt alese de 

cadrul didactic şi prezentate ca alternative. De exemplu, elevul va merge în pauză doar dacă are 

notiţele complete sau sarcina rezolvată. Dacă nu, va trebui să termine sarcina de lucru în pauză. 

Dacă veţi utiliza metoda consecinţelor naturale şi logice, veţi ajuta elevii în dezvoltarea 
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responsabilităţii, a capacităţii de a lua decizii potrivite şi a fi cooperanţi. De asemenea, veţi 

transmite elevului că aveţi încredere în el, că îl trataţi cu demnitate şi respect, că este o persoană 

valoroasă, acceptată pentru ceea ce este, chiar dacă nu sunteţi de acord cu comportamentul său. 

b. Contractul comportamental 

Puteţi negocia împreună cu elevii-problemă aşteptările pe care le aveţi unii de la alţii şi 

încheia un contract comportamental. Contractul comportamental este o înţelegere între învăţător 

şi elev, „certificat” de o terţă persoană– care are o poziţie neutră faţă de situaţie (poate fi chiar 

consilierul şcolar sau directorul şcolii) - şi în care se specifică următoarele aspecte: 

- comportamentul pe care elevul il aşteptă de la cadrul didactic; 

- ce va face elevul în schimbul acestui comportament; 

- comportamentele pe care cadrul didactic le aşteptă de la elev; 

- ce va face profesorul în schimbul acestui comportament; 

- consecinţele pentru nerespectarea angajamentului stabilit. 

Pentru a reuşi, vă sugerăm să ţineţi cont de următoarele sugestii la întocmirea contractului 

comportamental: 

- Atît dvs., cît şi elevul veţi întocmi o listă de comportamente pe care le aşteptaţi unul de la 

celălalt. Precizarea aşteptărilor o veţi face clar, în termeni de comportamente specifice, de ex., 

„Doresc să-ţi faci temele de fiecare dată”. 

- Negociaţi împreună care dintre aceste comportamente pot fi efectuate de ambele părţi, fără 

dificultăţi prea mari. Pentru respectarea contractului este important ca atît dvs., ca şi elevul să 

alegeţi singuri ceea ce sunteţi dispuşi să faceţi. Atunci cînd o persoană alege liber să facă un anumit 

lucru, ea devine mai responsabilă şi mai dornică de a-l face. 

- Veţi stabili o listă de comportamente proprii, în schimbul comportamentelor dezirabile ale 

elevului. 

- Veţi semna contractul împreună cu elevul şi veţi preciza exact cît timp este valabil şi îand 

va fi evaluată eficienţa lui. 

- Este eficient ca semnarea contractului să fie urmată de anunţarea celorlalţi elevi despre 

contractul încheiat şi de un angajament verbal în faţa lor. 

Este o metoda eficientă în cazul preadolescenţilor şi adolescenţilor. De aceea puteţi s-o 

recomandaţi şi părinţilor, atunci cînd au dificultăţi de a ajunge la un consens. 

c. Extincţia 

Eliminarea sau reducerea frecvenţei, duratei sau intensităţii unui comportament se realizează 

prin extincţie. Tehnica extincţiei presupune ca dumneavoastră să nu daţi atenţie comportamentelor 

perturbatoare, ci să le ignoraţi pur şi simplu. 

Adesea, în faza iniţială de aplicare a extincţiei, frecvenţa, durata sau intensitatea 

comportamentului nedorit creşte înainte de a scădea. Dacă veţi utiliza ignorarea ca mijloc de 

extincţie în cazul unui comportament de perturbare a orei, s-ar putea să observaţi o reacţie 

zgomotoasă şi puţin agresivă din partea elevului, care va încerca prin orice mijloc să vă atragă 

atenţia asupra sa. Treptat însă, fără întărirea pe care i-ar conferi-o atenţia acordată de cadrul 

didactic, elevul va înceta să se comporte astfel. Trebuie avute însă în vedere recompensele 

alternative ce pot apărea simultan cu extincţia. De exemplu, comportamentul perturbator nu 

beneficiază de atenţia profesorului dar, atrage în schimb, atenţia colegilor. 

Metoda poate fi aplicată cu succes, dacă veţi ţine cont de următoarele recomandări: 

- alegeţi un singur comportament pe care doriţi să-l modificaţi; 

- aplicaţi extincţia în mod consecvent; 

- observaţi factorii ce întăresc comportamentul şi încercaţi să-i eliminaţi; 

- formulaţi explicit regula atunci cînd aplicaţi extincţia; 

- nu vă lăsaţi păgubaşi decît dacă observaţi o schimbare în bine; 

- utilizaţi în paralel şi tehnicile pentru învăţarea şi menţinerea comportamentului adecvat 

(dintre cele prezentate anterior). 

4. Tehnica rezolvării de probleme şi antrenamentul asertiv 

a) Tehnica rezolvării de probleme 
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Această metodă se foloseşte pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale din relaţiile 

interpersonale. Rezolvarea de probleme este una dintre cele mai importante abilităţi pe care le 

puteţi forma la elevii dvs., fiind abilitatea ce le permite elevilor să facă faţă într-un mod adaptativ 

situaţiilor de criză, să ia decizii importante şi să evite implicarea în comportamente de risc. 

b) Antrenamentul asertiv 

Comportamentul asertiv reprezintă un comportament prin care cineva se afirmă pe sine 

însuşi. A fi asertiv insemnă a-ţi şti drepturile şi a ţi le cere, respectînd însă drepturile celorlalţi. 

Specialiştii spun că asertivitatea reprezintă modalitatea cea mai eficientă de a soluţiona 

problemele interpersonale. Asertivitatea ne ajută: 

- să comunicăm direct, deschis şi onest, să avem încredere în noi şi să caştigăm respectul 

celor din jur; 

- să ne exprimăm emoţiile şi gîndurilor într-un mod în care ne satisfacem nevoile şi dorinţele, 

fără însă a le deranja pe cele ale interlocutorului; 

- să iniţiem, menţinem şi încheiem o conversaţie într-un mod plăcut; 

- să împărtăşim opiniile şi experienţele cu ceilalţi; 

- să ne exprimăm emoţiile negative, fără să ne simţim stanjeniţi sau să-l atacăm pe celălalt; 

- să solicităm sau să refuzăm cereri; 

- să ne dezvoltăm respectul şi stima de sine; 

- să fim responsabili faţă de ceilalţi, respectîndu-le drepturile. 

Asertivitatea este o alternativă la: agresivitate (cea care duce la apărarea propriilor drepturi 

fără a ţine cont de drepturile celorlalţi, considerînd că drepturile tale sunt mai importante decît ale 

altora) şi la pasivitate (ce presupune să nu-ţi ceri drepturile, fie pentru că nu ţii cont de ele, fie 

pentru a nu supăra pe alţii). 

Situaţiile de interacţiune socială presupun prezenţa celor trei tipuri de comportament, fiecare 

dintre acestea implicînd anumite aspecte specifice. 

A fi asertiv nu înseamnă însă a fi revendicativ sau a avea un comportament autoritar. 

Învăţaţii pe elevii dvs. să ţină cont şi de regulile de conduită ale Codului bunelor maniere în 

relaţiile interpersonale. Iată cateva reguli din „arta comunicării eficiente” pe care le puteţi 

transmite elevilor: 

- Să nu agresăm sau să nu ne enervăm interlocutorul prin prea puternica noastră personalitate, 

bazîndu-ne pe excelenta părere pe care o avem despre noi. Să nu spunem, de exemplu:”Eu 

întotdeauna, eu niciodată, eu, eu, eu ...” 

- Să nu transformăm o conversaţie într-un dialog al surzilor. Aparent, ne ascultăm 

interlocutorul, în realitate însă ne gîndim la ale noastre. Să învăţăm să-i auzim pe ceilalţi cînd îi 

„ascultăm”. 

- Să nu întrerupem brutal interlocutorul, să aşteptăm cu răbdare şi tact un moment prielnic 

pentru a ne spune şi noi părerea. 

- Să nu ne amestecăm într-o discuţie străină, mai ales cînd întalnim pe stradă, o cunoştinţă 

care stă de vorbă cu cineva. 

- Să nu vorbim tot timpul despre noi şi realizările noastre sau despre persoane pe care cei de 

faţă nu le cunosc. 

- Există subiecte care pot fi discutate doar între prieteni. Unul dintre ele, şi nu cel mai puţin 

important, este cel al banilor. Dacă o să te plîngi de lipsa banilor, de necazurile cu părinţii sau de 

la şcoală, nimeni nu-ţi va rezolva problemele, vei fi doar compătimit şi te vei pune într-o situaţie 

umilitoare. 

- Bîrfa este un joc foarte periculos, căci informaţia ajunge mai devreme sau mai tarziu la cel 

în cauză. Ştiind asta, înseamnă să fii total lipsit de inteligenţă să o faci, că doar nu vrei neapărat să 

ai duşmani. Dacă este vorba despre prieteni, a-i apăra devine o datorie de onoare. Abţineţi-vă însă 

de a le transmite penibila discuţie, alimentand bîrfa. 

Prietenii o vor afla de la altcineva, iar dacă nu, cu atat mai bine! Faceţi-vă un principiu din 

a nu învenina viaţa celor din jur transmiţîndu-le lucruri neplăcute. Nu este o dovadă de 

„sinceritate” ci de răutate, iar cel pe care îl „informezi” îşi va aminti mereu că tu ai fost cel care i-
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ai transmis lucruri neplăcute şi te va antipatiza pentru asta. 

- Persoana care îţi spune „verde-n faţă” cele mai mari măgării, are întotdeauna o formulă: 

„Îţi spun ceva ... dar să nu te superi !”. Ba mă supăr, ar trebui să replicăm, mă supăr şi nu vreau să 

ascult! 

- Să limitezi conversaţia la a vorbi numai despre alţii este nu numai o impoliteţe, ci şi dovada 

lipsei de imaginaţie. Să faci mereu afirmaţii ironice sau glume, atît la adresa celor prezenţi, cît şi 

a celor absenţi, nu demonstrează că eşti spiritual, ci prost crescut! 

A nu-ţi privi interlocutorul în ochi in timp ce vorbeşti cu el trece drept lipsă de respect. Oricît 

de serioasă ar fi o discuţie, trebuie să-i acordăm interlocutorului un surîs amical. 

E de preferat să nu rîdem cînd cineva face o mică gafă, deoarece nici noi nu suntem scutiţi 

de asemenea încurcături. 

4.4. Gestionarea comportamentelor problematice ale elevilor. Strategii de modificare a 

comportamentelor problematice 

Definirea comportamentelor problematice 
Tulburările de comportament la copii, numite și “tulburări de comportament perturbator”, se 

referă la copiii cu probleme sociale, aceștia încălcând legile și comportându-se într-o manieră anti-

socială. Tulburările de comportament (după Ghiran, 1991): - agresiunea; - neascultarea; - - 

minciuna; - furtul; - fuga; - vagabondajul. 

• Comportamentul agresiv. Comportamentul agresiv rămâne stabil din copilăria mică și pe 

perioada vieții adulte și este una din cele mai invariabile trasături umane. Copiii agresivi au o 

probabilitate mare să devină adulți agresivi, care se angajează în abuz fizic și comportamente în 

afara legii. Pot fi necesare intervenții timpurii, eficiente pentru a schimba această traiectorie. Cei 

ce profesează confundă adesea furia cu agresivitatea, deoarece frecvent apar împreună. Furia este 

o emoție, pe când agresivitatea se referă la angajarea în acțiuni fizice sau verbale. O persoană poate 

fi furioasă fără a manifesta agresivitate și, de asemenea, poate să se comporte agresiv, fără a fi 

furioasă. Agresiunea este tendința spre comportamente încărcate de reacții brutale, distructive și 

de atacare.  

Putem vorbi despre două tipuri de agresiune: 

a) agresiunea care vine dintr-un sentiment de ură și este asociată cu aceasta (trebuie să țină 

seama, în acest caz, că în spatele sentimentului de ură există o anumită stare de conflictualitate 

care generează tensiune psihică; astfel, redusă tensiunea psihică); 

b) agresiunea care izvorăște din tendința pulsională a individului (de această dată, avem de-

a face cu un copil cu o structură dizarmonică, înclinat spre rău, care chiar simte bucurie atunci 

când face rău). 

• Neascultarea-Tulburări de tip opozant. Principala caracteristică a tulburărilor de tip 

opozant este comportamentul negativist, neascultător și chiar dușmănos al copilului în raport cu 

persoana ce reprezintă autoritatea. Copiii se înfurie rapid, se ceartă cu adulții, se opun activ 

regulilor, dau vina pe alții pentru propriile lor greșeli, sunt impulsivi și iritabili. Aceste 

comportamente sunt evidente în relația cu persoanele adulte apropiate sau cu copiii de aceeași 

vârstă. Studiile arată că unii copii care prezintă tulburări opozante au și deficite la nivelul 

performanței școlare, fapt explicat prin tendința lor de a nu îndeplinii sarcinile școlare. 

Criteriile tulburării de conduită socială sunt următoarele: 

- Copilul în cauză are crize de furie neobișnuit de frecvente sau intense (se enervează 

repede); 

- Se ceartă adesea cu adulții; 

- Se opune des ori în mod activ indicațiilor sau regulilor adulților sau refuză să le urmeze; 

- Îi agresează deseori pe alții în mod intenționat; 

- Îi învinuiește pe alții pentru propriile greșeli sau propriul comportament inadecvat; 

- Deseori este iritabil sau se lasă ușor enervat de ceilalți; 

- Uneori este coleric și plin de resentimente; 

- Deseori este ranchiunos sau răzbunător. 
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• Minciuna. Minciuna - este un act psihosocial, o simplă opțiune nonconformistă între 

realitate și ficțiune, o abatere deliberată, conștientă de la sistemul de corespondente social admise 

între realitate și anumite forme de exprimare. Pe plan psihic, minciuna este un act de comportament 

deosebit de complex, care trebuie  evidențiat, elucidat și apreciat în contextul tuturor factorilor de 

personalitate și în funcție de vârsta psihică și de starea de normalitate sau anormalitate psihică 

generală sau secundară.  

Minciuna, ca manifestare nesănătoasă a comportamentului deviant, se manifestă, de obicei, 

sub aspectul psihoplastic al fabulației și mitomaniei. Motivările sociale care determină minciuna 

acționează pe un teren psihic mai mult sau mai puțin afectat constituțional sau în stare de 

imaturitate ideo-afectivă, sau alterată de erori în educație, de o slăbiciune sau, din contră, de o 

rigiditate exagerată din partea educatorilor. Minciuna apare ca un act agresiv sau de apărare 

consumat pe plan verbal. La vârsta când copilul prezintă o sugestibilitate crescută, minciuna este 

foarte puțin patologică. Ea se poate datora mai degrabă imitării părinților care mint în fața copiilor. 

Copilul mic, până la 6-7 ani, este un pseudomincinos care trăiește într-o lume mică, proprie, 

ce-i apare alterată doar adultului, care nu pătrunde sensurile simbolice ale limbajului copilului. 

Pentru educator singura grijă este ca jocul acesta să nu se transforme în obișnuință și îndeosebi să 

nu aducă avantaje copilului. Dacă la vârsta antepreșcolară minciuna copilului se poate confunda 

cu spiritul sau specificul de fabulație, mai tarziu se conturează, în plan paralel cu fabulația, dar în 

progresie inversă cu aceasta, minciuna de apărare contra “agresiunilor” adulților. Minciuna se 

dezvoltă acum ca reacție la teama de pedeapsă, modalitate de apărare a unei ființe slabe supuse 

unei proceduri educative și neconvenabile. 

Aşadar, comportamentul problematic reprezintă răspunsul indezirabil al elevului la o 

varietate de contexte educaţionale. El poate fi determinat, fie (a) de un mediu insuficient structurat, 

fie (b) de un context nestimulant, sau suprasolicitant, (Ouvry 1987) sau de insuficienta 

diversificare a repertoriului abilităţilor sociale ale elevului. Astfel că, nu putem decela un singur 

factor responsabil de producerea comportamentul problematic,; de cele mai multe ori intervin 

cauze multiple, aflate în interacţiune. 

Cauze ale comportamentului perturbator la elevi. 

Pe baza studiului elaborat de Saunders se reliefează următoarele cauze: 

1. antipatie în raport cu şcoala: întrucât nu face parte din anticipările lor, şcoala devine  

irelevantă pentru unii elevi. În astfel de circumstanţe, profesorul nu poate recurge la tradiţia scrisă 

sau nescrisă a şcolii, la regulile negociate împreună cu clasa etc., deoarece, în cazul elevilor aflaţi 

în această situaţie, pedepsele decurgând din transgresarea respectivelor tradiţii, norme etc. devin 

irelevante în plan educativ. În acest caz, profesorul trebuie să rezolve două probleme: mai întâi, 

creşterea relevanţei, a sensului muncii şcolare, apoi evitarea conflictelor de interes cu elevii în 

cauză. Relevanţa şcolii pentru reuşita în viaţă (mai ales echivalată cu un standard economic ridicat) 

pare cu totul pusă sub semnul întrebării astăzi, iar munca profesorului capătă uneori accente 

sisifice.  

 Rămâne posibilitatea motivării elevilor prin intermediul unor factori proprii instituţiei 

şcolare, posibilitate care reclamă multă energie din partea profesorilor şi prin intermediul căreia 

nu se obţin întotdeauna rezultate semnificative. În acest sens, Kenneth Moore enumera:  

• A avea aşteptări maxime în raport cu elevii. Cercetările au relevat că elevii au tendinţa de 

a fi la înălţimea aşteptărilor profesorului. În acest caz, aceste aşteptări pot fi utilizate pentru 

motivarea elevilor. Dacă se aşteaptă şi se solicită cât mai mult de la elevi, adesea se va şi obţine 

acest lucru.  

• A oferi prin exemplul propriu un model pentru comportamentele dorite. Urmând exemplul 

profesorului, elevii îşi vor schimba propriul comportament. De pildă, acesta poate arăta entuziasm 

pentru obiectul de studiu pe care îl predă şi pentru lucrul cu elevii. Entuziasmul este molipsitor şi 

se va transmite şi elevilor.  

• A împărtăşi elevilor aşteptările sale; este recomandabil ca profesorul să comunice elevilor 

scopurile pe care le urmăreşte, mijloacele şi strategiile pe care intenţionează să le utilizeze în acest 

scop, pentru a-i implica atât în procesul de elaborare a obiectivelor, cât şi în acela de proiectare a 
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mijloacelor şi a strategiilor adecvate. Această implicare determină asumarea de responsabilităţi 

din partea elevilor şi creşterea semnificativă a întăririlor pozitive, ca urmare a atingerii obiectivelor 

propuse.  

• A stabili o atmosferă pozitivă, de empatie pentru fiecare elev în parte, dar fără a pierde din 

vedere centrarea lor pe ceea ce trebuie făcut în clasă.  

• A implica elevii în mod activ, utilizând astfel disponibilitatea lor naturală de a face ceva. 

Profesorul ar trebui să gândească un proces instructiv-educativ viu care să potenţeze 

aceastădisponibilitate naturală a elevilor.  

• A releva foarte clar că merită să înveţi, că fiecare lecţie transmite ceva foarte important, 

decisiv pentru viaţa elevilor; altfel, aceştia vor încerca să se sustragă.  

• A cultiva încrederea în sine a elevilor. Oricine vrea să se simtă preţuit şi respectat. De 

aceea, profesorul are sarcina de a planifica în aşa fel activităţile, încât fiecare elev să poată face 

ceva şi să obţină succese. Eşecul repetat determină sustragerea elevilor de la activităţi şi pierderea 

încrederii în ei înşişi sau în profesor.  

• A utiliza interesele şi cunoştinţele anterioare ale elevilor, plecându-se de la ceea ce a 

devenit aproape un truism în educaţie: elevii acordă o atenţie mai mare şi se implică mai mult dacă 

subiectul are o legătură vizibilă cu experienţa şi interesele lor. O astfel de situaţie poate determina 

şi o atitudine mult mai pozitivă faţă de şcoală şi de profesori. 

•A utiliza curiozitatea naturală a elevilor; în acest sens, profesorul urmează să pună în joc un 

arsenal variat de tehnici şi mijloace care să scoată lecţiile din anonimat.  

• A provoca elevii prin solicitările la care trebuie să răspundă. Temele uşoare devin cu timpul 

plictisitoare, fapt ce determină fie neimplicarea elevilor, fie deplasarea centrului lor de interes.  

Problemele pe care le au de rezolvat trebuie să-i provoace, dar să nu-i descurajeze, deoarece, 

în acest ultim caz, efectul ar fi similar cu acela al temelor uşoare.  

• A utiliza întăririle pentru a recompensa comportamentele dezirabile. Nu de puţine ori, 

comportamentul dezirabil este <uitat>, pentru a acorda o atenţie sporită elevilor care creează 

probleme. Dar a beneficia de atenţia profesorilor este o întărire pozitivă cu valenţe educative  

semnificative, de care nu întotdeauna profesorul face uz.  

• A utiliza instruirea individualizată, adică a realiza o proiectare diferenţiată a activităţilor 

de  învăţare în funcţie de interesele, nevoile şi abilităţile elevilor.  

• A utiliza competiţia, întrucât în mod natural elevilor le place să intre în competiţie şi să 

câştige, să fie cei mai buni. Această modalitate de motivare trebuie utilizată cu grijă, deoarece, 

dacă în mod repetat aceiaşi elevi pierd competiţia, ea poate deveni contraproductivă din punct de 

vedere educativ.  

• A reduce anxietatea elevilor; elevii neliniştiţi nu se pot centra pe activitatea de învăţare, iar 

unele presiuni care se exercită asupra lor (utilizarea fără discernământ a competiţiei, teme prea 

grele sau care necesită un volum de muncă prea mare, lucrări de control lipsite de relevanţă etc.) 

sunt inutile şi pot fi contraproductive.  

Conflictele de interese sunt generate de discrepanţa manifestă dintre sistemul de valori, 

interese, nevoi ale elevilor şi sistemul pe care îl reprezintă/ întruchipează profesorul.  

1. Calea cea mai potrivită pentru rezolvarea unui astfel de conflict de interese pare a fi 

negocierea. Procedura de negociere cuprinde patru paşi:  

a. confruntarea poziţiilor - exprimarea deschisă a sentimentelor de către ambele părţi; 

sentimentele trebuie orientate către problemele implicate şi nu către persoane.  

b. definirea conflictului în termeni acceptaţi de ambele părţi - în acest scop, centrarea trebuie 

făcută pe comportamente şi nu pe caracteristicile indivizilor, pe probleme şi nu pe persoane. De 

aceea, conflictul trebuie definit ca o problemă de rezolvat şi nu ca o bătălie de câştigat. 

Constrângerea nu poate da decât rezultate precare şi pe termen scurt. 

c. stimularea dorinţei de cooperare - aceasta va avea ca efect: reducerea suspiciunii şi 

neîncrederii; mai buna înţelegere a punctului de vedere opus; perceperea în termeni pozitivi a 

conflictului; acceptarea mai rapidă a înţelegerii cu partea adversă, devenită acum partener de 

negociere.  
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d. negocierea şi adoptarea unei perspective comune de abordare a conflictului - aceasta 

presupune detaşarea de poziţia iniţială şi disponibilitatea de a privi problema şi din punctul de 

vedere al celuilalt.  

2. Nevoia de recunoaştere socială, mai ales din partea colegilor. Unii elevi simt nevoia 

unor întăriri periodice care să le ateste ascendenţa pe care o deţin printre cei de aceiaşi vârstă. 

Acest lucru se poate realiza cel mai uşor provocând autoritatea profesorului; dacă provocarea nu 

este acceptată, prin contaminare, orice elev va crede că poate sfida autoritatea profesorului, iar 

clasa va fi scăpată de sub control.  

3. Izolarea socială - unii elevi mai labili psihic simt nevoia acută de a fi doriţi şi acceptaţi 

de către colegii lor; pentru că se integrază mai greu, de obicei sunt marginalizaţi, ceea ce le 

provoacă un mimetism exagerat în raport cu comportamentul grupului; în dorinţa de a fi 

asemănători celorlalţi membri ai grupului, vor exagera, provocând dificultăţi de control 

profesorului.  

4. Comportamentul impulsiv - este caracteristic acelor elevi care par incapabili să 

anticipeze consecinţele actelor lor. Lipsiţi de o socializare adecvată, incapabili să-şi reprime 

pornirea de a provoca, aceşti elevi pot constitui o problemă dificilă pentru profesor.  

5. Ignorarea regulilor - ceea ce nu presupune neapărat ignorarea lor cu bună ştiinţă. 

Instituirea unui sistem de reguli cere timp şi, oricum, întotdeauna va funcţiona un sistem formal 

(mai strict) şi unul real (mai lejer). Regulile existente (cele care funcţionează de fapt) se instituie 

de multe ori prin <presiunile> pe care elevii le fac asupra profesorului, pentru a vedea în ce măsură 

acesta este dispus săse abată de la sistemul formal.  

6. Conflicte între sistemele opuse de reguli - apar atunci când un elev posedă seturi opuse 

de reguli, deoarece unul poate permite ceea ce altul interzice. De obicei, un elev posedă un set de 

reguli pentru şcoală, unul pentru acasă şi unul pentru grupul de prieteni din care face parte. 

Invariabil, setul de reguli mai lejer este cel de acasă. Ciocnirea dintre aceste ierarhii diferite poate 

genera comportamente deviante, dacă profesorul nu observă la timp acest lucru şi nu ia măsurile 

adecvate.  

7. Transferul afectiv - cum aminteam, un comportament nepotrivit în clasă poate fi 

acceptabil acasă sau cu prietenii. Pe lângă transferul de comportamente, elevii pot opera şi un 

transfer afectiv; astfel, antipatia resimţită faţă de tatăl său de pildă, poate acţiona prin transfer 

asupra profesorului şi prin intermediul acestuia, asupra şcolii în general. Transferul afectiv - cu 

efecte negative în comportament - se produce mai ales când apar probleme în familie: divorţ, 

separarea părinţilor etc.  

Dintre factorii proprii mediului familial care induc un comportament perturbator în sala de 

clasă, Thurston, Feldhusen şi Benning amintesc (6):  

- regulile tatălui sunt prea lejere, prea stricte sau lipsite de coerenţă;  

- supravegherea pe care mama o exercită este în cel mai bun caz corectă, dar poate fi şi total 

inadecvată;  

- părinţii manifestă indiferenţă, uneori chiar ostilitate faţă de copii;  

- membrii familiei sunt angrenaţi în medii socio-profesionale diferite şi au prea puţine lucruri 

în comun;  

- părinţii nu vorbesc despre copii şi despre problemele lor;  

- relaţiile soţ-soţie sunt lipsite de căldură, ori nu sunt relaţii de egalitate;  

- dezaprobările părinţilor sunt mult mai numeroase decât încurajările;  

- mamele nu sunt fericite în mediul în care trăiesc;  

 - când copiii greşesc, sunt pedepsiţi; în aceste perioade autocontrolul este mai dificil;  

- pentru a-şi masca dezinteresul, părinţii preferă să creadă că influenţa hotărâtoare asupra  

copiilor lor o au colegii/ prietenii;  

- timpul liber al părinţilor este lipsit de semnificaţii pozitive;  

8. Agresivitatea umană înnăscută - chiar dacă numeroşi reprezentanţi ai domeniului 

ştiinţelor socio-umane neagă încă existenţa ei, noi considerăm că ea trebuie luată în considerare. 

Se preferăipoteza rolului hotărâtor al mediului social în provocarea şi potenţarea agresivităţii 



165 

 

umane, deoarece adepţii acestei teorii mizează pe educaţie, dar uită că fondul genetic al individului 

îl pregăteşte pe acesta pentru competiţie în lupta pentru supremaţie. Irenäus Eibl-Eibesfeldt 

consideră că a recunoaşte inerenţa agresivităţii umane în raport cu individul nu înseamnă şi a 

accepta ineducabilitatea acesteia. Pe de altă parte, aspecte ale agresivităţii se resimt în multe dintre 

cauzele unui comportament indezirabil, aşa cum au fost ele amintite mai înainte.  

9. Anxietatea - poate genera comportamente inadecvate ca o formă de apărare împotriva 

unor elemente ale mediului educaţional: examinări, vorbitul în faţa clasei, a fi judecat în faţa 

colegilor etc.  

10. Modul de manifestare al profesorului - de multe ori poate crea probleme de disciplină, 

în loc să le rezolve; iată câteva atitudini inadecvate:  

- de asuprire a elevilor, plecând de la premisa că ordinea este alfa şi omega în educaţie;  

- de ignorare dispreţuitoare a elevilor;  

- de evaluare a elevilor în termeni constant negativi şi depreciativi.  

Reacţia elevilor la asemenea atitudini poate lua forme extreme: furie, agresivitate verbală, 

vandalism, bătăi etc.  

K. Paul Kasambira (în lucrarea Lesson Planning and Class Management) consideră totuşi că 

principalele cauze ale problemelor de disciplină sunt proprii câmpului educativ şcolar şi se pot 

grupa astfel: probleme legate de profesor şi probleme legate de elev. (2, p: 96-101)  

Probleme legate de profesor: de obicei, profesorii nu agreează ideea că propriul lor 

comportament poate constitui sursa unor probleme de disciplină, dar eşecul în elaborarea şi 

obiectivarea unui scenariu educativ relevant determină uneori incidente neplăcute în sala de clasă; 

printre factorii care pot determina probleme de comportament în sala de clasă Kasambira 

aminteşte:  

A. lipsa de experienţă: profesorii începători nu ştiu cum să interacţioneze cu un anumit grup 

de elevi sau nu ştiu cum să reacţioneze în anumite situaţii concrete, iar efectul este cel mai adesea 

perturbarea activităţilor din sala de clasă; de teama de a nu pierde controlul asupra elevilor, 

profesori începători pot utiliza în mod inadecvat proceduri de menţinere a disciplinei sau pot utiliza 

proceduri inadecvate pentru situaţia creată (de obicei reacţionează disproporţionat, ceea ce are 

drept efect producerea unei perturbări mai mari decât aceea pe care vor să o rezolve; această reacţie 

exagerată se datorează faptului că le este teamă să nu piardă controlul asupra elevilor sau, nu de 

puţine ori, le este teamă că nu vor fi luaţi în serios).  

B. probleme de comunicare: profesorul comunică într-un mod inadecvat aşteptările sale în 

raport cu elevii şi cu performanţele intelectuale ale acestora, ceea ce va lovi în nevoia lor de respect 

de sine şi va anula rolul de factor de motivare al propriilor aşteptări; în plus, remarcile sarcastice 

ale profesorului pot fi preluate de colegi şi însuşite ca atare, ceea ce va produce acelaşi efect: 

pierderea respectului de sine, dar şi mai grav, fenomenul numit <neputinţă învăţată> (elevul va 

sfârşi prin a crede că anumite deprinderi, cunoştinţe etc. nu-i vor fi niciodată accesibile, chiar dacă, 

aşa cum am subliniat, neputinţa nu este reală, ci doar învăţată); să mai adăugăm că nu sunt 

recomandabile disputele cu elevii în faţa clasei; prezenţa celorlalţi colegi constituie uneori un 

factor mai degrabă agravant, obligându-i pe cei în cauză la reacţii exagerate, doar pentru a-şi păstra 

prestigiul în ochii acestora; mai mult, unii dintre ei se pot ralia la punctul de vedere al rebelilor, 

amplificând dimensiunile conflictului.  

C. diferenţe de atitudine: un management eficient al clasei presupune acceptarea diferenţelor 

de opinii dintre profesor şi elevi; mulţi elevi găsesc şcoala lipsită de relevanţă pentru viitorul lor 

şi, oricum, plictisitoare; altora le place şcoala, dar nu pot suferi un anumit obiect de studiu; deşi 

rolul profesorului presupune încercarea de a modifica atitudinea negativă a elevilor în raport cu 

şcoala, acesta trebuie să accepte, în acelaşi timp, diferenţele de opinii, de nevoi şi interese; pentru 

fiecare profesor obiectul de studiu pe care îl predă este cel mai important, dar s-ar putea, ca 

opţiunile unor elevi să nu se îndrepte către obiectul de studiu respectiv cu aceeaşi ardoare, iar 

profesorul trebuie sărespecte acest lucru.  

D. probleme personale: recomandarea cea mai des auzită este ca profesorul să-şi lase 

problemele personale la uşa sălii de clasă; doar în aceste condiţii îşi poate utiliza întreaga energie 
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pentru a crea o atmosferă stimulativă, favorabilă procesului de învăţare; nu este corect din partea 

profesorului să permită problemelor personale să-l distragă de la îndatoririle profesionale şi, în 

plus, este contraproductiv din punctul de vedere al managementului clasei: elevii vor profita de 

lipsa sa de concentrare; de asemenea, nu este recomandabil ca profesorul să facă publice în sala 

de clasă neînţelegerile sale cu alţi colegi, care predau alte obiecte de studiu.  

E. proiectarea: în absenţa proiectării, lecţia se desfăşoară la întâmplare şi nu sunt rare 

situaţiile în care profesorul intră în sala de clasă fără a avea un proiect, o structură clară a 

activităţilor anticipate; prin intermediul proiectării profesorul încearcă să asigure un învăţământ 

diferenţiat, care să răspundănevoilor şi intereselor elevilor din clasa respectivă, nevoi şi interese 

mai degrabă divergente decât omogene; proiectarea potenţează creativitatea şi iniţiativa, iar 

situaţia de învăţare este gândită în funcţie de resursele educaţionale existente.  

F. resurse materiale adecvate: diferenţierea experienţelor de învăţare este strâns legată (pe 

lângă proiectare) de prezenţa unui curriculum suficient de personalizat (ceea ce constituie treaba 

profesorului), dar şi de prezenţa resurselor materiale adecvate, care să constituie împreună 

premisele unui învăţământ activ, individualizat; în aceste circumstanţe elevul se va implica în 

activităţile desfăşurate în cadrul lecţiei, ceea ce va reduce la minimum situaţiile conflictuale din 

sala de clasă.  

G. mediul: sala de clasă cuprinde mediul fizic şi mediul emoţional; altfel spus, se poate vorbi 

de şase factori care constituie cadrul educaţional: profesorul, elevul, strategiile şi tehnicile 

instrucţionale, conţinuturile, mediul social şi mediul fizic.  

În ceea ce priveşte mediul fizic, profesorul ar trebui să aibă în vedere iluminatul (de exemplu, 

stângacii ar trebui să stea mai aproape de ferestre pentru ca lumina să nu fie blocată în timpul 

scrisului), aranjamentul mobilierului (în funcţie de activităţi, strategii şi resursele materiale 

intenţionate), curăţenia (pe care o pot întreţine în bună măsură chiar elevii, ca efect al programului 

de disciplină care funcţionează în sala de clasă) şi temperatura (care trebuie să se încadreze între 

parametrii standard indiferent de anotimp).  

Probleme legate de elevi: unul dintre factorii frecvenţi ai situaţiilor conflictuale în sala de 

clasăîl constituie elevii; astfel:  

A. presiuni din partea colegilor: presiunea exercitată de colegi poate juca un rol pozitiv (prin 

interacţiunile pe care le presupune ajută la socializarea rapidă şi adecvată a elevilor), dar poate 

juca la fel de bine şi un rol negativ (generând revoltă împotriva regulilor clasei, a profesorului, a 

şcolii în genere, revoltă care va strânge aderenţi, datorită nevoii de afiliere a acestora).  

B. absenţa succesului academic: elevii care obţin de regulă rezultate mediocre la învăţătură 

trăiesc sentimentul insuccesului, al neputinţei (care, la limită, poate deveni neputinţă învăţată) de 

a se încadra în ritmul impus de colegi şi sfârşesc prin a-şi pierde interesul pentru învăţare şi pentru 

valorile şcolii; conştientizarea unei situaţii de acest tip, la care se adaugă deplasarea interesului 

către domenii care îi permit să obţină şi el succese (unele aflate la limita legalităţii) constituie un 

mediu favorabil pentru izbucnirea conflictelor în sala de clasă.  

C. hrana şi somnul: un mediu familial ostil şi care neglijează nevoia de hrană şi de somn 

(nevoia de odihnă în genere) a elevului, devine premisa unor posibile stări conflictuale, datorită 

unei munci intelectuale de slabă calitate şi a unei dispoziţii uşor iritabile.  

D. plictiseala: mai întâi, nivelul stimulilor din mediul şcolar diferă semnificativ de acela din 

mediul extraşcolar, unde clipurile, reclamele, filmele horror, muzica heavy etc. creează deprinderi 

pentru intensităţi, dinamici, culori de neatins; ca atare, mediul şcolar pare cenuşiu, anost, în ultimă 

instanţă plicticos; gradul de plictiseală este accentuat şi de lipsa de legătură dintre o bună parte din 

conţinuturile predate la clasă şi interesele reale ale elevilor, la care se adaugă un învăţământ pasiv 

şi absenţa unui material auxiliar adecvat; plictiseala este una dintre cauzele majore ale problemelor 

minore de comportament.  

Kasambira consideră că profesorii tineri au în primul rând probleme legate de disciplină şi 

nu în ceea ce priveşte competenţele tehnice, vizând deprinderile sau conţinuturile specifice 

obiectului de studiu respectiv.  
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După cum am constata anterior conceptul de disciplină a primit accepţii diferite în perioade 

de timp diferite; astfel, cu nu prea mulţi ani în urmă, disciplina şcolară era asociată cu liniştea, în 

aşa fel încât se spunea că într-o sală de clasă trebuie <să se audă bâzâitul muştei>; astăzi, disciplina 

nu se mai asociază cu liniştea, chiar dacăîn anumite momente ale lecţiei sau la anumite discipline 

de studiu mai este nevoie de aşa ceva: “expunerile şi demonstraţiile presupun un grad mare de 

concentrare, deci de linişte; şedinţele de lucru la diverse cercuri, activităţile de laborator presupun 

o activitate mai relaxată, caracterizată de zgomote specifice; cu alte cuvinte, în clasele de astăzi 

grupuri de băieţi şi fete pot fi văzuţi vorbind despre munca lor, în timp ce alţii se deplasează cu 

treabă prin sala de clasă, iar alţii lucrează singuri la proiectele lor. Scena se aseamănă cu aceea 

dintr-un birou sau dintr-o firmă mare, în cadrul cărora se îndeplinesc mai multe activităţi în acelaşi 

timp.” (2, p: 101)  

Acest concept nou al disciplinei i-a determinat pe unii autori să creadă că ordinea nu este 

necesară, mai mult, că este chiar dăunătoare; aceste afirmaţii sunt lipsite de orice suport, atât 

teoretic, cât şi practic: "sala de clasă este un spaţiu destinat învăţării; orice distragere a atenţiei 

împiedică sau întrerupe experienţele educaţionale, motiv pentru care nu trebuie tolerate; ordinea 

este o nevoie; diferenţa dintre sala de clasă de ieri şi aceea de astăzi vizează tipul de ordine şi nu 

abolirea acesteia.” (2, p: 102)  

Scopul pe termen mediu şi lung în ceea ce priveşte disciplina este interiorizarea codurilor 

comportamental-valorice ale comunităţii şi crearea autodisciplinei individului; de aceea, un cod al 

comportamentului în sala de clasă elaborat serios, cu grijă poate aduce o contribuţie vitală la 

dezvoltarea unor standarde comportamentale dezirabile atât în interiorul şcolii, cât şi în afara 

acesteia; problema nu este tocmai simplă, dacă luăm în considerare că în familie sau în cartierul 

de unde provin, elevii întâlnesc standarde şi criterii inacceptabile pentru sala de clasă sau pentru 

imperativele profesorilor; în competiţia cu atractivitatea acestora profesorul trebuie <să se bazeze 

pe caracterul rezonabil şi pe fiabilitatea standardelor din sala de clasă şi mai puţin pe autoritate>; 

cu alte cuvinte, elevii trebuie puşi în acele situaţii care să le arate că este mult mai profitabil pentru 

ei să respecte standardele comportamentale acceptate de profesor, printre altele şi pentru că, 

acestea sunt considerate dezirabile de comunitatea în cadrul căreia trăiesc. 

Zarkowska şi Clements (1997) descriu două criterii generale, pe baza cărora se poate decide 

dacă un comportament este perturbator: 

(a)    comportamentul persoanei este contrar normelor sociale 

(b)   comportamentul cauzează un stres semnificativ celor care interacţionează cu acea 

persoană. 

Particularizând la contextul şcolar, un comportament este considerat dificil, dacă întruneşte 

unul sau mai multe din următoarele criterii: 

- Comportamentul împiedică elevul să participe la activităţile curriculare. 

- Comportamentul are un efect negativ asupra procesului educativ şi asupra performanţelor 

de învăţare ale elevului şi ale clasei. 

- Comportamentul nu este adecvat vârstei şi nivelului de dezvoltare ale elevului. 

- Comportamentul duce la izolarea elevului de colegi. 

- Comportamentul are un impact negativ asupra independenţei elevului. 

- Comportamentul constituie o potenţială ameninţare (pericol) pentru colegi, profesori sau 

resursele şcolii. Acesta include şi comportamentul de autovătămare. 

- Comportamentul reduce oportunităţile elevului de dezvoltare personală (abilităţi, stimă de 

sine, aptitudini). 

- Comportamentul are un efect negativ asupra relaţiilor şcoală-părinţi/tutori. Se poate instala 

un ciclu distructiv al învinuirii reciproce; astfel părintele învinuieşte şcoala pentru problemele 

elevului, iar şcoala învinuieşte părintele. De multe ori părinţii pot să ofere o perspectivă 

cronologică şi contextuală asupra problemelor elevului, pe care cadrele didactice nu-şi pot permite 

să le ignore. 

Prima etapă în rezolvarea acestor probleme de disciplinare este definirea lor specifică, 

adică identificarea comportamentelor problemă, care se doresc a fi remise sau eliminate. 
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Această etapă se numeşte operaţionalizarea problemei şi presupune identificarea 

comportamentelor pe care un elev le face şi care sunt ţinta modificării. Psihologia 

comportamentală şi instrumentele de management al clasei ne oferă metode de modificare a 

comportamentelor problematice, dar nu ne oferă metode de ameliorare a unor probleme vag 

definite precum agresivitate, indisciplină, neatenţie. 

Ca urmare, pentru fiecare situaţie problematică trebuie identificate comportamentele care 

apar şi care ne fac să punem diferite etichete (obraznic, neatent etc.) atunci cand le observăm. 

Este foarte probabil să fi auzit afirmaţii de genul: “Tudor se comportă întotdeauna aşa”, 

“Popescu este un elev violent”, “Maria este foarte agresivă”, exprimate în şcoală, în diferite ocazii. 

Frecvenţa lor sporeşte odată cu creşterea nivelului de stres sau de eşec perceput de către profesor. 

Desigur de cele mai multe ori astfel de reacţii sunt generate de sentimentul de ineficienţă trăit, ca 

urmare a eşecului în soluţionarea unor probleme de comportament. Problema este că termenul 

“agresiv” pe care îl ataşăm unui elev se transformă într-o etichetă, care ulterior îl va stigmatiza. 

Trebuie să fim atenţi că, o astfel de etichetă, deseori poate fi lipsită de acurateţe şi chiar nedreaptă. 

Un pericol inerent al utilizării unor asemenea expresii este inducerea de emoţii negative şi de 

bariere de comunicare elev-profesor. Mai mult, utilizarea unor astfel de afirmaţii poate reprezenta 

un impediment serios al acurateţei, atât a înţelegerii elevului cât şi a descrierii acestuia în discuţiile 

cu părinţii, colegii, sau cu elevul însuşi. Totodată ele nu induc şi nici nu sugerează ideea de 

schimbare. 

Semnificaţia etichetărilor parvenite din percepţiile profesorului, privind relaţiile sale cu 

elevii ce manifestă comportamente indezirabile, subliniind problemele pe care le ridică fiecare 

1.Ce se ascunde, de fapt, în spatele expresiei: “Ea se comportă aşa tot timpul”? De cele mai 

multe ori un sentiment de frustrare cauzat, de anumite probleme recurente, nesoluţionate eficient 

de către profesor. Ca urmare, acesta va începe să se simtă neajutorat şi depăşit de o situaţie, aparent 

fără ieşire. Mai mult, o astfel de stare generează convingeri de incompetenţă profesională, care 

întreţin sentimentele de eşec profesional. Însă, este aproape sigur că elevul nu va manifesta 

comportamentul dificil tot timpul; astfel că afirmaţia de mai sus devine discutabilă, cel puţin sub 

raportul frecvenţei. 

2. O afirmaţie de genul: “George este un elev violent” induce ideea unui comportament, care 

a devenit o problemă atât de serioasă încât, o singură caracteristică epuizează descrierea întregii 

personalităţi a elevului. Printre  problemele importante, pe care le ridică o astfel de descriere 

amintim: 

(a)    nu este acurată din punct de vedere contextual, nu ne spune unde şi când este George 

violent 

(b)   definiţia violenţei este ambiguă, nefiind formulată în termenii acţiunilor şi 

consecinţelor. 

(c)    nu dă nici o indicaţie despre perioadele în care nu este violent. 

(d)    nu ne dă nici o idee despre calităţile elevului. S-ar putea ca el să fie violent doar în 5 la 

sută din timpul petrecut la şcoală, dar acest procentaj poate să fi devenit suficient de reprezentativ, 

pentru a ne concentra în exclusivitate asupra părţilor negative – (cum rămâne cu restul de 95 la 

sută?). Evident, este nedrept să descrii pe cineva bazându-te doar pe 5 la sută din întregul repertoriu 

al comportamentului manifest. 

(e)    nu dă nici o indicaţie despre frecvenţa şi durata comportamentului, îngreunând astfel 

proiectarea unor intervenţii. 

3. La fel se pune problema şi în cazul afirmaţiei: “Ea este foarte agresivă”. Nu se specifică 

ce se înţelege prin “agresivă”. Se referă oare la tachinarea şi ironizarea colegilor, la abuzul verbal, 

la atacuri fizice, sau la o combinaţie a tuturor acestor componente? Pe baza expresiei se 

intenţionează descrierea acţiunilor unui elev, sau se formulează concluzii privind caracteristicile 

personale? Putem presupune, fără să avem certitudinea, că folosirea cuvântului “foarte”, indică 

îngrijorarea profesorului faţă de gradul de severitate şi frecvenţă al problemei. La elevii cu 

dificultăţi emoţionale şi comportamentale, agresiunea poate fi utilizată ca instrument de afirmarea 
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a statutul ierarhic. În concluzie termenul “agresiv”, depinde şi de situaţie, şi ca atare necesită o 

analiză a cauzelor şi factorilor ce menţin o astfel de conduită în sala de clasă. 

4. “El nu vrea să se comporte frumos” indică faptul că profesorul a încercat să facă ceva în 

acest sens dar nu a reuşit. “El nu se poate comporta frumos” merge un pas mai departe subliniind 

o situaţie încremenită, fără ieşire. O astfel de concluzie poate să rezulte dintr-un stres prelungit şi 

indică un sentiment de oboseală şi lipsă de competenţă în iniţierea unor schimbări. Însă nu oferă 

vreo indicaţie a topografiei comportamentului; concentrându-se în exclusivitate asupra 

comportamentului negativ. 

După cum vedem modul în care profesorul defineşte şi evaluează comportamentul devine o 

problemă extrem de serioasă. Detalierea etichetelor trebuie făcută printr-o descriere explicită a 

comportamentelor inacceptabile şi intervenţiilor corespunzătoare pe care le presupun. Însă, pentru 

a ne edifica asupra comportamentului se impun observaţii şi analize sistematice. Toate aceste 

acţiuni sunt orientate în ultimă instanţă spre îmbunătăţirea calităţii învăţării elevilor. Obţinerea 

unor date cât mai variate despre comportament şi despre ameliorările pe care le vizăm, devine o 

competenţă de bază a profesorului. Ea poate fi dezvoltată: pe baza experienţei, a auto-reflexiei şi 

desigur a stăpânirii de cunoştinţe privind modul în care pot fi observate, colecţionate şi utilizate 

datele. Simpla acumularea. 

 

Dezavantaje în folosirea etichetelor (probleme definite vag) 

în procesul de management al clasei 

1. Etichetele nu ghidează intervenţia pentru soluţionarea problemei, deoarece sunt ambigue: ele 

pot insemna lucruri diferite pentru diferite persoane. 

Exemplu: agresiv pentru o persoană poate insemna că injură pe ceilalţi, pentru altă persoană 

inseamnă că tranteşte obiecte. Ca urmare dacă spunem că un elev este agresiv nu vom şti ce 

anume trebuie făcut: gestionată relaţia lui cu colegii sau modul in care el interacţionează cu 

obiectele. 

2. Etichetele sunt folosite in mod eronat ca explicaţii pentru comportamentele problematice şi 

descurajează intervenţia pentru rezolvarea problemei. 

Exemplu: spunem că un elev trînteşte caietul pentru că este agresiv şi este agresiv pentru că 

tranteşte caietul (definiţie circulară). În această situaţie suntem tentaţi să considerăm că nu 

există nici o soluţie pentru modificarea acestui comportament agresiv (tranteşte caietul), 

deoarece el se datorează faptului că elevul este agresiv. Etichetele pot fi folosite pentru a 

denumi o clasă de comportamente, dar aceste comportamente trebuie identificate şi descrise 

specific atunci cand se doreşte modificarea lor. 

3. Etichetele aplicate elevului in urma observării mai multor comportamente 

devin o etichetă pentru persoană. 

Exemplu: elevul obraznic (etichetă ce desemnează elevul la care au fost observate următoarele 

comportamente: răspunde neintrebat, vorbeşte cu colegii in timpul orei, incalcă regulile clasei), 

elevul dezordonat (etichetă ce desemnează elevul la care au fost observate următoarele 

comportamente: foloseşte un singur caiet pentru mai multe discipline, are caietele pătate). 

Aplicarea unei etichete negative unui elev determină generalizarea opiniei negative asupra 

acelui elev. 

Exemplu: Dacă spunem că un elev este obraznic, vom fi tentaţi să observam mai degrabă şi alte 

comportamente negative ale elevului, să considerăm negative comportamente neutre (merge să 

ude buretele sau cere o lămurire colegului de bancă) sau să facem judecăţi sau predicţii 

negative legate de acel elev (x nu va reuşi, nu ii cer lui x, nu am incredere in el, pentru că e 

obraznic). În acest fel, etichetele aplicate persoanei scad probabilitatea modificării 

comportamentelor sale nedorite şi cresc probabilitatea deteriorării relaţiei dintre profesor şi 

elev. 
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Beneficii aduse de definirea concretă a comportamentelor 

în procesul de management al clasei 

1. Comportamentele sunt obiective şi măsurabile. Mai multe persoane care observă aceeaşi 

situaţie, pot inregistra şi fi de acord in legătură cu apariţia comportamentului problematic şi 

caracteristicile lui: frecvenţă, durată, intensitate, latenţă. Acest aspect reduce ambiguitatea 

situaţiei, divergenţele de opinie dintre profesori sau dintre profesori şi părinţi. 

2. Identificarea şi descrierea specifică a unui comportament permite identificarea cauzelor 

comportamentului şi construirea unei strategii de intervenţie pentru modificarea lui şi 

ameliorarea problemei de disciplină. 

3. Identificarea specifică a comportamentelor problematice permite menţinerea 

relaţiei pozitive dintre elev şi profesor, deoarece permite distincţia intre comportament şi 

persoană; ceea ce reprezintă o problemă este comportamentul şi nu persoana care l-a produs. 

Dacă persoana ar fi problema asta inseamnă că indiferent de comportamentele pe care le face 

aceasta ar reprezenta o problemă in continuare, iar acest lucru nu se intamplă in situaţiile in 

care comportamentul se schimbă. 

Exemplu: Un copil “problemă”, nu mai reprezintă o problemă pentru profesor atunci cand 

işi face temele, răspunde corect la intrebări, răspunde doar cand este numit, adică atunci 

cand nu mai face comportamentele nedorite. 
 

De ce este importantă observarea comportamentului? 

Experimentarea învăţării de către elev creşte nivelul stimei de sine a profesorului şi oferă un 

impuls pentru o predare mai eficientă. Însă comportamentale perturbatorii pot limita şi reduce 

aceste momente, de aceea trebuie privite cu seriozitate. Dacă comportamentul reprezintă o barieră 

în calea învăţării atunci trebuie să adoptăm o abordare riguroasă ca să îndepărtăm acea barieră, 

astfel încât profesorul să se poată concentra asupra a ceea ce au nevoie elevii să înveţe, şi nu spre 

dificultatea comportamentului. Observarea sistematică poate ajuta acest proces. 

Observarea este un proces de acumulare de informaţii care să faciliteze îmbunătăţirea 

înţelegerii şi a calităţii predării, precum şi a învăţării în şcoală.  Observarea trebuie să devină 

o parte importantă a practicii profesorului. Observarea facilitează detaşarea de experienţele 

subiective ale realităţii, astfel încât să le poată fi atribuite o semnificaţie mai clară şi mai detaliată. 

Integrând datele observate se pot induce schimbări atât în comportamentul elevului, cât şi în 

perspectiva teoretică a profesorului. Un proces de observare continuu, dinamic va încuraja 

schimbarea şi va preveni stagnarea în sala de clasă. 

Pentru o circumscriere adecvată a unui anumit comportament este necesară observarea 

elevului în diferite contexte (ex. în clasă, în curte, pe terenul de joacă), în timpul unor activităţi 

variate (independente, în grup, în timpul învăţării independente/prin cooperare), şi discutarea 

comportamentului acestuia cu alte cadre didactice sau cu membrii familiei. Aceste observaţii 

multiple cresc probabilitatea ca profesorul să evalueze cât mai corect funcţiile comportamentului, 

pe baza cărora să poată identifica modalităţi adecvate de intervenţie. Pentru a spori gradul de 

acurateţe al observaţiei, acesta ar trebui realizată în următoarele condiţii: 

 în momente în care comportamentul disruptiv nu are loc (ex. în prima jumătate a orei, în 

timpul unei anumite activităţi); 

 localizarea comportamentului nepotrivit (ex. sala de clasă, terenul de joacă); 

 condiţii în care comportamentul nu survine (ex. când se lucrează în grupuri mici, când 

timpul este planificat/neplanificat); 

 situaţii în care problema comportamentală este cel mai puţin probabil să survină (ex. când 

profesorul este substituit de unul dintre elevi); 

 evenimente sau condiţii care apar de regulă înainte de comportament (ex. sarcina de a citi 

pentru un anumit grup); 

 evenimente şi condiţii care apar de obicei după comportament (ex. elevul este trimis afara 

din clasă); 

 evenimente comune (ex. pe timp de vreme rea); 
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 alte comportamente care sunt asociate cu problema comportamentală (ex. o serie de 

interacţiuni negative). 

Ce putem observa? 
Putem identifica mai multe cauze, ale comportamentului nepotrivit al unui elev. Unele sunt 

legate de caracteristicile personale ale elevului: alergii, dureri de cap, indispoziţii, deficitul 

atenţional, hiperactivitatea. Altele ţin de elemente din mediu care preced sau succed 

comportamentul. Rezultatul acestui proces de analiză ar trebui să conducă la formularea unor 

ipoteze privind motivul/funcţia problemelor comportamentale constatate. Finalitatea evaluării o 

reprezintă dezvoltarea unui plan de intervenţie, ce vizează reducerea comportamentelor negative 

prin stimularea comportamente pozitive. 

Procesul de observaţie dă profesorului o perspectivă integrată asupra: (a) propriei persoane, 

(b) elevului, (c) mediului de învăţare şi (d) interacţiunilor complexe dintre cele trei dimensiuni. 

Câteva din aspectele de care trebuie să ţină cont profesorul în observaţiile care le face: 

A. în primul rând factorii personali pot afecta comportamentul. Aceştia ar putea include: 

(a) condiţii genetice, precum sindromul Down, (b) factori psihologici precum oboseala, (c) aspecte 

ale personalităţii cum ar fi un nivel ridicat de anxietate şi (d) factori legaţi de stima de sine, precum 

incapacitatea de a te percepe ca persoană, care poate să înveţe şi să reuşească. 

B. Factorii cei mai reprezentativi în acest context sunt cei sociali. Dintre ei menţionăm: 

calitatea relaţiilor, efectul dinamicii grupului-clasă asupra abilităţii elevului de a-şi exprima 

preferinţele şi de a face alegeri. 

C. Mediul fizic este de asemenea relevant. Aici observatorul poate lua în calcul nivelul de 

stimulare şi efectele sale asupra comportamentului elevului. Frecvent suprastimularea sau 

substimularea pot deveni factori de iniţiere a comportamentelor problematice în cazul majorităţii 

elevilor. 

D. Mediul psihologic deţine un rol important prin impactul pe care îl are asupra 

comportamentului. Pentru acesta profesorii trebuie să-şi definească propriile expectanţe faţă de ce 

înseamnă comportamentul adecvat al elevilor, să evalueze în ce măsură modul de predare al lecţiei 

satisface obiectivele propuse. Ceea ce spune sau ceea ce face, precum şi remarcile profesorului în 

situaţii de stres pot induce sau spori nivelul de stres al elevului şi implicit comportamentul 

dezadaptativ al acestuia. 

De pildă, ce consecinţe poate avea o remarcă de genul: “comportă-te conform vârstei tale” 

adresată unui adolescent, care manifestă dificultăţi de învăţare şi comportamentale? Ce efect va 

avea asupra stimei lui de sine? Mai mult, remarca nu oferă nici o indicaţie privind expectanţele 

profesorului (ce ar trebui să facă elevul) şi, din cauza naturii sale personale, există un risc ridicat 

de exacerbare a comportamentului. Analiza mediului emoţional sau psihologic este o metodă 

eficientă pentru a înţelege climatul în care se dezvoltă elevul. 

Atunci când culegem date despre natura comportamentului, trebuie să luăm în calcul câteva 

dimensiuni: 

- frecvenţa comportamentului – cât de des se manifestă comportamentul într-un anumit 

interval de timp; ex: de câte ori îşi găseşte elevul alte preocupări în timpul unei ore. Această 

monitorizare ar putea ajuta la reducerea nivelului de anxietate a profesorului, care se simte 

incapabil să schimbe ceva ce are impresia  că se produce de fiecare dată. De asemenea, ar putea 

reduce nivelul stresului şi tensiunea pe care le induce procesului de observare. Un astfel de stres 

poate influenţa datele înregistrate privind comportamentele disruptive şi semnificaţiile pe care le 

atribuie acestora. 

Frecvenţa unui comportament. Este reprezentată de numărul de ori al apariţiei 

comportamentului pe unitatea de timp aleasă ca perioadă de măsurare a comportamentului. 

Unitatea de timp aleasă pentru măsurarea frecvenţei unui comportament poate varia. 

Exemplu: Putem înregistra frecvenţa remarcilor ironice ale unui elev folosind ca unitate de 

timp o oră de clasă, 10 minute sau 1 minut. Se recomandă înregistrarea frecvenţei, când numărul 

de apariţii a comportamentului este cea mai importantă informaţie despre comportament. 
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Ca obiectiv de intervenţie iniţial putem stabili: scăderea frecvenţei acestui comportament de 

la 20 remarci ironice pe oră (nivel de bază al comportamentului) la 10 (frecvenţă măsurată după 

aplicarea intervenţiei pentru perioada de timp stabilită). 

Durata unui comportament Este reprezentată de perioada de timp ocupată de comportament 

de la momentul de început, până la cel de finalizare. 

Exemplu: Putem înregistra durata comportamentului de studiu a unui elev, sau durata 

comportamentului de a rămâne aşezat în bancă la un copil hiperactiv. Se recomandă înregistrarea 

duratei, când cel mai important aspect al comportamentului este cât de mult el durează. 

- durata, se realizează prin înregistrarea perioadei de timp în care se manifestă 

comportamentul inadecvat, cât timp dintr-o oră elevul visează cu ochii deschişi. Ca obiectiv de 

intervenţie iniţial putem stabili: creşterea duratei de studiu individual în timpul orei de la 5 minute 

(nivel de bază) la 15 minute (durată măsurată după aplicarea intervenţiei pentru perioada de timp 

stabilită). 

- latenţa se referă la perioada de timp care se scurge din momentul apariţiei unui stimul până 

când elevul manifesta un anumit comportament. În observarea latenţei, accentul este pus pe 

perioada de timp premergătoare declanşării comportamentului dezadaptativ. Perioada de latenţă 

ne oferă informaţii preţioase, atât referitoare la momentele pozitive, cât şi la cele dificile. Din 

observarea naturii, desprindem informaţii despre topografia comportamentului elevilor şi date 

necesare clasificării proceselor comportamentale. 

Latenţa unui comportament. Este reprezentată de timpul scurs între apariţia evenimentului 

stimul şi apariţia comportamentului. Latenţa măsoară cât timp îi ia unei persoane să iniţieze un 

anumit comportament după ce apare un stimul care îl solicită. 

Exemplu: Putem măsura perioada de latenţă a comportamentului de intrare la oră a unui 

elev după ce sună de intrare (evenimentul stimul). Cu cât latenţa comportamentului este mai 

scurtă, cu atît comportamentul este iniţiat mai repede după solicitare. Se recomandă măsurarea 

latenţei cînd se doreşte modificarea acestui parametru al comportamentului. Comportamentul este 

dezirabil, apare, dar apariţia lui nu este promptă. 

Ca obiectiv de intervenţie iniţial putem stabili: scăderea latenţei comportamentului de la 15 

minute (nivel de bază) la 2 minute (după aplicarea intervenţiei pentru perioada de timp stabilită). 

- intensitatea poate fi evidenţiată prin înregistrării gravităţii comportamentului elevilor. 

Intensitatea unui comportament. Este reprezentată de forţa sau magnitudinea 

comportamentului. Acest parametru este mai dificil de măsurat decât ceilalţi parametri, deoarece 

sunt necesare instrumente speciale sau scale. 

Exemplu: Putem folosi un instrument de măsură a decibelilor pentru a stabili intensitatea 

vorbirii unei persoane; sau putem folosi o scală Likert de la 1 la 5 pentru a estima intensitatea 

unui tantrum. Pentru folosirea scalei Likert este necesar să fie descrisă intensitatea 

comportamentului pentru fiecare nivel al scalei, astfel încât mai mulţi observatori care observă 

tantrumul să îi estimeze aceeaşi intensitate: 

1 - loveşte cu mîinile 

2 - loveşte cu mîinile şi picioarele 

3 - loveşte cu mîinile şi picioarele şi plînge 

4 - loveşte cu mîinile şi picioarele, plînge, se aruncă pe podea 

5 - loveşte cu mîinile şi picioarele, plînge, se aruncă pe podea şi continuă să se zbată pe 

podea mai mult de 4 minute. 

Se recomandă măsurarea intensităţii cînd ea reprezintă aspectul cel mai important sau 

aspectul care poate fi modificat la comportament. 

Exemplu: Pot fi situaţii în care ca obiectiv de intervenţie iniţial putem stabili: scăderea 

intensităţii tantrumului de la 5 la 4, iar această modificare să reprezinte un progres, care permite 

prevenirea eventualelor răniri ale copilului. 

Etica în măsurarea comportamentelor. După ce am stabilit perioada specifică de timp 

pentru măsurarea comportamentului, locul realizării înregistrărilor şi disponibilitatea 
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observatorului, este necesar să cerem consimţământul elevului şi al părintelui sau adultului care 

are în grijă copilul. 

Acest aspect este deosebit de important în situaţiile în care observarea şi înregistrarea 

comportamentului au loc în diferite momente, în legătură cu care elevul nu va fi informat pentru a 

nu i se influenţa comportamentul. 

Analiza datelor obţinute din măsurarea comportamentelor. În situaţia în care pentru un 

elev au fost descrise mai multe comportamente problematice se recomandă gruparea lor în 

categorii şi prioritizarea intervenţiei. Se începe modificarea celui mai disruptiv comportament sau 

a celui mai uşor de modificat. Intervenţia asupra unui comportament este urmată în multe cazuri 

şi de remiterea altor comportamente problematice. 

Integrarea comportamentului într-o anumită categorie este un pas util deoarece ghidează 

intervenţia ulterioară pentru modificarea lui. Se recomandă folosirea concomitentă a două criterii. 

Primul criteriu după care putem integra un comportament într-o categorie este funcţia 

comportamentului: 

1. A obţine ceva pozitiv Ex.: atenţia colegilor. 

2. A evita ceva negativ Ex.: sarcinile din timpul orei, temele de casă. 

Acelaşi comportament poate avea funcţii diferite şi ca urmare intervenţia va fi diferită. 

Exemplu: Mădălina spune glume în timpul orei de lectură, deoarece doreşte să obţină 

atenţia şi aprecierea colegilor, în timp ce Mihai spune glume în timpul orei pentru a evita / a scăpa 

de plictiseală. 

Al doilea criteriu după care putem integra un comportament într-o categorie este cauza 

specifică elevului: 

1. Nu are abilitatea de a face comportamentul acceptabil. Ex.: deficit de abilitate 

2. Are abilitatea, dar nu face comportamentul acceptabil. Ex.: deficit de performare 

Deficitul de abilitate. Desemnează situaţiile în care elevul nu are abilitatea de a face 

comportamentul dezirabil (nu ştie cum să facă). 

Exemplu: Un elev refuză să citească cu voce tare textul în limba engleză pentru că nu are 

abilitatea de a citi în engleză (nu ştie limba engleză). În acest caz, cauza comportamentului său 

de refuz este un deficit de abilitate. Elevii care prezintă deficit de abilitate au tendinţa de a evita 

sau scăpa de situaţiile în care este solicitată aplicarea respectivei abilităţi; ca urmare, pentru a 

modifica acest comportament este necesară dezvoltarea abilităţii care lipseşte. 

Întrebări care facilitează identificarea deficitului de abilitate 

- Înţelege elevul ce se aşteaptă de la el în respectiva situaţie? Ce s-a întîmplat (interacţiuni sau 

activităţi) chiar înainte să apară comportamentul ţintă? 

- Îşi dă seama elevul că acel comportament este neadecvat, sau comportamentul a devenit deja 

un obicei? 

- Poate elevul să îşi controleze singur comportamentul sau are nevoie de 

ajutor? 

- Există situaţii în care elevul realizează comportamentul alternativ dezirabil? 

- Poate elevul realiza comportamentul dorit? 

Deficitul de performare. Desemnează situaţiile în care elevul are abilitatea de a realiza 

comportamentul dezirabil, dar nu îl realizează cînd anumite condiţii sunt întîlnite. 

Exemplu: Un elev are abilitatea de a se aşeza în bancă şi de a rămâne aşezat, dar nu o face 

cînd apar anumite circumstanţe (acest comportament nu îi oferă beneficiile dorite); apariţia şi 

menţinerea comportamentului dezirabil este influenţată de factori multipli precum: 

- starea lui fiziologică (îi este foame, este obosit); 

- starea lui emoţională (se simte frustrat, plictisit, furios); 

- comportamentul celorlalţi, nu ştie ce se aşteaptă de la el etc.; 

Ca urmare, pentru a modifica acest comportament este necesară modificarea 

circumstanţelor - a antecedentelor şi / sau a consecinţelor comportamentului. 

Întrebări care facilitează identificarea deficitului de performare 
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- Care sunt beneficiile pe care le vede elevul ca urmare a realizării 

comportamentului dezirabil? Vede elevul vreun beneficiu? 

- Ştie elevul ce se aşteaptă de la el în acea situaţie? 

- Ştie elevul că respectivul comportament este dezirabil în acea situaţie? 

- Comportamentul neadecvat al elevului este asociat cu anumite condiţii? 

- Există condiţii pe care elevul le evită? 

- Există reguli, aşteptări pe care elevul nu le consideră relevante deoarece 

nu au fost asociate cu consecinţe imediate? 

Instrumente de analiză a datelor despre comportamentul problematic 

Fişă de integrare a comportamentului elevului într-o anumită categorie 

Elev: __________________________________ 

Comportament ţintă:______________________ 

 

 Deficit de abilitate Deficit de performare 

A obţine ceva   

A evita ceva   

 

Graficul interpretării datelor dintr-o triplă perspectivă 

Exemplu completat 

Elev(a): Laura                                                 Data:  

Sursa 1 Sursa 2 Sursa 3 

Graficul ABC Interviu cu 

supraveghetoarea de pe 

terenul de joacă 

Ce spun cifrele? 

Laura ţipă la colegii ei 

atunci când aceştia nu fac ce 

spune ea. Îi loveşte chiar, atunci 

când lucrurile nu ies aşa cum şi-

ar dori. 

Laura ţipă la celelalte fete şi le 

loveşte atunci când lucrurile nu 

ies aşa cum şiar dori. 

Acest lucru se întâmplă de obicei 

atunci când nu este niciun adult 

prin preajmă. 

Laura se comportă 

adecvat pe terenul de 

joacă în 73% din timp; îşi 

agresează verbal colegii în 19% 

din timp; îşi agresează fizic 

colegii în 8% din timp. 

Interpretare: 

1. Antecedente: terenul de joacă, eleve implicate într-un joc supravegheat de un adult; 

2. Consecinţe care menţin comportamentul: Laura îi determină pe ceilalţi să facă cum vrea ea 

agresându-i verbal sau fizic; ba mai mult, astfel ajunge să petreacă mai mult timp cu supraveghetoarea; 

3. Funcţii ale comportamentului: Comportamentul Laurei îi permite acesteia să obţină ceea ce doreşte 

(chiar dacă doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp) şi să se joace cu celelalte fete. Ea crede că 

aceasta e o modalitate eficientă de a se integra în grup. 

 

Graficul interpretării datelor dintr-o triplă perspectivă 

Elev(a):                                                                                    Data: 

 

Sursa 1 Sursa 2 Sursa 3 

   

   

 

 

 

 

Identificarea cauzelor comportamentelor 

Studiu de caz: 
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Ioan este un băiat de 16 ani, care are dificultăţi de citire în limba engleză şi citeşte ca un 

elev în primul an de studiu. Se simte ruşinat să fie văzut de colegi citind în acest fel şi ca urmare 

refuză solicitarea profesorului folosind un limbaj neadecvat şi aruncă manualul. 

Angela este o fată de 8 ani, care citeşte textul primit şi găseşte lectura total neinteresantă. 

Se simte plictisită şi ca urmare atunci când profesorul îi atrage atenţia asupra ritmului său lent în 

lectura individuală, Angela aruncă cartea şi răspunde profesorului folosind un limbaj neadecvat. 

Aplicarea unei pedepse pentru aceste comportamente de indisciplină este o măsură 

retroactivă (se aplică după ce comportamentul a avut loc) şi nu previne sau modifică 

comportamentul viitor. De aceea, este foarte probabil ca aceste comportamente să reapară în 

situaţii similare. 

Motivul pentru care pedeapsa nu rezolvă problema este reprezentat de faptul că ea nu ţinteşte 

cauza comportamentelor. Pedeapsa ţinteşte efectul (comportamentul problematic), dar nu şi cauza 

lui. În aceste două cazuri, comportamentele problematice sunt similare (aruncă cartea şi răspunde 

profesorului folosind un limbaj neadecvat) însă motivul pentru care ele au apărut este diferit 

(sentimentul de ruşine al lui Ioan sau plictiseala Angelei). 

Simpla identificare a unui comportament problematic nu este suficientă pentru a decide care 

este metoda de intervenţie eficace. 

Identificarea cauzei comportamentului, a motivelor pentru care copilul are un comportament 

neadecvat permite alegerea metodelor de remitere şi eliminare pe termen lung a problemei. 

Identificarea cauzei unui comportament se numeşte analiza funcţională a comportamentului. 

Această analiză arată ce funcţie are comportamentul pentru elev sau de ce elevul face acel 

comportament, în ciuda aplicării pedepselor. 

Funcţiile comportamentului perturbator manifestat la elevi 

- captarea atenţiei 

- obţinerea acceptării 

- obţinerea puterii sau a controlului 

- răzbunare 

- obţinerea unei recompense palpabile 

- obţinerea accesului la o activitate 

- stimularea senzorială 

- pentru a se autoregla (a regla energia, stimularea şi/sau nivele de atenţie) 

- sustragere 

- protecţie 

- exprimarea emoţiiilor. 

La nivel primar, analiza funcţională încearcă să determine scopul (funcţia) 

comportamentului sau a unei clase de comportamente. Sunt descrise în literatură mai multe 

categorii de funcţii, pe care pot să le deţină comportamentele elevilor: (a) evitare; (b) atragerea 

atenţiei; (c) obţinerea de beneficii (note); (d) autostimulare senzorială (IO’Neill et al., 1997) etc. 

Când un elev manifestă un anumit comportament prin care încercă să se sustragă unor anumite 

sarcini/contexte sau confruntării cu o persoană, se consideră că acel comportament are o funcţie 

de evitare (funcţionează ca întărire negativă). 

Analiza funcţională îşi propune să identifice acele evenimente din mediul şcolar, care  sunt 

relaţionate cu comportamentul problematic. Pentru identificarea lor putem să formulăm câteva 

întrebări: 

- Care sunt cauzele probabile ale comportamentelor dezadaptative? 

- Ce evenimente sau circumstanţe au loc înaintea comportamentului şi sporesc predicţia lui? 

- Ce rezultate par să motiveze sau să menţină comportamentul provocator? 

- Ce alte comportamente adaptative ar putea produce acelaşi rezultat? 

- Ce anume poate fi învăţat din eforturile de ameliorarea comportamentelor anterioare cu 

privire la gradul de eficienţă al strategiile adoptate; care din ele sunt: ineficiente, eficiente parţial 

sau eficiente pentru o scurtă perioadă de timp? 
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Pentru a înţelege funcţiile pe care comportamentele le au putem analiza propiile noastre 

comportamente. 

Comportamentele pe care le facem în scopul de a rezolva un conflict, de a menţine o relaţie, 

de a evita situaţiile stânjenitoare sau de a ne exprima îngrijorarea sunt comportamente normale, 

acceptabile, de cele mai multe ori. Sunt însă momente în care pentru a face faţă acestor situaţii 

folosim comportamente mai puţin acceptabile (ridicăm glasul, inventăm scuze sau minţim) sau 

comportamente pe care ulterior le regretăm sau de care ne ruşinăm.  

În mod similar şi comportamentele elevilor reprezintă pentru ei modalităţi de a face faţă la 

anumite situaţii, au pentru ei anumite funcţii.  

Un comportament poate avea simultan mai multe funcţii. Funcţiile pe care orice 

comportament problematic le poate avea la un moment dat sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel. Funcţii ale comportamentelor 

Funcţii ale comportamentelor Exemple 

Funcţia de a obţine ceva: 

-Beneficii sociale sau emoţionale (atenţie, laudă, 

confort emoţional etc.); 

-Beneficii tangibile (accesul la o activitate 

preferată, o carte, intimitate etc.); 

Vorbeşte neîntrebat pentru a obţine atenţia 

profesorului; 

Funcţia de a evita ceva sau de a scăpa din ceva: 

- sarcini aversive sau consecinţe negative (sarcini 

dificile, plictisitoare, care necesită timp 

îndelungat, critică etc.); 

- stări emoţionale negative (frică, ruşine); 

- situaţii (interacţiuni cu adulţi, colegi etc.); 

Lipseşte de la oră pentru a evita 

să fie ascultat sau criticat; 

Vorbeşte cu colegul de bancă 

pentru a scăpa de sarcina dificilă 

primită în clasă; 

Cere voie afară ca să nu fie văzut 

plîngând; 

Funcţia de a obţine şi de a evita simultan Face remarci ironice la adresa colegilor pentru a 

obţine atenţia şi pentru a scăpa de ora 

plictisitoare; 

Funcţia de a comunica ceva Face doar o parte din sarcină pentru a comunica 

faptul că nu a înţeles, că nu doreşte să răspundă 

la tablă, în faţa colegilor etc. 

Aceste funcţii reprezintă nevoi pe care toţi oamenii le au, precum nevoia de apreciere, de 

stimă şi statut, de valorizare, nevoia de control, de aprobare, de comunicare şi alte nevoi 

emoţionale şi sociale. 

Satisfacerea acestor nevoi asigură funcţionarea optimă a fiecăruia dintre noi. De aceea, 

funcţiile pe care comportamentele le au nu pot fi evaluate, nu pot fi considerate bune sau rele. În 

schimb, comportamentele care răspund acestor funcţii pot fi evaluate şi considerate adecvate / 

acceptabile sau neadecvate / neacceptabile. 

Exemplu: Pregătirea temelor pentru fiecare oră sau vorbitul neîntrebat în timpul orei pot 

servi aceleiaşi funcţii: obţinerea atenţiei din partea adultului / profesorului. Diferenţa dintre 

aceste două comportamente este că pregătirea temelor este un comportament evaluat ca fiind 

adecvat / acceptabil, în timp ce comportamentul de a vorbi neîntrebat este considerat ca fiind 

neadecvat şi se doreşte modificarea lui. 

Cele mai frecvente nevoi pentru a căror satisfacere apar comportamente problematice la 

elevi sunt: 

•Atenţia adultului 

•Recunoaştere din partea colegilor 

•Confort emoţional 

•Siguranţă (securizare) 

Exerciţiu: Completaţi în tabelele de mai jos exemple de comportamente problematice care 

au funcţia de a satisface nevoia respectivă. Apoi notaţi comportamente alternative, dezirabile, 

care ar putea să le înlocuiască pe cele problematice, astfel încît nevoia copilului să fie satisfăcută. 
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Nevoia Comportamente dezirabile Comportamente 

problematice 

Atenţia 

adultului 

1. ridică mâna pentru a 

răspunde la oră; 

2. ................................ 

3. ................................ 

4. ................................ 

5. ................................ 

1. vorbeşte neîntrebat; 

2. ..................................... 

3. ..................................... 

4. ..................................... 

5. ..................................... 

Recunoaştere 

din partea 

colegilor 

1. le oferă explicaţii 

colegilor când e solicitat; 

2. ................................. 

3. ............................... 

4. ................................. 

5..................................... 

1. face glume pe seama 

profesorului; 

2............................................. 

3............................................ 

4............................................ 

5......................................  

Confort 

emoţional 

1. solicită ajutorul 

profesorului în realizarea 

temei; 

2.................................... 

3......................................... 

4........................................ 

5....................................... 

1. chiuleşte de la ore de 

teama de a fi ascultat; 

2. ..................................... 

3....................................... 

4....................................... 

5.......................................  

Siguranţă 

(securizare) 

1. îşi face prieteni; 

2. ...................................... 

3........................................ 

4...................................... 

5........................................ 

1. îi jigneşte pe alţii; 

2. ..................................... 

3. ..................................... 

4....................................... 

5....................................... 

Ca urmare, identificarea funcţiei comportamentului care se doreşte a fi schimbat (realizarea 

analizei funcţionale) permite construirea unei strategii de intervenţie prin care elevii să înveţe să 

facă comportamente adecvate pentru a satisface nevoia lor de atenţie din partea adulţilor şi care să 

înlocuiască comportamentele neadecvate. În acest fel, comportamentele neadecvate nu vor mai 

continua să apară, deoarece elevul a învăţat noi comportamente, adecvate, care îi aduc lui acelaşi 

beneficiu (atenţia adulţilor). 

Concluzie: Orice comportament are o funcţie, iar satisfacerea acelei funcţii reprezintă o 

consecinţă care are valoare de întărire (pozitivă sau negativă) şi ca urmare întăreşte apariţia sau 

menţinerea comportamentului. 

Funcţia comportamentelor nu se poate schimba; putem schimba doar comportamentele care 

răspund aceleiaşi funcţii, iar satisfacerea funcţiei va avea rol de întărire pentru noile 

comportamente. 

Beneficii aduse de cunoaşterea funcţiei comportamentelor 

pentru managementul clasei 

Orice comportament se va menţine atît timp cît are o funcţie, indiferent de 

sancţiunile sau consecinţele negative care îi sunt aplicate. 

Pentru a reduce sau elimina acest comportament este necesar să apară un alt 

comportament, care are aceeaşi funcţie. În lipsa satisfacerii funcţiei prin alte 

comportamente, comportamentul nedezirabil se va menţine. 

Sancţiunile sau pedepsele nu pot reduce sau elimina comportamentele în absenţa dezvoltării unor 

modalităţi alternative de satisfacere a funcţiilor pe care ele le au – comportamente alternative 

dezirabile. 

Întărirea comportamentelor alternative dezirabile este principala metodă de 

disciplinare eficientă. 

Cum putem identifica care este funcţia comportamentului pe care dorim să îl schimbăm? 

Analiza funcţională a comportamentului este similară unui proces de rezolvare de probleme. 

Aceasta cuprinde mai multe metode care au ca scop răspunsul la întrebările: De ce apare 

comportamentul problematic?, Care este funcţia lui? Pe baza răspunsului la această întrebare 
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putem apoi construi strategia de intervenţie pentru modificarea comportamentului problematic şi 

prevenirea reapariţiei lui. 

Analiza funcţională a comportamentului presupune 2 paşi. 

Pasul 1: definirea concretă a comportamentului ţintă, astfel încât mai mulţi observatori să 

poată înregistra acelaşi lucru. 

Exemplu: Ioana aruncă cu ghemotoace de hîrtie spre colegii din spate în timpul orei de 

română (Ioana deranjează ora de română, nu reprezintă o definiţie concretă a comportamentului 

problematic). 

Pasul 2: colectarea de date despre comportament, despre factorii care 

influenţează apariţia lui, funcţiile sale posibile. 

Aceste date pot fi obţinute din observarea directă a comportamentului într-un context sau 

mai multe contexte. Deşi observaţia directă poate oferi informaţii foarte valoroase, ea poate omite 

multe informaţii care oferă explicaţii suplimentare asupra funcţiei comportamentului ţintă. Pentru 

eficienţa analizei funcţionale vom prezenta în continuare metodele directe şi metodele indirecte 

recomandate în analiza comportamentului. 

Cum putem şti dacă am identificat şi am definit corect comportamentele care descriu 

problema de disciplină? 

Pentru definirea corectă a unui comportament care se doreşte a fi modificat este necesar-

identificarea exactă a ceea ce persoana respectivă spune sau face; 

Comportamente care se doresc a fi modificate pot fi 

verbale 

(ex. injură, răspunde neintrebat) 

nonverbale 

(se ridică din bancă, 

loveşte colegul din faţă cu caietul) 

reprezintă un exces 

(remarci ironice la adresa colegilor) 

reprezintă un deficit 

(realizarea temelor de casă) 

 

- Distincţia intre comportamente şi stări interne (emoţii: trist, furios). „Este supărat” nu 

este un comportament – acest comportament nu poate fi inregistrat obiectiv de mai mulţi 

observatori, deoarece aceasta este o stare emoţională şi fiecare observator va inregistra dacă elevul 

este supărat folosind propria definiţie, subiectivă, asupra modului in care se comportă o persoană 

atunci cand este supărată. Starea emoţională nu poate fi inregistrată, in schimb, exprimarea in 

comportamente a acestei stări emoţionale poate fi inregistrată obiectiv. De exemplu, observatorii 

pot inregistra dacă elevul vorbeşte cu colegii sau nu, dacă pleacă din clasă sau nu, dacă plange 

sau nu; acestea sunt comportamente. 

- Distincţia intre comportamente şi alte stări (a invăţa, a fi atent). “A fi atent” nu este un 

comportament - acest comportament nu poate fi inregistrat obiectiv de mai mulţi observatori; 

comportamente care descriu starea de a fi atent sunt: pune intrebări pe marginea textului, subliniază 

textul, notează in caiet, continuă prompt citirea textului cînd este numit etc. 

-Distincţia intre comportamente şi atitudini (responsabil, inţelegător). “Responsabil” nu 

este un comportament - acest comportament nu poate fi inregistrat obiectiv de mai mulţi 

observatori; comportamente care descriu atitudinea de a fi responsabil sunt: verifică dacă a luat 

toate obiectele care ii aparţin la plecarea din clasă, dă telefon să anunţe părinţii că intarzie etc. 

-Distincţia intre comportamente şi rezultate (teme, curăţenie). “Teme” nu este un 

comportament - acest comportament nu poate fi inregistrat obiectiv de mai mulţi observatori; 

comportamente sunt: se aşează la birou, deschide cărţi, caiete, citeşte sarcina temă, scrie etc. 

-Distincţia intre comportamente şi valori (onestitate, adevăr). Onestitate nu este un 

comportament - acest comportament nu poate fi inregistrat obiectiv de mai mulţi observatori; 

comportamente care descriu valoarea de onestitate sunt: oferă informaţii la cerere, face ce spune 

etc. 

În concluzie, operaţionalizarea unei probleme de disciplină inseamnă definirea ei in 

comportamente. Pentru operaţionalizarea unei probleme de disciplină este necesar să identificăm 
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specific ce face sau ce spune elevul, fie că este un deficit, fie că este un exces. De aceea, 

comportamentele identificate trebuie să indice ce face elevul, nu ce nu face şi trebuie să fie 

desemnate prin verbe la diateza activă şi la forma afirmativă. 

În cele ce urmează vă prezentăm un exemplu de operaţionalizare a unei probleme de 

disciplină şi o grilă cu ajutorul căreia să verificaţi dacă problemele definite de dvs. sunt sau nu in 

termeni de comportamente. 
Tabel. Operaţionalizarea unei probleme de tipul “Elevul X sfidează profesorul”: 

Problema de 

disciplină 

Corect Incorect 

Elevul X 

sfidează 

profesorul. 

Tace cand este intrebat. 

Priveşte spre fereastră. 

Se joacă cu telefonul mobil. 

Petrece timp cu alţi colegi care 

au 

aceleaşi comportamente. 

Nu răspunde cand este 

intrebat. 

Nu se uită la profesor. 

Nu este atent. 

Se lasă influenţat de alţi 

colegi care au atitudine 

negativă faţă de profesor. 

Tabel. Exemple de verbe la diateza activă, care descriu acţiuni, aflate in exces sau in 

deficit, direct observabile: 

(Ce face elevul, NU ce nu face) 

Subliniază cu creionul 

Repetă 

Scrie 

Completează 

Şterge 

Vorbeşte 

Se intoarce cu spatele 

Cere 

Intreabă 

Arată cu degetul 

Numără 

Strigă porecle 

Se ridică 

Merge 

Aleargă 

Intarzie 

Injură, precum “...” 

Da 

Deschide uşa cu piciorul 

Tranteşte 

Scrie mesaje pe telefon 

Se machează 

Citeşte ziare / reviste 

Loveşte cu pumnii 

Loveşte cu picioarele 

Pune 

Ia 

Tabel. Ce sunt şi ce nu sunt comportamentele. 

Ce sunt comportamentele Ce nu sunt comportamentele 

1. sunt acţiuni observabile ale unei persoane; 

dacă doi observatori sunt în proximitatea 

persoanei pot înregistra acelaşi lucru. 

1. nu sunt etichete de tipul: corect, cuminte, 

creativ, comunicativ, politicos, leneş etc. 

2. sunt acţiuni măsurabile, tocmai pentru ca pot 

fi observate; se pot înregistra caracteristici 

precum frecvenţă pe unitatea de timp stabilită, 

durată, intensitate, latenţă. 

2. nu sunt atitudini de tipul: responsabil, 

proactiv, înţelegător, cooperativ etc. 

3. se învaţă, deci se pot modifica; de exemplu, 

învăţ să anunţ profesorul că nu m-am pregătit (să 

mă scuz) ca metodă de a nu fi ascultat în acea zi. 

3. nu sunt stări de tipul: a dormi, a 

sta pe scaun, a învăţa sau stări emoţionale 

4. sunt predictibile, adică pot fi anticipate; de 

exemplu, anticipez că se va scuza că nu s-a 

pregătit, ori de câte ori doreşte să nu fie ascultat. 

4. nu sunt valori de tipul: spirit de 

familie, parteneriat, onestitate, 

adevăr etc. 

5. sunt guvernate de legi care pot fi cunoscute şi 

aplicate în situaţii de muncă şi de viaţă personală 

pentru modificarea comportamentelor. 

5. nu sunt rezultate de tipul: 

mâncare, teme, desene, curat / 

curăţenie. 

Ce înseamnă comportament problematic în clasă ? 

În orice şcoală sau în orice clasă de elevi putem vedea multe comportamente care ne 

deranjează. Dacă ar fi să avem o reacţie pentru fiecare comportament pe care îl vedem sau să le 

gestionăm pe toate, atunci întregul nostru timp profesional şi personal ar putea fi consumat de 

acest lucru. Ca urmare este nevoie să decidem asupra căror comportamente este important să 

intervenim pentru a le modifica. 
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Cum putem decide care cum comportamentele problematice care trebuie reduse cu necesitate 

şi care sunt comportamentele care ţin de specificul vârstei sau alţi factori şi care nu necesită o 

intervenţie urgentă? Studiile de psihologia copilului oferă o serie de indici care ne ajută să decidem 

care comportamente sunt problematice şi trebuie gestionate şi care nu. 

Comportamente problematice sunt: 

Comportamentele care pun copilul sau pe alţii în pericol (periclitează sănătatea fizică sau 

emoţională). 

Comportamentele necompliante faţă de aşteptările şi cerinţele rezonabile ale adultului, adică 

comportamente care fac dificilă desfăşurarea procesului de predare-învăţare în clasă. 

Comportamentele care interferează cu menţinerea relaţiilor sociale pozitive. 

Ce facem cînd apar comportamentele problematice în clasă? 

De multe ori, gestionăm situaţiile problematice prin reacţia noastră spontană la 

comportamentul copilului. Această reacţie nu ia în considerare modul în care va fi afectat 

comportamentul copilului / al celorlalţi elevi. 

În orice situaţie de disciplinare există 3 variabile: profesorul; elevul care face 

comportamentul problematic; ceilalţi elevi din clasă. 

Singura variabilă pe care profesorul o poate utiliza / controla este propriul său 

comportament. Comportamentul profesorului decide dacă situaţia este sau nu controlată. De aceea 

este important ca profesorul să ştie ce comportament să aleagă ca răspuns la o situaţie 

problematică, astfel încât celelalte 2 variabile implicate – elevul care a făcut comportamentul 

problematic şi ceilalţi elevi din clasă - să fie influenţate în mod pozitiv, eficient. 

Cînd apare un comportament problematic, profesorul răspunde în funcţie de modul cum îşi 

explică / interpretează respectivul comportament. Ceea ce gîndim despre comportamentul 

problematic influenţează ceea ce facem în consecinţă. 

Exemplu: Dacă consider că elevul răspunde neîntrebat pentru că nu mă respectă, mă voi 

enerva şi îl voi ameninţa că îl dau afară dacă nu învaţă să ridice mâna. Dacă consider că răspunde 

neîntrebat pentru că doreşte să arate că s-a pregătit pentru oră, îi voi zâmbi îngăduitor şi îi voi 

cere să îi lase şi pe ceilalţi să se gîndească la răspuns. 

Cu alte cuvinte, la acelaşi comportament problematic al unui elev putem reacţiona diferit în 

funcţie de explicaţia pe care o atribuim acelui comportament. 

Tabelul de mai jos prezintă alte exemple de explicaţii pe care le putem avea pentru 

comportamentele elevilor şi urmările lor (ce suntem tentaţi să facem şi ce efect are acest lucru 

asupra elevului). 

Tabel. Ce gîndim de obicei şi cum reacţionăm la comportamentele problematice ale 

copiilor. 

“Elevul e rău” 

Cînd gîndeşte astfel, profesorul are tendinţa: 

•să eticheteze ca şi “rău” copilul, în faţa clasei sau 

a părinţilor; 

•să pună pe seama elevului orice 

rezultat negativ; 

•să folosească metode autoritare de disciplinare; 

•să evite să încerce noi metode de disciplinare; 

•să nu aprecieze progresele mici ale elevului, să 

ignore comportamentele adecvate ale acestuia; 

•să generalizeze această etichetă şi asupra 

performanţei academice a elevului (elevul devine 

“rău” şi la învăţătură) 

Consecinţe pentru elev: 

•crede el însuşi că este rău şi acest lucru nu se poate 

schimba; 

•pune pe seama acestui lucru orice comportament 

pe care îl face; 

•stima de sine poate fi afectată; 

•performanţa academică poate 

scădea; 

•interesul elevului faţă de tot ce se întîmplă în clasă 

este scăzut. 

 

“Elevul nu mă respectă” 



181 

 

Cînd gîndeşte astfel, profesorul are 

tendinţa: 

•să considere orice comportament problematic al 

elevului ca o confirmare a acestei convingeri; 

•are o reacţie emoţională mai puternică atunci când 

elevul face un 

comportament problematic – se enervează, se 

înfurie, se întristează etc. 

•să pedepsească elevul pentru ca nu a fost 

respectuos (scăderea notei, scăderea notei la 

purtare, scos afară din clasă etc.). 

Consecinţe pentru elev: 

•se simte neînţeles; 

•se simte marginalizat; 

•scade performanţa academică la obiectul 

respectiv; 

•învaţă că relaţionarea cu adulţii 

este dificilă ; 

“Elevul nu a înţeles ce am spus” 

Cînd gîndeşte astfel, profesorul are 

tendinţa: 

•de a merge la elev şi de a-i repeta; 

•de a verifica dacă a înţeles sarcina; 

•de a-l întreba dacă o poate face; 

•de a-l întreba cu ce va începe pentru realizarea ei; 

•de a-i preciza elevului momentul cînd trebuie să 

se apuce de sarcină şi momentul în care trebuie să 

o finalizeze. 

Consecinţe pentru elev: 

•se simte important şi respectat că 

profesorul îi acordă atenţie individual; 

•se simte motivat să se apuce de 

sarcină; 

•are o atitudine pozitivă faţă de 

relaţia cu profesorul; 

•îşi dezvoltă o preferinţă specială 

pentru obiectul de studiu respectiv. 

Din interacţiunea cu elevii şi experienţa noastră didactică ne-am format diferite explicaţii 

despre motivele pentru care elevii fac anumite comportamente. Unele dintre aceste explicaţii pot 

fi generalizate, altele nu. 

Dacă explicaţia pe care o dăm unui comportament problematic este cea reală, atunci, efectele 

reacţiei noastre sunt benefice pentru elev, pentru rezolvarea pe termen lung a problemei de 

disciplină şi pentru menţinerea relaţiei de respect şi încredere reciprocă cu elevul. 

Cum putem verifica dacă modul cum explicăm şi răspundem la comportamentul problematic 

al elevului este o metodă de disciplinare eficientă sau nu? 

Tehnică de a verifica eficienţa metodei de disciplinare 

1. Luaţi un exemplu concret de situaţie problematică şi notaţi care a fost răspunsul dv. 

Situaţie problematică 

.......................................................................................................................................... 

Răspuns la situaţia problematică 

.......................................................................................................................................... 

 

2. Apoi analizaţi acest răspuns folosind următoarele întrebări: 

- Ce a învăţat elevul în urma acestei metode? 

- Ce au învăţat ceilalţi elevi din clasă? 

- A înţeles elevul legătura între comportamentul lui şi metoda pe care am aplicat-o? 

- Cum mă simt: 

•Uşurat 

•Vinovat 

•Mândru că am avut dreptate 

•Calm 

•Îngrijorat 

…………………………….. 

……………………………… 

- Cum s-a comportat elevul după momentul în care am aplicat respectiva metodă de 

disciplinare..... 

•mai repetă comportamentul problematic? 

•se izolează, se retrage? 

•face alte comportamente problematice? 
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•mă sfidează? 

•face ceea ce i-am cerut? 

- Cum pot caracteriza relaţia pe care o am cu elevul după momentul în care am aplicat 

respectiva metodă de disciplinare? 

………………………………………………………………… 

De ce apar şi se menţin comportamentele problematice? 

Cele mai multe comportamente le învăţăm observând că alţii le fac. Primul pas atunci când 

învăţăm să facem un comportament este să încercăm să îl facem şi noi. Dacă vom continua sau nu 

să facem respectivul comportament depinde de efectele pe care propriul nostru comportament le 

produce asupra noastră. 

În concluzie comportamentele apar şi se menţin, datorită consecinţelor positive şi imediate 

care le urmează. 

Principiu 1: 

Dacă un comportament apare şi este urmat de consecinţe pozitive imediate, 

apariţia comportamentului în viitor este întărită. 

Spunem că un comportament este întărit de consecinţele sale imediate atunci când creşte 

probabilitatea apariţiei lui în viitor. 

Acelaşi principiu se aplică şi pentru comportamentele copiilor. 

Exemplu: Un elev care nu ştie răspunsul la o întrebare dată de profesor în clasă, îl întreabă pe 

colegul de bancă. Comportamentul de a întreba colegul de bancă este urmat de beneficii imediate: 

răspunsul corect al colegului la întrebare, evitarea stării neplăcute de a nu cunoaşte răspunsul. 

Acest comportament va continua atât timp cât va fi urmat de răspunsurile corecte ale colegului şi 

se va opri în situaţia în care va fi urmat de refuzul colegului de a răspunde la întrebare sau de 

obţinerea unor răspunsuri greşite. 

Comportament                                                     consecinţă 

Întreabă colegul de 

bancă.                                 (şi imediat)              Obţine răspunsul corect. 

Evită starea neplăcută de a 

nu şti răspunsul. 

 

Comportamentul de a întreba colegul de bancă este mult mai probabil să apară în viitor. 

În concluzie: Comportamentele apar şi se menţin datorită consecinţelor pozitive şi imediate 

care le urmează. Aceste consecinţe pozitive şi imediate se numesc întăriri şi putem spune că 

comportamentele sunt întărite de consecinţele lor pozitive imediate. 

Putem împărţi consecinţele pozitive imediate ale comportamentelor în două categorii în 

funcţie de beneficiul pe care îl aduc persoanei care face comportamentul: 

- îi oferă ceva ce îşi doreşte; 

- îl scapă de ceva ce nu îşi doreşte. 

Consecinţe pozitive imediate Tipuri de întăriri 

Oferă ceva ce îşi doreşte. Întărire pozitivă 

(se obţine ceva) 

Scapă de ceva ce nu îşi doreşte. Întărire negativă 

(se elimină ceva) 

Beneficii aduse de cunoaşterea întăririlor pentru managementul clasei 

Dacă comportamentele problematice apar şi se menţin datorită consecinţelor 

pozitive imediate care le urmează, atunci eliminarea consecinţelor pozitive imediate va determina 

reducerea sau eliminarea acestor comportamente. 

Metodele de eliminare a consecinţelor pozitive şi imediate reduc apariţia comportamentele 

problematice pe termen lung şi permit înlocuirea lor cu comportamentele dorite. 
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Principiu 2: 

Consecinţele imediate modifică comportamentul. Consecinţele pe termen lung nu modifică 

comportamentul. 

Acelaşi principiu se aplică şi pentru comportamentele copiilor. 

Exemplu: Un elev, care nu a învăţat şi este la o lucrare de control, copiază. Acest 

comportament îl ajută pe elev să reducă starea emoţională neplăcută, precum teamă, ruşine. Ca 

urmare, comportamentul de a copia este întărit de consecinţele sale imediate. Consecinţele 

imediate sunt sigure, certe. Cele pe termen lung sau viitoare sunt probabile, adică este posibil să 

fie prins copiind şi sancţionat, dar nu este sigur. Consecinţele pozitive imediate urmează de fiecare 

dată comportamentul de a copia, pe când cele pe termen lung nu. De asemenea, scurgerea 

timpului scade probabilitatea ca acele consecinţe negative să fie asociate cu comportamentul. Ele 

sunt mai degrabă asociate cu alte aspecte care le preced imediat: colegii foşnesc prea tare, 

profesorul s-a apropiat prea mult de bancă. 

Tabel. Analiza consecinţelor unui comport ment negativ. 

Comportament Consecinte Pozitive/ 

Negative 

Imediate / 

Viitoare 

Imediate / Certe 

/Incerte = 

Uncertain* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiază la 

lucrare 

Primeste nota 1 

pentru ca a 

copiat. 

N V U 

Este mustrat de 

catre profesor 

N  V  U  

Se simte bine 

pentru ca a aflat 

rezolvarea la 

problema/ 

sarcina din 

lucrare. 

P   I  C 

Este mustrat de 

catre 

parinti. 

N  V  U  

Este mustrat de 

catre 

parinti. 

P  I   C 

* pentru formarea acronimului care descrie tipul consecinţei utilizăm pentru „incert”, echivalentul 

în limba engleză, „uncertain”. 

PIC – pozitive imediate certe 

NIC – negative imediate certe 

PIU – pozitive imediate uncertain (incerte) 

NIU – negative imediate uncertain (incerte) 

PVC – pozitive viitoare certe 

NVC – negative viitoare certe 

NVU – negative viitoare uncertain (incerte) 

PVI – pozitive viitoare uncertain (incerte) 

Tabel. Consecinţele imediate pozitive au cel mai puternic efect asupra comportamentelor. 

PIC 

NIC 

PIU PVC 

NVC 

NIU 

NVU 

PVU 

Consecinţele cu efectul cel mai puternic Consecinţele cu efectul cel mai slab 

De ce ne ajută să înţelegem cauzele comportamentelor problematice? 
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▪Evităm să blamăm elevul pentru situaţia dificilă în care ne aflăm; 

▪Evităm să ne blamăm pe noi înşine pentru situaţia dificilă; 

▪Alegem metodele cele mai eficiente de intervenţie; 

▪Găsim o modalitate de intervenţie pe termen lung, nu doar o reacţie de moment; 

▪Evităm să reacţionăm “personal”. 

Cînd reacţionează “personal” la un comportament problematic, comportamentul 

profesorului mai degrabă constituie o pedeapsă pentru elev. 

Exemple de astfel de reacţii: 

- ridicarea tonului, ţipat; 

- ironii şi glume la adresa elevului, sarcasm; 

- profesorul se supără pe elev; 

- scoaterea elevului în faţa clasei; 

 - “mîinile sus”.. “în picioare”..; 

- pedepse corporale; 

- dezaprobarea excesivă; 

- scăderea notei (la purtare sau la obiectul predat); 

- atitudine superioară de tipul “eu hotărăsc aici”, “am ultimul cuvânt de spus”; 

- implicarea altor persoane – “chem directorul”, “mergem la director”, “chemăm părinţii la 

şcoală”; 

 - amintirea greşelilor anterioare şi pedepsirea lor din nou; 

- acuzaţii la adresa elevului; 

- imitarea elevului; 

- compararea elevului cu alţi elevi sau cu fraţii lui. 

Cum construim ipoteza de lucru pentru modificarea comportamentului problematic? 

După încadrarea comportamentului într-o anumită categorie, este necesară continuarea 

analizei datelor colectate pentru a construi ipoteza asupra funcţiei comportamentului şi asupra 

factorilor de menţinere. 

Ipoteza de lucru, care ghidează planul de intervenţie, face o predicţie despre circumstanţele 

(contextul fizic sau social) în care este cel mai probabil să apară comportamentul, precum şi asupra 

funcţiei comportamentului şi consecinţelor care îl menţin. 

Ipoteza de lucru este un sumar concis al informaţiilor colectate despre comportament şi are 

ca scop oferirea indiciilor pentru planul de intervenţie. 

Implementarea lui va reprezenta modalitatea de testare a ipotezei: 

- dacă metodele de intervenţie aplicate reduc comportamentul problematic, atunci înseamnă 

că ipoteza formulată a fost corectă; 

- dacă metodele de intervenţie aplicate nu reduc comportamentul problematic, atunci 

înseamnă că ipoteza formulată nu a fost corectă; se recurge la colectarea de noi date şi la 

formularea unei noi ipoteze. 

Ipoteza de lucru descrie o relaţie de contingenţă între comportament, 

antecedente şi consecinţe, de tipul: 

Cînd apare X                 Elevul face Y                        Cu scopul de a obţine Z 

Exemple de ipoteze de lucru: 

1. Cornel înjură în timpul orelor de lectură, cînd este numit să citească cu glas tare. Este 

mai probabil ca el să înjure dacă ora de lectură este prima oră şi Cornel nu a luat micul dejun 

sau a fost adus la şcoală de unul dintre părinţi (de obicei îl aduc bunicii). 

Comportamentul se opreşte cînd i se cere să se aşeze. Motivul principal pentru care apare 

comportamentul este evitarea sarcinii primite. 

2. Cînd nu obţine obiectul pe care îl doreşte de la colegi, Maria le inventează nume urîte şi 

îi strigă aşa. Comportamentul Mariei se opreşte când obţine obiectul dorit. Motivul principal 

pentru care comportamentul apare este obţinerea de obiecte. 

După definirea clară a ipotezei de lucru, putem stabili obiective şi modalităţile de intervenţie 

pentru reducerea comportamentului problematic şi înlocuirea lui cu un comportament dezirabil. 
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Instrumente de construire a ipotezei de lucru şi a planului de intervenţie 

Fişă - “Traseul” problemei de comportament 

Elev(a): Laura B. Clasa: a IV-a Şcoala: Şcoala generală nr. X Data: 6 octombrie 

Perioada: 10:15 – 10:30 am                              Contextul: recreaţie 

Context 

 

 

 

 

Terenul de 

joacă 

Joc liber 

 

 

 

 

Antecedente 

care declanşează 

comportamentul 

 

Laura o vede pe 

Dana cu mingea 

la ora de sport 

Comportamentul 

Problematic 

 

 

 

Laura îi cere 

Danei mingea, 

Dana o refuză, 

aşa că Laura îi 

smulge mingea şi 

o trânteşte pe 

Dana la pământ. 

Consecinţe care 

menţin 

comportamentul 

 

Cu mingea în 

braţe, Laura o 

caută pe prietena 

ei, Mihaela, cu 

care se joacă 

până când sună 

clopoţelul de 

intrare la ora 

următoare. 

Dana se aşază 

singură pe un 

leagăn de pe 

terenul de joacă, 

prea speriată 

pentru a-i spune 

ceva supraveghetoarei. 

 

Fişă de interviu pentru analiza funcţională a comportamentului 

şi stabilirea priorităţilor intervenţiei comportamentale 

Intervievator: D-na (nul) X                                               Data: 

Elev(ă): Laura 

Persoana intervievată: D-na(ul) Y                            Funcţia: 

Supraveghetor 

1. Descrieti comportamentul avut în vedere. Laura se înfurie pe terenul de joaca si ţipa la celelalte 

fete. Uneori le loveste. Nici unul dintre copii nu vrea sa se joace cu ea. 

__________________________________________________ 

2. Cît de frecvent apare acest comportament? Zilnic (o data pe zi) 

_____________________________________________________________________________ 

Cît de mult dureaza? O supraveghez şi o opresc înainte ca lucrurile sa scape de sub control (sa 

loveasca ). 

_____________________________________________________________________________ 

Cît de intens este comportamentul? Îi loveste pe ceilalţi copii atît de tare încît le produce vînătăi. 

_____________________________________________________________________________ 

3. Ce se întîmpla atunci cînd apare comportamentul? Laura vrea sa se joace cu copiii care sunt 

deja implicaţi în joc. 

_____________________________________________________________________________ 

4. Cînd / Unde este cel mai probabil / putin probabil sa apara comportamentul? Cel mai probabil 

apare pe terenul de joaca, cel mai putin probabil acasa, în camera ei. 

_____________________________________________________________________________ 

5. În preajma cui este cel mai probabil / putin probabil sa apara comportamentul? De obicei, în 

preajma altor fete. Nu îmi amintesc sa se fi bătut cu un băiat. 

_____________________________________________________________________________ 

6. Care sunt conditiile care ar putea determina producerea comportamentului? Lucrurile nu ies asa 

cum vrea Laura. 
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_____________________________________________________________________________ 

7. Dupa ce va puteti da seama ca, comportamentul este pe cale sa se produca? De obicei, ţipa 

înainte de a lovi. 

_____________________________________________________________________________ 

8. Ce se întîmpla de obicei, dupa producerea comportamentului? Descrieti ceea ce se întîmpla 

avînd în vedere reactiile adultilor şi colegilor. Cînd începe sa ţipe, de obicei o ţin lînga mine o 

perioada de timp. Daca loveşte, o trimit în clasă. Daca doar îi înghionteşte sau îi împinge pe 

colegi, o ţin lînga mine. 

_____________________________________________________________________________ 

9. Care este functia comportamentului? Cu alte cuvinte, de ce credeti ca Laura se comporta în felul 

acesta? Ce obtine sau ce evita Laura prin acest comportament? Cred ca o ajută să facă astfel încît 

totul să iasa cum vrea ea. 

_____________________________________________________________________________ 

10. Ce alte comportamente adecvate contextului social ar putea sa serveasca aceleiasi functii? Ea 

trebuie sa înveţe sa îşi astepte rîndul, să îi roage frumos pe cei din jur atunci cînd vrea ceva şi să 

îşi controleze reactiile. De asemenea, trebuie sa înveţe să îşi facă prieteni, deoarece nimeni nu 

vrea să se joace cu ea. 

_____________________________________________________________________________ 

12. Cine ar trebui sa fie implicat în construirea si implementarea unui plan de interventie? Cred că 

eu ar trebui să mă implic. Eu petrec mult timp cu ea aici. De asemenea, d-l X pare să o stăpîneasca 

bine atunci cînd ne aflam în sala de mese. 

_____________________________________________________________________________ 

11. Ce alte informatii ar putea sa contribuie la construirea unui plan de interventie eficient? (de 

exemplu, în ce contexte nu apare comportamentul)? Se comportă adecvat atunci cînd vorbeşte cu 

mine sau cînd e implicată în activitaţi pe care eu le supraveghez. 

_____________________________________________________________________________ 

Metode recomandate în analiza comportamentului şi identificarea cauzelor acestuia 

Procedurile de analiză funcţională a comportamentului pot fi clasificate în 3 mari categorii: 

directe (observaţia), indirecte (interviul), şi manipulările experimentale. În general formele 

directe de analiză funcţională a comportamentului oferă informaţii mai valide. De pildă, la elevii 

cu manifestări exteriorizante de comportament dau dovadă pe de o parte de: (a) excese 

comportamentale cum ar fi: încălcarea regulilor, agresivitate, contrazicere, distrugerea proprietăţii 

şi comportamente distructive, iar pe de altă parte de deficite comportamentale, cum ar fi: 

neîndeplinirea sarcinilor, auto-gestionare problematică, abilităţi sociale reduse şi performanţe 

şcolare slabe (Hinshaw şi Anderson, 1996). Adesea, aceste comportamente sunt observate la 

frecvenţe mari de apariţie şi intensităţi mici. Ele au un impact cumulativ semnificative în timp. 

Elevii care prezintă dificultăţi în îndeplinirea sarcinile academice sau sociale solicitate în clasă, 

frecvent manifestă excese comportamentale, pentru a evada din acest mediu. 

1. Observaţia directă- este o componentă necesară pentru analiza elevilor cu manifestări 

comportamentale inadecvate. În cazul comportamentelor cu apariţii frecvente, intensitate mică şi 

durată mare (ex. neîndeplinirea sarcinii, ridicarea din bancă, gălăgie în clasă), există câteva 

proceduri de observaţie directă a comportamentului. În cazul observaţiei directe, profesorul 

observă şi înregistrează performanţa copilului în concordanţă cu definiţiile operaţionale ale unor 

comportamente ,,ţintă” specifice. Metoda observării unor colegi aleşi întâmplător ai elevului vizat 

a fost de asemenea folosită pentru a oferi criterii adiţionale cu scopul de a evalua contextul unui 

comportament precum şi eficacitatea unei intervenţii. Alessi (1980) a descris pentru prima oară 

Modelul Răspunsului Discrepant prin reducerea discrepanţei dintre probleme comportamentale 

specifice şi ceea ce se consideră a fi comportament normal în clasă. Observarea elevului vizat 

printr-o comparaţie cu alţi elevi din aceeaşi clasă, oferă profesorului un cadru normativ pentru a 

compara datele obţinute la elevul vizat. 

Câţiva factori sunt asociaţi cu folosirea corectă a metodei de colectare de date prin observaţie 

directă: 
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- Folosirea intervalelor scurte (5-10 secunde) pe o perioadă de minim 15 minute s-a dovedit 

a fi mai precisă decât simplele estimări globale a claselor de comportamente cum ar fi: gălăgie în 

clasă, ridicarea din bancă sau neîndeplinirea sarcinilor. 

- Importanţa simplităţii în codarea comportamentelor a fost de asemenea bine stabilită, în 

special când componente cu frecvenţă mare sunt folosite pentru a oferi un index de analiză de 

genul sarcină achitată contra sarcină neachitată. 

- Codarea trebuie de asemenea să fie destul de cuprinzătoare încât să permită discriminarea 

elevilor vizaţi faţă de grupul de referinţă. Pentru validarea unui cod de observaţie într-o clasă, în 

cazul elevilor cu afecţiuni exteriorizante, Buttler (1990) a identificat o măsură generală (globală 

pe achitarea sarcinii) şi cinci componente specifice contrare (vorbitul în timpul orei, deplasarea de 

locul desemnat, inactivitate, nesupunere şi joaca cu diferite obiecte). 

2. Auto-monitorizarea- constă într-o observare sistematică a propriului comportament. Cei 

mai mulţi oameni nu sunt complet conştienţi de momentul, forma, impactul comportamentelor pe 

care le manifestă. Comportamentele habituale sunt automate. Cu toate acestea, simpla observarea 

atentă a propriului comportament poate duce la modificări ale acestuia. 

Motivele pentru care auto-monitorizarea aduce schimbări în comportament nu sunt înţelese 

în totalitate. Informaţia obţinută în urma unor autoobservaţii atente poate asigura un feed-back 

important despre comportamental propriu. Auto-monitorizarea poate fi eficace prin faptul că actul 

observaţiei în sine are funcţii de întărire sau de sancţiune. De exemplu, pentru individul care 

înregistrează comportamentul de studiu pe parcursul mai multor ore fiecare oră notată poate 

constitui o întărire. În acest caz, actul de monitorizare are funcţie de întărire a propriului 

comportament. 

Cercetările au arătat ca auto-inregistrarea comportamentului poate influenţa fumatul, unele 

manifestări agresive, rosul unghiilor. 

3. Interviul. Intervievarea directă a elevului poate aduce informaţii utile cu privire la propria 

percepţie a performanţelor lui şcolare şi a potenţialilor factori, care contribuie la deficitul 

performanţelor sale şcolare. Pe baza interviului se pot obţine informaţii despre variabilele 

ecologice care influenţează performanţele şcolare (Shapiro & Ager, 1992). Interviul oferă 

informaţii relevante cu privire la anumiţi factori antecedenţi care ar putea influenţa 

comportamentul problematic. În acest sens pot fi consultaţi părinţii sau chiar elevul cu privire la 

persoane, activităţi sau factori ai mediului înconjurător care ar putea cauza apariţia 

comportamentului vizat. A doua componentă se concentrează pe consecinţele care succed 

comportamentului. Pot fi adresate întrebări în legătură cu reacţiile colegilor, posibila evitare a unor 

îndatoriri sau căutarea unor senzaţii. Colectarea informaţiilor referitoare la excese/deficite, 

antecedente şi consecinţe este necesară pentru a formula ipoteze privind motivaţiile elevului, care 

odată depistate pot duce la proiectarea de modalităţi efective prin intermediul cărora să intervină 

profesorul. 

4. Analiza exceselor comportamentale. Elevii cu manifestări de conduită exteriorizante 

dau dovadă adesea de un comportament disruptiv într-o varietate de contexte: în clasă precum şi 

acasă sau în comunitate. Aceste excese sunt adesea direcţionate spre mediul extern (adulţi, colegi 

sau obiecte) sub formă de: nesupunere, enervare bruscă şi fără motiv, încăierare, ceartă, agresiune 

verbală sau fizică. Deşi excesele comportamentale sunt tipic caracterizate de: frecvenţă mare de 

apariţie, durată mare şi intensitate înaltă, sunt posibile şi combinaţii variate (ex. frecvenţă mică de 

apariţie, intensitate mare şi durată mică; frecvenţă mare, intensitate mică şi durată mare, etc.). 

Analiza funcţională a comportamentului trebuie să anticipeze potenţiala varietate şi gamă acestor 

trăsături pentru a potrivi comportamentele ţintă şi metoda de analiză. 

5. Metoda ABC Altă metodă de pentru a analiza problemele comportamentale ale elevilor 

este metoda ABC. Această metodă presupune descrierea unui comportament observabil şi 

înregistrarea evenimentelor care îl precedă (antecedente) şi care îl urmează(consecinţă). Metoda 

ABC a fost descrisă pentru prima dată de Bijou (1968) ca un mijloc de a analiza detaliată a 

comportamentului, prin evaluarea contextului în care acesta apare. Astfel, observarea 



188 

 

comportamentului se realizează simultan cu înregistrarea evenimentelor antecedente şi 

consecvente. 

Metoda ABC se bazează pe supoziţia că, un anumit context oferă stimuli atât pentru iniţierea 

comportamentului cât şi pentru menţinerea acestuia în timp. Deşi datele obţinute prin metoda ABC 

creează ipoteze despre potenţiale relaţii dintre comportamentele specifice şi    evenimente 

înconjurătoare, aceste ipoteze sunt dovedite sau nu. În schimb, aceste ipoteze sunt testate mai târziu 

prin manipulări experimentale. 

Datele privind antecedente, consecinţe sau chiar despre comportament au scopul de a 

identifica ce s-a petrecut înainte de apariţia comportamentului nedorit şi ce s-a întâmplat după. În 

acest fel se urmăreşte înţelegerea funcţiei pe care o are un comportament particular şi ce intervenţii 

sunt cele mai eficiente. 

Tabelul 1 prezintă o serie de comportamente cu antecedentele consecinţele  lor. 

Tabelul 1 

Profesorul pune o întrebare Elevul răspunde corect Profesorul laudă elevul 

Profesorul răspunde la telefon Elevul face comentarii obscene Profesorul îl dă afară din clasă 

Profesorul spune: “Alte 

întrebări”? 

Elevul întreabă: “De ce este 

cerul întunecat noaptea”? 

Clasa râde. 

O metodă eficientă de înregistrare a informaţii despre comportamentul disfuncţional este 6. 

analiza ABC. Această metodă presupune înregistrarea informaţiilor privind consecinţele 

comportamentelor (de exemplu: întăriri pozitive şi negative), antecedentele şi comportamentele 

alternative (de ex: înlocuitori pentru comportamente inadecvate). Ca parte a evaluării 

comportamentului funcţional variat pentru elevii cu probleme de comportament exteriorizate, fişa 

de evaluare ABC permite de asemenea înregistrarea deficitelor comportamentale, care are rol 

important în determinarea intervenţiilor necesare pentru implementarea reducerii exceselor 

comportamentale. 

Numele Elevului:_____________________ Data:_______Locul:______ 

A            Antecendente – stimuli situaţii care preced comportamentul 

Perioada de timp   _________________________________________ 

Persoane                      _________________________________________ 

Locul                                      _________________________________________ 

Evenimente                           _________________________________________ 

Alte comportamente    _________________________________________ 

Timpul de relaxare      _________________________________________ 

B               Comportament – specific, observabil, obiectiv 

În exces                  _________________________________________ 

_________________________________________ 

În deficit                _________________________________________ 

_________________________________________ 

C               Consecinţe – ceea ce urmează/succede comportamentului 

pedepse                                 _________________________________________ 

întăriri pozitive                      _________________________________________ 

atenţia                    _________________________________________ 

întăriri tangibile    _________________________________________ 

întăriri senzoriale  _________________________________________ 

întăriri negative                    _________________________________________ 

evadarea din sarcină_________________________________________ 

evitarea                  _________________________________________ 

R Comportament complementar           ____________________________ 
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Comentarii____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Figura . Fişa de evaluare ABC 

7. Antecedentele includ acei factori şi situaţii care preced producerea comportamentelor 

indezirabille. Ne referim la locul unde se produce un comportament, dat fiind faptul că de multe 

ori există asociaţii foarte puternice între locaţie şi comportament, momentele şi circumstanţele în 

care e mai probabil să survină comportamentul, şi la expectanţele pe care le are elevul faţă de ce 

va urma după execuţia comportamentului. Însă, examinarea antecedentelor poate să ignore 

momentele în care comportamentul elevului a fost pozitiv. Dacă această perioadă este trecută cu 

vederea, dascălul poate omite analiza factorilor relevanţi care întăresc comportamentul pozitiv. În 

observarea evenimentelor trebuie făcută delimitarea între întâmplări accidentale şi stări 

comportamentale. 

Paşi în evaluarea funcţională a comportamentului 
Procesul de evaluare a comportamentului poate varia în funcţie de specificul elevului. Totuşi 

există câteva repere utile de care se poate ţine seama în acest tip de evaluare: 

1. Identificarea comportamentelor dezadaptative specifice. 

2. Determinarea locaţiilor unde se produc/nu se produc comportamentele vizate. 

Identificarea elementelor care iniţiază/precipită producerea acestor comportamente.  În acest sens 

se pot formula câteva întrebări: 

Ce anume este specific mediilor în care comportamentul nu se produce? 

Ce este diferit în cazul situaţiilor în care problemele de comportament se manifestă? 

Pot fi comportamentele nepotrivite legate de relaţia profesor-elev? 

Poate numărul de elevi sau suprasolicitarea să  cauzeze problemele constatate? 

Poate momentul zilei sau starea de spirit a elevului să-i afecteze comportamentul? 

A existat vreo problemă sau dezacord înainte de începerea orei pe hol? 

Există anumite circumstanţe sau un loc anume unde probabilitatea de a apare acel 

comportament este mai mare? 

Ce fel de evenimente par să fie suportul problemelor de comportament? 

3. Colectarea datelor referitoare la performanţele elevului (nu doar cele şcolare) din cât mai 

multe surse posibil. 

4. formularea unor ipoteze privind motivele care susţin problemele comportamentale 

(funcţia comportamentelor). O ipoteză este o predicţie chibzuită întemeiată pe date. Ea ajută la 

prezicerea locului unde apar comportamentele şi motivul probabil al apariţiei acestora şi a locului 

şi motivului pentru care acestea nu apar în alte situaţii. 

5. Identificarea altor comportamente care pot îndeplini aceeaşi funcţie pentru elev 

(comportamente alternative), dar care sunt adaptative. 

6. Testarea ipotezei pe baza unor intervenţii comportamentale pozitive. 

7. Evaluarea succesului intervenţiilor. Schimbarea sau ameliorarea  acestora după caz. 

Exemple practie de aplicare în analiza comportamentului şi identificarea cauzelor acestuia 

Metode directe de realizare a analizei funcţionale 

Pentru a identifica corect funcţia unui comportament este necesar să cunoaştem factorii care 

influenţează apariţia lui. Aşa cum mai văzut mai sus, un factor care influenţează în mod esenţial 

apariţia şi menţinerea comportamentelor este reprezentat de consecinţele sale imediate, pozitive. 

Ca urmare, observarea directă a unui comportament presupune identificarea consecinţelor 

sale imediate. 

Exemplu: Pentru un comportament disruptiv în timpul orei, putem defini comportamentul şi 

identifica consecinţele imediate de mai jos. 

Care este funcţia comportamentului? Ce obţine sau evită Andrei prin comportamentul lui? 

Comportamentul Consecinţele imediate 
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Andrei agită mâinile în aer şi 

scoate sunete ciudate la urechea 

colegului de bancă. 

Profesoara merge către Andrei şi îi 

cere să se liniştească. 

Toţi colegii îl privesc pe Andrei şi 

râd înăbuşit. 

 

 

Întrebări care facilitează identificarea consecinţelor imediate ale 

comportamentului: 

- Ce se întîmplă după apariţia comportamentului ţintă? 

- Ce faci cînd apare comportamentul ţintă? 

- Ce fac ceilalţi când apare comportamentul ţintă? 

- Ce se schimbă după apariţia comportamentului ţintă? 

- Ce obţine copilul după sau în timp ce face comportamentul ţintă? 

- Ce evită sau din ce scapă copilul ca urmare a realizării comportamentului 

ţintă? 

Identificarea consecinţelor ne oferă informaţii utile pentru a putea descrie funcţia 

comportamentului. Alături de acestea, descrierea situaţiei sau a contextului în care 

comportamentul apare ne permite înţelegerea acurată a funcţiei comportamentului şi ne oferă 

sugestii de prevenţie şi intervenţie. 

Acelaşi comportament poate avea funcţii diferite în funcţie de contextul în care apare sau de 

aspectele care îl preced (antecedente). 

Exemplu: Un elev îşi schimbă locul în bancă, se mută cu altcineva. Consecinţele acestui 

comportament care fac ca el să apară şi să se menţină pot fi diferite: evită neplăcerile produse de 

celălalt coleg de bancă, primeşte informaţii de la noul coleg etc. 

Putem identifica exact funcţia comportamentului dacă descriem antecedentele sale. 

Exemplu: Se anunţă lucrare de control şi elevul îşi mută locul în bancă. Aceste antecedentele 

ne oferă alte repere pentru identificarea funcţiei comportamentului, faţă de situaţia în care 

comportamentul ar fi precedat de alte antecedente, precum geamul clasei s-a stricat şi rămâne 

permanent deschis sau colegii de bancă s-au certat de la o carte. 

Antecedentele se referă la situaţiile, evenimentele, circumstanţele în care apare 

comportamentul. 

Antecedentele unui comportament oferă informaţii despre circumstanţele în care 

comportamentul ţintă a fost întărit şi circumstanţele în care respectivul comportament nu a fost 

întărit. Această informaţie este utilă în construirea strategiei de modificare a comportamentului, 

deoarece antecedentele influenţează apariţia unui comportament. 

Principiul 3: 

Un comportament continuă să apară în situaţiile în care a fost întărit în trecut, şi nu mai apare în 

situaţiile în care nu a fost întărit în trecut. 

Asocierea antecedentelor cu anumite consecinţe (pozitive sau negative) creşte sau scade 

probabilitatea apariţiei unor comportamente. 

Un exemplu frecvent întâlnit este reprezentat de diferenţele în comportamentul elevilor din 

unele ore faţă de altele. Comportamentul de a citi suplimentar sau de a se pregăti pentru oră al 

elevilor este diferit în funcţie de antecedente, deoarece ele au fost asociate în mod repetat cu o 

anumite consecinţe. 

Antecedente                    Comportament                          Consecinţe 

 

Profesorul de română este 

prezent.                                  Elevii se pregătesc 

pentru oră 

(dezirabil). 
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Profesorul verifică temele, 

identifică şi apreciază 

progresele. 

Profesorul de matematică 

este prezent. 

Elevii se pregătesc pentru 

oră (în deficit, 

nedezirabil). 

Profesorul verifică temele, 

identifică şi critică / 

pedepseşte greşelile. 

 

Acest principiu se aplică şi pentru alte comportamente ale copiilor. 

Exemplu: De cîte ori Alexandra vrea bani de buzunar suplimentari şi îi cere mamei, mama 

îi oferă bani în plus (consecinţă imediată pozitivă). Cînd vrea bani de buzunar suplimentari şi îi 

cere tatălui, tatăl nu îi oferă nici un ban în plus. Ca urmare, Alexandra cere de obicei bani de 

buzunar suplimentari mamei şi nu tatălui. 

Comportamentul de a cere bani de buzunar suplimentari a fost întărit într-o situaţie (cu 

mama) şi nu a fost întărit în altă situaţe (cu tata). De aceea, comportamentul continuă să apară în 

situaţia în care a fost întărit şi nu mai apare în situaţia în care nu a fost întărit. Spunem că 

antecedentele fac mai probabilă apariţia unui comportament dacă se asociază cu consecinţe 

imediate pozitive ca urmare a realizării comportamentului. 

Antecedente                             Comportament           Consecinţe 

 

Mama este prezentă.  

Alexandra cere bani. 

Alexandra obţine bani. 

Tata este prezent.  

Alexandra cere bani. 

Alexandra nu obţine bani. 

Alexandra îi cere bani mamei în viitor şi nu îi mai cere tatălui. 

Ca urmare, pentru realizarea analizei funcţionale a unui comportament este necesar să 

identificăm şi antecedentele care preced imediat comportamentul (ce se întâmplă imediat înainte 

ca respectivul comportament să apară). 

Exemplu: Pentru un comportamentul disruptiv al lui Andrei din timpul orei, analiza 

funcţională completă arată astfel: Care este funcţia comportamentului? Ce obţine sau evită Andrei 

prin comportamentul lui? 

Antecedentele 

imediate 

Comportamentul Consecinţele 

Imediate 

Stă în ultima bancă. 

Profesoara este în 

partea din faţă a 

clasei. 

Este primită o 

sarcină de lucru. 

Elevii lucrează 

sarcina. 

Profesoara îi ajută 

pe alţi elevi la 

sarcina primită. 

Andrei agită 

mâinile în aer şi 

scoate sunete 

ciudate la urechea 

colegului de 

banc 

Profesoara 

merge către 

Andrei şi îi 

cere să se 

liniştească. 

Toţi colegii îl 

privesc pe 

Andrei şi râd 

înăbuşit 

Funcţia comportamentului este de a obţine atenţia profesoarei şi / a colegilor. 
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Întrebări care facilitează identificarea antecedentelor imediate ale 

comportamentului: 

- Cînd apare de obicei comportamentul ţintă? 

- Unde apare de obicei comportamentul ţintă? 

- Cine este prezent când apare comportamentul ţintă? 

- Ce activităţi sau evenimente preced apariţia comportamentul ţintă? 

- Ce fac sau ce spun alte persoane imediat înainte de apariţia comportamentul ţintă? 

- Ce alte comportamente face elevul chiar înainte să realizeze comportamentul ţintă? 

- Cînd, unde, cu cine şi în ce circumstanţe este cel mai puţin probabil să apară comportamentul ţintă? 

Concluzie: Antecedentele reprezintă stimuli, evenimente, circumstanţe care preced 

comportamentul imediat înainte de apariţia lui.  

Antecedentele indică circumstanţele în care apariţia comportamentului a fost întărită, adică 

urmată de consecinţe imediate pozitive. De aceea, prezenţa antecedentelor creşte probabilitatea 

reapariţiei comportamentului, pentru că sunt anticipate consecinţele pozitive. În aceste situaţii 

spunem că, comportamentul este sub controlul stimulilor, adică este mai probabil să apară în 

anumite circumstanţe şi mai puţin probabil să apară în alte circumstanţe. 

Ca urmare, o metodă de reducere sau eliminare a unui comportament, precum şi de prevenire 

a apariţiei lui este modificarea antecedentelor. Această metodă de management comportamental 

se numeşte metoda de control a stimulilor. 

Regulile clasei reprezintă o metodă de control a stimulilor. Se stabileşte în prealabil care este 

contextul (care sunt condiţiile) pentru a obţine anumite consecinţe plăcute şi a evita altele 

neplăcute. 

Beneficii aduse de cunoaşterea funcţiei comportamentelor 

pentru managementul clasei 

Antecedentele indică circumstanţele în care apariţia comportamentului a fost întărită, adică urmată de 

consecinţe imediate pozitive. 

Un comportament continuă să apară în situaţiile în care a fost întărit în trecut, şi nu mai apare în situaţiile 

în care nu a fost întărit în trecut. 

Modificarea antecedentelor (metoda de control a stimulilor) scade probabilitatea apariţiei 

comportamentului nedezirabil. 

Metode indirecte de realizare a analizei funcţionale: 

Metodele indirecte se bazează pe interviul structurat cu alţi profesori, părinţi sau cu elevul. 

Acest interviu are ca scop obţinerea de informaţii despre ceea ce face mai probabilă apariţia 

comportamentului precum şi despre efectele pe care comportamentul 

le are, odată realizat 

Întrebări care pot fi adresate adulţilor: 

- În ce contexte observaţi apariţia comportamentului? 

- Există contexte sau situaţii în care comportamentul nu apare? 

- Cine este prezent atunci când apare comportamentul? 

- Ce interacţiuni sau activităţi au loc chiar înainte să apară comportamentul? 

- Ce se întâmplă imediat după ce apare comportamentul? Ce efecte are comportamentul? 

- Puteţi numi un comportament adecvat care îl poate înlocui pe cel problematic în acest context specific? 

Interviul cu elevul este util pentru a identifica cum percepe el situaţia şi ce anume l-a făcut să 

reacţioneze în modul în care a făcut-o. 

Întrebări care pot fi adresate elevului: 

- Ce s-a întâmplat (interacţiuni sau activităţi) chiar înainte să apară 

comportamentul ţintă? 

- La ce anume te gândeai chiar înainte să faci comportamentul ţintă? 

- Cum te simţi în timp ce faci comportamentul ţintă? 

- Cum te simţi imediat după ce faci comportamentul ţintă? 

- Ce observi că se întâmplă imediat după ce faci comportamentul ţintă? 

- În ce fel te ajută să faci acest comportament ? 
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Se recomandă ca procesul de colectare a datelor pentru analiza funcţională să se realizeze în 

mai multe contexte pentru o mai mare validitate a datelor. 

Exemplu: 

- Comportamentul ţintă să fie analizat în diferite contexte: în clasă, în curtea şcolii, pe 

coridoare etc.; 

- Comportamentul ţintă să fie analizat în timpul unor activităţi diferite: individuale, de grup, 

frontale; 

- Părinţii şi alţi profesori sau adulţi implicaţi în creşterea şi educarea copilului să fie 

intervievaţi în legătură cu comportamentul ţintă. 

Instrumente utilizate pentru a identifica funcţia unui comportament 

Fişă de observaţie ABC 

Exemplu completat 
Numele elevei / elevului: Laura                                 Data observaţiei: 10/5 

Observator: D-na X                                              Ora: 9:40-9:55 a.m. 

Activitate: comportament problematic pe terenul de joacă 

Antecedente Comportament Consecinţă 

Laura se alătură unui grup de 

patru fete care se joacă cu 

mingea. 

Laura aşteaptă ca mingea 

 

 

Laura strigă: “Aruncaţi 

mingea către mine!” 

Fetele îi aruncă mingea, ea o 

scapă, o altă fată,  

Ana, o prinde şi o aruncă către 

Nicoleta. 

Mingea este aruncată către 

Andreea din nou. 

Laura strigă: “Am zis s-o arunci 

către mine, 

nesimţito!” 

Andreea plânge. Laura ia 

mingea. 

Andreea se îndepărtează cu 

mingea. 

Laura aleargă după ea, o loveşte 

şi îi spune: 

“Dă-mi-o mie, fir-ar să 

fie!” 

 

 

Fişă de observaţie ABC 

Numele elevei / elevului:                                                   Data observaţiei: 

Observator:                                                                              Ora: 

Activitate: 

Antecedente Comportament Consecinţă 

 

 

 

Chestionar privind comportamentul problematic 

Elev ………………….. Clasa…………………….. Sex: F/M 

Profesor………………….. Şcoala………………………….. 

Telefon ………………………… Data ……………………….. 

Comportamentul elevului: vă rugăm descrieţi pe scurt comportamentul problematic. 

Indicaţii: Avînd în minte un episod tipic al comportamentului problematic, alegeţi frecvenţa 

pentru care fiecare dintre afirmaţiile de mai jos este adevărată. Analiza situaţiilor celor mai 

frecvente este o informaţie utilă pentru a putea identifica funcţia comportamentului problematic. 
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se menţine cînd 

solicitaţi elevul să 

realizeze o sarcină? 

2. Cînd comportamentul 

Problematic apare, îl 

redirecţionaţi pe elev 

către sarcină şi 

respectarea regulilor? 

0 1 2 3 4 5 6 

3. În contextul unui 

conflict cu 

colegii, dacă elevul 

manifestă 

comportamentul 

problematic, 

ceilalţi colegi îl lasă 

în pace? 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Atunci cînd apare 

comportamentul 

problematic, 

colegii rîd sau 

reacţionează 

verbal? 

0 1 2 3 4 5 6 

5. Comportamentul 

problematic 

apare cu precădere 

după un conflict în 

afara clasei? 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Comportamentul 

problematic 

apare pentru a vă 

atrage atenţia 

atunci cînd lucraţi cu 

alţi elevi? 

0 1 2 3 4 5 6 

7. Comportamentul 

problematic 

apare în prezenţa 

anumitor colegi 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Este probabil ca un 

comportament 

problematic să 

continue de-a lungul 

zilei după 

un episod precedent? 

0 1 2 3 4 5 6 

9. Comportamentul 

problematic 

apare în timpul unor 

activităţi 

specifice de învăţare? 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Comportamentul 

problematic 

dispare atunci cînd 

colegii nu 

mai interacţionează cu 

elevul în 

cauză? 

0 1 2 3 4 5 6 
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11. Comportamentul 

problematic 

dispare atunci cînd 

colegii 

interacţionează cu alţi 

elevi? 

0 1 2 3 4 5 6 

12 Dacă elevul manifestă 

comportamentul 

problematic, îi 

acordaţi atenţie 

personală pentru 

a-l recentra pe 

rezolvarea 

sarcinii? 

0 1 2 3 4 5 6 

13 Elevul încetează să 

manifeste 

comportamentul 

problematic 

dacă nu i se mai 

solicită nimic 

sau dacă i se permite 

să renunţe 

la activitatea de 

învăţare? 

0 1 2 3 4 5 6 

14 Atunci cînd elevul 

manifestă 

comportamentul 

problematic, 

colegii încetează să 

interacţioneze 

cu el? 

0 1 2 3 4 5 6 

15 Este probabil ca un 

comportament 

problematic să 

apară după activităţi 

neplanificate la clasă 

sau devieri 

de la rutina clasei? 

0 1 2 3 4 5 6 

Metode de modificare a comportamentelor problematice 

Modificările comportamentale constau într-un set de procedee rezultate din cercetări 

experimentale în domeniul învăţării comportamentului. Asumpţia de bază este că, atâta timp cât 

un comportament poate fi învăţat, în egală măsură el poate fi şi dezvăţat, utilizând metode 

psihologice(orice învăţ are şi dezvăţ). 

Fiecare comportament are anumite antecedente şi anumite consecinţe. Fără să nege 

importanţa acestora, modificările comportamentale se centrează mai ales pe comportamentul 

curent (direct observabil şi măsurabil), nu doar pentru că adesea el este de “neacceptat”, dar şi 

pentru că el reprezintă singurul segment din comportamentul trecut – prezent – viitor asupra cărora 

putem acţiona, care ne este la îndemână. Nu putem şterge episodul morţii unei persoane dragi sau 

episodul în care am fost muşcaţi de un câine, dar putem acţiona asupra stării depresive prezente 

sau asupra fricii faţă de câini. 

Unele comportamente problematice solicită o intervenţie imediată datorită pericolului pe 

care îl constituie pentru copil. Alte comportamente problematice necesită o abordare consistentă 

pe termen lung. Comportamentele problematice care se asociază cu stări emoţionale foarte intense 
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din partea elevului sau a profesorului (îngrijorare, furie, dezamăgire etc.) este recomandabil să fie 

gestionate după o pauză de reglare a emoţiilor. 

După realizarea analizei funcţionale a comportamentului, formularea ipotezei explicative şi 

a obiectivelor de intervenţie, putem alege metodele de modificare a comportamentelor 

problematice care sunt adecvate. 

Tabelul de mai jos prezintă metodele utilizate cel mai frecvent în funcţie de cauzele 

comportamentului: Întărirea; Întărirea diferenţiată; Extincţia; Consecinţele logice şi 

naturale; Regulile clasei. 
Metode de modificare a comportamentelor: 

 Deficit de abilitate Deficit de performare 

A obţine ceva Dezvoltarea abilităţii lipsă şi 

regulile clasei până la 

dezvoltarea ei. 

Întărirea utilizării noii abilităţi şi 

a celor mai mici progrese. 

Extincţie pentru beneficii cînd 

se aplică comportamentul 

nedezirabil 

Extincţie şi întărirea 

diferenţiată. 

Se întăreşte comportamentul 

dezirabil, nu şi cei nedezirabil. 

Se întăreşte pozitiv 

absenţa 

comportamentului 

nedezirabil. 

A evita ceva Dezvoltarea abilităţii lipsă şi 

regulile 

clasei până la dezvoltarea ei. 

Întărirea utilizării noii abilităţi şi 

a 

celor mai mici progrese. 

Extincţie şi întărire 

diferenţiată. 

Regulile clasei. 

Întărirea pozitivă. Eliminarea comportamentelor nedezirabile fără a avea o strategie de a 

încuraja comportamentele dezirabile nu este eficientă. Cea mai importantă parte a procesului de 

disciplinare o constituie asistarea elevului în achiziţionarea comportamentelor dezirabile, în 

formarea de relaţii sociale pozitive şi dezvoltarea simţului răspunderii şi al auto-disciplinei. 

Comportamentele valorizate de profesor trebuie identificate şi comunicate elevilor în mod 

specific; elevii au nevoie să afle ce se aşteaptă în mod specific de la ei şi să înţeleagă de ce. 

Multe din comportamentele dezirabile se dezvoltă în mod natural o dată cu înaintarea în 

vârstă. În acest caz rolul adultului este de a le observa şi a le susţine / rafina. Alte comportamente 

nu fac parte din repertoriul natural al copilului şi este important să fie dezvoltate de către adult 

prin metode specifice: a împărţi cu alţii ceea ce ai, bunele maniere, comportamentele empatice, 

abilităţile de a studia, amînarea gratificării etc. 

Folosim întărirea pozitivă în mod natural în diferite contexte de viaţă. Exemplu: Lăudăm 

modul cum a gătit cineva şi observăm că suntem invitaţi din nou la masă de către acea persoană. 

Uneori întărim pozitiv fără să vrem comportamente nedorite: cumpărăm jucăria pentru care 

copilul face o criză de plîns în magazin... şi acelaşi comportament apare şi data următoare cînd 

intrăm în magazinul cu jucării. Este important să învăţăm să folosim această metodă la îndemînă 

în educarea comportamentelor disciplinate la elevi. 

Tabel. 5 reguli de folosire a întăririlor pozitive 

1. Să aplicăm consistent întăriri pozitive, de fiecare dată cînd apare 

comportamentul, măcar în etapa de învăţare (cînd copilul achiziţionează un nou comportament). 

2. Să utilizăm întăriri prin raportare la un comportament ţintă. Întăririle sunt contingente cu 

comportamentul pentru care sunt oferite – elevului i se explică pentru ce primeşte întărirea şi i se oferă 

doar după ce a făcut comportamentul (nu înainte de a face comportamentul sau în alte condiţii 

independente de comportament). 

3. Să oferim întăriri imediat – la 3-5 secunde după ce comportamentul a apărut, pentru a fi eficiente. 

O pauză mai mare de 30 de secunde le face nefolositoare, le scade foarte mult eficienţa. 
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4. Să utilizăm o gamă largă de întăriri. Dacă o întărire este folosită prea mult apare saţietatea. În timp, 

folosirea repetată a unei întăriri poate fi prea mult şi îşi pierde valoarea de întărire. Un stimul (activitate, 

obiect) îşi pierde 

valoarea de întărire dacă elevul a avut acces substanţial sau a primit deja o 

cantitate substanţială din acel stimul. 

Exemplu: Un film pe care tocmai l-am văzut sau pe care l-am văzut de mai multe ori îşi pierde valoarea 

de întărire pentru noi, chiar dacă este filmul nostru preferat. Analog, mersul cu bicicleta îşi va pierde 

valoarea de întărire dacă i s-a oferit copilului succesiv această întărire, deoarece apare efectul de 

saţietate. 

5. Să ne asigurăm că elevul nu obţine întăririle şi prin alte comportamente decît cele pe care le 

vizăm noi. Dacă elevul are acces la întărirea pe care noi o oferim şi prin alte comportamente decât cel 

vizat de noi, atunci efectul ei asupra comportamentului poate scădea. Folosiţi o varietate de întăriri şi 

asiguraţi-vă că elevul nu are acces la acestea prin alte mijloace decât făcând comportamentul cerut. 

Recomandări pentru folosirea întăririlor: 

- Folosiţi numele propriu al elevului când apreciaţi un comportament al său; această asociere 

contribuie la dezvoltarea stimei de sine a elevului. 

- Fiţi sincer – o apreciere “artificială” poate face mai mult rău decât bine. 

- Folosiţi întăriri care au această valoare pentru persoana căreia i le oferiţi. Nu orice elev va 

menţine un comportament pozitiv dacă îl lăudăm sau îi oferim 10 minute de timp liber. La fiecare 

persoană funcţionează alte întăriri. 

- Este foarte important să întărim progresul elevului! Chiar dacă ne-am propus ca un elev să 

intre în clasă de fiecare dată la sunetul clopoţelului, trebuie să întărim acest comportament când 

apare, chiar dacă nu apare de fiecare dată (elevul mai întârzie uneori). Dacă aşteptăm să ne 

îndeplinim obiectivul 100% imediat, este posibil să avem rezultate contrare. 

- Folosiţi întăririle sau laudele doar cu acest scop, nu le folosiţi ca metodă de a atrage atenţia 

elevului că nu a făcut lucrul care i s-a comunicat că se doreşte de la el. Acest mod de a atrage 

atenţia este ironic şi afectează stima de sine a elevului şi relaţia noastră cu el. Atunci când dorim 

atragerea atenţiei este mai eficient să comunicăm acest lucru direct: “Am observat că nu ai 

finalizat... că nu ai făcut. Apucă-te de asta acum” 

Cum găsim întăririle? 

Cum? Putem să fim atenţi la: 

Întrebând elevii: ce îşi doresc; ce le place 

privind activitatea la şcoală; care sunt activităţile 

preferate în timpul liber; în ce direcţie ar vrea să 

se dezvolte profesional; ce ar alege între mai 

multe activităţi; 

A vorbi cu elevii despre lucrurile care îi 

interesează este de cele mai multe ori o întărire. 

Făcând un astfel de lucru putem afla care sunt 

mijloacele pe care le avem la dispoziţie pentru a 

le oferi întăriri. 

Înainte de a întreba elevii ce îşi doresc trebuie 

ştiut faptul că există 2 probleme care pot apărea 

într-o astfel de situaţie: 

- copiii nu ştiu de fiecare dată ce consecinţe le 

sporesc comportamentele (s-ar putea ca unii elevi 

să afirme că notele sau bunurile (telefon etc.) sunt 

principalul întăritor, dar în practică să se observe 

că aprecierea este cea care le menţine sau 

dezvoltă comportamentul) ; 

- de multe ori elevii nu spun care le sunt întăririle 

(dacă se tem să fie ridiculizaţi, atunci ei nu vor 

spune care sunt lucrurile care le fac plăcere). 
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Observând elevii: ce aleg; ce preferă să facă; în 

ce activităţi se simt confortabil; ce evită / amînă; 

ce întăriri aplică ei altora, ce apreciază la alţii; 

Observarea comportamentelor este o cale de a 

descoperi întăririle eficiente. 

Observarea se poate realiza foarte uşor în cazurile 

în care elevii au de ales între mai multe sarcini. 

Dacă ei aleg să vorbească cu un coleg în loc să 

realizeze o altă activitate, alegerea lor ne arată 

care este modul preferat de a desfăşura o 

activitate. În această situaţie învăţătorul poate 

oferi activitatea în echipă ca întărire pentru 

realizarea acelor sarcini mai puţin plăcute pentru 

elevi. 

Ex. “Nu mai vorbi şi treci la muncă” poate fi 

utilizată ca “Atunci când termini poţi lua o scurtă 

pauză.” Sau 

“După ce termini partea de documentare, poţi 

trece la exerciţiul în echipă.” 

Tipuri de întăriri: 

Întăririle sunt de mai multe tipuri. Se recomandă ca unele comportamentele dorite ale 

copiilor să fie puse sub controlul întăririlor naturale, adică însăşi realizarea comportamentului să 

producă un efect dorit de elev. 

Întăriri 

primare 

Biologice Stimuli cu importanţă biologică: aer apa, hrană, somn, 

căldură, stimulare sexuală 

Întăriri 

Secundare 

 

 

 

 

 

 

 

Naturale - Efecte dorite, produse de comportament în mediu: apăs tasta 

– apare litera pe ecran închid geamul – nu mai intră frigul 

termin sarcina – am timp liber 

Sociale 

Simbolice 

Verbale 

Nonverbale 

Concrete, 

tangibile 

 

- Obiect care indică simbolic valorizarea celui ce-l primeşte: - 

diplome, trofee, medalii. 

- Cuvinte de valorizare: bravo, super, minunat. 

- Gesturi: îmbrăţişări, bătaie pe umăr, zâmbet. 

- Obiecte cu o anumita valoare economică: căni, tricouri, 

excursii. 

Exerciţiu: 

Completaţi lista de mai jos şi cu alte întăriri posibile pe care le puteţi aplica în clasa de elevi 

pentru a creşte frecvenţa comportamentelor dorite. 

Tipuri de întăriri: 

Sociale 

- Să primeşti aprecieri verbale; 

- Să-ţi prezinţi rezultatele în faţa profesorului sau a colegilor; 

- Să petreci timp cu învăţătorul / profesorul; 

- Să primeşti scrisori de apreciere; 

- Să apară un articol cu fotografie despre tine / realizările tale în newsletter-ul / revista şcolii; 

- Să petreci timp vorbind cu colegii sau profesorul despre evenimente familiale (aniversări, 

realizări etc.); 

- Să ţi se ceară opinia; 

- Familia ta să primească o scrisoare din partea şcolii despre realizările tale; 

Legate de sarcinile de şcoală 

- Să fii liderul unui grup; 

- Să primeşti noi responsabilităţi; 

- Să fii însărcinat cu rezolvarea unei anumite situaţii; 

- Să alegi anumite sarcini care îţi fac plăcere; 

- Să conduci o oră de curs în locul profesorului sau învăţătorului; 

- Să ai oportunitatea de a fixa / decide scopuri / obiective; 
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- Să asişti în implementarea unor sugestii de îmbunătăţire; 

- Să îţi ceară colegii sau profesorul sfaturi şi sugestii; 

Concrete 

- Timp liber pentru diverse activităţi personale; 

- Tricouri, şepci, alte materiale, oferite cu ocazia unor evenimente speciale; 

- Diplome şi trofee oferite în evenimente speciale; 

- Petreceri; 

- Pauze mai lungi; 

Întăriri vs. Recompense 

Sunt momente în care, în ciuda aplicării corecte a întăririlor, acestea nu funcţionează. Unul 

din motivele pentru care nu apare modificarea comportamentală dorită este faptul că noi oferim 

recompense, şi nu aplicăm întăriri. 

Tabel. Diferenţe între intărirea pozitivă şi recompensă 

Intărirea pozitivă nu înseamnă recompensă. 

Intărirea pozitivă Recompensa 

Este asociată clar cu un 

comportament 

Este asociată de obicei cu un rezultat pentru mcare 

elevul a făcut mai multe comportamente (nu ştim 

dacă toate dezirabile). 

Exemplu: Il lăudăm pentru că şi-a făcut tema, pe 

care de fapt a copiat-o de la colegi in pauză 

Intervine in timp ce sau imediat după ce elevul face 

comportamentul 

dezirabil. 

Intervine după o perioadă, cand se pot vedea 

rezultatele; timp in care nu ştim ce alte 

comportamente a mai făcut copilul 

Copilul invaţă un mesaj de schimbare Copilul mai doreşte recompense. 

Motivează elevul să continue 

comportamentul 

Demotivează pe ceilalţi elevi care nu primesc 

recompense 

Avem resurse nelimitate de intăriri pozitive 

(activităţi, cuvinte, zambet, 

puncte, atenţie, recunoaştere etc.). 

Resursele sunt limitate şi poate apărea competiţia 

neproductivă intre elevi. 

Exemplu: Para, competiţie pentru valorizare din 

partea profesorului, nu pentru progrese in invăţare 

Menţine comportamentul Nu are numaidecat efectul de a menţine 

comportamentul dorit, ci comportamentele care au 

dus la obţinerea rezultatului (unele dintre ele 

nedezirabile 

Tabel. Comparaţie între metode punitive de disciplinare şi întăririle pozitive 

Metode punitive Disciplinare pozitivă 

Stopează rapid comportamentul Stoparea comportamentului se realizează în timp. 

Oferă o stare de uşurare (= întărire 

pozitivă) celui care le aplică. 

Necesită efort şi nu oferă imediat întăriri pozitive 

celui care le aplică. 

Îl învaţă pe elev (şi pe ceilalţi elevi) ce să nu facă. Îl învaţă pe elev (şi pe ceilalţi elevi) ce să facă. 

Scad stima de sine a elevilor. Dezvoltă stima de sine a elevilor. 

Deteriorează atitudinea elevului faţă 

de şcoală. 

Formează atitudini pozitive ale elevilor faţă de 

şcoală. 

Sunt urmate de demotivare (neimplicare în sarcini, 

întarzieri, amanări, absenţe, abandon şcolar). 

Creează un mediu pozitiv de învăţare. 

Îl învaţă pe elev să rezolve probleme 

într-un mod punitiv. 

Îl învaţă pe elev să recunoască şi să 

aprecieze aspectele pozitive; îl învaţă autodisciplina. 

Deteriorează relaţia profesor – elev Creează o relaţie de încredere şi respect între 

profesor şi elev. 

De ce nu folosim mai des întărirea pozitivă? 
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La fiecare item, găsiţi mai jos modul alternativ de a privi lucrurile. 

- Credem că este normal şi de la sine inţeles ca elevii să facă anumite comportamente 

dezirabile, că este datoria lor şi ca urmare nu considerăm că e necesar să oferim intăriri cand 

aceste comportamente apar. 

Este obiectivul profesorului să inveţe elevul ce este bine, dezirabil să facă. De asemenea, 

este obiectivul profesorului să dezvolte autodisciplina şi simţul răspunderii la elevi. In multe 

situaţii, elevii nu ştiu / nu inţeleg ce este bine să facă sau ce inseamnă un comportament potrivit. 

- Suntem obişnuiţi să remarcăm şi să scoatem in evidenţă doar ceea ce nu merge bine; 

greşelile ne atrag atenţia pentru că dorim să le corectăm. Faptul că aşa stau lucrurile in mod 

obişnuit nu inseamnă că aşa este cel mai eficient. Funcţionăm şi in aceste condiţii, dar intărirea 

pozitivă ne ajută să funcţionăm mai bine şi să corectăm greşelile. 

- Ne temem că intărirea aspectelor pozitive ne va scădea autoritatea. Autoritatea scade 

cand suntem inconsistenţi (nu aplicăm o regulă stabilită de fiecare dată, cand pedepsim şi astfel 

inlocuim increderea elevilor cu frica, sau cand pedepsim şi apoi elevul găseşte tot felul de 

comportamente pentru a evita pedeapsa de care noi nu ne dăm seama…) 

- Ne temem că elevii “şi-o iau în cap” şi nu mai respectă regulile. 

Dacă intărirea pozitivă este folosită corect, ea transmite mesajul că este bine să faci 

comportamentele cerute. Este important ca aplicarea regulilor să fie fermă: dacă elevul a respectat 

regula este apreciat (primeşte intăriri pozitive), dacă nu respectă regula, işi asumă consecinţele 

stabilite impreună. Elevii “şi-o iau in cap” cand de exemplu uneori nerespectarea unei reguli este 

trecută cu vederea. Cand aplicarea consecinţelor pozitive sau negative nu este fermă şi 

consecventă, elevii invaţă că mediul este impredictibil şi nu depinde de comportamentele lor, şi 

atunci “şi-o iau in cap”. 

Activitate: La următoarea lucrare de control pe care o daţi elevilor, subliniaţi şi ceea ce au 

scris bine elevii (cu o altă culoare decat roşu). Adăugaţi un mesaj / comentariu scurt despre 

răspunsurile bune date de elev in lucrare. 

Extincţia. Metoda extincţiei porneşte de la principiul că, dacă am identificat ce intărire 

menţine un comportament, lipsa acesteia va avea ca rezultat diminuarea sau stoparea 

comportamentului. Ca metodă de disciplinare, extincţia presupune retragerea intăririlor care 

menţin comportamentul problematic. 

Extincţia este una din primele metode pe care le putem folosi cand dorim să modificăm un 

comportament nedorit. De multe ori, analiza funcţională a comportamentului ne arată că insuşi 

adultul oferă fără să vrea intăririle care menţin comportamentul problematic. 
De exemplu: cînd copilul plange şi se tranteşte pe jos in magazinul cu jucării, in cele din urmă 

părintele cumpără jucăria dorită, chiar dacă iniţial refuzase. Copilul invaţă că tot ceea ce trebuie să facă 

pentru a obţine şi data următoare jucăria este să plangă şi să se trantească pe jos. 

George plange cand trebuie să plece la şcoală. Părinţii se ingrijorează, se impacientează in jurul 

lui şi incep să negocieze plecarea la şcoală. 

În clasă, profesorul opreşte lecţia pentru a repeta instrucţiunile, a negocia cu elevul care refuză să 

facă o sarcină, oferindu-i atenţia de care elevul are nevoie şi a invăţat că o poate obţine astfel 

Paşii necesari cand folosim extincţia: 

1. Înainte de folosirea acestei metode, realizăm analiza funcţională a comportamentului 

pentru a ne asigura că am identificat intărirea care menţine comportamentul. Este foarte important 

ca acest prim pas să fie realizat foarte specific: ce comportamente fac cei din jurul copilului 

(profesorul sau elevii), imediat după sau chiar in timp ce apare comportamentul problematic şi îl 

menţin. 
De exemplu: de fiecare dată cand un elev spune cuvinte indecente, invăţătorul opreşte lecţia, se uită 

la elev, se incruntă, ii spune să inceteze, repetă instrucţiunile etc. Ceilalţi colegi rîd, se inghiontesc, se uită 

la elevul respectiv etc. Toate aceste comportamente oferă atenţia pe care o caută elevul, iar 

comportamentul lui se va repeta pentru a obţine acelaşi efect. 

2. Eliminarea intăririi de fiecare dată cand apare comportamentul problematic. O dată ce 

ştim ce comportamente proprii reprezintă intăriri pentru acel comportament, în acel context, este 

important să ne reţinem in a le mai face atunci cînd copilul face comportamentul problematic. De 
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reţinut că acelaşi comportament este intărit de lucruri diferite in contexte diferite. Un elev poate 

avea comportamente agresive la anumite ore pentru a evita sarcinile date de profesori, iar la altele 

pentru a obţine integrarea intr-un grup popular in şcoală. 

Întăririle în aceste cazuri sunt diferite, sunt oferite de diferite persoane, şipentru a aplica 

extincţia este important să identificăm şi să eliminăm intăririle care funcţionează in contextul pe 

care ni l-am propus. 

3. Intărirea comportamentului alternativ (vezi intărirea diferenţiată). Este important să 

oferim intărirea de care are nevoie copilul dar in alte situaţii – adică atunci cand face 

comportamente dorite, astfel incat elevul să inveţe mesajul că doar atunci poate obţine beneficiile 

de care are nevoie. 

4. Măsurarea comportamentului problematic inainte şi după aplicarea extincţiei pentru a 

vedea dacă metoda a dat rezultate. Acest pas este important pentru a verifica dacă am determinat 

specific intărirea care trebuie eliminată şi dacă am aplicat corect metoda (de fiecare dată cand 

apare comportamentul problematic). 

Posibile erori în aplicarea extincţiei: 
Exemplul 1: Un profesor doreşte să folosească extincţia pentru a elimina comportamentul 

problematic al Cameliei, de a vorbi cu vecinul de bancă la lucrare. De aceea profesorul incearcă să ignore 

acest comportament atunci cand il observă, considerand că astfel el se va reduce treptat. In această situaţie 

insă, intărirea care menţine comportamentul Cameliei nu este atenţia profesorului, de aceea eliminarea 

acesteia nu va produce nici o modificare in comportament. 

Eroarea produsă in acest exemplu se referă la identificarea incorectă a intăririi şi retragerea 

unui comportament al adultului care de fapt nu este o intărire pentru comportamentul problematic. 

O eroare frecvent intalnită este confundarea extincţiei cu ignorarea comportamentului 

problematic. Ignorarea este intr-adevăr o metodă de extincţie dar doar in situaţia in care intărirea 

comportamentului problematic este atenţia adultului. 

Deşi foarte frecvent intărirea este intr-adevăr una socială – atenţia adultului, nu in toate 

cazurile este aşa. 
Exemplul 2: La lucrarea de matematică Lucian incepe să plangă, pentru a evita sarcina. 

Invăţătoarea uneori il potoleşte explicandu-i incă o dată instrucţiunile, alteori dandu-i o sarcină mai 

uşoară de făcut. In cea de-a doua situaţie, evitarea sarcinii este menţinută dacă Lucian primeşte un 

exerciţiu mai uşor. Chiar dacă a intenţionat să retragă intărirea (= posibilitatea de a evitasarcina), 

invăţătoarea nu a aplicat decat in prima situaţie metoda extincţiei ( = a explicat incă o dată instrucţiunile). 

Eroarea produsă în acest exemplu este faptul că extincţia nu a fost aplicată de fiecare dată 

cand apare comportamentul problematic. Dacă uneori se păstrează totuşiintărirea pozitivă pentru 

comportamentul problematic, elevul invaţă că poate obţine evitarea sarcinii şi extincţia nu 

funcţionează. 

Cînd nu putem aplica extincţia: 

■Cînd comportamentul problematic nu este intărit de factori in controlul nostru. Unele 

comportamente ale elevului sunt intărite din alte surse – colegi, alte persoane aflate in clasă sau 

sunt autointărite. În aceste cazuri este important să folosim alte metode de reducere a 

comportamentului nedorit. 

■Cînd comportamentul problematic reprezintă un pericol pentru persoana in cauză sau 

pentru ceilalţi – de exemplu in cazul comportamentelor agresive severe care sunt intărite de atenţia 

adultului, nu putem ignora comportamentul. 

■Cînd nu putem asigura aplicarea consecventa a metodei – alţi adulţi intăresc 

comportamentul pe care dv. incercaţi să-l eliminaţi – de exemplu un alt profesor care asistă la oră 

oferă atenţia elevului in timp ce acesta face un comportament pe care dv. incercaţi să-l ignoraţi. 

Escaladarea comportamentului problematic 

Folosirea extincţiei este de obicei urmată de o creştere a frecvenţei sau intensităţii 

comportamentului problematic. 

Exemplu: Elevul care spune cuvinte indecente in clasă şi nu mai primeşte atenţia 

profesorului va incepe să spună mai multe astfel de cuvinte in prima fază. De asemenea este posibil 

să apară o reacţie emoţională a copilului (se supără, plange) sau un nou comportament 
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problematic care are aceeaşi funcţie (rade tare, inghionteşte colegul, se ridică din bancă - prin 

care incearcă să obţină tot atenţia, in acest exemplu). Acest efect este de aşteptat şi semnalizează 

faptul că metoda funcţionează. El ne arată că intr-adevăr aceasta este intărirea care menţinea 

comportamentul şi tot ce trebuie să facem este să menţinem metoda extincţiei. Această fază de 

escaladare vine din incercarea elevului de a obţine totuşi intărirea. In scurt timp, dacă continuăm 

să reţinem comportamentele care ii ofereau elevului atenţia dorită, el va renunţa să mai repete 

comportamentul. 

Întărirea diferenţiată 

Intărirea diferenţiată este o metodă de management comportamental folosită pentru a creşte 

frecvenţa comportamentelor dezirabile şi pentru a reduce frecvenţa comportamentelor 

nedezirabile. Comportamentul dorit este intărit de fiecare dată cand el apare. Intărirea sistematică 

creşte probabilitatea ca respectivul comportament să apară in viitor. In acelaşi timp orice 

comportament nedorit care interferează cu comportamentul dorit nu este intărit. Lipsa acordării 

intăririlor scade probabilitatea apariţiei viitoare a comportamentului nedorit. Această metodă 

combină acordarea intăririlor (pentru comportamentul dorit) cu retragerea intăririlor sau extincţia 

(pentru comportamentele nedorite). De aceea poartă denumirea de intărire diferenţiată. 

De exemplu, cand doamna invăţătoare se adresează frontal tuturor copiilor, Ionuţ se agită in 

bancă şi vorbeşte neintrebat. Acest comportament este un comportament nedorit care deranjează 

intreaga oră. Doamna invăţătoare doreşte să reducă apariţia acestui comportament şi să crească 

frecvenţa comportamentului de ridicare a mainii pentru a se inscrie la răspuns. Ca urmare, doamna 

invăţătoare va intări la Ionuţ comportamentul de ridicare a mainii şi va retrage intăririle pentru 

comportamentele nedezirabile. Pentru această situaţie orientarea atenţiei şi numirea pentru a 

răspunde reprezintă o intărire pentru comportamentele nedorite ale elevului (funcţia 

comportamentelor este de a atrage atenţia adultului). Aplicarea intăririi diferenţiate in acest caz va 

consta in orientarea atenţiei spre Ionuţ şi numirea lui să răspundă atunci cand apare 

comportamentul dorit (ridică mana) şi retragerea acestor intăriri (extincţia) pentru 

comportamentele nedorite (se agită in bancă, vorbeşte neintrebat) care interferează cu 

comportamentul dorit. 

Condiţii de aplicare a întăririi diferenţiate: 

1. Intărirea diferenţiată se poate aplica doar in situaţia in care comportamentul dezirabil 

apare ocazional; pentru situaţiile in care acest comportament nu apare deloc, intărirea diferenţiată 

nu poate fi aplicată. Este necesară prezenţa comportamentului dezirabil intre comportamentele 

copilului. 

2. Aplicarea intăririlor pentru comportamentuldezirabil trebuie să urmeze imediat apariţia 

comportamentului. 

3. Este necesară identificarea şi definirea comportamentelor nedezirabile, precum şi a 

intăririlor lor. Se recomandă ca intăririle pentru aceste comportamente să fie eliminate complet. 

Dacă acest lucru nu este posibil, este necesar ca intăririle să fie minimizate cat mai mult posibil, 

pentru ca comportamentul dorit să primească mai multe beneficii decat cele nedorite. 

O formă specială a intăririi diferenţiate o reprezintă intărirea diferenţiată pentru absenţa 

comportamentului problematic. Această metodă constă in aplicarea intăririi pentru perioade de 

timp prestabilite, in care comportamentul problematic lipseşte. De exemplu, dacă comportamentul 

problematic pe care dorim să il reducem este stropitul cu apă in pauze, elevul respectiv, va primi 

intăriri pentru fiecare pauză in care acest comportament problematic a fost absent; adică se 

intăreşte lipsa sau absenţa comportamentului problematic. Este important ca elevii să cunoască 

faptul că sunt monitorizaţi in cadrul unui plan de intervenţie comportamentală, care este scopul 

aplicării intăririlor şi ce se aşteaptă de la ei. 

Consecinţele logice şi naturale 

Dacă analizăm activitatea noastră dezi cu zi cu elevii, putem identifica multe comportamente 

nedezirabile care nu pot fi reduse la nivele acceptabile sau eliminate folosind in mod exclusiv 

consecinţele pozitive sau intăririle, deşi acestea oferă un ajutor esenţial de fiecare dată şi trebuie 

să fie cuprinse in orice plan de modificare comportamentală. De multe ori intalnim situaţii in care 
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metodele de modificare comportamentală bazate pe folosirea consecinţelor pozitive (oferirea lor 

sau neoferirea lor) sunt insuficiente pentru a soluţiona problemele reale cu care ne confruntăm. 

Cele mai eficiente strategii de management comportamental al clasei includ in mod 

echilibrat metode de interacţiune şi comunicare preventive (stabilirea de reguli), metode de 

gestionare a consecinţelor pozitive şi metode de gestionare a consecinţelor logice şi naturale. Toate 

aceste metode impreună sunt la dispoziţia noastră pentru a-i invăţa pe elevi să aleagă, să rezolve 

probleme, să ia decizii şi să işi asume responsabilitatea actelor lor. 

Consecinţele naturale  

Sunt consecinţe care apar ca o urmare firească a unui comportament. Ele nu sunt planificate 

sau controlate.  

Exemplu: Dacă te aşezi in bancă pe locul altcuiva, apare ca şi consecinţa naturală 

exprimarea nemulţumirii unui coleg sau o vedere mai puţin bună la tablă. Ca urmare a apariţiei 

acestor consecinţe, comportamentul se modifică (elevul işi reia locul). 

Deşi sunt foarte eficiente in modificarea comportamentuluinu putem prezice apariţia lor 

decat in unele situaţii (dacă nu mă imbrac repede, filmul va incepe inainte ca eu să ajung la 

cinema). Deoarece consecinţele naturale sunt predictibile şi constante doar pentru unele 

comportamente, face ca ele să poată fi utilizate doar pentru comportamentele care apar in acele 

situaţii. Dacă consecinţele nu sunt predictibile şi constante, contingente cu comportamentul, ele 

nu conduc la invăţare. 

Pentru situaţiile in care nu apar consecinţe naturale in mod constant şi predictibil, se 

recomandă folosirea consecinţelor logice ca metodă de modificare a comportamentelor. Spre 

deosebire de consecinţele naturale, consecinţele logice pot fi planificate sau controlate de către 

profesor astfel incat să devină predictibile şi contingente cu comportamentul. 

Consecinţele logice 

Reprezintă acţiuni sau răspunsuri care sunt aplicate ca urmare a apariţiei unui comportament 

nedezirabil. Ele au ca efect prevenirea reapariţiei acestui comportament. 

Consecinţele logice sunt diferite de pedeapsă deoarece ele au ca scop ghidarea copilului spre 

comportamentul dezirabil. Acest lucru se realizează prin construirea contextului adecvat in care 

elevul să se confrunte cu consecinţele sau efectele propriului comportament. 

Consecinţele logice reprezintă pentru copil o oportunitate de invăţare: copilul invaţă că are 

responsabilitatea comportamentului său şi control asupra lui. Aceste consecinţe se numesc logice 

deoarece ele sunt evident relaţionate cu comportamentul. 

Elevii acceptă cu uşurinţă confruntarea cu consecinţele logice cand ele sunt prezentate ca 

alegeri, opţiuni şi nu ca pedepse sau sancţiuni. Prin consecinţele logice copiii invaţă că alegerile 

lor (comportamentele pe care aleg să le facă) au consecinţe pozitive sau negative, iar ei au control 

asupra acestora prin controlul modului in care aleg. In acest fel, copiii invaţă să işi asume 

responsabilitatea propriilor acţiuni şi comportamente. 
Exemplu: După ora de pictură, Nataşa nu işi stange apa, acuarelele, colile şi celelalte lucruri pe 

care le-a folosit. Banca rămane murdară, iar ea se grăbeşte să plece in pauză impreună cu colegii. 

Profesoara o ajută să strangă şi ii reaminteşte că data viitoare va trebui să facă singură acest lucru. 

Bineinţeles, acest lucru nu se intamplă şi profesoara o ajută din nou, de mai multe ori, pană cand devine 

un obicei. Faptul că a ajutat-o să strangă a invăţat-o pe Nataşa că nu este responsabilă de comportamentul 

ei, că dacă ea nu il face este altcineva care va face. 

Ca urmare, nemulţumită de comportamentul Nataşei, profesoara o ameninţă ca dacă nu lasă 

banca aşa cum a găsit-o, curată, ii va scădea nota, sau nu o va primi la oră şi ii va trece absent 

nemotivat. Toate aceste acţiuni de ameninţare care işi propun să o facă pe Nataşa să facă curat nu 

ii modifică comportamentul. Ce se intamplă in schimb este că Nataşa vorbeşte urat despre doamna 

profesoară, intarzie la ore, varsă intenţionat culori pe podea in timpul orei şi continuă să nu işi 

strangă lucrurile la sfarşit. 

Acţiunile aplicate de profesoară ca şi consecinţă negativă (a ameninţat-o) au fost ineficiente, 

deoarece au fost nerelaţionate cu comportamentul. Ca urmare aceste consecinţe punitive nu au 

invăţat-o pe Nataşa nimic despre comportamentul ei, iar acesta nu s-a modificat. Mai mult chiar, 
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au stricat relaţia Nataşei cu doamna profesoară pentru că au fost percepute de elevă ca nedrepte, 

nefiind relaţionate cu comportamentul. 

Consecinţele logice, spre deosebirede pedepse, nu sunt folosite pentru a ameninţa sau pentru 

a intimida copilul. Ele sunt prezentate copilului ca o alegere, ca o alternativă pentru care el poate 

opta dacă doreşte. 
Exemplu: În cazul Nataşei, profesoara işi dă seama că notele mici la desen şi ameninţările nu duc 

nicăieri şi decide să aplice consecinţele logice pentru comportamentul Nataşei. Ca urmare, la inceputul 

următoarei ore de desen, profesoara o anunţă că alternativele intre care poate alege : «Nataşa, colegii 

care strang lucrurile şi curăţă banca merg in pauză şi se joacă. Dacă doreşti să mergi cu ei, e necesar să-

ţi strangi lucrurile şi să-ţi cureţi banca, aşa cum fac ei.» Cand profesoara anunţă elevii că ora s-a incheiat 

şi că este momentul să strangă lucrurile şi să cureţe, copiii incep să facă acest lucru, iar Nataşa refuză. 

Profesoară ii repetă calm alternativele pe care le are şi subliniază că este alegerea ei. Dacă alege să 

refuze, atunci alege să rămană in clasă. 

Nataşa rămane in clasă cu profesoara. La următoarea oră de desen profesoara o anunţă din nou pe 

Nataşa despre opţiunile pe care le are la finalul orei. Cand profesoara anunţă elevii că ora s-a incheiat şi 

că este momentul să strangă lucrurile şi să cureţe, Nataşa işi strange şi curăţă lucrurile ei imediat. 

Consecinţele logice au modificat comportamentul deoarece sunt relaţionate in mod logic cu 

comportamentul nedorit şi cel dorit şi ii oferă copilului decizia de a suporta consecinţele neplăcute.  

Consecinţele logice nu apar in mod natural ca urmare a comportamecomportamentului. Ele 

sunt in mod deliberat alese de către adulţi şi sunt similare cu ce i s-ar intampla unui adult intr-o 

situaţie similară.  

Pentru a invăţa pe copii responsabilitatea acţiunilor lor şi importanţa realizării 

comportamentelor şi in absenţa adultului este necesar să folosim consecinţele care sunt logice. 

Pentru ca consecinţele cu care confruntăm copilul să fie logice, ele trebuie să respecte regula celor 

3R. 

Regula celor 3R. 

Relaţionate cu 

comportamentul 

nedorit şi cu cel 

dorit. 

Consecinţele logice sunt relaţionate cu comportamentul şi cu funcţia lui. Acest 

lucru presupune ca profesorul să cunoască bine evul, funcţia comportamentului 

său intr-un anumit context şi care consecinţă ar ajuta orientarea alegerii elevului 

spre comportamentul dorit. 

Exemplu: Scoaterea elevului de la oră pentru că ii injură pe ceilalţi sau le spune 

porecle nu reprezintă o consecinţă logică, deoarece nu este relaţionată cu 

comportamentul dorit sau nedorit. O consecinţă logică ar fi să scrie un bilet sau 

o scrisoare de scuze către coleg pentru fiecare injurătură, in timpul pauzei. 

Profesorul va număra comportamentele nedorite şi va colecta biletele cand 

acestea sunt finalizate (dacă confruntarea cu consecinţele logice necesită mai 

mult timp decat doar o pauză, atunci se va continua aplicarea lor şi pauzele 

următoare). 

Respectuoase Consecinţele logice sunt prezentate cu empatie şi cu un ton respectuos faţă de 

elev. În caz contrar, elevul se va concentra pe modul in care adultul se simte, pe 

modul in care se simte el insuşi (furios, jignit), şi nu va inţelege / analiza 

alternativele 

intre care trebuie să aleagă. Elevii cărora nu li se vorbeşte cu respect devin 

necooperanţi, agresivi sau pasiv-agresivi(sfidători) şi pot incerca să se răzbune 

pe profesor. 

Rezonabile Consecinţele logice sunt rezonabile, adică nu sunt excesive sau prezintă o 

consecinţă care poate fi cu uşurinţă percepută ca fiind nedreaptă (in aceste cazuri 

aceste consecinţe nu mai sunt logice, sunt sancţiuni). 

Exemplu: Nu este rezonabil să ceri unui elev să facă o sută de exerciţii in plus ca 

temă pentru că nu a lucrat sarcina primită in clasă. Aceasta este 

percepută ca o pedeapsă. O consecinţă logică rezonabilă este să realizeze sarcina 

in pauză, şi doar după realizarea ei să poată merge in 

pauză. 

Eficienţa consecinţelor logice este condiţionată de cateva aspecte ale utilizării lor: 
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- Tonul vocii: Este necesar ca modul in care consecinţele sunt prezentate să fie calm, clar şi 

respectuos faţă de copil. Consecinţele logice nu trebuie să devină prin tonul vocii ameninţătoare 

sau punitive. 

- Contingenţa in spaţiu şi timp: Alternativele care vor fi utilizate pentru consecinţele logice 

trebuie alese şi planificate din timp (inainte ca următorul context in care apare comportamentul să 

fie reintalnit); alternativele trebuie prezentate copilului in contextul in care se aşteaptă apariţia 

comportamentului dezirabil, in locul celui nedezirabil şi inainte de momentul in care se aşteaptă 

acest lucru, pentru a-i da posibilitatea să aleagă şi ca urmare să se confrunte cu consecinţele 

propriei alegeri. 

- Întărirea comportamentului dezirabil: După prima apariţie a comportamentului dezirabil, 

acesta trebuie intărit. 

Care este diferenţa intre consecinţele logice şi folosirea tradiţională a pedepselor? 

Diferenţa principală intre consecinţele logice şi pedepse este dată de regula celor 3R: 

relaţionate, respectuoase şi rezonabile. Pot exista situaţii in care consecinţele logice şi pedepsele 

sunt aceleaşi, dar modul in care adultul le prezintă elevului face ca ele să devină pedepse şi nu 

consecinţe logice (glas ridicat, insoţit de jigniri sau ameninţarea cu consecinţe mai mari in viitor). 

Consecinţele logice sunt consecinţe cu care elevul este pus in situaţia să se confrunte, nu sunt 

aplicate. 

Consecinţe logice Pedepse sau penalizări 

Sunt relaţionate cu comportamentul. Sunt relaţionate cu sarcini neplăcute in general, 

indiferent de comportament (ştergi tabla, nu mai 

mergi in excursie, 100 de exerciţii, nota 2). 

Sunt respectuoase. Sunt prezentate pe un ton ridicat, 

ameninţător, revoltat. 

Sunt rezonabile. Sunt mult mai mari decat ce ar fi suficient pentru 

modificarea comportamentului. 

Sunt prezentate elevului ca alegere. Sunt aplicate elevului. 

Oferă alegeri intre nişte limite. Cere elevului complianţă la dorinţa sau 

decizia adultului. 

Sunt prezentate elevului inainte de 

noul moment in care se aşteaptă apariţia 

comportamentului nedezirabil şi se doreşte alt 

comportament. 

Sunt aplicate de obicei după ce comportamentul 

nedorit a apărut deja. 

Oferă elevului un sentiment de 

control. 

Produce elevului un sentiment de 

nedreptate şi răzbunare. 

Învaţă elevul responsabilitatea faptelor sale. Produce emoţii negative la elev şi profesor. 

Sunt similare cu ce anume s-ar 

intampla unui adult intr-o situaţie 

similară. 

Sunt aleatorii. 

 

Sarcină de lucru individual, teme de reflecţie, evaluare şi autoevaluare: 

1. Aplicaţie: 

Identificați o modalitate de stabilire a regulilor și consecințelor nerespectării lor împreună 

cu elevii. Faceţi acest lucru gândindu-vă cum îl implicați pe fiecare elev în stabilirea regulilor 

clasei, astfel încât să simtă că acestea îl reprezintă și că le poate respecta. 

2. Reflecţie: 

Credeţi că puteţi crea în acelaşi timp contexte de invăţare şi de cunoaştere/autocunoaştere 

sau de dezvoltare personală? De ce sunt importante ambele aspecte? Cum le asigurăm 

reprezentativitate la nivelul mediului educațional din clasă? 

3. Exerciţiu creativ: 

Elaborați o fișă de analiză a mediului educațional din clasă. 

4. Aplicaţie: 
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Propuneţi itemi care să fie incluşi în construcţia unui chestionar de cunoaştere a clasei de 

elevi. Un exemplu este următorul: 

Chestionar precodificat pentru diagnoza grupului social 

1.În ce măsură membrii grupului sunt uniţi şi acţionează unitar? (relevă coeziunea/măsura 

atracţiei în grup) 

2.În ce măsură grupul îşi realizează sarcinile şi scopurile propuse? (relevă eficienţa 

grupului/măsura în care grupul îşi realizează scopurile propuse) 

3.În ce măsură există atitudini şi comportamente asemănătoare la membrii grupului? (arată 

consensul în grup) 

4.Membrii grupului aderă, acceptă, respectă normele de grup (relevă conformismul faţă de 

normele grupului, presiunea socială). 

5.Grupul are capacitatea de a controla acţiunea membrilor săi? (grupul ca mijloc de control 

asupra membrilor săi). 

6.În ce măsură statusurile şi rolurile sunt delimitate şi ierarhizate? (relevă stratificarea în 

grup) 

7.Grupul permite manifestarea unor idei sau comportamente diferite, variate? (Relevă 

flexibilitatea grupului) 

8.Membrii grupului simt plăcerea de a face parte din grup? (relevă tonul hedonic, 

sentimentele de plăcere pentru apartenenţă la grup) 

9.În ce măsură membrii grupului sunt apropiaţi între ei? (Relevă intimitatea în grup, 

sentimentele psiho-afective între membri) 

10.În ce măsură grupul se caracterizează prin stabilitate, durabilitate în timp? (Relevă 

persistenţa în timp a grupului). 

Variantele de răspuns propuse: 1. În foarte mică măsură; 2. În mică măsură; 3. În potrivită 

măsură; 4. În mare măsură; 5. În foarte mare 

Se numără răspunsurile pe coduri, se înmulţeşte numărul răspunsurilor cu 1, 2, 3, 4, respectiv 

5 puncte, se face suma pentru fiecare întrebare, apoi se împarte la numărul elevilor care au răspuns. 

În final, se poate realiza o reprezentare grafică. 

5. Identificaţi caracteristicile relaţiei diriginte-elevi manifestate în cadrul clasei Du-stră.  

6. Caracterizaţi climatul echipei educative a clasei. 

7. Elaboraţi un tabel (după modelul alăturat), în care să înscrieţi-blocajele ce pot surveni în 

comunicarea diriginte-elev şi modalităţile de prevenire a lor. 

№. crt Blocaje în comunicarea educator-elev Măsuri de prevenire şi eliminare 

   

 

8. Dacă aţi fi coordonatorul (îndrumătorul) unui diriginte începător, cu ce l-aţi sfătui să 

pornească la drum? Cu alte cuvinte, cum ar fi bine să-şi înceapă activitatea de manager al clasei în 

prima zi după numirea sa în funcţie? Stabiliţi o listă de priorităţi. 

9. Întocmiţi cîte o listă a criteriilor de evaluare pentru două funcţii ale dirigintelui, care — 

în opinia dumneavoastră — ar trebui luate în consideraţie la evaluarea propriei activităţii. 

Pagină metodică 

Exemplu de Prosev - verbal al ședinței cu părinții 

Proces verbal, 

încheiat astăzi…………………. în cadrul ședinței cu părinții la 

clasa…………………….scoala……………………………………… 

Ordinea de zi cuprinde: 

1. Prezența după catalog și întocmirea graficului frecvenței de către părinți la ședintele cu 

părinții, începînd cu aceasta și pîna la sfîrșitul anului școlar încurs 

2. Stabilirea comitetului de părinți 

3. Stabilirea uniformei 

4. Regulamentul de ordine interioara / Regulile clasei 
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5. Prezentarea documentelor necesare pt burse medicale, sociale si ptrechizite 

6. Foaia de parcurs (discutie) 

7. Discutarea absentelor  

8. Manuale auxiliare 

9. Fondul clasei 

10. Discuții libere 

La ședință sunt prezenți………..părinți din totalul de 27 copii, un numar de……..lipsind motivat, 

iar restul de……..lipsind nemotivat. 

Discutii:………………………………………………………………… 
Drept pentru care, a fost încheiat prezentul proces verbal 

Învățător - iriginte. ………………………………………………………………………………. 

 
Scenariul şedinţei cu părinţii 

(Exemplu) 

Autor: 
Tipul activităţii: şedinţă cu părinţii  

Clasa: …… 

Tema: Aşteptările copiilor noştri 

Locul desfăşurării: sala de clasă 

Participanţi: părinţii elevilor, cadre didactice din şcoală 

Scopul şedinţei: Formarea unui stil pozitiv de relaţionare interpersonală. 

Obiective: 

1. Identificarea aşteptărilor copiilor de la părinţii lor. 

2. Conştientizarea importanţei relaţiilor interumane bazate pe înţelegere şi acceptare. 

3. Dezvoltarea capacităţii de relaţionare în familie şi în mediul şcolar. 

4. Valorificarea comportamentelor pozitive în relaţiile copil-adult. 

5. Creşterea eficienţei activităţii educative în familie şi în şcoală. 

6. Scoaterea în evidenţă a beneficiilor implicării active a părinţilor şi a ş colii în educaţia şi 

dezvoltarea copiilor/elevilor 

Resurse:  

Materiale: calculator, proiector, film educativ, poster, carioci, chestionare pentru elevi (copii 

şi pentru părinţi), fişe de lucru. 

Resurse procedurale: conversaţia euristică; discuţie dirijată; dialog profesor – părinţi, părinţi 

– profesor; dezbaterea; muncă independentă. 

Pregătirea sălii de clasă:  mesele aranjate în formă rotundă, pentru ca fiecare participant la 

şedinţă să fie faţă-n faţă; pe mese repartizate fiecărui loc câte un chestionar pentru părinţi, fişe de 

lucru, pix-uri, carioci, postere. 

Temporale: durată - … min 

Repere bibliografice: 

Motivarea intenţiei de iniţiere a activităţii educative: Scoaterea în evidenţă a beneficiilor 

implicării active a părinţilor şi a ş colii în educaţia şi dezvoltarea copiilor/elevilor 
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Nr.d/

o 

Momentele activităţii Activitatea învățătorului-diriginte Activitatea părinţilor Strategii 

1.  Evocare. 

 

Propun spre vizionare  un film educativ de o durată de 

2 minute. 

Întrebări:  

● Ce redau  evenimentele din acest  film? 

 Ce ați simțit vizionînd filmul? 

 V-aţi   gândit   că   copiii dvs.   sunt   asemeni unui   

,,burete”   care absorb   şi   acumulează experienţe   de   

la Părinţi. Din discuţie deduce tema şedinţei: 

,,Aşteptările copiilor noştri”. 

Vizionează   filmul. 

Răspund   la   întrebări,   se 

angajează într-o discuţie 

 

Discuţie dirijată 

2.  Realizarea 

sensului 

 

Prezint o succintă informaţie despre 

importanţa   relaţiilor interumane   bazate   pe 

înţelegere   ş i   acceptare, despre   relaţiile   de 

colaborare   dintre   familie, şcoală şi comunitate. 

Rog   părinţii   să completeze   chestionarele 

(anexa 1 şi 2) pe care le au în   faţă   şi   să   le   predea.   

Scopul   real al   aplicării   chestionarelor este   

realizarea  comparării 

răspunsurilor. 

Centralizez răspunsurile elevilor la prima întrebare din   

chestionarele   pentru 

copii   aplicate   anterior, grupându-le   în   câteva 

categorii,   în   funcţie   de elementele   comune   şi   le 

scriu pe postere.  

Dicutăm cu   părinţii   despre aşteptările scrise de elevi: 

●De   ce   credeţi   că copiii   au   răspuns 

astfel? 

 Care   este   motivul că   copiii   au   dat 

aşa răspunsuri? 

 Care   este atitudinea   copiilor dvs.   faţă   de şcoală? 

Crearea unui mediu adecvat   este   sarcina 

familiei   şi   şcolii.   Părinţii vor   înţelege   importanţa 

păstrării   unui   climat armonios,   bazat   pe încredere,   

respect   şi corectitudine. 

Ascultă atent informaţia 

 

 

 

 

Completează chestionarele. 

 

 

 

 

 

 

Citesc   de   pe   postere 

răspunsurile   copiilor. 

 

Discută   despre   aşteptările 

copiilor lor 

 

Răspund   la   întrebările 

adresate 

 

Discuţie   dirijată, 

dezbateri, 

chestionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog   profesor- 

părinţi,   părinţi- 

profesor 
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3. Asigurarea 

feed-back- 

ulu 

 

Comunicarea   eficientă dintre  profesori  şi  părinţi 

se  reflectă   în  dezvoltarea copiilor. Responsabilitatea 

educaţiei   şi   dezvoltării 

copiilor/elevilor   trebuie asumată în echipă: şcoală- 

familie.   Implicarea părinţilor   ar   putea   adduce 

beneficii (anexa 3) 

Rog părinţii pe fişele de lucru puse la dispoziţie să 

enumere   beneficiile   de care   ar   fi   favorizaţi 

copiii/elevii   la   implicarea părinţilor   şi   şcolii   în 

procesul   de   educaţie   şi dezvoltare. 

Colectez   datele,   le grupăm   împreună   cu 

părinţii   şi   facem concluziile finale. 

Părinţii   notează   pe   fişele 

de lucru beneficiile de care 

ar fi favorizaţi copiii/elevii 

la implicarea lor şi a şcolii 

în educaţie 

 

Muncă 

independen 

 

4. Reflecție Rog   părinţii   să   de-a răspuns la 3 întrebări: 

 Cum v-aţi simţit pe parcursul activităţii? 

 Cum   vi   s-a   părut activitatea? 

 Ce nou aţi luat din activitatea dată? 

Completează   fişele   cu 

întrebările adresate 

 

 

5. Extensie Solicit   părinţilor   să propună   teme   pentru 

discuţii   la   următoareleşedinţe. 

Mulţumesc   părinţilor pentru   activitate   şi 

Colaborare. 

Părinţii sugerează teme 

care le va vi interesant să 

se   discute   la   următoarele ședințe 

 



210 

 

Anexa 1 

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI 

Numele, prenumele__________________________   Vârsta _________________ 

1. Ce aşteptaţi de la copiii dvs.? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Cât timp petreceţi zilnic cu copilul dvs? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuţiilor în contradictoriu cu copilul/copiii 

dvs? 

a) vestimentaţie 

b )limbaj 

c) anturaj (prieteni) 

d) timp liber 

e) şcoala 

f) bani 

g) altele. Care?__________________________________________________________ 

4. Cum procedaţi atunci când copilul/copiii dvs. încalcă regulile? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Enumeraţi câteva recomandări pe care le-aţi făcut copilului/copiilor dvs. în legătură 

cu un stil de viaţă sănătos. 

6. Ce-i place copilului dvs. să facă în timpul liber?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Alegeţi una din preocupările de mai sus pe care a-ţi încuraja-o. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Care sunt activităţile familiale pe care aţ i   dori să le facă mai bine copilul/copiii 

dvs.? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Mulţumesc pentru colaborare! 

Anexa 2. 

CHESTIONAR PENTRU ELEVI (COPII) 

Numele, prenumele _________________________________________________ 

1. Ce aştepţi de la părinţii tăi? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Cât timp petreci zilnic cu părinţii tăi? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuţiilor în contradictoriu cu  

părinţii tăi? 

a) vestimentaţia 

b) limbaj 

c) anturaj (prieteni) 
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d) timp liber 

e) şcoala 

f) bani 

g) ltele. Care?____________________________________________________ 

4. Cum procedează părinţii tăi atunci când încalci regulile? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Enumeră câteva recomandări pe care ţi le-au făcut părinţii tăi în legătură cu  

un stil de viaţă sănătos. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Ce îţi place să faci în timpul liber? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Alege una din preocupările tale pe care ţi-ar plăcea să o încurajeze părinţii. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Care sunt activităţile familiale care îţi plac cel mai puţin? 

Mulţumesc pentru colaborare! 

Anexa 3. 

Implicarea părinţilor în procesul educaţional ar putea aduce următoarele BENEFICII: 

 Creşte stima de sine a copiilor 

 Îmbunătăţeşte relaţia părinte-copil 

 Elevii au note mai mari 

 Elevii învaţă mai mult, indiferent  de nivelul socio-economic, etnie sau de nivel de 

educaţie al părinţilor 

 Au mai puţine absenţe 

 Îşi fac mai conştiincius temele acasă 

 Profesorii au aşteptări mai mari de la elevii ai căror părinţi colaborează 

 Scade riscul consumului de alcool şi al violenţei 

 Elevii se vor adapta mai uşor la schimbările din clasă sau treaptă 

 Elevii vor fi capabili să-şi stabilească planuri realiste privind viitorul lor 

 

Unitatea 5. Prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în şcoală 

5.1 Violenţa- definire conceptuală 

5.2 Violența și societatea. Tipurile violenței 

5.3 Specificul violenței școlare 

5.4 Forme şi cauze ale manifestărilor de violenţă în şcoală 

5.5 Modalităţi de prevenţie şi intervenţie  

5.6 Evaluarea nivelului de manifestare a fenomenului de violenţă în şcoală  

5.7 Elaborarea unei strategii anti-violenţa la nivelul şcolii 

 

5.1. Violenţa- definire conceptuală 

Una dintre marile probleme ale lumii contemporane este violența. Acest fenomen este 

puternic mediatizat, cercetările și statisticile oficiale raportând o creștere spectaculoasă a 

fenomenului în ultimele două decenii, astfel încât escaladarea acesteia în scoală a devenit cea mai 
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vizibilă evoluție din câmpul educației formale. Zilnic, mass-media prezintăp diverse scene de 

violentă petrecute în scoala, de la cele mai ușoare forme, pâna la cele mai violente. 

Chiar dacă este o problemă delicată, stapânirea acestui fenomen nu se poate face decât dacă 

îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare și posibilitățile de prevenire (C. 

Neamțu, D. Sălăvăstru, L. Sclifos, E. Păun, M. Jigău, G. Ferriol, F. Debarbieux).  

Asumarea cu seriozitate și responsabilitate de către școală a ghidării educative a elevilor 

presupune confruntarea cadrelor didactice cu problemele cotidiene ale comportamentelor agresive 

și violente ale elevilor (bătăi, bullying, violență verbală sau distrugerea bunurilor altor copii et. al.) 

generate de diverse cauze (anturaj, familii dezorganizate, carențe educaționale, consum de alcool 

sau droguri et.al.). Aceste comportamente au consecinţe multiple, care se pot grupa în două 

categorii: consecinţe care acţionează asupra dezvoltării socioemoţionale a copiilor;  consecinţe 

care acţionează actului de predare – învăţare din şcoli (S. Petrică, E. Alexandrescu, D. Petrovai, 

2010, p. 2). 

https://tmenglish.files.wordpress.com/2010/05/strategii-prevenire-violenta.pdf 

În literatura de specialitate străină tema violenţei a fost și se discută foarte aprins: A. 

Bandura, K. Stanislavski, S. Cooper, C. Killen, I. Berg etc. În spațiul român la problema dată este 

reflectată în lucrările lui D. Sălăvăstru, M. Stoica, U. Şchiopu şi alţii. În Republica Moldova prin 

ordinul nr. 900 din 16.12.2010 cu privire la protecția drepturilor copiilor se atenționează 

conducătorii instituțiilor de învățământ și cadrele didactice despre obligația de a respecta 

involabilitatea personală a fiecărui copil. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr_900_din_16_decembrie_2010_cu_privire_

la_protectia_drepturilor_copiilor.pdf 

 

În baza Standardelor de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general 

din perspectiva Scolii prietenoase copilului (ordin ME, nr. 970 din 11.10.2013) la dimensiunea 

„Sănătate, siguranță, protecție” standardul 1.2. se stipulează „Înstituția de învățământ dezvoltă 

parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecăruu copil” la 

domeniul „Curriculum, proces educațional” prin indicatorii: 1.2.5.„Cadrele didactice realizează 

activități de prevenire și combatere a violenței în școală” și 1.2.6. „Cadrele didactice colaborează 

cu părinții, cu autoritatea publică locală în activități de prevenire și combatere a violenței în 

școală”. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/o970din_11_10_13_standard

e_spc_0.pdf 

Dar, pe acest fundal, conform datelor Ministerului Educației al Republicii Moldova, 50% 

dintre toate cazurile de violență asupra copiilor, înregistrate în perioada 2013-2016 în instituțiile 

de învățământ, constituie cazuri de violență fizică, 28% – cazuri de violență emoțională, 12% – 

cazuri de neglijare a nevoilor și intereselor copilului. 

Violența în instituțiile de învățământ este o problemă globală, și are consecințe grave. Din 

cauza violenței, copiii sunt lipsiți de posibilitatea de a-și realiza pe deplin dreptul la educație 

(Procedura de organizare instituţională și de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în 

cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului 

Educației nr. 77 din 23.02.2013.). 

https://iite.unesco.org/files/news/639352/Prevenirea-violen%C8%9Bei-%C3%AEn-

institu%C8%9Bia-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-Ghid-

metodologic-2017.pdf 

Indiferent de amploarea și complexitatea problemei, sistemul educațional are multe 

oportunități pentru prevenirea violenței. Resursa profesională și organizațională de care dispune, 

sfera sa de influență socială permit întreprinderea unor acțiuni complexe și sistemice la adresa 

tuturor participanților la procesul educativ în scopul formării unui model de comportament bazat 

pe respect și inacceptarea violenței în relațiile interpersonale și în activitatea comună. 

Actualmente, din perspectiva abordării date, cadrul didactic trebuie să dispună de comptențe 

profesionale, conform Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice din 

https://tmenglish.files.wordpress.com/2010/05/strategii-prevenire-violenta.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr_900_din_16_decembrie_2010_cu_privire_la_protectia_drepturilor_copiilor.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr_900_din_16_decembrie_2010_cu_privire_la_protectia_drepturilor_copiilor.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/o970din_11_10_13_standarde_spc_0.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/o970din_11_10_13_standarde_spc_0.pdf
https://iite.unesco.org/files/news/639352/Prevenirea-violen%C8%9Bei-%C3%AEn-institu%C8%9Bia-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-Ghid-metodologic-2017.pdf
https://iite.unesco.org/files/news/639352/Prevenirea-violen%C8%9Bei-%C3%AEn-institu%C8%9Bia-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-Ghid-metodologic-2017.pdf
https://iite.unesco.org/files/news/639352/Prevenirea-violen%C8%9Bei-%C3%AEn-institu%C8%9Bia-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-Ghid-metodologic-2017.pdf
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învățământul general (2018) și anume Domeniul de competență 2. „Mediul de învățare”, cu 

standardul: „Cadrul didactic asigură un mediu de învățare dezvoltativ”: 

●indicatorul 2.1. „Creează un climat relational de încredere, soliridaritate și respect, bazat 

pe principiile echității și ale toleranței”, descriptorii: 2.1.3. „Previne și soluționează conflictele, 

promovând atitudine tolerantă și acceptarea de opinii diferite” – 2.1.6; 

● indicatorul 2.2. „Asigură managementul clasei și al comportamentului elevilor”, 

descriptorii: 2.2.1. – 2.2.4. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelo

r_didactice_din_invatamantul_general.pdf 

Astfel, pentru școala contemporană, inițierea și desfășurarea unor activități educative 

centrate pe problematica violenței și agresivității trebuie să reprezinte o prioritate. Prin specificul 

lor, lecțiile la disciplina „Dezvoltare personală” în clasele primare favorizeaza procesul de 

dezvoltare personală și de influențare interpersonală și poate însoti copilul de-a lungul tuturor 

etapelor maturizarii sale, pe toată durata scolarității. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru_2018-19_rom_rus_final_1.pdf 

Conținutul acestei discipline, prin cele cinci module, vizează recunoașterea semnelor 

abuzului, inclusive a abuzului sexual, identificarea și aplicarea regulilor de siguranţă în situaţii 

potenţial periculoase la sau lângă școală, în parc, la magazin, în stradă, acasă sau lângă casă. 

http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/Raport%20CNPAC_2018_romana.pdf 

Problematica violenţei este de dată recentă. Abia în secolul al XIX-lea încep să se contureze 

conceptul şi să fie analizate rădăcinile şi formele violenţei. Pentru civilizaţiile anterioare, violenţa 

era considerată ceva natural, care nu ridica întrebări sau dubii. Ea începe să fie denunţată o dată 

cu dezvoltarea spiritului democratic modern. 

În prezent, violenţa constituie obiect de cercetare pentru numeroase ştiinţe naturale şi sociale: 

fiziologie, psihologie, psihiatrie, sociologie, politologie, polemologie etc. Toate aceste discipline 

au adus contribuţii interesante la studierea cauzelor şi mecanismelor violenţei. Literatura 

problemei este impresionantă. 

Violenţa constituie un important domeniu de preocupare nu numai la nivel academic, dar şi 

pentru organismele guvernamentale şi interguvernamentale.Totuşi, înţelegerea profundă a naturii 

violenţei necesită un demers integrator, transdiscipli-nar, destul de rar întîlnit în literatura 

problemei. [18, p. 124- 127] 

        Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu cea de agresivitate. Rădăcina latină a 

termenului violenţă este vis, care înseamnă „forţă" şi care trimite la ideea de putere, de dominaţie, 

de utilizare a superiorităţii fizice, deci a forţei, asupra altuia. Există numeroase definiţii ale 

violenţei.  

Majoritatea analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp ce 

violenţa ţine mai mult de cultură, de educaţie, de context.  

Yves Michaud (1986), autor al unei lucrări de sinteză asupra violenţei, crede că nu poate 

exista un discurs universal asupra violenţei, deoarece fiecare societate se luptă cu propria sa 

violenţă conform propriilor criterii şi tratează problemele violenţei cu mai mult sau mai puţin 

succes. 

Istoric şi cultural, violenţa este o noţiune relativă, dependentă de codurile sociale, juridice şi 

politice ale societăţii în care se manifestă. [ apud 7, p. 20- 21] 

Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane. Cercetătorii în domeniu au 

expus nenumărate „feţe” ale violenţei, fie ea interpersonală, colectivă sau dirijată către sine. 

Violenţa este o problemă complexă strîns legată de modul de a gîndi şi de a se comporta al 

oamenilor, determinate de o multitudine de forţe din sînul familiei sau al comunităţii căreia 

aparţinem. 

J. Galtung (1969) înţelege violenţa după cum urmează: „Eu înţeleg violenţa ca pe o 

deteriorare a nevoilor fundamentale omeneşti ce poate fi evitată sau, la modul mai general, o 

deteriorare a vieţii, care scade gradul la care oamenii sunt capabili să-şi îndeplinească nevoile la 

un nivel sub cel potenţial posibil. Şi ameninţarea   este tot violenţă”. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_general.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_general.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru_2018-19_rom_rus_final_1.pdf
http://cnpac.org.md/uploaded/Publicatii/Raport%20CNPAC_2018_romana.pdf
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În proiectul European privind violenţa cotidiană, violenţa şcolară a fost abordată ca formă 

particulară a violenţei cotidiene. Astfel în raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS, 2002) 

s-a propus următoarea definiţie: „Ameninţarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii 

împotriva propriei persoane, împotriva altuia sau contra unui grup sau a unei comunităţi, care 

antrenează sau riscă puternic să provoace un traumatism, un deces sau daune psihologice, o 

dezvoltare improprie sau privaţiuni”. Violența este folosirea forţei fizice pentru a produce răniri 

cuiva sau a distruge ceva și în același timp ea este folosirea ilegală a forţei nejustificate sau efectul 

creat prin ameninţare; 

Definirea violenţei ca fenomen social, ca şi definirea violenţei şcolare ca formă particulară a 

violenţei este un proces continuu, susţinut de concepţia despre violenţă şi de rezultatele unor 

abordări sistematice, consecutive impunerii acestui fenomen atenţiei specialiştilor şi a opiniei 

publice. [apud 22 p. 200- 211] 

Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, luarea în stăpînire a fenomenului violenţei nu se 

poate face decît dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare şi posibilităţile 

de prevenire. Problema violenţei poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei 

implicaţi în actul educaţional. [12, p. 118-119] 

Totuşi, tradiţia gîndirii noastre raţionaliste şi autotputernicia raţiunii umane nu ne permit să 

ne declarăm neputincioşi în faţa sfidării adresate de violenţă. Trăim cu convingerea că trebuie să 

existe anumite răspunsuri, anumite soluţii. Însăşi analiza determinărilor şi formelor violenţei poate 

constitui un prim pas în conturarea unor soluţii. 

5.2 Violența și societatea. Tipurile violenței 

Violenţa este prezentă peste tot, în toate domeniile vieţii individuale şi sociale. Ea se 

întîlneşte, în forme şi intensităţi diferite, în toate societăţile de pînă acum. Este implicată în 

procesul de socializare, în discursul raţional şi în formarea conştiinţei, în funcţionarea instituţiilor 

şi organizaţiilor societale, în întreaga viaţă socială. Afirmînd omniprezenţa violenţei, avem în 

vedere indivizii concret istorici şi societăţile determinate, nu omul în general sau societatea în 

general. 

Multe studii de antropologie filosofică afirmă că violenţa e o permanenţă umană că ea este 

intrinsec legată de esenţa umană şi de funcţionarea societăţii. [18, p. 123-124] 

Jean-Marie Domenach (1978) consideră că violenţa este indisociabilă de condiţia umană. 

Socializarea individului înseamnă afirmarea propriei identităţi şi recunoaşterea acestei identităţi 

de către ceilalţi; înseamnă aproprierea lumii exterioare şi a fiinţei celorlalţi. „Violenţa este deci 

inclusă, încă de la origini, în formarea conştiinţei, în afirmarea autonomiei". [8, p. 702] 

Analiza numeroaselor studii asupra violenţei lasă impresia că, în acest domeniu, se operează 

mai curînd cu o metaforă decît cu un concept. Diversitatea formelor sub care se prezintă violenţa 

şi accepţiile diferite în care este folosit acest termen nu permit, la nivelul actual al cercetării, 

formularea unei definiţii riguroase. Majoritatea autorilor se mulţumesc cu o definiţie operaţională. 

În acest fel violenţa este privită ca o relaţie socială. În cadrul acestei relaţii, avem de-a face cu 

următoarele elemente: 

1. Cel care exercită violența, autorul violenţei - poate fi un individ, un grup  de indivizi (cu 

organizare formală sau informală) sau o organizaţie, o instituţie societală. La acest nivel există 

anumite interese şi scopuri a căror realizare este urmărită prin diverse mijloace. Cel care exercită 

direct violenţa poate acţiona în vederea realizării intereselor şi scopurilor proprii sau a intereselor 

şi scopurilor altor indivizi sau grupuri. 

2. Cel care suportă violenţa (victima violenţei) - poate fi un individ, un grup, categorie 

socială sau o societate în majoritatea ei. Şi la acest nivel avem de-a face cu o serie de interese, de 

scopuri, care sunt diferite de ale celui care exercită violenţa sau cel puţin sunt percepute ca atare. 

În cazul în care scopurile sunt identice sau percepute astfel, nu ar mai fi necesară recurgerea la 

violenţă. [18, p. 126-127] 

3. Acţiunea coercitivă, violenţa ca atare.  Prin exercitarea ei, prima categorie (autorul 

violenţei) urmăreşte să obţină de la a doua categorie („victima" violenţei) un răspuns (o atitudine, 

un comportament, bunuri, servicii) care să-i permită să-şi realizeze scopurile şi interesele. 
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Scopurile violenţei pot consta în aproprierea unor resurse sau obţinerea controlului asupra 

acestora, în dobîndirea de putere, de prestigiu, de afecţiune, în impunerea simbolurilor şi valorilor 

ce aparţin unor raporturi de forţă, în obţinerea acceptării şi conformării la aceste simboluri şi valori.  

În analiza violenţei este necesar să considerăm întreaga relaţie, şi nu numai situaţia victimei, 

aşa cum se întîmplă în multe studii pe această temă. Un asemenea demers este util atît pentru 

stabilirea cauzelor violenţei, cît şi pentru aprecierea naturii ei.  

Aceste nuanţări, deşi importante, nu rezolvă problema violenţei. Ea continuă să rămînă o 

chestiune deschisă. [ ibidem. p. 130-131] 

Tipologia violenței. 

Societăţile contemporane pot fi considerate mai mult sau mai puţin violente decît societăţile 

anterioare? Răspunsul la o asemenea întrebare trebuie dat cu multă prudenţă. Nu se poate elabora 

deci o tipologie generală, valabilă pentru toate societăţile. Avînd în vedere marea diversitate a 

formelor violenţei, alcătuirea unei tipologii este dificilă chiar şi atunci cînd este limitată doar la 

societăţile contemporane sau la un anumit tip de societate. Tipologiile propuse trebuie privite mai 

curînd ca ipoteze de lucru, ca încercări de a introduce o anumită ordine şi precizie în confuzia şi 

ambiguitatea discursurilor referitoare la violenţă, decît ca sistematizări foarte riguroase.  

J. Galtung (1975) propune două tipologii ale violenţei. Într-un studiu el face o clasificare a 

tipurilor de violenţă în funcţie de şase dimensiuni: dacă violenţa este fizică, psihologică sau 

biologică; dacă există un demers negativ sau pozitiv; dacă există sau nu un obiect afectat; dacă 

există sau nu o persoană care acţionează; dacă violenţa este deliberată sau involuntară şi dacă este 

manifestă sau latentă. În raport cu aceste dimensiuni, el stabileşte mai multe tipuri de violenţă, 

dintre care se opreşte în principal la două: violenţa personală (directă, în care există o persoană 

care exercita violenţa) şi violenţa structurală (indirectă, în care actorul este absent). [apud 18, p. 

250-259] 

Jean-Marie Domenach (1978) consideră că violenţa apare sub trei aspecte: a) aspectul 

fiziologic: explozia de forţă care ia un aspect iraţional şi adesea ucigător; b) aspectul moral: 

atentatul la bunurile şi libertatea altuia, şi c) aspectul politic: folosirea forţei pentru a obţine 

puterea, pentru a o folosi în scopuri ilicite”. 

Clasificarea formelor de violenţă se poate face în funcţie de mai multe criterii: natura 

intereselor afectate (fizică, biologică, psihologică, culturală); termenii între care se stabileşte 

relaţia de violenţă (interindividuală, de grup, societală, intersocie-tală); modul de manifestare; 

modul de apreciere (pozitivă-negativă). Clasificarea poate avea şi un aspect dihotomic. [8, p. 125- 

129]. 

* Violenţa ofensivă/defensivă. Violenţa agresorului şi contraviolența victimei. 

* Violenţa personală/structurală. Violenţa personală este exercitată de un indi-vid sau de un 

grup mic; agenţii violenţei pot fi identificaţi direct. Violenţa structu-rală este impersonală, e 

exercitată de grupuri mari, de birocraţiile publice sau private, de instituţiile şi organizaţiile 

societale; agenţii violenţei nu mai pot fi identificaţi în anumite persoane. 

* Violența materială și violenţa simbolică: educație, cultură și știință. Violenţa materială este 

exercitată prin intermediul obiectelor, în primul rînd prin intermediul producerii de bunuri 

materiale. Simbolurile pe care le produce o societate nu sunt inocente. Unele servesc la eliberarea 

omului, la afirmarea demnităţii şi persona-lităţii lui, altele, dimpotrivă, sunt folosite pentru a-1 

domina, pentru a1 aservi anu-mitor interese. Multe simboluri sunt purtătoare de violenţă. Şcoala 

îi obişnuieşte pe tineri să considere că ordinea, stabilitatea socială, eficienţa maximă a activităţii 

lor sunt condiţii necesare ale bunăstării generale şi individuale; că respectarea legilor, a ordinii 

stabilite, responsabilitatea civică sunt atribute ale bunului cetăţean; că societatea în care trăiesc ei 

este singura care permite dezvoltarea, progresul, libertatea tuturor; că, participînd la ordinea 

stabilită şi practicînd valorile acestei societăţi, ei vor dobîndi bunăstare, fericire şi prestigiu social. 

[34, p. 125-126] 

* Violenţa legală/nelegală. Violenţa legală este organizată şi este exercitată, conform unor 

coduri, de către instituţiile şi forţele societale. Violenţa nelegală este exercitată în afara acestor 

coduri sau împotriva ordinii stabilite. 
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* Procedînd în acest mod dihotomic, putem vorbi de o violenţă masculină şi de o violenţă 

feminină. Imaginile tradiţionale ale violenţei ne-au obişnuit cu ideea că principalii autori ai 

acţiunilor violente sunt bărbaţii, în timp ce femeile apar mai ales în situaţia de victime. Cercetările 

asupra agresivităţii la copiii preşcolari nu au constatat o diferență semnificativă între intensitatea 

şi formele agresivităţii la băieţi şi, respectiv, fete. Am putea considera că această situaţie se 

datorează faptului că, la vîrsta preşcolară trăsăturile biopsihice specifice celor două sexe nu sunt 

încă precizate.  

Tipologia violenţei şi stabilirea tipurilor dihotomice permit înţelegerea şi explicarea formelor 

complexe de violenţă. [ibidem, p. 138-147] 

În funcție de interesele afectate se cunosc următoarele tipuri de violență: 

Violenţa fizică constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea victimei, 

şi include distrugerea bunurilor pe care cei doi parteneri le stăpînesc și le utilizează împreună. 

Forme: trasul de păr; răsucirea braţelor; desfigurarea, provocarea de vînătăi, contuzii, arsuri, bătăi; 

lovituri cu pumnul, palma sau piciorul; aruncarea în victimă cu diverse obiecte; izbirea de pereţi, 

folosirea armelor.. 

Violenţa sexuală constă în comentarii degradante la adresa femeii, atingeri neplăcute şi 

injurii, provocate în timpul sau în legătură cu actul sexual, incluzînd violul marital.  

Violenţa psihologică se poate manifesta prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea 

animalelor domestice preferate, privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mîncare, 

somn etc.). Componente: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu responsabilităţi, 

degradarea, distorsionarea realităţii.                                                        

Violența morală este o construcţie intelectuală ce trimite la conceptul de autoritate, la modul 

în care se exercită raporturile de dominaţie. A vorbi de violenţă morală este „un abuz de limbaj 

propriu unor intelectuali occidentali, prea confortabil instalaţi în viaţă pentru a cunoaşte lumea 

obscură a mizeriei şi a crimei”.  

Violenţa economică duce la scăderea resurselor şi autonomiei victimei. Se manifestă prin 

controlul accesului la bani sau lucruri personale, hrană, mijloace de transport, telefon, alte surse 

de protecţie sau îngrijire de care ar putea beneficia.   

Violenţa socială  asistarea activităţilor şi a relaţiilor sociale, izolarea victimei într-un cadru 

ce favorizează agresarea acesteia pe planul vieţii private şi intime – duce la izolarea victimei şi 

lipsirea ei de suport social, cu dificultăţi de rezolvare a situaţiilor de violenţă. 

Violenţa prin deprivare sau neglijare,  deşi nu este specificată în legislaţia actuală, în plan 

internaţional reprezintă o formă nonfizică a violenţei, incluzînd violenţa verbală şi cea emoţională, 

utilizate în scopul ameninţării, intimidării şi deţinerii controlului asupra victimei în plan 

psihologic.  

Se manifestă prin incapacitatea sau refuzul adultului de a-i oferi copilului cele necesare 

pentru viaţă: sănătate, educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţă în contextul 

în care familia/îngrijitorul are acces la resursele corespunzătoare. [31, p. 42-45] 

O altă perspectivă asupra tipologiei violenţei, ce pleacă de la faptul că violenţa se naşte în 

situaţiile în care mai mulţi actori interacţionează, ne este oferită de Michel Floro (1996). 

Combinînd trei categorii de factori:actorii (individul, grupul), modalităţile de acţiune 

(producătorul violenţei, ţinta violenţei) şi natura faptelor (violenţă efectivă, violenţă simbolică), 

Michel Floro obţine următorul tablou al categoriilor de violenţă. (vezi anexa 1). [13, p. 75-76]                                                  

Există o tipologie a violenţei propusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii: violenţa 

îndreptată către sine (”auto-infligee”); violenţa interpersonală sau dirijată către altul; violenţa 

colectivă. 

Aceste trei mari categorii sunt, la rîndul lor subdivizate: Violenţa îndreptată către sine 

cunoaşte următoarele forme: comportamente sinucigaşe, gînduri sinucigaşe, tentative de suicid; 

automutilarea; 

Violenţa interpersonală se divizează în două categorii: 

- violenţa familială (asupra copiilor, contra partenerilor intimi, împotriva persoanelor în 

vîrstă) 
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- violenţa comunitară (violenţa tinerilor, actele de violenţă comise la întîmplare, violurile, 

violenţa în şcoală, la locul de muncă etc.) 

Violenţa colectivă se divide în: violenţă economică, socială și politică.  

Jaques Pain (2000) distinge două tipuri de violență în mediul şcolar, violenţe obiective asupra 

cărora se poate interveni frontal (crime, delicte); violenţe subiective, mai subtile, ţin de atitudine 

şi afectează climatul şcolar (atitudini ostile, dispreţ, umilire,sfidare, absenţele de la ore).  [22, p. 

74-75]. 

5.3 Specificul violenței școlare 

Tratînd o temă care a devenit, în ultimii ani, o preocupare mondiala, poate că insistenţa cu 

care dezbatem şi reluăm o asemenea temă surprinde şi nedumereşte pe cel care este retras dincolo 

de anumite sfidări ale lumii în care trăim, dar una dintre marile probleme ale societăţii 

contemporane este și rămîne a fi violenţa cotidiană, cu toate consecinţele acesteia asupra 

mentalului nostru colectiv. Ea ocupă un loc central în întreaga societate așa încît părerile autorilor 

care subliniază acest fapt nu ne miră de loc. 

După cum susține Eric Debarbieux (1996), specialist în problematica violenţei în mediul 

şcolar, oferă o definiţie prin care se surprinde ansamblul fenomenului violenţei: „Violenţa este 

dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau social şi care se traduce 

printr-o pierdere a integrităţii, ce poate fi fizică, psihică sau materială. Această dezorganizare poate 

să se opereze prin agresiune, prin utilizarea forţei, conştient sau inconştient, însă poate exista şi 

violenţă doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenţia de a face rău”. [7, 

p. 210] 

       Y.A. Michaud (1978) încearcă o definiţie mai subtilă a violenţei, plecînd de la trei categorii 

de factori: „Există violenţă cînd, într-o situaţie de interacţiune, unul sau mai mulţi actori acţionează 

de o manieră directă sau indirectă, masată sau distribuită, aducînd prejudicii altora în grade 

variabile, fie în integralitatea lor fizică, fie în integralitatea lor morală, fie în posesiunile lor, fie în 

participările lor simbolice şi culturale”. [17, p. 19-20] 

 Violenţa cotidiană este tolerată, întâmpinată cu o ridicare din umeri. Victimele ei sunt nenu-

mărate. Cruzimea mai mult sau mai puţin conştientă, nu neapărat scelerată, de cele mai multe ori 

banalizată, intrată în ordinea firii, faţă de celălalt, de ceilalţi.  

 Un astfel de fenomen după Neamțu C., Sălăvăstru D., Sclifos L., Păun E., Jigău M., Ferriol 

G., Debarbieux E., este puternic mediatizat, cercetările şi statisticile oficiale raportînd o creştere 

spectaculoasă a fenomenului în ultimele decenii, astfel încît escaladarea acesteia a devenit cea mai 

vizibilă evoluţie din cîmpul denivelat al educaţiei formale.  

Prin veritabile ştiri de senzaţie, zilnic, mass-media prezintă diverse scene de violenţă 

petrecute în şcoală, de la cele mai uşoare forme, pînă la cele mai violente şi mai greu de înţeles 

pentru o percepţie normală a instituţiei educaţionale pe care o circumscrie şi o defineşte mediul 

şcolar. Şi chiar dacă este o problemă destul de delicată, stăpânirea acestui fenomen, cred că nu se 

poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare şi posibilităţile 

de prevenire, iar asumarea cu seriozitate şi responsabilitate de către şcoală a ghidării educative a 

elevilor,dar, nu numai a elevilor, presupune confruntarea noastră, a cadrelor didactice, cu 

problemele cotidiene ale comportamentelor agresive şi violente ale unor elevi. E vorba de 

fenomene care sunt generate de cauze concrete precum anturajul, problemele familiilor 

dezorganizate, o serie de carenţe educaţionale grave, fumatul, consumul de alcool sau de droguri. 

[16, p. 9-10] 

Tocmai din asemenea considerente, se impune afectarea unui timp special identificării şi 

soluţionării problemelor fiecărui elev în parte sau ale grupului de elevi, prin îmbunătăţirea 

parteneriatului dintre şcoală, familie şi instituţiile implicate în procesul educaţional, cum ar fi 

biserica şi poliţia, administraţia publică locală. Desigur, nu încape îndoială că şcolii îi revine o 

responsabilitate majoră în educarea şi formarea la elevi a atitudinilor şi comportamentelor non-

violente, iar educaţia în şcoală trebuie să vizeze ansamblul personalităţii elevului, urmărind să-i 

formeze nu numai orizontul cultural, ci şi cel afectiv, motivaţional, volitiv, atitudinal, care să-i 
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susţină eforturile de conturare a personalităţii sale, să-i lărgească interesele, să-i determine 

progresiv orientarea şi să-i optimizeze procesul de socializare. [42] 

Oricare ar fi direcţionarea vectorilor săi malefici, violenţa este un act brutal, în afara regulilor 

şi legilor fireşti, incompatibil cu ideea de dreptate, pentru că înseamnă negarea existenţei unei 

persoane, pentru că este o formă de anulare, prin forţă, a libertăţii de acţiune şi de exprimare a 

acesteia, acțiunile traumatizante care pot răni fizic şi psihic pot redeschide răni nevindecate, pot 

fragiliza persoana umană, într-atît încît aceasta să fie afectată tot restul vieţii. Poate deranjează 

repetarea insistentă a unei asemenea idei, dar prin menirea ei, şcoala constituie un spaţiu social de 

transmitere şi de asimilare de informaţii, de modelare a personalităţii şi de socializare a tinerilor. 

[35, p. 146] 

Şcoala este unul din mediile sociale şi instituţionale unde energia agresivă este mobilizată 

prin resorturi greu de controlat, dar, unde prevenţia trebuie să existe, iar, drept urmare, trebuie să 

răspundă exigenţelor adaptării elevilor la conţinutul de cunoştinţe, la metodele de lucru propuse, 

la modul de funcţionare şi la regulile de disciplină. Din păcate, sunt situaţii când violenţa în şcoli 

este prea uşor negată de către factorii responsabili, iar studiile de specialitate concluzionează că 

uneori violenţa în şcoală nu este percepută ca o problemă majoră, iar acest fenomen a luat amploare 

în ultima vreme. [43] 

Astfel, mediul şcolar este zugrăvit cu nuanţe roztrandafirii, în care elevii se simt în siguranţă, 

dar sînt percepute ca nesigure deoarece  vedem că societăţile imorale şi corupte, care nu mai cred 

în disciplinarea copiilor, produc efecte îngrozitoare, dar, dacă analizăm cu judecată şi fără 

prejudecăţi realitatea, considerăm că strategia de prevenire a evenimentelor violenţei presupune 

activităţi pe termen lung şi mediu, asociate cu acţiuni de urgenţă pe termen scurt, în perspectiva 

obţinerii unor reacţii responsabile din partea celor implicaţi şi a opiniei publice, tocmai pentru a 

constitui un mediu stabil în care copilul să-şi poată dezvolta armonios personalitatea. [34, p. 217] 

Violenţa este, din punct de vedere statistic, cea mai frecventă conduită de devianță şcolară. 

Mass-media, cercetările şi statisticile oficiale raportează o creştere spectaculoasă a fenomenului în 

ultimele trei decenii în mai multe ţări ale lumii, astfel încît escaladarea violenţei în şcoală a devenit 

cea mai vizibilă evoluţie din cîmpul educaţiei formale; performanţele şcolare sau progresul în 

democra-tizarea sistemelor educative sunt în prezent realităţi mai puţin evidente comparativ cu 

înmulţirea actelor de violenţă în şcoala.  

Cercetătorii sunt de acord că statisticile şi rapoartele oficiale nu redau adevărata amploare a 

fenomenului violenţei şcolare şi că nu se poate realiza o contabilizare riguroasă a incidentelor de 

violenţă din şcoli deoarece: 

- multe victime nu raportează agresiunile fie din teamă faţă de posibile răzbunări, fie pentru 

a-şi conserva statutul în cadrul grupului, fie pentru că nu vor să-i implice pe adulţi în rezolvarea 

problemelor lor; 

- printre directori sau alţi reprezentanţi ai autorităţii şcolare este frecventă concepţia conform 

căreia actele de violenţă fizică (comise împotriva elevilor sau/şi împotriva profesorilor) sau actele 

de vandalism reprezintă o problemă internă, care priveşte doar şcoala. [25, p. 197-199] 

Un alt motiv care explică de ce nu se poate ţine o evidenţă strictă a cazurilor de violenţă în 

şcoală îl reprezintă aşa-numita violenţă ascunsă; sintagma „violenţă ascunsă”, folosită în special 

în literatura americană de specialitate, atrage atenţia asupra unui aspect important în înţelegerea 

violenţei şcolare: dacă ştirile din mass-media cu privire la schimburile de focuri de armă din şcoli 

contribuie la conştien-tizarea de către publicul larg a creşterii ratei violenţei şcolare, ele creează, 

concomitent, şi impresia că în şcoală violenţa se reduce la împuşcături. În realitate, violenţa se 

exprimă în numeroase forme, operează în şcoală la nivel structural şi cultural, determină frică, 

suferinţă fizică şi psihică, reducînd oportunităţile educaţionale şi generînd metode de disciplinare 

a elevilor tot mai dure. [21, p. 222] 

Violenţa ascunsă – în mare parte, aceasta este o formă de violenţă subiectivă, resimţită doar 

de victimă – e un produs, un construct sociocultural; unii elevi resimt un anumit gest ca pe o formă 

de violenţă, în timp ce alţii nu îl percep la fel. De asemenea, violenţa ascunsă include conduite 

ostile care nu lasă loc interpretărilor subiective, ca de exemplu: hărţuirea sexuală, folosirea 
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poreclelor umilitoare, bruscarea unui elev mai mic, mai puţin puternic fizic şi psihic, de către un 

elev mai mare, mai puternic etc. Toate acestea sunt forme de violenţă ascunsă care nu sunt 

întotdeauna observate, fiind cel mai puţin discutate atunci cînd se abordează tema violenţei şcolare. 

Şi totuşi, ele rămîn probleme deosebit de importante în şcoală. 

O dată cu înmulţirea cazurilor de violenţă în şcoală, s-au intensificat şi preocupările de 

studiere a fenomenului, astfel încît actualmente literatura de specialitate operează cu o 

terminologie specifică pentru a nuanţa conceptul general de „violenţă în şcoală”.  

În literatura anglo-saxonă de specialitate se folosesc termenii: 

- agression, prin care se înţelege comiterea unui atac fără o provocare, atac ce este 

consumat în plan fizic sau verbal; 

- mobbing, care se referă la atacurile în grup ale unor copii asupra unui alt copil; 

- bullying, termen care tinde să fie adoptat în limbajul de specialitate universal și care desemnează 

un gen de violență pe termen lung, atît fizică, cît și psihologică, inițiată de un individ sau de un 

grup și direcționată împotriva unui individ care nu se poate apăra în contextul respectiv. 

În literatura francofonă de specialitate circulă următorii termeni: 

- violence, care defineşte situaţia de interacţiune în care unul sau mai mulţi actori acţionează, 

direct sau indirect. [ibidem, p. 223] 

-violence ressentie sau violenţa resimţită, subiectivă, care nu poate fi reperată din exterior, 

deoarece este resimţită ca atare numai de către victimă; [7, p. 28] 

- les brimades, care desemnează violenţa psihologică (insulta, farsa, minciuna); 

Violenţa în şcoală este un fenomen extrem de complex, cu o diversitate de forme de 

manifestare ce justifică folosirea terminologiei specializate, rafinate. Astfel, şcoala este spaţiul de 

manifestare a conflictelor între copii şi între adulţi şi copii, iar raporturile de forţă sau planul în 

care se consumă conduitele ofensive (verbal, acţional, simbolic) sunt variabile importante în 

înţelegerea fenomenului. 

5.4. Forme şi cauze ale manifestărilor de violenţă în şcoală 

În şcoli a existat întotdeauna violenţă, nu este un fenomen recent. În vechea Europă, din 

antichitate pînă în perioadele relativ recente, în şcoală există o violenţă tolerată, considerată 

necesară pentru disciplinarea elevilor. Astăzi, violenţa împotriva copiilor nu mai este tolerată, iar 

faptul că a fost în trecut nu-şi justifică prezenţa în timpul nostru. Dacă, în trecut, spaţiul şcolii era 

netransparent, secret, astăzi vorbim de şcoli prietenoase, şcoală pentru toţi şi pentru fiecare, din 

care ies ecouri ale activităţii din interior şi în care este firesc să pătrundă problemele cu care se 

confruntă societatea. Violenţa nu este un fenomen izolat, nu este un fenomen care aparţine exclusiv 

şcolii, iar forme de violenţă vor fi orice cuvînt, privire, gest sau conduită care cauzează sau 

ameninţă să cauzeze un prejudiciu fizic ori psihic sau un disconfort persoanei, sentimentelor sau 

bunurilor ei.  

Sub eticheta „violenţă” descoperim o diversitate de forme de conduită, care descriu, sub 

aspectul intensităţii, o linie continuă: la intensitatea cea mai mică, violenţa presupune confruntarea 

vizuală, poreclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop denigrator; refuzul de a acorda ajutor; 

bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea, împingerea, aruncarea, înjunghierea şi 

împuşcarea sunt forme de intensitate crescută ale violenţei. 

O altă tipologie a conduitelor de violență în şcoală, care combină mai multe criterii – planul 

agresiunii (verbal/fizic), gradul de deschidere (directă/indirectă), şi tipul de implicare a agresorului 

(activă/pasivă) –, a fost realizată de J. Hebert şi include: 

- agresiuni active fizice directe: lovirea unui coleg; 

- agresiuni active fizice indirecte: lovirea unui substitut al victimei; 

- agresiuni active verbale directe: injuria, ameninţarea; 

- agresiuni active verbale indirecte: calomnia; 

- agresiuni pasive fizice directe: împiedicarea producerii unui comportament al victimei; 

- agresiuni pasive fizice indirecte: refuzul de a realiza o sarcină, o activitate, de a da curs 

unei rugăminţi; 

- agresiuni pasive verbale directe: refuzul de a vorbi; 
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- agresiuni pasive verbale indirecte: negativismul. [apud 2, p. 214-216] 

În ansamblul conduitelor de violenţă dintr-o şcoală se pot distinge violenţa instituţională şi 

violenţa noninstituţională.  

Violenţa instituţională decurge chiar din funcţionarea şcolii. Violenţa şcolară poate fi 

interpretată ca violenţă instituţională, în sensul că prejudiciul, suferinţa elevilor, se produce prin 

intermediul regulamentelor şcolare, decurge din structu-rile organizaţionale şi din raporturile de 

putere instituite. În acest context, de exemplu, etichetările, injuriile, atitudinile ironice ale unor 

profesori, anumite metode sau proceduri de orientare şcolară, caracteristicile unor probe de 

evaluare sau aplicarea regulilor de disciplină şcolară reprezintă forme de violenţă. [15, p. 358-359] 

Între principalele surse ale violenţei instituţionale se numără: 

a) Conceperea şi realizarea relaţiei pedagogice exclusiv ca relaţie de putere, definită prin 

dinamica: învățătorul domină elevii, elevii se lasă dominaţi. Raportul de putere dintre învățători şi 

elevi creează tensiuni între cele două părţi, iar nervozitatea şi stresul generate astfel devin elemente 

constitutive ale vieţii şcolare, reprezentînd o formă de violenţă. 

b) Decalajul între aspiraţiile/valorile elevilor şi oferta/practica şcolară este detectabil la 

următoarele niveluri: 

- atitudinea învățătorilor faţă de elevi: pe de o parte, elevii vor să fie trataţi ca 

nişte fiinţe mature, responsabile, pe de altă parte, învățătorii îşi percep elevii ca 

fiind dependenţi de ştiinţa lor, imaturi şi iresponsabili; 

- tipul de disciplină: elevii doresc un stil al disciplinei şcolare bazat pe negociere, 

care să ţină cont de capacitatea lor de autodirijare, în timp ce învățătorii preferă 

stilul fundamentat pe supraveghere şi control excesiv, care le consolidează 

autoritatea şi puterea; 

- tipul de valori: elevii valorizează aspectul practic al unei profesii şi utilitatea 

imediată, conferită de o poziţie activă pe piaţa muncii; ei cred că au nevoie de 

o formaţie căutată pe piaţa muncii; profesorii valorizează instrucţia şcolară, 

cultura şi moralitatea; dincolo de decalajul dintre ceea ce aşteaptă elevii şi ceea 

ce le oferă şcoala ca tip de valori, mai intervine, deteriorînd suplimentar relaţia 

pedagogică, şi modul în care li se prezintă aceste valori: monotonia prezentării 

generează plictiseala elevilor; ori de cîte ori mesajul transmis de învățători este 

prea lung, banal, redundant sau, dimpotrivă, prea dificil, elevii îl pot interpreta 

ca pe o formă de agresiune prin indiferenţă sau ostilitate, şi unii elevi vor 

reacţiona la rîndul lor agresiv; 

-tipul de învățător: elevii îşi doresc învătători înţelegători, apropiaţi, deschişi la 

dialog, empatici, capabili să personalizeze relaţia pedagogică; învățătorii îşi 

doresc elevi liniştiţi şi conformişti etc. [20, p. 121-133] 

c) Nedreptatea învățătorului; elevii doresc ca învățătorii să aplice egalitatea de tratament în 

cazul tuturor colegilor: cînd în aplicarea sancţiunilor nu se respectă echitatea tratamentului pentru 

toţi, avem de-a face cu o formă de violenţă psihologică îndreptată împotriva elevilor. Nedreptatea 

învățătorului se reflectă însă şi în modul în care el evaluează şi notează; în școală, cele mai multe 

frustrări ale elevului apar din cauza notelor; chiar și atunci cînd nota reprezintă rezultatul unei 

aprecieri obiective, elevul poate considera nemeritată, nedreaptă. În urma unei aprecieri negative 

sentimentul de frustrare al unui elev se poate generaliza, deter-minînd o schimbare a atitudinii sale 

față de profesor și față de activitatea școlară. 

d) Imobilismul; elevii sunt în mod natural dinamici, expansivi, au tendinţa de a se mişca, de 

a explora, de a manipula, şcoala le cere elevilor să fie liniştiţi, silen-ţioşi şi ascultători; 

comportamentul inadecvat este definit de şcoală ca o conduită contrară ordinii şi liniştii. 

e) Funcţia de selecţie a şcolii, care nu se bazează întotdeauna pe criterii de merit, şi funcţia 

de ierarhizare, care conduce automat la devalorizarea de sine a celor cu eşecuri şcolare, la 

etichetare, marginalizare şi excludere - toate fiind forme ale violenţei instituţionale. 

f) Competiţia între elevi; orice competiţie generează sentimente de rivalitate şi conflicte. 

[ibidem, p. 135] 
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Dacă cercetătorii asociază violenţei instituţionale conceptul de violenţă subiectivă, atunci, 

pentru a avea o viziune globală asupra fenomenului, trebuie să abordăm şi modul în care percep 

învățătorii violenţele comise de elevi.  

E. Debarbieux (2010) a identificat următoarele tipuri de violenţe ale elevilor împotriva 

învățătorilor, aşa cum le percep aceştia din urmă: 

- zgomotul, motiv obsedant pentru învățători, care insistă că au nevoie de lini-şte pentru a-

şi realiza obiectivele; 

- refuzul de a comunica sau/şi de a realiza sarcina, indiferent de forma în care se exprimă 

acesta: sabotaj, negativism, rezistenţă pasivă, evaziune, eschivă etc.; 

- mişcările elevilor (intrările-ieşirile din clasă) neautorizate de învățător. [7, p. 115-125] 

Demn de remarcat este că forma de violenţă cel mai frecvent evocată de învățători e 

zgomotul, produs prin comunicarea neautorizată între elevi, în timp ce elevii percep lipsa de 

comunicare ca fiind principala formă de violenţă a învățătorului faţă de ei (alături de nedreptate şi 

lipsa de înţelegere). De asemenea, în timp ce elevii percep obligaţia de a rămîne imobili în clasă 

ca pe o formă de violenţă, învățătorii resimt în acelaşi mod circulaţia elevilor în clasă  atunci cînd 

nu e planificată de ei. [20, p. 132-133] 

Constatare: În contextul şcolar, tipul cel mai răspîndit de violenţă este cea interpersonală ce 

poate lua următoarele forme: violenţa fizică, violenţa psihologică, violenţa verbală, violenţa 

sexuală, privaţiuni şi neglijenţă. 

Pentru a face o prezentare succintă putem spune că violenţa în şcoală este orice formă de 

manifestare a unor comportamente precum: 

»exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, jignire, tachinare, ironizare, 

imitare, ameninţare, hărţuire; 

»agresiune fizică: bruscare, impingere, lovire, rănire; 

»comportament care intră sub incidenţa legii: viol, consum/comercializare de droguri, 

vandalism (provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă), utilizare de arme, furt; 

»ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic: limbaj sau conduită 

necorespunzătoare/nepoliticoasă faţă de cadrul didactic); 

»comportament şcolar neadecvat: intarzierea sau fuga de la ore, părăsirea clasei în timpul 

orei, refuzul îndeplinirii sarcinilor, indisciplină, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care 

contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. 

Atunci cînd se vorbeşte despre violenţă în şcoală, se consideră drept surse favorizante 

factori exteriori şcolii: mediul familial, mediul social, ca şi factori ce ţin de individ, de 

personalitatea lui. 

Mediul familial reprezintă, credem, cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Mulţi 

dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezor-ganizate, au experienţa 

divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este perturbat şi de criza 

locurilor de muncă, de şomajul cei atinge pe foarte mulţi părinţi. Părinţii sunt confruntaţi cu 

numeroase dificultăţi materiale, dar şi psihologice. 

La rîndul său, mediul social conţine numeroase surse de influenţă de natură să inducă, să 

stimuleze şi să întreţină violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control 

social, inegalităţile sociale, criza valorilor morale, mass-media, disfuncţionalităţi la nivelul 

factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie. 

[12, p. 126-127] 

Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o strînsă corelaţie cu com-

portamentele violente. Astfel, între factorii psihologici implicaţi în etiologia infracţiunilor prin 

violenţă, Banciu şi Rădulescu (1985) menţionează: trăsături de ordin egocentric, diminuarea 

sentimentului de responsabilitate şi culpabilitate, instabilitatea emoţională, slăbiciunea 

mecanismelor voluntare, de autocontrol.  

Este foarte dificil să dăm un răspuns tranşant la întrebarea: există vreo relaţie cauzală între 

violenţa şcolară instituţională şi cea noninstituţională? Din cele afirmate pînă în prezent nu se 

poate trage o asemenea concluzie. [3, p. 233] 
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Pe de o parte, elevii vin la şcoală marcaţi de modelele de conduită agresivă din familie, din 

comunitate, din mass-media, îşi au angoasele, frustrările, rivalităţile lor, pe care le rezolvă, în unele 

cazuri, prin violenţă. La şcoală ei au asigurate condiţiile necesare în acest scop: există victimele 

(copiii mai slabi), există ocaziile (recreaţii, activităţi sportive, locuri nesupravegheate; cele mai 

multe acte de violenţă se produc în clase, în timpul pauzelor, pe scări, coridoare, terenul de sport, 

la intrarea/ieşirea din şcoală), există motivele (dorinţa de valorizare, de a obţine un statut, de a 

atrage atenţia etc).  

Pe de altă parte, educaţia şcolară promovează formele sale specifice de violenţă, tensiunile 

dintre învățători şi elevi. [ibidem, p. 234-235] 

Indiferent de cauză şi tip, violenţa este un fenomen trăit de cel puţin doi protagonişti: autorul 

şi victima.  

Cine sunt autorii violenţelor şcolare? Deşi toţi elevii sunt expuşi violenţei în şcoală – ca 

victime sau ca martori, s-a constatat că nu toţi reacţionează agresiv. Folosind drept criteriu sursa 

frustrării, putem identifica următoarele categorii de elevi cu potenţial agresiv: 

- elevii supraîncărcaţi sau cei copleşiţi de neputinţa de a face faţă tuturor solicitărilor şcolare; 

la ei agresivitatea apare ca o modalitate de compensare a stimei de sine scăzute, indusă de 

mediocritate sau eşecul şcolar. 

- elevii opozabili, care nu recunosc autoritatea învățătorului din pricina unor 

deficienţe ale stilului educaţional al acestuia;  

- elevii cu un nivel de aspiraţie foarte înalt, impus de expectanţele părinţilor; prins la mijloc 

în tirul încrucişat al presiunilor părinţilor şi autorităţilor şcolare, acest elev este într-o permanentă 

stare de tensiune, încercînd să confirme aşteptările tuturor; încordarea, nervozitatea, iritarea şi 

irascibilitatea ce decurg din această situaţie vor face ca un astfel de elev să devină mai vulnerabil 

la ideea de persecuţie din partea cadrelor didactice, să procedeze la o continuă revendicare a 

meritelor ce i se cuvin, utilizînd frecvent denigrarea şi calomnia; 

- elevii care urmăresc să dobîndească un status în grupul de colegi, care aspiră la preţuirea 

şi admiraţia colegilor; aceşti elevi devin „purtătorii de cuvînt” ai clasei, exprimînd, prin 

manifestările lor agresive, opinia colegilor faţă de o situaţie (sau un profesor) percepută ca 

nedreaptă; 

- elevii hiperemotivi, la care sursa frustrării şi inadaptării şcolare este propria lor sensibilitate 

emoţională; autodevalorizarea şi devalorizarea din partea colegilor sau/şi a învățătorilor fac ca 

aceşti elevi să acumuleze în timp o mare tensiune emoţională, pe care o pot descărca prin episoade 

ocazionale de violenţă acută; 

- elevii cu deformare autistă, centraţi permanent pe propria versiune a realităţii, izolaţi în 

colectivul clasei, incapabili să reacţioneze afectiv şi care manifestă conduite agresive cînd sunt 

presaţi să realizeze tot ceea ce nu corespunde versiunii lor. [20, p. 230-237] 

Cine sunt victimele? Referitor la victimele elevi, o serie de studii arată că, în multe cazuri, 

autorii şi victimele violenţelor şcolare nu pot fi separaţi: autorii violenţelor sunt foste victime, care 

au dezvoltat un model de reacţie agresivă din teama de a nu mai fi victimizaţi. Victimele elevi, fie 

că devin sau nu agresori, au în general o stimă de sine scăzută, fiind frecvent şi victime ale 

neglijării sau abuzului emoţional din partea părinţilor. [5, p. 73-74] 

Psihologii afirmă că o relaţie normală, armonioasă, securizantă cu părinţii îi face pe copii 

mult mai puţin vulnerabili la agresiuni din partea covîrstnicilor. Victimele violenţelor şcolare 

dezvoltă un patern patologic al ataşamentului emoţional, dar în cazul lor, spre deosebire de 

agresori, la care e specifică tendiţa de respingere, aspectul caracteristic este ataşamentul excesiv. 

Ca urmare, victimele sunt nesigure în relaţiile cu ceilalţi, speriate de ideea că orice persoană de 

care se ataşează îi va abandona la un moment dat. 

În ceea ce priveşte victimele învățători, cercetările raportează că 60% din victime sunt femei. 

În general, dintre învățătorii bărbaţi, cei mai agresaţi sunt cei tineri, mai puţin experimentaţi, de 

unde se poate presupune că ei poartă o responsabilitate în declanşarea atacului. Un învățător 

agresat are şanse mai mari să fie victimizat din nou, comparativ cu un învățător care nu a fost 

agresat deloc. [21, p. 237-240] 
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Cauzele violenței la elevi 

•Cauze de ordin genetic: devieri comportamentale explicabile pe baza de date genetice; 

timiditatea, labilitatea emoţională, nivelul scăzut de rezistență la conflicte, tulburări emoționale 

grave care determină structura dizarmonică a personalităţii unor elevi; carenţe afective de 

stimulare cognitivă; eșecuri personale de adaptare și integrare şcolară. 

•Cauze ce țin de specificul vîrstei şcolare: modificările hormonale caracte-ristice vîrstei 

școlare determină și modificări comportamentale uneori nedorite; teribilismul adolescentin; 

contactul elevilor în orele de instruire practică orginizate deficitar; sentimentul acut al singurătăţii 

în condițiile cînd părinţii aleargă obsedați de cîștiguri bănești, neacordînd timp și răbdare 

frămîntărilor copiilor/tinerilor în formare. 

•Carențe de ordin legislativ, la nivelul sistemului social în general și al celui şcolar, în 

special: incoerența legislativă, instabilitatea sistemului legislativ determină, în general, sfidarea 

legilor, regulamentelor sau normelor de conviețuire socială fără riscul sancţionării faptelor. 

•Cauze de ordin moral, criza generală a sistemului de valori; lipsa unor motive înalte în 

pregătirea şcolară și profesională generează dezinteresul elevilor și părinţilor față de școală; 

potențialul financiar al unor părinți determină atitudini parazitare din partea fiilor/fiicelor acestora; 

dispariţia/ deprecierea vizibilă a modelului familiei tradiţionale; conceptul de democraţie preluat 

într-o manieră deformată pe toate palierele socialului. 

•Cauze de natură pedagogică, la nivelul școlii și al familiilor: volumul excesiv al informației 

nu lasă locul și timpul necesar preocupărilor pentru educație; tonul agresiv al  educatorilor, 

bruscarea elevilor, aprecierea nedreaptă cu note sau calificative; greșeli atitudinale, de relaționare 

și cîștigarea autorității moral-profesionale; abuz emoţional și fizic din partea cadrelor didactice 

sau a părinților; nesupravegherea atentă a elevilor în unele activități sau în recreații; lipsa de 

autoritate a unor învățători; abordarea greşită a elevilor la unele ore, de către unii învățători 

generează frustrare și agresivitate; indulgența și superficialitatea cu care sunt tratate unele 

probleme grave de comportament al elevilor generează sfidare și dispreţ pentru regulamente și 

norme şcolare; nivelul scăzut de educație și carenţele culturale ale parinților; incapacitatea 

părinților de a-și educa și stăpîni copiii; conflicte între familiile elevilor; incoerența în sancţionarea 

abaterilor; programe educative formale, ineficiente-inclusiv pentru părinți; absența psihologilor 

din majoritatea școlilor și localităților rurale; diminuarea legăturilor tradiționale între școală și 

familie; cadrele didactice par tot mai dezarmate în încercarea lor de a face din părinți partenerul 

principal în educație. [9, p. 220-225] 

•Situația socio-morală și economică în unele familii: sărăcia și promiscuitatea din 

numeroase familii; comportamentul agresiv în familie, pe fondul neajunsurilor de ordin material, 

al consumului de alcool sau al crizei generale a valorilor morale; numărul mare de familii 

dezorganizate, cu părinți divorțați, configurate consensual, atipic. 

•Aspecte născute de criza societăţii în tranziţie: existența unui număr prea mare de discoteci 

cu program non stop, baruri și alte locuri de distracţie în  localităţi, inclusiv la sate; lipsa de 

comunicare între copii și părinți, fie din cauza plecării celor din urmă în străinătate fie din cauza 

diferențelor de men-talitate; abandonarea de către părinți a funcţiei educative, pe fondul preo-

cupării exagerate pentru acumularea de bani și bunuri materiale; accesul nelimitat al elevilor la 

informaţii neadecvate vîrstei sau particularităţilor individuale, prin tv, internet ș.a.; ascultarea 

necontrolată a unei muzici neselectate; accesul la alcool și droguri. 

•Cauze generate și/sau alimentate de mass-media: agresivitatea, violența și sexualitatea 

reprezintă principalul conţinut al unor emisiuni tv; lipsa/raritatea modelelor pozitive în mass-

media. 

•Cauze ce țin de managementul școlii, la nivel micro și macro-social: lipsa unor spații și 

preocupări ale școlii și comunității pentru desfășurarea unor activități recreative, educative, 

reconfortante, distractive (cluburi ale tinerilor, terenuri de sport, parcuri de distracţie etc.); 

deprecierea imaginii a școlii în urma prezentării la TV a unor evenimente izolate din școli. [ibidem, 

p. 226-227] 
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Constatări: Factorii de risc ai violenţei se regăsesc, în special, la nivelul: individului, 

familiei, şcolii, comunităţii, societăţii. Dintre aceste instanţe, un rol important îl are familia care 

poate reprezenta un factor generator sau, dimpotrivă, de prevenire a fenomenelor de violenţă a 

copiilor şi tinerilor. 

La nivelul individului: atitudini antisociale, istoria personală privind comportamentul 

agresiv, lipsa stimei de sine (indivizii cu o imagine de sine defavorabilă se implică în acte de 

violenţă pentru a compensa sentimentele negative cu privire la propria persoana şi pentru a fi 

acceptaţi de grupul cu care comit actele de violenţă) consum de tutun, alcool şi droguri, nivel redus 

de dezvoltare intelectuală, posibilităţi limitate de autocontrol, etc. 

La nivelul familiei: comportament autoritar faţă de copii, expunere a copilului la conflicte 

şi acte de violenţă în familie (copiii care aparţin unor familii în care se manifestă relaţii de violenţă 

preiau aceste ”modele de relaţionare”); reguli de disciplină prea rigide, sau dimpotrivă laissez-

faire, lipsă de implicare în viaţa copiilor, slaba supraveghere a acestora, afecţiune redusă faţă de 

copii, anumite evenimente intervenite în familie, divorţul sau decesul unui părinte, climatul psiho-

afectiv insecurizant în care se dezvoltă copiii, nivel scăzut de educaţie a părinţilor, venit redus al 

familiei, abuzul de alcool, etc. 

La nivelul colegilor şi al şcolii: asociere la grupuri delincvente, implicare în “găşti”, 

respingere de către colegi, lipsa de implicare în diferitele activităţi, motivaţie redusă pentru şcoală, 

eşec şcolar, practici dure sau arbitrare de management, neaplicarea R.O.I., disponibilitatea 

alcoolului, cultură violentă a colegilor şi violenţă în şcoală, suport emoţional şi social insuficient 

pentru elevi, subiectivitatea in evaluare etc. 

La nivelul comunităţii: oportunităţi economice reduse, concentrare de populaţie săracă 

(sărăcia extremă în care trăiesc unele familii, inclusiv copiii, îi impinge pe unii dintre ei la 

comiterea unor acte de violenţă), mobilitate accentuată a populaţiei din comunitate, număr ridicat 

de familii dezorganizate, participare comunitară redusă, vecinătăţi dezorganizate social, lipsa 

comunicării şi a unor puncte de legătură cu comunitatea, a sentimentului de apartenenţă la aceasta 

a tinerilor, precum şi lipsa unor modele, a speranţei de reuşită în viaţă. În aceste cazuri violenţa şi 

aderarea la un grup violent creează sentimentul de apartenenţă şi le dă încredere în viitor. 

Este bine să reţineţi şi faptul că unele comportamente agresive pot apărea: 

- în condiţiile în care sarcinile şcolare sunt prea uşoare, producînd plictiseală sau preagrele, 

generînd elevilor un sentiment de copleşire şi de lipsă a eficacităţii personale (sentimentul că nu 

pot face faţă, nu sunt în stare) 

- cînd profesorul se centrează predominant pe observarea comportamentelor 

nepotrivite/agresive, fără a întări prin recompensă comportamentele potrivite/asertive. 

Tabel sinoptic de manifestare a formelor de violență în școală 

 

Tipul de violență Caracteristicile 

Violența între elevi: - cea mai răspîndită formă/ conflicte între elevi; 

- este un fenomen generalizat în școli; 

- elevii sunt violenţi unii față de ceilalţi pentru că societatea, în 

ansamblu, este agresivă; modelele de re-laționare la care sunt expuşi 

copiii sunt de natură violentă (acasă, pe stradă, la televizor, inclusiv în 

emisiunile pentru copii); 

- violența verbală este cea mai răspîndită formă: certuri, conflicte, 

injurii, ameninţări, intimidare, hărţuire, batjocură, jigniri; apare ca o 

manifestare „obişnuită”, dar un comportament tolerat; 

- violența fizică (bătaia) este declarată mai ales de către părinţi și mai 

puţin de către cadrele didactice. [23, p. 228-231] 

Violența elevilor față de 

învățători: 

- consilierii şcolari recunosc existența ei într-o pro-porţie mai mare 

decît corpul profesoral/conducere (ei fiind cei care consiliază elevi cu 

asemenea comporta-mente); 

 - se manifestă prin comportamente neadecvate în raport cu statutul lor 

(absenteism şcolar, fuga de la ore, indisciplina, ignorarea mesajelor 
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cadrelor didactice, cel mai frecvent), agresiune verbală și nonverbală 

(ofense, refuzuri, atitudini ironice, gesturi inadecvate/obscene) și 

violența gravă (injurii, jigniri, loviri, agresiune fizică). 

Violența învățătorilor față de 

elevi: 

- este un fenomen prezent în școală, dar dificil de recunoscut de către 

cadrele didactice; 

 - se manifestă sub diferite forme, în ordinea frec-venței, ca: ironie/ 

sarcasm/ dispreţ explicit; evaluare neobiectivă (nedreptate), agresiuni 

nonverbale, ignora-re/neacordarea atenţiei, excludere de la ore, injurii, 

jig-niri, violența fizică (palme, tras de păr, tras de urechi). 

Violența părinţilor în spaţiul 

școlii: 

- părinţii au comportamente neadecvate față de învățători (ţipete, 

discuţii aprinse, ironii, agresivitate fi-zică); 

- părinţii au comportamente violente față de propri-ul copil/colegi a 

propriului copil. 

Violența în afara spaţiului 

școlii: 

- se manifestă între elevi sau sunt provocate de alte persoane în jurul 

școlii (foşti elevi ai școlii, tineri din găști de cartier, elevi de la alte 

școli, ne-cunoscuţi); 

- poate avea manifestări diferite (furt, agresare ver-bală, nonverbală, 

tîlhărie, agresare fizica, sexuală). [15, p. 62- 69] 

Violenţa în şcolile din Republica Moldova 

Violenţa în şcolile din Republica Moldova reprezintă o problema cu care se confruntă ţara 

ani la rînd. Principalii factori care duc la violenţa în şcoli este discriminarea şi anume discriminarea 

dupa avere. Din ce în ce mai mulţi copii ramîn fără părinţi, ei fiind plecaţi la munci peste hotare 

care la rîndul lor trimit bani acasă pentru ca odrasla lor sa nu duca lipsa de nimic, să aiba tot ce îşi 

doreşte fie acea haină scumpă sau acele alimente în frigider la care visează. Ei în şcolile pentru alţi 

colegi reprezintă idealul. Acei elevi înstăriţi se simt că au toata puterea în mîini şi începe să-i 

înjosească pe acei care au mai puţin sau care au necesarul pentru a-şi trăi viaţa.  

De la început este violenţa verbală. Agresiunile întîlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, 

îmbrîncelile, intimidările, vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, 

însă pot culmina cu agresiuni fizice. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri 

conflictele ce apar între ei, fără implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să 

discute despre problema conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre 

consecinţele comportamentului violent.  Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog 

care să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării 

părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escaladate tocmai prin implicarea acestora, 

ajungîndu-se la ameninţări cu moartea şi bătăi în plină stradă. Unii elevi se tem sa vorbeasca cu 

psihologul despre problemele cu care se confrunta cu teama ca psihologul va vorbi cu parinţii sau 

cu alţi profesori şi apoi şi cu atacanţii,aceasta din urma reprezinta şi un pericol foarte mare asupra 

sănătăţii şi integrităţii corporale pentru că odata ce se va afla de conflict atancanţii vor ataca şi mai 

tare şi elevul va fi neglijat, batjocorit pentru el nu va mai rămine nimic, iar unii găsesc soluţia în 

sinucidere. Situaţia devine problematică atunci cînd aceste incidente se repetă foarte des, fie cînd 

violenţa este foarte puternică sau se manifestă asupra profesorilor. Sunt necesare măsuri pentru 

întărirea securităţii, respectiv angajarea unor firme de pază şi o mai bună colaborare cu poliţia, 

instalarea unor sisteme de supraveghere video în curtea şi în holurile şcolii. 

În mod tradiţional şcoala este locul de producere şi transmitere, de formare a competentelor 

cognitive, de întelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne înconjoară, de întelegere a raporturilor 

cu ceilalţi şi cu noi înşine. Şcoala trebuie să profileze caractere, să-i educe tînărului placerea de a 

învăţa, dorinţa de a reuşi şi de a face faţă schimbărilor pe piaţa muncii. 

Fenomenul violenţei şcolare este extrem de complex, iar la originea lui se află o multitudine 

de factori. Şcoala însusi poate reprezenta o sursa a unor forme de violenţă, ea reprezintă un loc 

unde elevii se înstruesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se promovează modele, 

valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivăşsi morală a copilului. Clasa 

şcolara constituie un grup ai cărei membrii depind unii de alţii, fiind supusi unei mişcări de 

influenţare reciprocă de a determina echilibrul funcţional al cîmpului educaţional.  
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Legislaţia Republicii Moldova interzice violenţa asupra copilului, dar nu obligă 

profesioniştii să raporteze fiecare caz descoperit. 70% din profesionişti au recunoscut că au auzit 

despre cazuri de abuz asupra copiilor, 60% s-au ciocnit cu asemenea situaţii şi doar 40% au 

înregistrat cazurile de abuz faţă de copii.  

Situaţia este agravată şi de faptul că profesioniştii din diferite domenii – responsabili de 

prevenirea şi combaterea violenţei împotriva copiilor – nu dispun de regulamente care să le 

ghideze acţiunile în cazurile de abuz descoperite şi nici de abilităţile necesare. Bunăoară, medicii 

şi profesorii, cei care pot vedea primii urmele violenţei, nu raportează cazurile de violenţă. Fiecare 

dintre ei a înregistrat şi referit maxim 2 cazuri pe an, deşi a cunoscut mult mai multe victime ale 

violenţei. În prezent, poliţiştii sunt cei mai activi raportori ai situaţiilor de violenţă. 

Violenţa împotriva copiilor este larg răspîndită în Moldova. Aceasta se întîlneşte în familie, 

în stradă şi chiar în şcoală. Studiile UNICEF arată că 25% din copii sunt bătuţi de propriii părinţi, 

13% sunt pedepsiţi pe cale violentă de profesori, iar 10% au fost abuzaţi sexual sau molestaţi cel 

puţin o dată. Dacă ar fi să adunăm împreună toţi copiii – victime ale violenţei, ei ar completa mai 

mult de jumătate din şcolile din Moldova.  

Mulţi maturi recurg la violenţă din cauza tradiţiei de a educa copilul prin bătaie, dar şi pentru 

că nu cunosc metodele non-violente de disciplinare a copilului. Obişnuiţi cu educaţia cu palma, 

unii copii ajung să nu considere bătaia o încălcare a drepturilor lor, mai ales atunci cînd sunt bătuţi 

de părinţi şi rude. Nici părinţii nu realizează că bătaia afectează dezvoltarea celor mici. Or, un 

copil abuzat este umilit, neajutorat, nu are încredere în sine şi în oamenii din jur, are aşteptări mici 

de la ziua de mîine şi ar putea fi şi el violent cu cei din jur. 

Generalizăm: Violenţa şcolară este extrem de complexă, cu o determinare multiplă: 

familială, societală, şcolară, personală şi culturală. Violenţa în şcoală se prezintă ca un ansamblu 

specific de forme de violenţă care se condiţionează reciproc şi au o dinamică specifică: violenţa 

importată din afara şcolii, dar şi violenţa generată de sistemul şcolar; violenţa ascunsă şi violenţa 

vizibilă; violenţa adulţilor împotriva elevilor, dar şi violenţa elevilor împotriva adulţilor. Nu putem 

să nu subliniem faptul că, din perspectiva dinamicii violenţei instituţionale, ceea ce apare la 

învățători ca o deficienţă, la elevi capătă valoare de supravieţuire. Elevii sunt la discreţia puterii 

învățătorilor în şcoală, suportă dominaţia autorităţii lor, dar ar fi complet greşit să ne imaginăm că 

ei sunt total pasivi sau neajutoraţi în procesul dinamicii violenţei instituţionale. 

Pe măsură ce elevii se dezvoltă, acumulează experienţă şi devin conştienţi de resursele lor, 

ei încearcă să negocieze cu învățătorii un stil de disciplină mai acceptabil şi apelează, în acest scop, 

la toate resursele de care dispun: la resursele emoţionale – seduc învățătorul –, la resursele 

comunicaţionale – persuadează învățătorul sau îl avertizează să nu depăşească anumite limite –, la 

resursele instrumentale – fac din succesul şcolar şi alte perfor-manţe o bază de negociere – şi la 

resursele fizice – recurg la violenţa fizică deschisă.  

        Violenţa din şcoală este o expresie a violenţei din societate; cînd violenţa se produce în şcoală, 

ea conduce însă şi la alte consecinţe decît violenţa din societate: alături de prejudicii, victimizare, 

uneori moarte, violenţa din şcoală reduce şansele elevilor de a beneficia de o educaţie de bună 

calitate, de a-şi dezvolta personali-tatea pe deplin. Această consecinţă îi afectează atît pe elevii 

implicaţi în conduitele violente, cît şi pe cei care nu sunt implicaţi, dar sunt martorii lor. În timp, 

violenţa şcolară reduce şansele elevilor de a absolvi şcoala sau liceul.  

Fenomenul violenţei şcolare este extrem de complex, iar la originea lui se află o multitudine 

de factori. De aceea, nu putem adera la concepţia conform căreia violenţa este un fapt de societate, 

iar rădăcinile şi cauzele ei trebuie căutate exclusiv în exteriorul şcolii. Şcoala însăşi poate 

reprezenta o sursă a unor forme de violenţă şcolară şi acest lucru trebuie luat în considerare în 

conceperea diferitelor programe de prevenire şi stăpînire a violenţei. 

5.5. Modalităţi de prevenţie şi intervenţie 

Un program de prevenire trebuie să abordeze o paletă lărgită a factorilor de risc, printr-o 

diversitate de metode, să se adreseze mai multor arii (familie, şcoală, grup de prieteni) şi preferabil 

mai multor etape de viaţă (copilăria mică, varsta şcolară, adolescenţa), să vizeze schimbarea 

comportamentală şi nu doar schimbarea de atitudini, valori sau cunoştinţe. 
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În prezent, modalităţile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare sunt mai mult bazate 

pe sancţiune şi excludere şi mai puţin pe prevenţie, susţinerea victimei, dar şi a celui violent. Chiar 

dacă în prezent s-au luat măsuri de pază şi control, acestea nu sunt suficiente. 

Principalele tipuri de activităţi menţionate de către consilierii care au participat totuşi la 

acţiuni de prevenire au fost următoarele: 

- dezbateri pe tema violenţei în general şi a celei şcolare în special; 

- consilierea unor elevi care au comis acte de violenţă; 

- consiliere sau asistenţă acordată părinţilor elevilor cu comportament deviant; 

- elaborarea şi distribuirea de materiale informative pe tema violenţei şi a prevenirii acesteia; 

- asistenţă sau consiliere acordată familiilor elevilor în care se manifestă relaţii conflictuale 

sau situaţii de violenţă; 

- prezentarea unor studii de caz referitoare la violenţa scolară şi la modalităţi de soluţionare; 

- realizarea periodică a unor evaluări psihologice ale elevilor; 

- organizarea unor activităţi cu parinţii pe tema violenţei şi a prevenirii acesteia. 

Insuficienta implicare şi eficienţa relativ redusă a activităţii consilierilor în prevenirea 

cazurilor de violenţă scolară este justificată prin lipsa resurselor materiale (uneori şi de timp) 

necesare. Este vorba despre materiale informative pe tema violenţei şcolare, precum si de 

instrumente de evaluare a potenţialului agresiv al elevilor. 

Sunt necesare mai multe iniţiative de îmbunătăţire a climatului şcolar şi a metodologiilor 

pedagogice şi de consiliere. 

Vă propunem cîteva măsuri de prevenţie a violenţei şcolare: 

»Transformarea regulamentului şcolar din instrument formal în mijloc real de prevenţie şi 

intervenţie, respectarea regulamentului şcolii, regulamentului clasei bazat pe un sistem de 

recompense şi consecinţe, evitarea centrării exclusiv pe sancţiune; 

»Asistenţă acordată de consilierii şcolari atat elevilor cît şi părinţilor; 

»Realizarea de lectorate cu părinţii pe tema educaţiei non-violente; 

»Organizare întîlnirilor cu părinţii: la nivelul clasei, la nivelul şcolii, individual; 

»Activităţi de genul: “Şcoala părinţilor”, „Clubul părinţilor” în vederea implicării şi 

responsabilizării părinţilor în viaţa şcolară; 

»Participarea şi implicarea elevilor în acţiuni sau proiecte care vizează reducerea cazurilor 

de violenţă; 

»Evaluarea psihologică periodică a elevilor în vederea identificării timpurii a celor cu 

potenţial violent; 

»Evitarea centrării exclusiv pe sancţiune, utilizarea sistemului de întăriri pentru 

comportamentele dezirabile; 

»Cursuri de formare pentru profesori privind managementul clasei, rezolvarea de conflicte, 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

»Elaborarea şi difuzarea de materiale informative în vederea conştientizării efectelor 

negative ale violenţei, prezentarea unor studii de caz referitoare la violenţa şcolară şi la modalităţile 

de soluţionare; 

»Introducerea în curriculumul la decizia şcolii (CDS), a unor cursuri opţionale de 

autocunoaştere şi comunicare la nivelul clasei, în scopul dobîndirii de către elevi a unor cunoştinţe 

despre sine, despre ceilalţi, de exersarea abilităţilor de comunicare şi rezolvarea a conflictelor, de 

toleranţă şi cooperare, autocontrol emoţional, creşterea motivaţiei, antrenarea abilităţilor sociale; 

»Folosirea metodelor moderne de predare, lecţii interactive, folosirea unor metode 

pedagogice moderne; 

»Organizarea unor dezbateri în cadrul orelor de consiliere şi orientare pe teme legate de 

violenţa în şcoală (de exemplu, “Agresivitate”,“Convieţuire socială şi comportament civilizat”, 

“Comunicare şi conflict”, “Cum evităm comportamentele violente în cadrul grupului?”, “Ce 

înseamnă să fii tolerant?” “Agresivitatea în limbaj”, “Impactul actelor de violenţă asupra 

propriei persoane şi asupra celorlalţi”); 
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»Organizarea de activităţi extracurriculare, funcţie de interesele elevilor (cerc de pictură, 

teatru, activităţi sportive); 

»Activităţi extraşcolare (competiţii sportive, excursii); 

»Acţiuni de mediere a conflictelor între elevi sau între elevi şi cadre didactice, introducerea 

programului de peer-mediation; 

»Organizarea unor întîlniri cu specialişti din diferite domenii (poliţie, medicină, sportive, 

ONG-uri) 

»Extinderea acţiunilor „şcolii deschise” în timpul vacanţelor pentru copii şi tinerii cu situaţii 

familiale şi economice precare, cu scopul unei ameliorări a relaţiilor dintre tineri şi adulţi 

Măsuri de intervenţie în prevenirea violenţei în şcoală: 

*Intervenţii la nivel individual şi relaţional: 

- identificarea şi consilierea elevilor cu manifestări de violenţă sau cu dificultăţi de adaptare 

la regulamentul şcolar; aplicarea unor chestionare, interviuri, realizarea unei baze de date,; 

- realizarea unei fişe de monitorizare a faptelor de violenţă petrecute în şcoală; 

- consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea combaterii comportamentelor 

agresive; 

- implicarea activă a elevilor cu potenţial violent şi valorificarea intereselor, aptitudinilor şi 

capacităţii elevilor care au comis acte de violenţă; 

- optimizarea comunicării cu familia. 

*Intervenţii la nivel comunitar şi social: 

- Iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de violenţă 

şcolară; 

- Dezbateri în urma vizionării unor filme antiviolenţă cu specialişti de la antidrog, traficul 

de persoane, medici, sportivi, poliţişti 

- Dezvoltarea de parteneriate ale şcolii cu alte instituţii la nivel local - poliţie, jandarmerie, 

autorităţi locale, ONG-uri. 

Specificul violenței verbale și non-verbale în practica educațională 

Violențele verbale, afectează în principal stima de sine: victimele se simt devalorizate, îşi 

pierd încrederea în posibilităţile proprii, devin anxioase. Aceste agresiuni pot intra în sfera 

violenţei ascunse - poreclire, ironizare. În şcoală, coridoarele, sălile de clasă, terenul de sport, 

cantina sunt locuri în care un băiat îşi poate demonstra prin ironizare, violenţe verbale sau 

intimidare fizică apartenenţa la grupul elitei masculine sau poate încerca să devină liderul ei. Cu 

cît un elev va ex-hiba mai mult asemenea comportamente, cu atît grupul îi va recunoaşte un status 

mai înalt. Lupta pentru afirmarea masculinităţii şi mijloacele acesteia hărţuire, agresiune, 

intimidare ţin, într-o mare măsură, de violenţa ascunsă: cele mai multe incidente violente se petrec 

în anonimat, fără ca adulţii care deţin responsabilităţi în a stopa asemenea evenimente să le 

cunoască măcar. [2, p. 267] 

După C. Păunescu, principalele forme ale agresiunii prin limbaj sunt: calomnia, denigrarea, 

ironia și sarcasmul.  

Calomnia presupune emiterea de judecăţi de valoare despre personalitatea învățătorului şi 

apare în urma acumulării resentimentelor elevilor faţă de un anumit învățător. 

 Denigrarea, însoţită frecvent de poreclire, are loc atunci cînd elevul devine preocupat să 

descopere trăsăturile negative ale personalităţii învățătorului sau aspectele la care este vulnerabil, 

pe care le supraestimează, urmărind să genereze o atitudine generală de respingere a acestuia de 

către elevi.  

Ironia presupune folosirea jocurilor de cuvinte, a expresiilor cu dublu mesaj sau a unui 

anumit mesaj al tonului/intonaţiei, cu o semnificaţie expresivă agresivă.         

Sarcasmul are o conotaţie clară de răutate şi cruzime, asociată cu o violenţă relaţională care 

ia diferite forme. Atitudinile sarcastice ale învățătorilor determină sarcasmul elevilor, iar violenţa 

simbolică creează un cerc vicios.  Exprimarea ver-bală a agresivităţii se poate face şi prin limbajul 

scris: scrisorile de ameninţare, inscripţiile de pe bănci, mesajele graffiti fac parte din arsenalul 

expresiv al elevilor. 
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Daca agresiunile de tip fizic sau verbal sunt observabile și relativ uşor de identificat și 

demonstrat, atunci cînd vorbim despre agresiuni de tip non-verbal atingem acele aspecte mai 

subtile, mai puţin conştientizate și mai există mulţi elevi victime ale limbajului violent utilizat în 

diferite medii: familie, stradă, mass-media etc. Prea puține cadre didactice aduc în discuţie 

importanța pe care trebuie să o aibă școala în prevenirea și corectarea violenței verbale a elevilor 

și în dezvoltarea competențelor de comunicare ale acestora. [10, p. 221-223] 

Concomitent cu formele verbale de exprimare a agresivităţii, elevul îi transmite 

învățătorului intenţia sa agresivă şi prin conduită; privirea fixă, insistentă şi ameninţătoare, 

încruntarea, imitarea sau „maimuţărirea” gesturilor/ticurilor pro-fesorului, manifestările 

zgomotoase tusea, trîntirea caietelor, cărţilor, uşii repre-zintă încercări frecvente ale elevilor de a-

şi exprima sentimentele de ostilitate faţă de profesor. Aspectul comun al tuturor acestor forme de 

exprimare a agresivităţii elevilor este intenţia de a dezorganiza munca profesorului, de a-i sfida 

autoritatea, de a-i introduce un stres suplimentar în activitatea profesională. [24, p. 236-237] 

Ca urmare, apar și situaţii conflictuale referitoare la aceste aspecte, în relaționarea cu 

ceilalţi elevi: jigniri legate de ritmurile diferite de dezvoltare fizică (rămînere în urmă sau puseuri 

de creştere, comparativ cu media), ironizarea unor trăsături fizice sau psihice specifice anumitor 

elevi etc. În acest context, putem considera asemenea comportamente nu ca etichetări, ci ca simple 

manifestări determinate de specificul vîrstei. O bună cunoaştere a psihologiei vîrstelor de către 

cadrele didactice și studierea chiar de către elevi a acestei discipline şcolare constituie posibile 

modalităţi de prevenire și rezolvare a situațiilor conflictuale determinate de astfel de 

comportamente ale elevilor.  

Elevii cad de multe ori din păcate, victime comportamentului neadecvat al unor învățători. 

Aceasta ia uneori forme mai uşoare ignorarea mesajelor elevilor și neacordare de atenţie acestora 

(lucru care reprezintă bariere în comunicarea didactică; faptul că elevul nu este considerat partener 

real de comunicare, iar mesa-jele care vin de la el nu sunt luate în considerare reduce procesul 

didactic la o simplă transmitere de cunoştinţe și încalcă principiile pedagogice). [13, p. 119] 

Agresiunea nonverbală a învățătorilor se exprimă în forme chiar mai grave: gesturi, priviri 

ameninţătoare, însoţite de atitudini discriminative și marginalizarea unora dintre elevi. Ponderea 

ridicată în care au fost menţionate aceste comporta-mente reprezintă un semnal serios de alarmă, 

deoarece astfel de manifestări din partea învățătorilor (chiar daca nu sunt generalizate) au 

implicaţii grave atît asupra climatului şcolar, cît mai ales asupra elevilor, influentîndu-le negativ 

stima de sine, reducîndu-le motivaţia pentru învăţare. [9, p.123-129] 

Nu pot fi neglijate ambianţele generatoare de violența de limbaj precum «strada» ca atare, 

«cartierul», dar şi medii exterioare (ca boschetele, pădurea etc.) sau «blocul» («scara blocului» - 

loc de întîlnire al dependenţilor de drog - sau liftul sau subsolurile cu „dependinţe”, sau chiar 

propria locuinţă atacată de jefuitori sau de persoane care au alte mobiluri decît tîlhăria). Acolo 

violența se întîlneşte, desigur (ca atac sau ca influenţă), şi la alte vîrste decît copilăria: tineri, adulţi, 

bătrîni. Se adaugă, îndeosebi în cazul acestor etape de vîrstă, cîrciuma, discoteca, spectacolele 

(muzicale), în aer liber mai ales în parcuri de joc sînt copii intimidați de strigăte auzite. [28, p. 

248-249] 

«Canalele de Radio şi cele de Televiziune» (chiar şi cele „de Stat”) contribuie enorm la 

răspîndirea în mase poate nebănuit de largi a acestor „mesaje”, concepţii de viaţă, limbaj, 

îndemnuri la violența. Chiar în emisiuni de Radio („de Stat”) copii preşcolari cîntă cu convingere 

«La mare, la soare [...]». Marea majoritate a copiilor aud muzica respectivă şi textele (de natura 

celor ale B. U. G. Mafia) la Radio şi Te-leviziune, şi fie îşi cumpără apoi casetele, fie, nu puţini, 

copiază textele de pe Interne. Se adaugă la acestea faptul că muzica, ritmul primează față de 

componentele verbale violente. 

Ceea ce se înţeleg prin violenţa în limbaj înseamnă cu adevărat ameninţarea şi chiar 

agresiunea prefigurată verbal şi fie declanşînd altă ripostă verbală, fie trecînd direct la agresiunea 

fizică (din partea agresorului sau a agresatului). Insulte-calificative (ca: «Dobitocule! », «Bestie! 

») sunt întărite cînd sunt înlocuite prin «Handicapatule!», «Gunoiule!», «Păduchiosule! », «Cioara 

dracului!». Dar şi ameninţări „amicale” sau „de familie” (ca : «Du-te naibii!», «Lua-te-ar dracu», 
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«Să mori tu?»; «Fire-ar mama lor a dracu' să fie!», B.U.G. Mafia - de Dr.) sau observaţii 

răutăcioase («Rîzi ca proasta-n tîrg! », «Vorbeşti ca o moară stricată! », «Duhneşti ca o distilerie!»; 

sunt mai slabe decît alte categorii de înjurături relativ „tocite” sau chiar ameninţările reale. 

Apoi, se adaugă „marile” ameninţări ale vieţii: «îţi zbor creierii!», «Băi, mă semnez cu cuţitu 

pe pieptu' tău! », «îţi fac buzunar ca la cangur ! », «îţi fac capul minge de fotbal! », «îţi dau una de 

sparg ficatu-n tine! », «îţi zbor creierii! » sau „clasicul” «Eu te-am făcut, eu te omor! ». [ibidem, 

p. 250] 

Dar ameninţările asociate cu multe obscenităţi de la care nu este decît un pas pînă la 

realizarea fizică sunt cele însoţite de detaliile armei, de îndemnuri la omor.  

Poate tocmai de aceea atît învățătorii, cît și părinţii apreciază că elevii cu astfel de manifestări 

nu conştientizează comportamentul propriu și nici consecinţele asupra altor elevi și asupra 

climatului şcolar. Pentru învățători, felul în care vorbesc elevii între ei este aproape permanent o 

exprimare a violenței pe care ei nici măcar nu o mai percep. [12, p. 39-41] 

Violența verbală între elevi e cea mai frecventă. Înjurături... Și de-acolo pleacă restul: unul 

înjură, altul răspunde... Sunt unii elevi care nu pot să spună doua vorbe fără o obscenitate... Stăm 

de vorbă cu ei. Recunosc că vorbesc urît, că au greşit. Își cer iertare. Dar nu conştientizează, nu au 

capacitatea de a se controla. Există aceste forme de violență. Ei nu fac această discriminare între a 

vorbi frumos și faptul că jigneşte pe celălalt, îl tachinează, faptul ca-l ironizează... Pe elevi de 

multe ori nu-i deranjează și nu înţeleg că acest lucru poate să aducă atingere unui coleg... Unii sunt 

atît de violenţi în limbaj... 

Un alt tip de comportament violent care se manifestă între elevi vizează jignirile cu referire 

la trăsăturile fizice sau psihice ale colegilor (jigniri legate de ritmurile diferite de dezvoltare fizică) 

sau ale situaţiei socio-economice a familiilor lor (exprimate direct - sărăntocule - sau indirect - 

cuvinte jignitoare la adresa părinţilor, profesiilor acestora; acestea s-au dovedit a fi mai rare în 

contextul violenței între elevi). [41] 

Adeseori, în mediul şcolar au loc fapte de violență fizică, menţionate cu ponderi mai ridicate 

în unităţile de învăţămînt situate la periferie și în cele cu populaţie şcolară multietnică. În ceea ce 

priveşte jignirile cu referire la apartenenţa etnică sau la cea religioasă, aceste forme de violență au 

fost menţionate în ponderi diferite de la o școală la alta, dar cercetarea a demonstrat că acest tip de 

manifestare este relativ rară. [27, p. 116- 125] 

„Bogăţia" în expresii verbale a violența este enormă şi oferă un cîmp de investigaţie extrem 

de interesant, însă totodată plin de consecinţe implicite care ar trebui urmărite de asemenea. [12, 

p. 249-259] 

Un rol deosebit în lupta contra violenței verbale, prevenirii ei trebuie să-l joace educația, 

instruirea, inclusiv în cadrul învățămîntului, în familii și nu în ultimul rînd în mijloacele de 

informare în masă. 

Cu elevii care manifestă comportamente violente este necesară o relaţie individualizată. 

Ori de cîte ori un elev manifestă un comportament de opoziţie, de refuz al lucrului în clasă, are o 

atitudine provocatoare şi insolentă, învățătorul trebuie să îi propună un dialog, o discuţie în afara 

orelor de curs. Această discuţie între patru ochi cu elevul înseamnă şi o schimbare de climat, de 

situaţie, ce îl poate determina pe elev să reflecteze şi să-şi reconsidere unele atitudini şi 

comportamente. Atunci cînd iniţiază o astfel de discuţie cu elevul, învățătorul, părintele nu trebuie 

să uite faptul că un dialog implică un schimb, o reciprocitate în care fiecare trebuie să se exprime 

şi să-1 asculte pe celălalt, iar dacă părinții sînt indiferenți față de acest raport, foarte importante 

sunt atitudinile învățătorului în cursul discuţiei cu elevul. [40] 

Se evidențiază şase atitudini posibile în cadrul unui dialog. Unele favorizează dialogul şi 

clarificarea problemei, în timp ce altele blochează dialogul şi nu permit un ajutor real pentru elev. 

Aceste atitudini sunt:  

1) atitudinea de evaluare, care implică o judecată a faptelor şi gesturilor elevului prin 

raportare la norme şi valori. Exemplu: „Tu nu faci nici un efort de a participa la curs”; această 

atitudine poate determina elevul să se simtă vinovat, să se supună judecăţii învățătorului sau să se 

revolte; 
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2) atitudinea de interpretare, care apare atunci cînd învățătorul propune o explicaţie la ceea 

ce spune elevul; uneori, această interpretare poate fi deformată sau tendenţioasă. Exemplu: „Tu 

spui că nu înţelegi nimic, dar, în fapt, tu refuzi să lucrezi”; 

3) atitudinea de decizie, care apare atunci cînd învățătorul propune soluţii imediate şi decide 

în locul elevului; această atitudine poate antrena din partea elevului un acord de principiu, fără a 

obţine adeziunea elevului şi fără a-i oferi ocazia de a găsi el soluţii; 

4) atitudinea de anchetă, ce se manifestă atunci cînd învățătorul bombardează elevul cu o 

serie de întrebări pentru a obţine informaţii detaliate asupra problemei în discuţie; această atitudine 

este percepută ca un interogatoriu care nu dă elevului posibilitatea să răspundă; 

5) atitudinea de suport, de susţinere, ce urmăreşte încurajarea elevului pentru a 

depăşi situaţia dificilă pe care o traversează; 

6) atitudinea de comprehensiune, ce reflectă efortul învățătorului de a asculta elevul şi de a-

i înţelege problema fără a-i judeca. Pentru aceasta, învățătorul trebuie să fie atent nu numai la 

cuvinte, la faptele expuse, ci, mai ales, la atitudini, la sentimentele exprimate, la persoana elevului 

în globalitatea sa. [31, p. 273-275] 

Este foarte important ca în discuţia cu elevul să creăm cadrul şi să adaptăm acele atitudini 

care să-i permită elevului să-şi clarifice problema, să se distanţeze de ea şi să-şi modifice 

comportamentul. Învățătorul trebuie să cunoască foarte bine situaţia familială a elevului, relaţiile 

cu părinţii, pentru a putea să compenseze prin atitudinea sa anumite carenţe ale educaţiei familiale. 

Este o chestiune de tact, de nuanţă, ce presupune o deosebită abilitate psihologică din partea 

învățătorului. [30, p. 273-275] 

A lupta contra violentei şcolare, înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor și a comunicării între 

toate persoanele angrenate în actul educaţional:  

- Atitudine pozitivă în comunicare: pentru ca o interacţiune a învățătorului cu clasa de elevi 

să fie eficientă, actorii implicaţi trebuie să încerce un sentiment pozitiv față de situaţia generală de 

comunicare; 

- Deschidere față de elev; 

- Empatie: prin identificarea cognitiv-afectivă a învățătorului cu un model de comportament 

perceput sau evocat (elevul/clasa) este favorizat un act de înţelegere și comunicare implicită, 

precum și o anumită contagiune afectivă; empatia poate deveni un cadru de referinţă pentru 

evaluarea unui bun învățător; 

- Manifestarea față de elev a unui interes pozitiv necondiţionat: recunoaşterea că partenerul 

elev are valoarea lui, iar contribuţia lui în cadrul comunicării educa-ţionale are importanța ei de 

netăgăduit; 

- Încrederea în sine și în elev: o atitudine destinsă a profesorului comunică elevilor o 

impresie de siguranţă de sine, de prestigiu, de autoritate, în vreme ce tensiunea, rigiditatea și lipsa 

de siguranţă transmit faptul că învățătorul este incapabil să-și domine mediul social și să-și 

influenţeze partenerii de comunicare; 

- Acceptarea prezenței celuilalt: învățătorul poate stabili un climat de acceptare a elevului 

transmițîndu-i acestuia ideea că este interesat de persoana lui, că îi acordă atenţie, că îl apreciază;  

- Gestionarea interacţiunii: eficiența în comunicare rezultă și din felul în care învățătorul 

conduce interacţiunea cu elevul, în așa fel încît partenerii săi să fie satis-făcuţi, niciunul să nu se 

simtă neglijat sau, din contra, prea scos în evidență; într-o gestionare eficientă a interacţiunii cu 

clasa de elevi.  [27, p. 122- 128] 

Soluţia pentru această situaţie nu este deloc una complicată. Învățătorul trebuie să aibă o 

privire pozitivă asupra elevilor respectivi, să-i încurajeze, să le stimuleze eforturile atît pe planul 

comportamentului, cît şi pe cel al activităţii de învăţare, fără să aştepte pentru aceasta rezultate 

spectaculoase. De asemenea, elevii trebuie ajutaţi să-şi învingă sentimentele de inferioritate, de 

neputinţă şi să capete încredere în propriile capacităţi, în aptitudinile lor, să-şi modifice propria 

imagine.   

A cultiva încrederea în sine a elevilor este o activitate foarte importantă. Oricine vrea să se 

simtă preţuit şi respectat. Învățătorul are sarcina de a planifica în aşa fel activităţile, încît fiecare 
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elev să poată face ceva şi să aibă succes. Eşecul repetat determină sustragerea elevului de la 

activităţi, precum şi pierderea încrede-rii în sine sau în învățător. [42] 

Climatul şcolar, ambianţa clasei reprezintă un factor foarte important pentru integrarea 

elevului şi pentru stabilirea relaţiilor învățător-elev. 

Multe dintre comportamentele violente ale elevilor se manifestă ca o transgresiune a regulilor 

şcolare. Clasa este o microsocietate a cărei funcţionare necesită stabilirea unor reguli clare ce se 

cer respectate de toţi membrii grupului şcolar. Respectarea regulilor este o condiţie a socializării, 

care înseamnă a învăţa să trăiască împreună în relaţii de respect reciproc, excluzînd violenţa. 

 Regulile şcolare vizează ţinuta, efectuarea temelor, prezenţa la cursuri, dar sunt şi reguli de 

civilitate ce au în vedere limbajul folosit, modalităţile de adresare, respectul faţă de celălalt, 

păstrarea bunurilor şcolare, toleranţa, solidaritatea, într-un cuvînt maniera de a te comporta astfel 

încît viaţa în colectivitate să fie cît mai agreabilă. 

Cuvintele de mai sus ne arată că nevoia de comunicare este/devine esenţială în cele mai 

variate arii ale existenței noastre. Orice activitate de comunicare are la bază înţelegerea celorlalţi, 

dar și înţelegerea noastră de către alţii. [30, p. 273-274] 

Printr-o comunicare non-violentă întreţinem relaţii eficiente, constructive şi menţinem echi-

librul emoţional la nivel constant, astfel că asigurăm bunăstarea personalităţii noastre şi a celor ce 

ne înconjoară, iar în linii mari aceasta se răsfrînge asupra întregii societăţi. [34, p. 110-117] 

5.6. Evaluarea nivelului de manifestare a fenomenului de violenţă în şcoală 

Fenomenul violenţei şcolare trebuie analizat în contextul apariţiei lui. A gîndi strategii, 

proiecte de prevenire a violenţei şcolare înseamnă a lua în considerare toţi factorii (sociali, 

familiali, şcolari, de personalitate) ce pot determina compor-tamentul violent al elevilor. Şcoala 

poate juca un rol important în prevenirea violenţei şcolare. Şi asta nu numai în condiţiile în care 

sursele violenţelor sunt în mediul şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul şcolii. 

[13, p. 70] 

Pierre-André Doudin şi Miriam Erkohen-Marküs (2000) vorbesc chiar de trei tipuri de 

prevenţie pe care le poate desfăşura şcoala şi care se completează reciproc: 

a) O prevenţie primară, care se poate realiza foarte uşor de către fiecare învățător şi se referă 

la dezvoltarea unei priviri pozitive asupra fiecărui elev, exprimarea încrederii în capacitatea lui de 

a reuşi, valorizarea efortului elevului. Toate aceste atitudini pot reduce riscurile apariţiei violenţei; 

b) O prevenţie secundară, ce pleacă de la faptul că şcoala reprezintă un post de observaţie 

privilegiat al dezvoltării intelectuale şi afective a elevului, iar învățătorul, printr-o observare atentă 

a acestuia, poate repara efectele unor violenţe la care elevul a fost supus în afara mediului şcolar.  

c) O prevenţie terţiară, ce are în vedere sprijinul direct adus elevilor care manifestă 

comportamente violente. Menţionarea unor aşteptări pozitive faţă de ei, dezvoltarea sentimentului 

de apartenenţă comunitară, exprimarea preocupării faţă de situaţia pe care o au şi integrarea lor în 

activităţile grupului sunt factori de protecţie ce pot fi exercitaţi în cadrul instituţiei şcolare. [apud 

30, p. 130-133] 

Pentru ca şcoala să îşi asume acest rol de prevenire şi de stăpînire a fenomenului violenţei, 

prima investiţie trebuie făcută în domeniul formării învățătorilor.  

Organizarea unor cursuri de formare a învățătorilor pentru a face faţă lucrului cu clase sau 

elevi dificili trebuie să pornească de la următoarele obiective : 

- observarea atentă a comportamentului elevilor pentru o mai bună înţelegere a cauzelor 

actelor de violenţă; 

- ameliorarea comunicării cu elevii ce manifestă comportamente violente şi stabilirea unor 

relaţii de încredere; 

- determinarea conflictelor cu ajutorul formatorilor de discuţie; 

- dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie; 

- colaborarea cu specialiştii în cadrul lucrului în reţea. 

Este recomandabil ca aceste cursuri de formare să se centreze îndeosebi pe exerciţii practice 

care pleacă de la experienţa concretă a învățătorilor, de la studii de caz, puneri în situaţii prin care 
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profesorii au ocazia de a schimba opinii, de a găsi soluţii din perspectiva rolului pe care îl joacă. 

[2, p. 112- 117] 

Orice strategie educativă, inclusiv cea de prevenire și ameliorare a violenței elevilor, nu ar 

avea şanse de reuşită decît dacă cei responsabili cu dezvoltarea ei s-ar baza pe cunoaşterea cît mai 

profundă a personalităţii umane. 

În literatura de specialitate se indică o multitudine de instrumente de evaluare în direcţia 

abordată expuse în continuare. 

Chestionar pentru cadrele didactice 

(adaptat după M. Jigău) 

1. La clasele la care predați ați observat în ultimele două luni comunicarea între elevi în comparație 

cu începutul anului școlar… 

a) Este mai bună 

b) Este aceeași 

c) Este mai scăzută 

2. În opinia Dumneavoastră, în ultimele doua luni cazurile de violență verbală dintre elevi în 

comparație cu începutul anului școlar… 

a) Sunt mai numeroase 

b) Au aceeași frecvență 

c) Sunt mai reduse 

3. În opinia Dumneavoastra în ultimele două luni cazurile de violență a elevilor față de învățători, 

în comparație cu începutul anului școlar 

a) Sunt mai numeroase 

b) Au aceeași frecvență 

c) Sunt mai reduse 

4. Rezultatele strategiei anti-violență promovate de școală corespund așteptărilor Dumneavoastră? 

a) Da, în mare măsură 

b) Da, într-o oarecare măsură 

c) Nu. De ce?……………………………………………………………… 

5. Care sunt principalele arii de intervenție/activități pe care doriți să le includeți într-o viitoare 

strategie anti-violență? 

a)………………………………………. 

b)………………………………………. 

c)………………………………………. 

6. Sunteți de acord să vă implicați în anul școlar viitor în activitațile anti-violență pe care le va 

iniția școala? 

a) Da. Cum?…………………………………………………………… 

b) Nu. De ce?………………………………………………………...... 

c) Nu știu. 

Chestionar pentru elevi 
( după M. Jigău, 2006) 

 

1.  Te rugăm să apreciezi care sunt formele de violenţă pe care le observi în şcoala în care înveţi 

şi care este frecvenţa cu care aceste manifestări au loc. 

  

1. Deloc 

 

 

2. Rar 

 

 

3. Des 

 

 

4. Foarte 

des 

 

5. Nu ştiu 

1. Violenţă între elevi      

2. Violenţă a elevilor faţă de 

profesori 

     

3. Violenţă a profesorilor 

faţă de elevi 
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Care dintre situaţiile următoare se manifestă între colegii tăi? 

  

1. Deloc 

 

2. Rar 

 

 

3. Des 

 

4. Foarte 

des 

1. Utilizarea unor expresii jignitoare între elevi, 

referitoare la diferite trăsături fizice sau psihice 

    

2. Utilizarea unor expresii jignitoare între elevi, 

referitoare la situaţia materială/ financiară 

    

3. Injurii/cuvinte urîte     

4. Certuri, conflicte     

5. Utilizarea unor expresii jignitoare între elevi, 

referitoare la apartenenţa etnică 

    

6. Utilizarea unor expresii jignitoare între elevi, 

referitoare la apartenenţa religioasă 

    

7. Bătaie între elevi     

8. Alte situaţii (care?)................................     

      

 

Fenomenele de violenţă pe care le observi, se manifestă: 

 

 1. Deloc 2. Rar 3. Des 4.Foarte des 

1. În ore     

2. În pauze     

3. În incinta şcolii, după programul şcolar     

4. În imediata vecinătate a şcolii, după 

programul şcolar 

    

 

Fenomenele de violenţă între colegi pe care le-ai observat se manifestă: 

 între elevi din aceeaşi clasă ........................................................................1  

 între elevi din clase diferite, de acelaşi nivel şcolar....................................2   

 între elevi din clasele mari faţă de elevi din clasele mici............................3   

 între elevi care aparţin şcolii şi cei din afara acesteia..................................4  

 

 

De la începerea anului  şcolar/în anul  şcolar precedent, te-ai aflat personal 

într-una dintre situaţiile de mai jos ? 

   1. Da   2. Nu 

1. Victimă a furturilor în şcoală   

2. Victimă a furturilor în imediata vecinătate a şcolii   

3. Victimă a agresiunilor sexuale   

4. Agresat fizic (bătut) în şcoală   

5. Agresat fizic (bătut) în imediata vecinătate a şcolii de către 

alţii, decît colegii de şcoală 

  

6. Hărţuit (prin injurii, ameninţări etc.) în şcoală   

7. Hărţuit (prin injurii, ameninţări etc.) în imediata vecinătate a şcolii 

de către alţii, decît colegii de şcoală 

  

8. Alte situaţii (care?)……………………………...................   
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Care sunt formele de violenţă pe care colegii tăi le manifestă faţă de profesorii din 

şcoală? 

 1. Deloc 2. Rar 3. Des 4. Foarte 

des 

1. Indisciplină     

2. Absenteism, fuga de la ore     

3. Ignorarea mesajelor transmise (nu 

acordă atenţie profesorilor sau celor 

spuse de aceştia) 

    

4. Atitudini răutăcioase,nepoliticoase     

5. Refuzul îndeplinirii sarcinilor     

6. Vorbe urîte, jigniri     

7. Agresiune nonverbală (gesturi, priviri 

ameninţătoare etc.) 

    

8. Lovire, agresiune fizică     

9. Alte forme (care?)……………..…     

 

  Te rugăm să apreciezi frecvenţa cu care se întîmplă următoarele situaţii în 

şcoala ta: 

  

1. Des 

 

2. Rar 

 

3. Deloc  

 

4. Nu ştiu   

1. Mi s-a întîmplat ca profesorii să mă  

pedepsească atunci cînd nu am ştiut lecţia/nu 

am rezolvat o problemă etc. 

    

2. Se întîmplă ca profesorii să ne insulte, să 

ne umilească prin expresii neadecvate, să ne 

ironizeze. 

    

3. Se întîmplă ca profesorii să recurgă la 

pedepse fizice. 

    

4. Se întîmplă să fiu sancţionat dacă pun 

profesorilor întrebări neaşteptate sau 

incomode. 

    

5. Profesorii ne stimulează să ne întrecem 

între noi şi mai puţin să colaborăm. 

    

6. Profesorii nu au suficientă răbdare să ne 

asculte problemele, nelămuririle. 

    

7. Profesorii ne cer să reproducem ceea ce au 

predat  şi mai puţin să avem idei originale, 

îndrăzneţe. 

    

8. Profesorii ne oferă posibilitatea de a 

discuta cu ei şi în afara orelor de curs 

    

9. Profesorii favorizează nejustificat unii elevi 

(în notare, în participarea în clasă). 

    

10. Modul de prezentare a lecţiei de către 

profesori nu este atractiv pentru elevi. 

    

11. Profesorii se poartă foarte rece cu noi.     

12. Alte situaţii; care? ………………....     

 

Ai fost vreodată în situaţia de a fi violent/agresiv faţă de un coleg sau profesor în şcoală? 

 Nu...............................................................................................................1 

 Da...............................................................................................................2 



236 

 

 Dacă răspunsul este pozitiv, descrieţi succint contextul ............................. 

...................................................................................................................... 

În timpul petrecut la şcoală te simţi protejat faţă de violenţa unor colegi, 

profesori sau alte persoane din jurul şcolii?   

 Da...............................................................................................................1 

 Într-o oarecare măsură, da .........................................................................2 

 Nu...............................................................................................................3  

Cum crezi că ar putea contribui elevii la reducerea cazurilor de violenţă 

manifestate în şcoală? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Date de identificare 

Sex:  

 Feminin............................................................................................................ 

 Masculin .......................................................................................................... 

Vîrstă (în ani împliniţi): ………………….  

Clasa:………………………………………........ 

 

Interviuri individuale sau de grup cu profesorii 

(după M. Jigău, 2006) 

Exemplu de listă de întrebări:  

1.  Consideraţi că elevii se simt în siguranţă în timpul petrecut în şcoală?  

2.  Consideraţi că  şcoala dumneavoastră  oferă siguranţă profesorilor şi elevilor?  

3.  Care sunt cele mai importante  pericole sau ameninţări cu care se confruntă în prezent elevii? 

Dar profesorii din şcoala?  

4.  Care sunt cele mai frecvente  situaţii de violenţă în  şcoală: între elevi, a elevilor faţă de 

profesori, a profesorilor faţă de elevi?  

5.  Oferiţi exemple de situaţii concrete de violenţă petrecute în şcoală. Cum au fost rezolvate aceste 

situaţii?   

6.  Credeţi că sunteţi suficient asistat în rezolvarea cazurilor de violenţă? De la cine aşteptaţi mai 

multă implicare? (de exemplu, poliţie, consilieri şcolari, etc.)  

7.  Cunoaşteţi situaţii de violenţă generate de grupuri de copii şi tineri din vecinăta-tea şcolii? Daţi 

exemple.   

8.  Vi s-a întîmplat să aveţi vreun  conflict cu părinţii elevilor dumneavoastră? Care au fost 

cauzele? Cum s-a rezolvat? La cine aţi apelat pentru rezolvarea acestei situaţii?   

9.  Care credeţi că este  tendinţa de apariţie a cazurilor de violenţă în această şcoa-lă? (creştere, 

scădere, menţinere)  

10. Cît de importantă credeţi că este problema violenţei pentru şcoala dumneavoastră? Este 

necesară o strategie a şcolii care să combată sau să prevină situaţiile de violenţă  şcolară? În care 

dintre etapele derulării strategiei aţi dori să vă implicaţi?   

Adăugaţi şi informaţiile privind aplicarea interviului (Data desfăşurării interviului; Ora începerii; 

Durata; Numele  şi prenumele celui care a realizat interviul). 

Interviuri individuale sau de grup cu părinţii 

Exemplu de listă de întrebări:  

1. În opinia dumneavoastră, elevii acestei şcoli  se simt în siguranţă în timpul pe-trecut în şcoală?  

2. Consideraţi că această  şcoală oferă siguranţă copilului/copiilor dumneavoastră?  

3. Care sunt în opinia dumneavoastră cele mai importante pericole sau ameninţări cu care se 

confruntă în prezent elevii?  

4. Care sunt cele mai frecvente  situaţii de violenţă în şcoală: între elevi, a elevilor faţă de profesori, 

a profesorilor faţă de elevi?  
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5. Aveţi cunoştinţă despre  situaţii concrete de violenţă în şcoală? Daţi exemple. Cum au fost 

rezolvate aceste situaţii? Aţi fost consultaţi în rezolvarea acestora?   

6. Cunoaşteţi situaţii de violenţă generate de grupuri de copii  şi tineri din vecină-tatea  şcolii? Daţi 

exemple. Cum au fost rezolvate aceste situaţii?  

7. Ca părinţi, vi s-a întîmplat să aveţi vreun conflict cu profesorii copiilor dumnea-voastră? Care 

au fost cauzele? Cum s-a rezolvat? La cine aţi apelat pentru rezolva-rea acestei situaţii?   

8. Care credeţi că este tendinţa de apariţie a cazurilor de violenţă în această  şcoală ? (creştere, 

scădere, menţinere)  

9. Cît de importantă credeţi că este problema violenţei pentru  şcoala dumneavoas-tră? Este 

necesară o strategie a  şcolii care să combată sau să prevină situaţiile de violenţă  şcolară? În care 

din etapele derulării strategiei aţi dori să vă implicaţi? 

Includeţi  şi informaţii privind aplicarea interviului (Data desfăşurării interviului; Ora începerii; 

Durata; Numele şi prenumele celui care a realizat interviul). 

Constatare: Pentru a putea interveni, dar mai ales pentru a putea preveni, toţi actorii 

educaţionali (elevi, profesori, părinţi, directori) trebuie să cunoască într-un mod cît mai precis 

dimensiunea fenomenului, natura şi contextul cazurilor de violenţă în spaţiul şcolar. 

O cunoaştere în profunzime a problemelor prezente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, 

cadrele didactice sau managerul unei şcoli în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă este o condiţie 

esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate. 

Cu alte cuvinte, această evaluare ne permite nu numai un diagnostic, dar pe baza ei putem 

formula obiective, putem identifica direcţii prioritare de intervenţie. 

Instrumentele pe care le putem utiliza pentru investigarea acestui fenomen sunt: chestionare, 

fise de observaţie, ghiduri de interviu, instrumente de autoevaluare. 

Datele obţinute în urma aplicării chestionarelor sunt coroborate cu cele colectate prin 

interviu, în vederea inţelegerii şi interpretării corecte a informaţiilor. 

Investigaţia prin chestionar în rîndul elevilor ne poate ajuta să verificăm informaţiile 

colectate în mod curent şi să obţinem informaţii suplimentare despre: 

- noi forme de violenţă care apar în şcoală; 

- contextul în care apar anumite acte de violenţă şcolară; 

- persoanele implicate în situaţiile de violenţă (inclusiv cele din afara şcolii); 

- opiniile elevilor despre impactul unor măsuri de prevenire şi combatere a violenţei iniţiate 

de şcoală. 

5.7. Elaborarea unei strategii anti-violenţa la nivelul şcolii 

Strategia reprezintă un cadru de acţiune prin intermediul căruia putem lua măsurile cele mai 

eficiente în scopul gestionării şi controlului fenomenului de violenţă şcolară. Avantajele 

implementării unei strategii rezidă din următoarele aspect: 

- se formează o perspectivă coerentă, unitară şi care ne oferă predicţii în urma aplicării 

intervenţiilor la nivelul şcolii; 

- activităţile de prevenire şi combatere a violenţei capătă un caracter instituţional; 

- se produce o coordonare a activităţilor de prevenţie cu cele de control a violenţei şcolare; 

- sunt implicaţi în activităţi atat actorii educaţionali, cît şi comunitatea; 

- este specificat necesarul de resurse pentru derularea optimă a activităţilor; 

- ordonează paşii esenţiali ale unei intervenţii în domeniul violenţei la nivelul unităţii şcolare; 

- implementarea unei strategii coerente este net superioară din punct de vedere al eficienţei 

unor intervenţii punctuale, nesistematice în situaţii de violenţă. 

Astfel este important parcurgerea acestor etape în elaborarea unei strategii eficiente. 

Şcoala ar trebui să fie pregatită pentru a trata fiecare caz de violenţă în mod individual, 

deoarece orice manifestare a violenţei reprezintă o combinaţie unică de cauze. Dupa cum arată 

numeroşi analişti ai acestui fenomen, orice caz de acest gen presupune o evaluare atentă a unui 

complex de factori (psihologici, familiali, socio-culturali, scolari etc.), ceea ce exclude soluţiile 

prestabilite, independente de condiţiile în care s-au produs. Există totuşi o serie de puncte de 
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convergenţă ale programelor anti-violenţă, în special în cazul interventiilor de tip asistenţă, 

printre care: 

- multiplicarea formelor de comunicare cu elevii cu manifestari violente şi identificarea 

cauzelor ascunse care determină acest comportament; 

- implicarea acestora în activităţi de tutoriat, mentorat sau consiliere, coordonate de 

persoane cu experienţă sau de colegi mai mari; asistarea lor cu privire la înţelegerea şi 

alegerea unor alternative comportamentale dezirabile; 

- cooperarea unităţilor de învăţămînt cu instituţii importante din comunitate; 

- asistarea familiei în combaterea fenomenelor de violenţă ale copiilor; 

- implicarea elevilor în activităţi extra-curriculare şi în programe/proiecte de ocupare a 

timpului liber. 

Din experienţa altor școli care au dezvoltat și elaborat deja strategii de prevenire a violenței 

în școală, putem evidenția cîteva idei și instrumente care ar putea să orienteze activităţile viitoare 

din școală în raport cu problematica surselor de violență în școală, induse de comportamentul 

neadecvat al cadrelor didactice. Propunem în continuare unele exemple din strategiile studiate: 

Observarea 

Ca manager şcolar, includeţi în fișa de observare la clasă a activităţii învățătorilor cu criterii 

și indicatori care să vă ajute în identificarea surselor de tensiune cauzate de comportamentul 

didactic al învățătorilor. Puteţi dezvolta o serie de indicatori pornind de la următoarele criterii:  

- Manifestarea agresiunii fizice față de elevi; 

- Manifestarea agresiunii verbale și non-verbale; 

- Gradul de transparență în evaluare; 

- Gradul de participare a elevilor la procesul de evaluare; 

- Adecvarea sancţiunilor; 

- Atitudini discriminative; 

- Nivelul de atractivitate a conţinutului lecţiei; 

- Gradul de participare al elevilor în învăţare; 

- Tratarea diferenţiată a elevilor; 

- Gradul de încurajare a iniţiativelor personale ale elevilor în învăţare; 

- Gradul de încurajare a comunicării și cooperării între elevi. 

Auto-evalaurea învățătorilor 

Încurajaţi reflecţiile cadrelor didactice asupra propriei activităţi. Includeţi în fișa de auto-

evaluare a activităţii învățătorilor criterii și indicatori care să vă ajute în identificarea surselor de 

tensiune cauzate de comportamentul didactic al învățătorilor. Utilizaţi în acest scop aceleaşi criterii 

menţionate în cazul observării la clasă. Confruntaţi opiniile Dumneavoastră ca directori cu auto-

evaluările profesorilor și identificaţi punctele comune sau eventualele diferențe. Încercaţi să 

discutaţi cu învățătorii cauzele eventualelor abordări diferite. 

Predarea în perechi 

Încurajaţi cooperarea între cadrele didactice de a-și evalua reciproc și prietenesc propriile 

comportamente didactice. S-ar putea ca un coleg să observe comportamente de care nu suntem 

întotdeauna conştienţi. Propuneţi echipe de învățători care să planifice, să realizeze, să observe și 

să evalueze reciproc activitatea didactică în raport cu sursele de tensiune în clasă, în acest fel, 

puteţi crea comunităţi de practică în școală care se pot constitui în resurse de schimbare. 

Urna elevilor 

Creaţi în școală un loc special în care elevii să se simtă protejaţi în a reclama orice 

comportament neadecvat al învățătorilor. Propuneţi Consiliului Elevilor sau Avocatului Elevului 

din școală să identifice prin dezbatere și alte modalităţi originale și eficiente prin care elevii și 

părinţii pot comunica situaţiile cu care se confruntă în scoală.  [15, p. 229- 235] 

De pe poziția acestor instrumente ne permitem să propunem și un șir de recomandări  privind 

acțiunile la nivelul școlii, intervenții la nivelul conducerii școlii, activități pentru părinți/învățători 

în vederea prevenirii și combaterii violenței școlare: 

Recomandări pentru cadrele didactice 
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*Programe de formare pentru învățători cu componenta de bază în formarea în vederea 

rezolvării conflictelor, a activităţilor de mediere. 

*Propuneri ale învățătorilor privind activităţi la clasă cu elevii: activităţi de role-playing în 

care elevii pot fi învăţaţi strategii de a face față victimizării, stiluri de socializare. 

*Organizare de activităţi extracuriculare: artistice (de exemplu echipe de teatru, stimularea 

elevilor de a scrie ei înșiși piese/schițe care să fie inspirate din viața școlii lor, respectiv din fapte 

de violență pe care colegii lor le-au trăit), sportive (practicarea mai ales a jocurilor de echipă); 

întîlniri cu personalităţi din viața artistică/culturală, sportivă și din alte domenii de activitate, 

organizarea de expoziţii de desene/picturi ale elevilor și învățătorilor pe tema violenței (de 

exemplu, o expoziţie cu tema „Și victimele sunt colegii noştri. Să-i ajutam!”), pe teme de 

dirigenție. 

*Realizarea condiţiilor pentru relaţii mai bune între elevi: crearea acelor condiţii care să 

întărească sau să realizeze interacţiuni mai constructive între elevii agresori și victimele lor, 

respectiv colegii lor. 

*Stabilirea unor reguli anti-violență la clasă: implicarea elevilor în propunerea de reguli 

împotriva violenței cu scopul de a le dezvolta responsabilitatea, de a se conforma acestor reguli; 

stimularea elevilor în crearea unui decalog antiviolentă/antivictimizare. 

*Organizarea unor întîlniri periodice ale clasei: asigură un forum pentru elevi și învățători 

de a dezvolta, clarifica și evalua reguli pentru comportament antiviolent. 

*Crearea unui grup de elevi la nivelul clasei pentru a acorda ajutor: cu scopul de asistență a 

victimelor chiar de către colegii lor, învăţarea prin cooperare care să includă elevii mai timizi, mai 

puţin populari în grupuri mici, de acceptare socială pozitivă. 

*Document al clasei pentru includerea faptelor de victimizare: include cum a început 

evenimentul de violență/ victimizare, ce s-a întîmplat, cum s-a încheiat conflictul, cine au fost 

participanţii, eventualii martori, relatări ale agresorilor, respectiv ale victimelor. Acest document 

trebuie însoţit de o fișă a victimei. [1, p. 79-102] 

*Respectarea strictă a Regulamentului şcolar și al Regulamentului de ordine interioară prin: 

- cunoaşterea conţinutului acestor regulamente de către fiecare elev și părinte; - aplicarea 

strictă, promptă și corectă a prevederilor acestor regulamente, în toate cazurile, în mod gradual și 

cu comunicarea acestor măsuri către cei în cauza; 

- popularizarea actelor și sancţiunilor administrate, în rîndul elevilor și părințior ca miiloc 

de descurajare a acestor acte. 

*Întărirea pazei și ordinii în școală prin: 

- contracte cu instituţii de pază și protecţie, asigurarea de fonduri bănești pentru plata 

angajaţilor permanenţi în asigurarea pazei și protecţiei elevilor și cadrelor didactice pe timpul 

programului; 

- intrarea pazei și ordinii prin personalul propriu angajat, pe întreaga perioadă a cursurilor; 

- supravegherea permanentă a incintei școlii cu ajutorul unor camere video ( unde e posibil); 

- accesul în școală se va asigura pe o singură intrare; 

- îmbunătățirea serviciului pe școală a cadrelor didactice pentru evitarea oricăror evenimente 

nedorite în viața școlii, supravegherea atentă a elevilor pentru evitarea oricăror accidente sau 

evenimente nedorite; 

- sesizarea promptă către organele de ordine ale statului a oricăror evenimente sau acte de 

violență ce s-au manifestat sau riscă să se producă în unităţile şcolare, colaborarea strînsă cu poliția 

locală sau de proximitate și cu jandarmeria; 

- se va acorda atenţie specială elevilor sau grupurilor potențial-agresive,  desfășurînd 

activități de prevenţie a faptelor negative.  

Acţiuni de intervenţie la nivelul școlii 

Activităţile de prevenire și intervenţie a victimizării la nivelul școlii reclamă implicarea 

tuturor actorilor: managerul școlii, învățători/diriginți, consilieri şcolari/psihologi, părinţi, elevi. 

Prevenirea eficientă, intervenţia și strategiile de răspuns la situaţii de criză acţionează cel mai bine 

în comunităţile şcolare care: 
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 se focalizează pe performantele şcolare ale elevilor; 

 implică familiile elevilor în viața școlii; 

 dezvoltă relaţii cu comunitatea din care școala face parte; 

 evidenţiază relaţiile pozitive dintre elevi și colectivul profesoral al școlii; 

 discută deschis problemele de siguranţă: copiii vin la școală cu diferite percepţii și 

concepţii despre violență, etc; şcolile ar trebui să-i înveţe pe elevii lor că sunt responsabili 

de acţiunile și alegerile pe care le fac și că trebuie să-și asume responsabilitatea propriilor 

fapte; 

 își tratează elevii cu acelaşi respect, fără discriminări; 

 creează oportunităţi pentru elevi. 

Intervenţii la nivelul conducerii școlii 

- Înfiinţarea unui comitet de prevenire a violenței/victimizării cu sarcini de   organizare și 

coordonare; 

- Administrarea de chestionare și/sau anchete privind nivelul, cauzele și formele de 

manifestare a violenței/victimizării în școala pe care o conduc; 

- Instituirea unei zile a comunicării între școală și comunitatea locală; 

- Organizarea de întîlniri/acțiuni comune școală-părinți în vederea conşti-  entizării de către 

aceştia a planului anti-violență al școlii; 

- Forme organizate de întîlnire a victimelor și părinţilor lor unde aceşti actori se pot aduna 

și discuta legat de soluţii antivictimizare, aceasta fiind o moda-litate de a întări victimele din punct 

de vedere psihologic (este confortabil pentru victime să ştie că nu sunt singure) și de a lega noi 

prietenii; 

- Stabilirea unei zile a școlii fără violență: mobilizarea elevilor, părinţilor și învățătorilor 

pentru organizarea de activităţi comune cu instituţii ale comunităţii locale (poliție, primărie); 

- Organizarea de lectorate cu părinţii pe teme care să privească violența, victimizarea și 

strategii de prevenire/ameliorare a acestor fenomene, părinţii ca parteneri ai școlii în educaţie; 

- Organizarea unui concurs pentru manifestul anti-violență ce urmează a fi afişat în fiecare 

clasă și a face parte din planul anti-violență al școlii. [11, p. 205- 208] 

Activităţi cu părinţii 

- Programe pentru părinţi care să aibă la bază componentele de   informare și formare: 

lectorate cu părinţii pe diverse teme axate pe psihologia copilului și modalităţi de identificare a 

elementelor specifice victimizării, prezentarea de cazuri de victimizare și oferirea de posibile 

modalităţi de rezolvare a situaţiilor tipice de violență şcolară și de asistare a victimei şcolare. 

- Programe de implicare a părinţilor în activitatea de prevenire a violen-ței/victimizării: 

identificarea unor părinți-resursă și formarea lor în vederea implicării în programe de informare, 

asistare a elevilor victimă, în activităţi de rezolvare a unor situaţii conflictuale în școală sau la 

nivelul clasei, de susţinere în cadrul lectoratelor a unor teme care privesc crearea unui climat 

familial și şcolar sănătos (de ex. teme ca „Încurajează-ți copilul să ți se destăinuie”; „Prietenii în 

viața copiilor noştri”; „Cum să ne valorizăm copiii”; „Ajută-ți copilul să-și îmbunătăţească 

abilităţile de relaționare”; „Vorbeşte copilului tău despre strategiile de a face față violenței”). 

[ibidem, p. 210-211] 

În general, sensibilitatea sistemului pentru prevenirea și combaterea volenței, fată de copii 

existent în Republica Moldova poate fi caracterizată ca nesatisfăcătoare. 

Cadrul legal şi cel de reglementare referitor  la activitățile instituțiilor privind violenţa fată 

de copii sunt deficente, iar conceptele folosite pentru definirea fenomenului diferă între instituii şi 

persoane. Există discrepanțe semnificative între numărul de persoane care întînesc cazuri de 

violenţă împotriva copiilor şi numărul celor care  înregistreaza aceste cazuri în documentele 

oficiale.  

În general datele arată că sistemul de  identificare – înregistrare – referire – monitorozare a 

cazurilor de violenţă este foarte dezvoltat în sfera ordinii publice, deşi segmentele acestui sistem 

sunt încă destul de slabe, iar procesul de coordonare cu alte instituții rămâne subdezvoltat. 
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 Cu toate acestea experiența școlilor demonstrează că ameliorarea fenomenelor de violență 

este posibilă atunci cînd școala dorește să inițieze o astfel de strategie și urmărește toți pașii pe 

care aceasta o presupune. 

Identificarea, înregistrarea şi referirea cazurilor de violenţă faţă de copii. 

Aproape jumătate dintre instituţiile analizate activează fără reguli sau instruire specifică cu 

privire la identificarea cazurilor de violenţă față de copii. Un număr semnificativ de respondenți, 

mai mult de 48%, au afirmat că instituţia în care lucrează ei nu are nici un fel de reguli sau instruire 

specială privind identificarea cazurilor de violență față de copii. 

Puțin mai mult de o treime din instituţii aveau numai reguli de identificare a cazurilor de 

violență față de copii în timp ce doar 15% aveau atît reguli de identifi-care a acestor cazuri, cît și 

instruire pentru angajaţi cu privire la aceste reguli. 

Pe lîngă aceasta, printre specialiştii intervievaţi, care în cele 12 luni precedente au înregistrat 

cazuri de violență față de copii în documentele interne, 40.9% afirmă că au făcut aceasta în 

conformitate cu regulile oficiale, 20.1% au acţionat bazîndu-se pe decizii ad-hoc, 16.5% au folosit 

ambele metode, iar 22.6% nu au putut răspunde la întrebare. [26,  p. 65- 67] 

Mecanismele de monitorizare și supraveghere a cazurilor de violență față de copii. 

Nivelul de supraveghere și raportare în sistemul de protecție a copilului în Moldova este 

scăzut. Puțin mai mult de jumătate dintre persoanele intervievate (54.25%) folosesc mecanisme de 

supraveghere și monitorizare pentru analiza performanței angajaților în domeniul violenței față de 

copii. Totuși, doar puțin mai mult de o treime (35.75%) dintre respondenți afirmă că ei folosesc 

documentele legale sau oficiale pentru monitorizarea activității. Ca rezultat, atît guvernul, cît și 

societatea civilă nu pot efectua o evaluare eficientă a activităților instituțiilor sau persoanelor în 

sfera protecției copilului. 

Nu sunt colectate date comprehensive privind violența față de copii. Datele statistice sau alte 

date existente nu permit monitorizarea și evaluarea corespunză-toare a fenomenului violenței față 

de copii, precum și a structurilor și a activităților întreprinse ca răspuns la această violență. [ibidem,  

p. 68] 

Activitate individuală 

Problemă: Faceţi parte din comisia de prevenire şi combatere a violenţei dintr-o şcoală care 

are următoarele caracteristici: 

Şcoala Z este o şcoală cu clasele I-IX, situată într-un cartier mărginaş de la periferia oraşului 

Y.. Populaţia şcolară este de aproximativ 340 elevi, 45% dintre aceştia sunt vorbitori de limba 

română, iar 10% sunt ruşi şi ucraineni. În şcoală sunt şcolarizaţi 10 elevi cu cerinţe educaţionale 

speciale. 

Foarte mulţi elevi provin din familii cu situaţie materială precară, cu nivel de educaţie scăzut. 

În anul şcolar anterior s-au înregistrat foarte multe absenţe, 4 cazuri de abandon şcolar, 6 situaţii 

de violenţă gravă (bătăi) şi nenumărate situaţii de violenţă verbală, mai ales cu caracter etnic sau 

legat de trăsăturile fizice sau psihice. 

Sarcină: Elaboraţi o strategie care să conducă la prevenirea şi combaterea violenţei pentru 

anul şcolar. 
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Pagină metodică 

Modelul de prevenire în combaterea fenomenului de violență la elevii din clasele primare 

(cl. a II- a) la disciplina  „Dezvoltare personală” 

Scopul modelului: formarea și dezvoltarea abilităților elevilor de a combate fenomenul de 

violență în mediul școlii la nivelul clasei la disciplina „Dezvoltare personală” prin strategii anti-

violență. 

I. Suportul teoretic – aplicativ al modelului:  

D. Olweus (1999) descrie violenţa ca şi un tip special de agresiune, în care cineva atacă fizic 

sau ameninţă o persoană, care este slabă şi fără putere, pentru a o face să se simtă speriată, 

restricţionată sau supărată pentru o perioadă considerabilă de timp, atât datorită traumei 

emoţionale, ce urmează unui asemenea atac, dar şi datorită fricii de noi atacuri.  

Conform criteriilor stabilite de Asociaţia Psihologilor Americani, comportamentul agresiv 

însumează următoarele categorii de comportamente: • Ameninţă, intimidează, ironizează pe alţii • 

Manifestă agresivitate fizică faţă de alţii • Distruge bunurile celorlalţi • Încalcă drepturile celorlalţi. 

b) consecințele violenței în mediul școlii la nivelul clasei: • Consecinţe care acţionează 

asupra dezvoltării socioemoţionale a copiilor • Consecinţe care acţionează actului de predare – 

învăţare din şcoli (p. 2) 

https://tmenglish.files.wordpress.com/2010/05/strategii-prevenire-violenta.pdf 

II. Specificul violenţei interpersonale - violenţa directă „comportamentul unei persoane 

îndreptat împotriva altei persoane care în mod intenţionat ameninţă, încearcă să producă sau 

produce rănirea fizică a acesteia” (Reiss & Roth, 1993, p. 35) [apud, 22]. 

Comportament agresiv se asociază şi formelor mai uşoare de violenţă care includ: 

comportamente verbale, fizice sau gesturi, menite să producă rănire fizică uşoară, disconfort 

psihologic, intimidare sau teamă (Loeber & Stouthamer-Loeber, 1998).  

Agresiunea se poate manifesta într-o formă indirectă, prin răspândirea de zvonuri 

depreciative la adresa unei persoane sau prin marginalizare socială (Crick & Bigbee, 1998). De 

obicei formele mai puţin grave de violenţă preced formele mai serioase, grave. Trecerea de la o 

formă la alta se poate produce: • în cadrul aceleiaşi situaţii care escaladează de la dispută verbală 

la atac fizic, • în timp, pe măsură ce înaintează în vârstă, tânărul trece de la îmbrâncelile şi piedicile 

specifice copilăriei la violenţe fizice grave, premeditate, ce apar de regulă în adolescenţă. 

III. Forme de violenţă după gradul de gravitate în clasă/școală (Neamţu, C. (2003), detalii 

în anexa 2.) Autorul susține că, în contextul şcolar, tipul cel mai răspîndit de violenţă este cea 

interpersonală ce poate lua următoarele forme: violenţa fizică, violenţa psihologică, violenţa 

verbală, violenţa sexuală, privaţiuni şi neglijenţă. 

https://tmenglish.files.wordpress.com/2010/05/strategii-prevenire-violenta.pdf
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IV. Tipurile de prevenţie pe care le poate desfăşura cadrul didactic în actul educațional 
(Pierre-André Doudin şi Miriam Erkohen-Marküs (2000) și anume: 

a) O prevenţie primară, care se poate realiza foarte uşor de către fiecare învățător şi se referă 

la dezvoltarea unei priviri pozitive asupra fiecărui elev, exprimarea încrederii în capacitatea lui de 

a reuşi, valorizarea efortului elevului. Toate aceste atitudini pot reduce riscurile apariţiei violenţei. 

V. Obiectivele prevenției şi intervenției în combaterea fenomenului de violenţă în școală 

la nivelul clasei (Nedelcea, C., Neamţu, C., Băban, A.): 

- observarea atentă a comportamentului elevilor pentru o mai bună înţelegere a cauzelor 

actelor de violenţă; 

- ameliorarea comunicării cu elevii ce manifestă comportamente violente şi stabilirea unor 

relaţii de încredere; 

- determinarea conflictelor cu ajutorul formatorilor de discuţie; 

- dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie; 

- colaborarea cu specialiştii în cadrul lucrului în reţea. 

VI. Strategii axate pe formarea de competențe la lecțiile de „Dezvolatre persoanlă” în 

combaterea fenomenului de violenţă: care presupun lucrul în echipă, cooperare, coordonare, 

împărţirea sarcinilor şi generează contexte interacţionale, în care se câştigă experienţă: metode 

active-participative; metode interactive. 

Obiectivele acestor strategii vizează învăţarea de către elevi a unor comportamente care să-

i ajute să gestioneze situaţiile în care se confruntă cu comportamentele agresive ale celorlalţi. De 

exemplu, elevii pot fi învăţaţi să ignore situaţiile, să-şi ia distanţă de aceste situaţii, să reacţioneze 

cu fermitate şi să solicite asistenţă de la profesori atunci când este nevoie. Elevii care acţionează 

agresiv pentru a obţine atenţia colegilor şi prestigiul în faţa lor, pot fi învăţaţi să folosească alte 

metode mult mai eficiente care să le permită să obţină acest lucru, fără să se pună în situaţia de a 

fi respinşi sau marginalizaţi de ceilalţi (p. 8). 

https://tmenglish.files.wordpress.com/2010/05/strategii-prevenire-violenta.pdf 

VII. Activități și experiențe care au scopul de a dezvolta abilitățle de prevenire a violenţei 

școlare la lecțiile de „Dezvolatre persoanlă” care vor pune accentul pe: 

- oferirea de oportunităţi fiecărui elev de a-şi valorifica potenţialul intelectual, aptitudinile 

personale şi experienţa individuală;  

- stimularea spiritului critic constructiv, a capacităţii de argumentare şi de identificare a 

alternativelor;  

- favorizarea accesului la cunoaştere prin forţe proprii, stimulând atitudinea reflexivă asupra 

propriilor demersuri de învăţare;  

- cultivarea independenţei cognitive, a spontaneităţii şi a autonomiei în activitate;  

- formarea la elevi a unor atitudini şi comportamente conforme valorilor general–umane şi 

naţionale.  

VIII. Conceperea și elaborarea proiectelor – didactice personalizate la lecția de 

„Dezvolatre persoanlă” în cheia ECD, respectând modelul „Evocare - Realizarea sensului – 

Reflecţie-Extindere" (ERRE), (J. L. Meredith, K. S. Steele, 1995): 

● bazate pe principiile: principiul individualizării; principiul alegerii; principiul 

creativităţii şi succesului; principiul încrederii şi susţinerii.   

● cu: stabilirea scopului dominant dezvoltare a capacităţilor individuale ale elevilor; 

formularea sarcinilor în baza aşteptărilor pe termen scurt şi lung ale fiecărui elev şi a părinţilor; 

construirea strategiilor didactice care să contribuie la dezvoltarea calităţii de subiect al fiecărui 

elev; proiectarea unor resurse didactice care facilitează învăţarea individualizată/ diferenţiată/ prin 

cooperare;  implicarea indirectă a elevilor şi a părinţilor în procesul de proiectare a lecţiei;  luarea 

în considerare a condiţiilor prealabile şi a factorilor motivanţi ai învăţării.  

X. Subiecte la lecțiile de „Dezvolatre persoanlă” cu scopul de a dezvolta abilitățle de 

prevenire a violenţei școlare la elevi.  

https://tmenglish.files.wordpress.com/2010/05/strategii-prevenire-violenta.pdf
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În acest sens, din perspectiva modelului abordat ne-am propus să elaborăm o grilă de 

subiecte la lecțiile de „Dezvolatare persoanlă” în clasa a II-a (tabelul de mai jos) racordate la 

detaliierile de conținut curricular actual (2018) și inspirate din literartura de specialitate: 

*MECC, Terguță, V., (cootrd.), Educație pentru drepturile omului.Curriculum. Clasele I-IV, 

Ghidul învățătorului. Cișinău: Editura Gunivas, 2018, disponibil la: 

https://amnesty.md/wp-content/uploads/Educatie-pentru-Drepturile-Omului_Ghidul-

invatatorului_cl-I-IV.pdf 

*Manuale de educație pentru cetățenie și drepturile omului. Seria „Living Democracy“ a 

Consiliului Europei, sursă disponibilă: 

https://www.living-democracy.com/ro/textbooks/ 

- 855 de Jocuri si Activitati. Ghidul ANIMATORULUI, 2005, sursă disponibilă: 

https://drepturilecopilului.md/files/publications/Carteamare_jocuri.pdf 

* Interveniții eficiente a cadrului didactic în soluționarea conflictelor dintre copiii, disponibil 

la: 

https://tdh-moldova.md/media/files/files/1_5_solutionarea_conflictelor_4588295.pdf 

* II.1. Managementul conflictelor, disponibil la: 

http://crdeii.ro/wp-content/uploads/2019/03/Produs-final-Educatia-incluziva-si-

managementul-conflictelor.pdf 

Constandache S., Alexandrescu-Petrică E., P. Domnica, Strategii de prevenire a violenţei în 

şcoală. Program pentru reducerea comportamentelor agresive în mediul şcolar, 2010, disponibil 

la: https://tmenglish.files.wordpress.com/2010/05/strategii-prevenire-violenta.pdf 

* Cucilnic, C., Cum să fiu politicos. Bunele maniere pentru cei mici. Consiliere și orientare 

școlară în învățămțntul primar. București: Aramis, 2002. 

Tabelul 6. 

Unități de competențe Subiecte Detalieri de conținut 

curricular la modul 

1.1. Identificarea 

asemănărilor şi 

deosebirilor între sine şi 

ceilalţi 

în bază de criterii simple. 

1.2. Corelarea drepturilor și a 

responsabilităților elevilor în 

contexte școlare și cotidiene. 

1.3. Solicitarea ajutorului în 

cazurile 

când sunt victime sau martori 

ai 

abuzului. 

▪ „Diferiți dar egali” 

▪ „Prejudecăți și stereotipuri” 

▪ „Clasa mea” 

Unicitatea și diversitatea 

persoanelor. Asemănări şi 

deosebiri după criterii simple: 

aspect fizic, preferinţe, 

aptitudini. 

▪„Respect și responsabilitate” 

▪ „Regulile clasei” 

▪ „Responsabilitate pentru 

sine, pentru cineva sau ceva” 

 

Drepturile și 

responsabilitățile copiilor. 

„Convenția privind drepturile 

copilului” pe înțelesul celor 

mici. 

▪ „Gestionarea experiențelor 

neplăcute” 

▪ „Asumarea responsabilității 

din alte poziții” 

▪ „Spun NU abuzului în 

școală!” 

▪ „Cui pot cere ajutor?” 

Abuzul față de copii. Situații 

periculoase. Semne de 

recunoaștere a situațiilor 

periculoase. Acțiuni de a face 

față provocărilor. Adresarea 

după ajutor. Acțiuni de 

protecție. 

▪ „Roata emoțiilor: plăcute și 

neplăcute” 

▪ „Simt, gândesc, mi se 

întâmplă” 

Emoții plăcute și neplăcute. 

Semne verbale şi nonverbale 

ale emoţiilor: mimică, 

gesturi, poziții ale corpului, 

reacții fizice. 

https://amnesty.md/wp-content/uploads/Educatie-pentru-Drepturile-Omului_Ghidul-invatatorului_cl-I-IV.pdf
https://amnesty.md/wp-content/uploads/Educatie-pentru-Drepturile-Omului_Ghidul-invatatorului_cl-I-IV.pdf
https://www.living-democracy.com/ro/textbooks/
https://drepturilecopilului.md/files/publications/Carteamare_jocuri.pdf
https://tdh-moldova.md/media/files/files/1_5_solutionarea_conflictelor_4588295.pdf
http://crdeii.ro/wp-content/uploads/2019/03/Produs-final-Educatia-incluziva-si-managementul-conflictelor.pdf
http://crdeii.ro/wp-content/uploads/2019/03/Produs-final-Educatia-incluziva-si-managementul-conflictelor.pdf
https://tmenglish.files.wordpress.com/2010/05/strategii-prevenire-violenta.pdf
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▪ „Opiniile- gânduri proprii și 

emoții” 

▪ „Comunic empatic cu 

colegii” 

Ascultarea activă. 

Exprimarea opiniei. 

Menținerea dialogului. 

Formularea întrebărilor. 

Răspunsul empatic. Respect 

față de părerea celuilalt. 

 

În continuare vom detalia unele secvențe din activitățile formativ dezvoltative în direcțția 

cercetată. 

La subiectul „Spun NU abuzului în școală!” în Realizarea sensului pentru pasul Informează-

te! este oportun următorul suport informațional pentru ascultarea activă: 

„Toți copiii au dreptul să fie protejați de orice formă de abuz. Nimeni nu are dreptul să-ți 

facă vreun rău, să-ți provoace durere sau suferință, să te umilească sau să te lovească. 

Adulții trebuie să-ți asigure dragostea, hrana, îmbrăcămintea, atenția, educația și să aibă grijă 

de sănătatea ta. Poți deveni mai puternic(ă) Dacă vei ști:  

1. Ce înseamnă un abuz asupra copilului?  

2. Cum să recunoști un abuz?  

3. Cum să te protejezi de abuz?  

4. Cum să-i ajuți pe alți copii care au nimerit în situații de abuz?. 

Abuzul asupra copilului are loc atunci când o persoană se comportă cu un copil într-un mod 

în care îl face să sufere, fizic sau sufletește. Există mai multe tipuri de abuz: fizic, emoțional și 

sexual. Orice formă de abuz îi dăunează copilului și îi încalcă dreptul la o copilărie fericită: bătaia, 

cuvintele, mimicile și gesturile indezirabile, discriminarea, tachinarea, atingerile rele. Un copil 

abuzat simte: 

DUREREA FIZICĂ 

apare atunci când copilul este 

abuzat fizic: 

▪ Este lovit cu mâna, piciorul, 

cureaua, varga, alt obiect 

▪ Este tras de păr, de urechi, lovit 

peste față 

▪ Este înțepat, pișcat, mușcat 

▪ Este scuturat, îmbrâncit, legat 

▪Este obligat să facă munci grele, 

peste puterile lui. 

DUREREA SUFLETEASCĂ (emoțională) 

este atunci când un copil simte: 

▪ Frică 

▪ Tristețe 

▪ Rușine 

▪ Nedreptate 

Această durere apare când un copil este 

abuzat fizic, dar și atunci când i se spun 

cuvinte răutăcioase, porecle, amenințări 

Pentru pasul „Prelucrează informația!” sunt oportune următoarele activități: 

Elevilor li se solicită, prin brainstorming, să enumere cazuri pentru care ar putea fi băturți: 

„am pierdut bani”; „am întârziat”, „am rupt haina” etc. 

Elevilor li se propune cazul: „Ion a spart o farfurie. Este corect să fie bătut?” și li se solicită 

rezolvarea cazului prin întrebări: „Spartul farfuriei este motiv pentru care Ion poate fi bătutu?”, 

„Bătaia în cazul dat poate să-l educe pe Ion?”; „Bătaia este un abuz?”. 

Pe final elevilor li se solicită o reflecție personală cu referire la bătaie ca un abuz fizic: „Nu 

există nici un motiv pentru care un copil poate fi bătut. Nimic nu îndreptățește bătaia. Cu toate că 

unii adulți cred că, bătaia poate să-l educe pe copil, acest gând este o grșeală. Nimeni nu are voie 

să te bată! 

Bătaia este abuz fizic ce îi provoacă copilului durere fizică și suferință sufletească. Bătaia 

înjosește un copil și îl face să se simtă neputiincios.” 

În etapa lecției „Reflecție” la pasul Comunică și decide! și pasul Apreciază! elevilor li se 

propune activitatea de lucru în grup „Așa DA, așa NU!”.  

Sarcini de lucru pentru toate grupurile de lucru: 

1. Elevii vor realiza un puzzle din imaginile propuse, secvențe, în plic, raportate la subiect. 
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2. Grupul va discuta imaginea obținută și va evidenția cu litere de tipar, în rubrica de marcaj, 

cuvintele care caracterizează abuzul. 

3. Grupul va formula verbal îndemnuri (4) pentru a învăța să recunoască abuzul 

emoțional/tachinarea/sexual. 

Grupul 1: Fișa „Cuvintele lovesc foarte durereos” 

 

CUVINTE CE 

CARACTERIZEAZĂ 

ABUZUL 

Exemplu: 

CUVINTELE 

TONUL VOCII  

MIMICA 

GESTURILE 

 

ÎNDEMNURI DE A 

RECUNOAȘTE ABUZUL 

Exemplu: Recunoaștem abuzul 

emoțional când un copil este: 

- jignit, criticat, învinovățit; 

- amenințat cu bătăi, alungat din 

casă; 

- poreclit, numit cu cuvinte urâte; 

- i se interzice de a ieși la joacă, de 

a prieteni; 

- îi sunt distruse obiectele preferate; 

- i se arată gesturi și mimici care îi 

sperie (privire încruntată, mișcări 

bruște, arătarea pumnului) 

Generalizarea învățătoarei: „Fiecare copil trebuie să învețe să recunoască abuzul emoțional. 

Unii oameni folosesc cuvintele, tonalitatea vocii, mimicile și gesturile pentru a face un copil să 

sufere, să se simtă neimportant, neiubit, vinovat. Atunci când cineva se comportă urât cu un copil 

pentru că este mai mic, arată altfel (poartă ochelari, are un picior bolnav,….), este sărac, are o altă 

etnie, naționalitate – este un abuz numit DISCRIMINARE. Potrivit Convenției pentru drepturile 

copilului „Toți copiii, fără nici o exepție, au dreptul la protecție împotriva discriminării” 

Grupul 2: „Tachinarea tot este un abuz” 

 

CUVINTE CE 

CARACTERIZEAZĂ 

ABUZUL 

Exemplu: 

HAZ DE NECAZ 

PORECLA 

AMENINȚAREA 

 

 ÎNDEMNURI DE A 

RECUNOAȘTE ABUZUL 

Exemplu: Facem față tachinărilor 

din partea colegilor: 

 - Nu le lua în seamă. Supărarea și 

lacrimile tale doar îi vor face să te 

supere și mai mult; 

- Gândește în felul următor: „Este 

oare adevărat ce spune cel care mă 

tachinează? A cui părere este mai 

importantă: a mea sai a celui care 

mă necăjește?”; 

- Vorbește despre ceea ce simți. 

Spune-le colegilor că te fac să te 

simți rău și cere-le să înceteze: „EU 

nu mă simt bine când te distrezi pe 

seama ochelarilkor mei. EU te rog 

să încetezi!” 

- Dacă ai încercat în mai multe 

feluri să oprești tachinăerile, dar ele 

nu încetează, cere ajutorul unui 

adult. El te va ajuta să-i explici 

colegului tău că acesta comite un 

abuz. 

Generalizarea învățătoarei: „Atunci când un coleg te tachinează este un abuz și anume când 

face haz de necaz pe seama ta sau a unui copil, când poreclește, când amenință și face să se simtă 
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meimportant și înjosit. Copii tachinează alți copii deoarece: își doresc atenția altora sau a unui 

copil anume; vor să demonstreze altora că sunt mai puternici, mai importanți; imită alți copii sau 

repetă – aceasta se transformă în ABUZ și trebuie imediat oprită!” 

Grupul 3: „Un copil poate fi abuzat și prin atingeri” 

 

CUVINTE CE 

CARACTERIZEAZĂ 

ABUZUL 

Exemplu: 

SPERIAT 

VINOVAT 

RUȘINAT  

 ÎNDEMNURI DE A 

RECUNOAȘTE ABUZUL 

Exemplu: Ține minte! Nu te 

lăsa păcălit(ă) niciodată  de 

cineva care îți cere să păstrezi 

asemenea „secrete”, chiar 

dacă: 

- îți promite ceea ceți dorești; 

- iubești aceea persoană și nu 

vrei să o superi; 

- ești foarte speriată 

- Aceste secrete sunt rele! 

- Copii nu trebuie să accepte 

niciodată să meargă undeva cu 

persoane necunoscute, chiar 

dacă acestea le promit cadouri 

sau surprize. 

Generalizarea învățătoarei: „Corpul tău îți aparține doar ție! Părțile intime ale corpului sunt 

cele pecare noi, de obicei, le ascundem de ochii altora. Atunci când copii: sunt atunși în locuri 

intime sau pe alte părți ale corpului într-un mod care le produce neplăcere și dezgust; sunt impuși 

să atingă/să privească părțile intime ale altei persoane; sunt îndemnați/obligați să privească 

fotografii sau filme ce s ene sexuale, aceste atingeri sunt rele și se numesc ABUZ SEXUAL.Un 

copil poate fi abuzat și prin atingeri care nu provoacă neapărat durere fizică, dar îl fac să se simtă: 

rușinat, speriat, vinovat. FIȚI PRECAUȚI, dacă o persoană atinge părțile intime ale corpului. 

Aceste atingeri sunt un abuz chiar dacă se comportă drăguț, spune cuvinte frumoase și face 

cadouri! Copiii care nimeresc în astfel de situații trebuie să spună: „Nu, nimeni nu are dreptul să 

mă atingă în acest fel! Acești copii vor vorbi urgent cu un adult în care au încredere dacă știu sau 

dacă li se întâmplă așa ceva!”. 

La subiectul „Cui pot cere ajutor?” în Evocare pentru pasul Implică-te! prin brainstorming 

oral, elevilor li se solicită să numească persoane în care au încredere și cui pot cere ajutor în 

anumite situații. 

Elevilor li se propune situația de caz: „Acum două zile te chinuiau nişte probleme personale 

pe care simţeai că nu le poţi discuta cu nimeni de frica că alţii le-ar putea afla. Cel mai bun prieten 

al tău te-a convins să vorbeşti despre asta şi a promis că va ţine secretul. Tocmai ai auzit din 

întâmplare două persoane care discutau despre problema ta” 

Întrebări: „Considerați, în cazul dat, că prietenul a procedat corect?, Poate fi numită persoană 

de încredere acest prieten?; Dacă DA, atunci De ce? Și dacă NU, atunci De ce?” 

În Realizarea sensului pentru pasul Informează-te! este oportun următorul suport 

informațional pentru ascultarea activă: 

„Toți copii au dreptul să fie în siguranță! În situații neplăcute fiecare copil va găsi în jurul 

său persoane cărora le pasă de el și sunt gata să-l asculte și să creadă că ceea ce le spune este 

adevărat. Fiecare copil trebuie să aibă încredere în sentimentele sale și să discute cu adulții acele 

probleme care sunt prea complicate ca să le rezolve singur. Acestea sunt persoanele de încredere: 

mama sau tata, bunicul sau bunica, fratele sau sora, verișorul sau verișoara, unchiul sau mătușa, 

cineva de la școală (Învățătorul, psihologul școlar, un coleg), cineva din localitatea ta (un vecin, 

un prieten de familie, preotul etc.).” 

Elevilor li se solicită să descrie reacția emoțională la cazul prezentat anterior cu prietenul: 

„Te cuprinde un sentiment care te scârbeşte pe măsură ce realizezi că prietenul tău cel mai bun le-
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a spus. Te simţi trădat de cel mai bun prieten. Pe măsură ce te gândeşti la ceea ce se va întâmpla 

cu reputaţia ta, acum că secretul este cunoscut, devii din ce în ce mai furios.” 

Învățătoarea va generaliza: „O persoană de încredere este o persoană pe care o cunoști, care 

se comport bine cu tine și simți că ai putea să-I vorbești deschis despre un secret, o întâmplare care 

te-a făcut să te simți amenințat sau în pericol. Dar, dacă spui cuiva că ai fost abuzat într-un anumit 

fel, ca și în cazul cu prietenul, și nu ești încrezut atunci spune acest lucru altcuiva și altcuiva-până 

când vai fi crezut!. Orice copi nu poartă nici o vină pentru cee ace i s-a întâmplat/i se întâmplă” 

Pentru pasul Prelucrează informația! Elevilor li se vor propune să examineze diverse situații 

de abuz în imagini (expuse în fișa de resursă de mai jos) și imagini cu personae, instituții sociale 

care pot ajuta copilul/persoana abuzat(ă). 

1. Elevii vor identifica abuzul din imagine. 

2. Elevii vor descrie manifestarea comportamentului abuziv identificat. 

3. Elevii vor  veni cu îndemnuri de preântîmpinare a comportamentului abuziv 

4. Elevii, prin săgeți ce le vor trasa, vor identifica persoana/instituția socială care poate 

ajuta peroana abuzată 

Fișa resursă 

     

     

 

    

 

Pentru pasul Comunică și decide! elevii vor fi solicitați să lectureze, în pereche, textul, 

activitate de follow-up: 

„ Maria este elevă în clasa a II-a. Ea îşi serveşte pacheţelul pe holul şcolii împreună cu Marta 

şi privesc împreună pe geam la ceilalţi elevi care aleargă prin curtea şcolii. Ele aproape că 

terminaseră de mâncat când Carolina a ajuns în dreptul lor.  

- Maria de ce stai cu fraiera asta? a întrebat-o Carolina uitându-se la Marta. Nu ştii că e o 

mare mincinoasă şi trişează? De ce preferi să stai cu ea când ai prieteni mai buni? Pe lângă asta 

este şi un „Pici” în clasa a I-a. De ce îţi pierzi timpul cu copiii? Maria era şocată că această fetiţă, 

Carolina putea să spună aşa ceva. S-a uitat la Marta şi a observat că avea lacrimi în ochi. Maria nu 
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ştia ce să facă sau ce să spună. Pe Marta nu o ştia de prea mult timp, dar ele împreună erau partenere 

la cercul de pictură. Maria nu o văzuse pe Marta trişând, şi nu avea nici un motiv pentru care să 

creadă că ea minte. În plus, nu înţelegea de ce Carolina ar spune acele lucruri despre ea.” 

Elevilor li se va cer să completeze spațiile din fișa resursă, identificând: 

▪ Ce tip de abuz este descries în text?: ______________________ (tachinarea);  

▪ Cine este persoana de încredere dintre aceste două prietene? ______ (Maria);  

▪De ce Maria este persoană de încredere pentru Marta?___________________ (Maria a 

văzut că Marta avea lacrimi în ochi. A fost tachinată de Carolina. Cuvintele ei au făcut-o pe Marta 

să se supere și să lăcrimeze. Ea o cunoaște pe Marta de la cercul de pictură ca o persoană care nu 

trișază și nu minte);  

▪ Ce sfat ar da grupul Mariei, ca persoană de încredere pentru Marta?________  

(Să se gândească dacă este adevărat ce spune cel care o tachinează; A cui părere este mai 

importantă: a Martei sau a Carolinei care o necăjește; Să-i vorbească Carolinei despre ceea ce 

simte Marta și s-o roage să înceteze);  

▪Cui îi poate cere ajutor Marta pentru pentru a se simți în siguranță la pauză în școală? 

____________________________________________ (învățătoarei diriginte) 

Pe finalul activității învățătoarea va solicita elevilor să ridice mâna dacă una din situaţiile 

propuse li s-au întâmplat şi lor:  

▪ cineva a râs de modul în care arăţi; ▪ cineva a râs de modul în care umbli, fugi, mergi, 

dansezi, arunci sau prinzi; ▪ cineva ţi-a spus că el/ea nu vrea să fie prietenă cu tine niciodată; ▪ 

cineva ţi-a spus că nu te place; ▪ cineva ţi-a spus că eşti urât/ă şi miroşi urât. 

Generalizare: În orice situație de abuz copilul va apela la personae de încredere. În școală, 

în localitatea natală sunt personae care, la locul de muncă, au datoria de a ajuta copiii și știu cum 

să facă acest lucru: dirigintele sau alt professor; psihologul școlar; asistentul social; inspectorul de 

poliție; medical școlii; medical de familie. 

În caz de urgență fiecare copil va suna la Poliție (902) sau la Serviciul medical de 

urgență/Salvare (903). 

La subiectul lecției „Simt, gândesc, mi se întâmplă” în Evocare la pasul Implică-te! se 

propune elevilor jocul de simulare „Parola emoţiilor”. Elevul alege o carte cu o emoţie şi simulează 

ce ar gândi o persoană care manifesă o asemenea emoţie. Ceilalţi elevi trebuie să identifice emoţia. 

Generalizare: Modul în care mă simt are legătură cu modul în care gândesc despre ceea ce 

mi se întâmplă. 

Pentru Realizarea sensului la pasul Informează-te! este oportun următorul suport 

informational: 

„Emoțiile sunt energie și ele nu pot fi ignorate, ele decurg chiar dacă noi nu suntem conștienți 

de ele. Dacă am trăi într-o ţară unde nu ninge niciodată, vestea că va ninge ar putea să ne producă 

bucurie deoarece adesea avem prea puţine ocazii de a ne da cu sania sau cu patinele. Dacă suntem 

dintr-o tară în care ninge foarte des, vestea unei ninsori apropiate ne-ar întrista deoarece suntem 

plictisiţi de zăpadă. Pornind de la acest exemplu, vom înțelege că modul în care gândim despre 

lucruri influenţează modul în care ne simţim.” 

Pentru pasul Prelucrează informația! Fiecare elev primeşte o fişă de lucru cu mai multe 

scenarii. Pentru fiecare scenariu, elevii vor nota gândurile şi emoţiile asociate lor. La final, fiecare 

elev este invitat să discute cu un coleg pereche, lucrurile pe care le-a notat pe fişă. După ce se 

discută în pereche, discuţiile se desfăşoară cu toată clasa pe baza întrebărilor de conţinut. 

Instrucţiuni: „Citeşte fiecare scenariu. Pentru fiecare încearcă să identifici ce crezi tu despre 

această situaţie. De exemplu, dacă crezi că colegii mai mari nu ar trebui să îţi spună ce să faci s-ar 

putea să fii nervos în legătură cu această situaţie iar dacă ai alte preocupări şi nu te interesează în 

mod special să participi la discuţiile celorlalţi colegi de clasă , s-ar putea să te simţi indiferent - nu 

ar fi mare lucru. După ce ai identificat gândurile, notează în spaţiul liber, modul în care te-ai 

simţit.” 

1. Te joci cu mingea în curtea şcolii. Unul dintre elevii mai mari vine către tine şi îţi spune 

că nu ai voie să te joci.  
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Te gândeşti: ....................................................................................................... 

Te simţi: ............................................................................................................ 

2. Două dintre prietenele/prietenii tăi stau împreună într-un colţ al clasei. Ei/ele se uită la 

tine şi încep să chicotească şi să şuşotească. 

Te gândeşti: ....................................................................................................... 

Te simţi: ............................................................................................................ 

3. Aseară te-ai tuns. Îţi place foarte mult. Colegii de clasă te tachinează şi îţi spun cât de rău 

îţi stă. 

Te gândeşti: ....................................................................................................... 

Te simţi: ............................................................................................................ 

Întrebări de conţinut:  

- Aţi căzut de acord asupra emoţiilor care corespund fiecărui scenariu?.  

- Sunt ele aceleaşi cu cele ale partenerilor de discuţii?  

- Dacă nu aţi căzut de acord, de ce credeţi că nu aţi reuşit?  

- Cum vi s-ar părea dacă cineva v-ar spune că prima situaţie îi face întotdeauna pe elevi să 

se simtă furioşi?  

- Credeţi că este adevărat?  

- Credeţi că oamenii sau situaţiile vă fac să vă simţiţi în modul în care vă simţiţi sau aveţi 

posibilitatea de a alege?  

- Care este legătura dintre gândurile voastre şi emoţiile voastre? 

Întrebări de personalizare.  

- Aţi spus vreodată ceva de genul „Ea m-a supărat! Mă enervează!”  

- Chiar credeţi că cineva vă poate înfuria sau vă poate răni sau voi sunteţi cei care faceţi să 

vă simţiţi astfel? 

Generalizare: Diferite persoane, chiar voi, trăiesc diferite emoții pentru unele și aceleași 

situații. Modul în care ne simţim depinde de modul în care noi interpretăm situaţiile cu care ne 

confruntăm. Fiecare comportament al unui copil/om trebuie controlat deoarece el declanşează o 

emoţie: •să tolereze frustrarea; • să facă faţă fricii; • să se apere; • să tolereze să stea singuri; • să 

negocieze prietenia etc. deaceea este necesar de a învăța a regla emoțiile și comportametul. 

În Reflecție pentru pasul Comunică și decide! și Apreciază! se realizează activitatea de lucru 

în grup „De ce mă simt aşa ?”. Elevii sunt împărţiţi în grupuri de câte patru şi fiecare grup primeşte 

căte o fişă cu situaţii. Ca şi grup, elevii citesc situaţiile şi discută între ei despre modul în care ei 

s-ar simţi şi apoi selectează una din cele patru modalităţi pentru a face faţă situaţiei (sau vin cu o 

idee proprie). 

Fişă de resursă:  „De ce mă simt aşa?” 

Grupul 1. „Mergi pe holul şcolii şi un elev dintr-un grup de colegi de la clasa vecină strigă 

la tine „aragaz cu patru ochi”. Toţi elevii din grup râd de tine şi strigă în cor „aragaz cu patru ochi.”  

Te simţi.................................. tu................ 

• Îi ignori şi continui drumul • Le spui că sunt fraieri • Mergi şi îl loveşti pe colegul care a 

strigat primul • Plângi • Răspunzi cu umor • Soluţia ta.................................... 

Grupul 2. „Mergi în pauză şi te pregăteşti să mănânci pachetul. Un coleg mai puternic vine 

şi ţi-l smulge din mână şi îl aruncă la coş.” 

Te simţi............................. tu..............................  

• Începi să plângi • Îl loveşti • Mergi să soliciţi ajutorul unui adult • Soliciţi ajutorul unui 

coleg mai mare care te cunoaşte pentru a-l învăţa minte pe colegul care ţi-a făcut asta • Soluţia 

ta......................................... 

Grupul 3. Esti pe holul şcolii. Un coleg dintr-o clasă mai mare vine direct spre tine şi te 

apucă de piept. El îţi spune că jacheta ta este de mărimea fratelui lui şi o vrea. Cu cealaltă mână 

apucă jacheta şi o trage de pe tine. Când pleacă te ameninţă că eşti pierdut dacă spui la cineva 

despre acest incident.  

Te simţi.......................... tu.............................  
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• Începi să plângi • Mergi în clasă şi nu spui nimănui o vorbă despre cele întâmplate • Soliciţi 

ajutorul unui adult • Refuzi să mai mergi la şcoală a doua zi • Soluţia ta........................... 

Grupul 4. Părinţii tăi ţipă şi se ceartă din nou.  

Tu te simţi................... şi tu.....  

• Stai în camera ta şi încerci să te concentrezi la altceva • Intervii între ei şi îi implori să nu 

se mai certe • Îţi spui că e problema lor • Soluţia ta................................................... 

Întrebări de conţinut: • Ce emoţii aţi identificat? • Au existat situaţii în care aţi fi putut avea 

mai mult de o singură emoţie? Oferiţi câteva exemple. • A fost dificil să vă gândiţi la modul în 

care aţi face faţă acestor emoţii? Au fost situaţii mai dificile decât altele? Oferiţi cîteva exemple. 

Întrebări de personalizare: • Aţi avut voi sau alte persoane pe care le cunoaşteţi unele dintre 

experinţele acestea? Oferiţi copiilor posibilitatea să povestească. • Aţi experimentat vreodată 

emoţii similare cu cele identificate în aceste situaţii? • Cum faceţi faţă, voi sau cineva cunoscut, 

situaţiilor de la şcoală în care vă simţiţi furioşi, înfricosaţi sau ruşinaţi? • Credeţi că dacă v-aţi 

schimba gândurile, acest lucru v-ar ajuta şi în modul în care vă simţiţi? 
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Anexa 1.1. 

„Tipuri de violență școlară la care sunt expuși elevii/profesorii” 

(https://scoalanr7bt.ro/images/siguranta/Prevenirea-violen%C8%9Bei-%C3%AEn-

%C8%99coal%C4%83--resurse-pentru-%C8%99coli-%C8%99i-profesori_GHID.pdf) 

 
Tipuri de violență la care sunt supuși elevii în 

mediul școlar: 

 violență emoțională, vulgaritatea de limbaj, 

dinspre elevii cu comportament indezirabil;  

 violență fizică din partea colegilor mai mari sau 

mai puternici;  

 agresiunea parinților sau altor membrii ai 

familiei, ca metodă de rezolvare a nemulțumirii 

față de copil;  

 stress provocat de parinții cicălitori, de cerințele 

prea mari față de copii în legătură cu 

performanțele lor;  

 critica și sancțiunile exagerate ce vin dinspre 

profesori, care nu-și cunosc suficient de bine 

elevii;   

 violență stradală, escrocherii, santaj din partea 

unor tineri fără ocupație, a găștilor de cartier;  

 frustrarea datorată unor probleme de natură 

socio-economică;  

 violuri, perversiuni sexuale, pornografie între 

elevi sau provocate de persoane din afara școlii. 

În mediul școlar, profesorii sunt supuși 

următoarelor tipuri de violență : 

 atitudiniși limbaj trivial, vulgaritate din partea 

elevilor;  

 agresivitate nonverbală, atitudini sfidătoare din 

partea elevilor sau persoanelor din afara școlii;  

 vestimentație provocatoare, etalarea opulenței 

familiei, violență emoțională;  

 ostilitate în atitudini sau/ și agresivitate fizică;  

 impolitețe, insulte, obraznicie, nesupunere, 

amenințări, reproșuri din partea elevilor;  

 comentarii impertinente la observațiile 

profesorilor, părăsirea clasei în timpul 

activităților, gesturi care generează disconfort în 

interacțiunea acestora cu elevii și părinții;  

 violență verbală, amenințări și chiar violență 

fizică din partea unor părinți;  

 suspiciuni, contestarea autorității, corectitudinii 

și competenței profesionale a unor cadre didactice 

de către elevi și părinți;  

 existența unor grupuri organizate care 

terorizează școala, pe unii profesori;  

 violuri, perversiuni sexuale, lovire, tâlhărire... 

Anexa 1.2. 

Competențe în formarea comportamentului prosocial la elevi 

(https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_instructiune_comportament.pdf) 

 de autocunoaștere și cunoaștere a celor din jur;  

 de gestionare a emoțiilor;  

 de înțelegere a emoțiilor altora;  

 de gândire critică;  

 de gândire pozitivă;  

 de comunicare asertivă;  

 de a spune ,,Nu” în diferite situații;  

 de a soluționa problemele pe cale pașnică;  

 de autoapărare;  

 de informare (căutare, selectare, prelucrare, transmitere a informației);  

 de anticipare a consecințelor acțiunilor (sau inacțiunilor) proprii;  

 de a învăța din propria experiență și din experiența celor din jur;  

 de a identifica comportamentele manipulatorii și violente;  

 de a solicita ajutor de la persoanele responsabile;  

 de a lua decizii potrivite/ sigure în diverse situații. 

Anexa 1.3. 

PAGINI WEB DESTINATE SUBIECTELOR DE PREVENIRE A VIOLENȚEI 

(https://iite.unesco.org/files/news/639352/Prevenirea-violen%C8%9Bei-%C3%AEn-

institu%C8%9Bia-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-Ghid-

metodologic-2017.pdf) 

 Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii 

http://cnpac.org.md/ 

https://scoalanr7bt.ro/images/siguranta/Prevenirea-violen%C8%9Bei-%C3%AEn-%C8%99coal%C4%83--resurse-pentru-%C8%99coli-%C8%99i-profesori_GHID.pdf
https://scoalanr7bt.ro/images/siguranta/Prevenirea-violen%C8%9Bei-%C3%AEn-%C8%99coal%C4%83--resurse-pentru-%C8%99coli-%C8%99i-profesori_GHID.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_instructiune_comportament.pdf
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Site-ul oferă specialiștilor, părinților și copiilor informații despre practicile eficiente de 

prevenire și depășire a situațiilor de violență, actele legislative și normative ce reglementează acest 

subiect, precum și servește drept platformă pentru sesizarea cazurilor suspecte de abuz față de 

copii. 

 La Strada 

http://lastrada.md/ 

Site-ul oferă informații despre programele de prevenire a traficului de ființe umane, violenței 

domestice, abuzului sexual față de copii, precum și informații despre telefoanele de încredere care 

funcționează pe teritoriul Moldovei și în afara țării. 

 Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului 

www.drepturilecopilului.md 

Site-ul pune la dispoziția părinților informații despre metodele nonviolente de educație, 

comunicarea eficientă cu copiii și diversele modalități de prevenire a violenței față de copii. 

Specialiștii pot găsi informații despre lucrul cu copiii supuși riscului violenței și instrumente de 

lucru pentru prevenirea violenței față de copii. 

 Platforma Copiilor 

www.monitor.drepturilecopilului.md 

Platforma Copiilor este prima platformă online destinată exclusiv copiilor și drepturilor lor. 

Aici fiecare copil poate povesti, anonim și sigur, despre felul în care îi sunt respectate drepturile 

și să afle ce înseamnă anumite drepturi. De asemenea, platforma le propune copiilor un set de 

recomandări concrete privind persoanele și modalitățile de raportare a cazurilor de violență (p. 

88). 

Anexa 1.4. 

BUNE PRACTICI ȘI ISTORII DE SUCCES 

(http://aliantacf.md/wp-content/uploads/2019/09/APSCF_INSPIRE-mapping-country-

factsheet_RO.pdf) 

Programul „Intersecție” care vizează Zona Sigură Online implementat de Centrul 

Internațional ,,La Strada” prevede crearea comunității cadrelor didactice pentru siguranța 

copiilor în mediul online, formată din reprezentanți a mai mult de 60 instituții de învățământ de pe 

întreg teritoriul Republicii Moldova. Cu suportul profesorilor și învățătorilor din comunitate, în 

anul 2019, pe tot parcursul lunii februarie au fost realizate activități pentru mai mult de 2000 copiii 

și adolescenți din întreaga țară. Zeci de copii au fost implicați în realizarea unor proiecte și 

activități tematice despre siguranța online.  

Misiunea Socială „Diaconia” furnizează servicii pentru copii și tineri în situații de risc, 

precum centrul maternal „În brațele mamei”, proiectul ”Casa Maria” și Locuința socială asistată - 

Apartamentul social „Spre independență”.  

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii prestează începând cu 2003 un 

serviciu specializat de asistență a copiilor victime ale violenței - Centrul de asistență psihosocială 

a copilului și familiei ”AMICUL”. Anual, circa 400 copii, victime ale diverselor forme de abuz, 

inclusiv abuz sexual și familiile acestora, beneficiază de servicii psihologice, juridice, sociale și 

de suport în cadrul procedurilor 4 penale. Experiența dată este valorificată la nivel național în 

procesul de creare în 2019 a primului serviciu specializat regional adresat copiilor victime a 

infracțiunilor (modelul Barnahus).  

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii livrează Programul structural de 

dezvoltare a rezilienței adolescenților (12-18 ani) față de abuz și exploatarea sexual-comercială cu 

titlul ”12 PLUS”. În cadrul programului, adolescenții sunt împuterniciți să recunoască tipurile de 

relații sexuale riscante din perspectiva mecanismelor de constrânge-re/manipulare utilizate de 

agresori, a proceselor de luare a deciziilor, a motivației lor și a consecințelor acestor relații asupra 

sănătății fizice și psiho-emoționale. Programul este disponibil în toate raioanele țării, fiind instruiți 

de CNPAC psihologii din cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagogică și Centrele de Sănătate 

Pentru Tineri, inclusiv în Instituțiile de învățământ profesional-tehnic.  
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Programul educațional pentru părinți „Mellow Parenting”, implementat de AO 

„Parteneriate pentru fiecare copil” reprezintă o intervenție timpurie (cu o durată de 14 săptămâni, 

1 zi pe săptămână) pentru îmbunătățirea siguranței, bunăstării și dezvoltării copiilor vulnerabili 

până la 5 ani, în special celor cu risc sporit de abandon și separare din cauza lipsei de îngrijire 

parentală adecvată, a atașamentului și relațiilor părinte-copil slab dezvoltate. Grupurile Mellow 

Parenting vizează cele mai vulnerabile familii, inclusiv cele în care există dificultăți în relația 

părinte-copil, cele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, sau în care se face abuz de 

substanțe, familii în care e pusă în pericol bunăstarea copilului, familii în care părinții se confruntă 

cu dificultăți de învățare sau care au un nivel redus de alfabetizare. 

Jurnal de curs: 

Ce am învăţat_____________________________________________________________ 

Ce aplic__________________________________________________________________ 

Ce mai vreau să ştiu_________________________________________________________ 

 

6. Abandonul şcolar. Managementul reuşitei şcolare 

6.1. Abandonul şcolar-precizări conceptuale 

6.2. Etiologia abandonului şcolar 

6.3. Prevenția și combaterea abandonului școlar 

6.4. Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar 

6.1. Abandonul şcolar-precizări conceptuale 

Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale. Instituţiile 

şcolare evocă puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi care duc la 

satisfacţii sau insatisfacţii, la succes sau insucces .  

În ultimii ani, şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – absenteismul – ce duce la 

abandonul şcolar, implicit la eşecul şcolar .  

Absenteismul şcolar este principalul predictor al abandonului şcolar. 

Absenteism: concepte, caracteristici, forme 

Absenteismul şcolar este o problemă socială, determinată de caracteristicile socioculturale 

ale mediului de provenienta desemnând un tip de conduită evazionistă stabilă ce prefigurează sau 

reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Caracteristicile absenteismului şcolar: 

- fuga de la ore, care este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist; 

evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă); 

- semnalizează manifestarea devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme); 

- ilustrează o diminuare a ataşamentului şi a integrării, o identificare scăzută cu obiectivele 

şi aspiraţiile grupului (de elevi). 

Formele prin care se manifestă absenteismul şcolar sunt: 

- absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la 

câteva discipline); 

- absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 

abandonul şcolar); 

- atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem; 

- reacţie la tensiunea puternică intra/interpersonală manifestată prin căutarea singurătăţii; 

Cauzele absenteismului şcolar: 

a). Aspecte ce ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară 

scăzută; lipsă de interes; încredere scăzută în educaţia şcolară; oboseală; anxietate; autoeficacitate 

scăzută, imagine de sine deteriorată, sentimente de inferioritate; abilităţi sociale reduse, pasivitate; 

refuzul de a adera la o alegere făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor).  

b). Aspecte ce ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia; stil parental 

indiferent, neglijent; familii dizarmonice; părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate. 

c). Aspecte ce ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea 

grupului; supraîncărcarea şcolară; comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea 
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elevului)  evaluarea subiectivă, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

frica de evaluare;conflicte cu colegii;incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi 

oferta educaţională a şcolii; disciplină excesiv de rigidă şi severă din partea şcolii;politici 

proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale (în şcolile de ,elită’’). 

d). Particularităţile de vârstă ale elevilor: 

- la elevii mici - fuga de la şcoală poate fi o manifestare a ,,fobiei şcolare’’ cauzată de: părinţi 

care valorizează excesiv educaţia şcolară, stiluri parentale supraprotectoare, autoritare sau 

indiferente dependenţă crescută de părinţi, strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul 

şcolar, situaţii umilitoare; 

- la elevii mari - fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare a 

deciziei) cauzată de: frica de evaluare, de eşec, fobia / anxietatea socială (frecventă în perioada 

adolescenţei, manifestată prin anxietate faţă de situaţia de a fi observat de colegi, teama de a vorbi 

în public, teama de a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, stimă de sine scăzută), 

teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup. 

Exemple actuale de cauze a absenteismului şcolar:1. în unităţi şcolare din mediul rural:  

a) copii plecaţi cu părinţii în străinătate (la cerşit), b) copii ţinuţi acasă pentru muncă în propria 

gospodărie ; 2. în unităţi şcolare din mediul urban: a) chiulul, b) sărăcie, c) cu domiciliul în mediul 

rural, d) neprezentaţi-cauze necunoscute 

Activităţi de prevenţie şi intervenţie în cazul absenteism ului şcolar 

Modalităţile de prevenţie şi intervenţie în cazul absenteismului şcolar vizează măsuri luate 

atât la nivel de şcoală prin elaborarea şi implementarea unui program de monitorizare a absenţelor 

cât şi activităţi derulate cu elevii unei clase cu risc în a dezvolta acest comportament.  

La nivel de şcoală se poate constitui o comisie de monitorizare  a absenţelor pentru a 

identifica elevii cu risc în a adopta acest comportament şi utilizarea unor metode (interviu, 

chestionare aplicate elevilor, părinţilor, cadrelor didactice), completarea periodică a fişelor de 

monitorizare a absenâelor şi luarea unor măsuri în situaţii specifice. 

Practic, paşii ce trebuie urmaţi în cazul elaborării şi aplicării unui program de monitorizare 

a absenţelor elevilor în şcoală sunt:  

1. Constituirea Comisiei de monitorizare a absenţelor la nivel de şcoală. 

2. Completarea Fişei de monitorizare a absenţelor nemotivate (Anexa 2) şi a Fişei sintetice 

pentru clasă (Anexa 3)  de către diriginţii claselor.  

3. Completarea Fişei de centralizare a absenţelor nemotivate (Anexa1) şi a Fişei sintetice 

pentru şcoală (Anexa 3). 

4. Aplicarea chestionarelor pentru elevi, părinţi în clasele unde absenteismul este ridicat. 

5. Solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului/activităţilor de 

intervenţie-prevenţie  şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat. 

Ce trebuie făcut în continuare pentru ca rezultatele obţinute să fie cât mai apropiate 

de cele aşteptate?  

- Optimizarea relaţiei şcoală-familie prin implicarea părinţilor în activităţile şcolii, 

participarea acestora la şedinţe şi lectorate . 

- Consilierea elevilor şi părinţilor.  

- Atragerea elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar în activităţi care să-i stimuleze să 

frecventeze şcoală.  

- Implicarea şi responsabilizarea unor elevi cu rezultate bune la învăţătură în sprijinirea 

colegilor cu probleme de învăţare (voluntariat).  
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Anexa 1: 

 
Unitate şcolară:                            S1, S2,…= săptămâna de 

curs 

Diriginte/ clasa:       Fişă de monitorizare a absenţelor  nemotivate  - model orientativ -                                                                                                                                                                                      

Data:  

Se menţionează elevii care au mai mult de 10 absenţe nemotivate, numărul de absenţe al acestora şi măsurile luate. 

Nr. 

crt. 

Nume-prenume 

elev 

Octombri

e 

Măsuri Noiembri

e 

Măsuri Decem

. 

Măsuri Ianuar. Măsuri REZULTATE/ 

OBSERVAŢII 
S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

1 

S

2 

S

3 

1.       

    

 

   

 

   

  

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8. 

… 

 

 

                  Se poate completa 

mai departe! 

 *Se  trec în căsuţele de mai jos, pentru fiecare lună, procentele de elevi cu absenţe nemotivate între 11-20 (P1), 21-40 (P2), cu peste 40 (P3) şi elevii fără absenţe (P4) după 

formula: P = nr. elevi cu X abs. nemotivate/ nr. total elevi (ex.: nr. elevi cu 11-20 abs =5, nr. total elevi =25 =>P1=5/25=> P1=0,2(adică 20%) ) 

 octombrie P1 P2 P3 P4 noiembrie P1 P2 P3 P4 decembrie P1 P2 P3 P4  ianuarie                                        P1 P2 P3 P4  

Unitate şcolară: 

Director:      
Anexa 2 

Fişă de centralizare a situaţiei absenţelor nemotivate 

       - MODEL ORIENTATIV - 

Se completează tabelul, centralizând datele obţinute de la diriginţi pentru TOATE clasele (în procente). 
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CLASA/ 

ABSENŢE 

Nr. elevi cu absenţe nemotivate 

între 11-20 (în procente) 

P1 

Nr. elevi cu absenţe nemotivate între 

21-40 (în procente) 

P2 

Nr. elevi cu peste 40 absenţe 

nemotivate (în procente) 

P3 

Nr. elevi fără absenţe 

nemotivate (în procente) 

P4 

oct. nov. dec. ian. oct. nov. dec. ian. oct. nov. dec. ian. oct. nov. dec. ian. 

a V-a  

 

A                 

B                 

…                 

a VI-a 

 

A                 

B                 

a VII-a 

 

A                 

B                 

a VIII-a 

 

A                 

B                 

a IX-a 

 

A                 

B                 

…                 

a X-a 

 

A                 

B                 

a XI-a 

 

A                 

B                 

a XII-a 

 

A                 

B                 

 

 

 

 

Unitate şcolară: 

Prof. diriginte/ clasa: 

Director: 
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Anexa 3 

  Fişă de monitorizare sintetică a absenţelor  clasei/ şcolii - model orientativ - 

 

Alcătuiţi un tabel după modelul de mai jos în care menţionaţi: 

1. media nr. de absenţe nemotivate/ clasă (pentru diriginte)/ şcoală (pentru director) 

2. media nr. de absenţe motivate/ clasă (pentru diriginte)/ şcoală (pentru director)

24 29 27 21

12

19
15

13

0
10
20
30
40
50
60

oct. nov. dec. ian.

n
r 

a
b

s
e

n
te

luna

Exemplu

abs motivate

abs nemotivate



260 

 

 

Sugestii de intervenţie în cazul absenteismului 

- Monitorizarea, de către diriginte, săptămânală a absenţelor elevilor pe fişa tip de 

monitorizare şi prezentarea lunară a situaţiei absenţelor către conducerea şcolii. 

- Aplicarea unuin chestionar privind absenteismul (dacă situaţia o impune). 

- Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au 

contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate) 

- Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către 

diriginte a  unor măsuri amelioratorii) 

-Discutarea, în particular, a incidentului / situaţiei cu elevul – căutarea împreună a unor 

soluţii pentru evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a 

familiei (în funcţie de cauză). 

- Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, 

legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele 

de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de 

elev ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei). 

- Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media 

rezolvarea situaţiei conflictuale profesor-elev. 

- Alte modalităţi de profilaxie: 

- ieşirea din şcoală pe parcursul orelor de curs doar pe baza unor bilete de învoire, semnate 

de diriginte sau profesorul clasei, care să fie ritmic contabilizate la secretariat; 

- notarea riguroasă a absentelor la fiecare oră de curs; 

- confirmarea oficială a legitimării elevului la vreun Club Sportiv şi anunţarea prealabilă a 

programului competiţional; aprobarea motivării absenţelor pentru participarea elevului la 

competiţiile sportive de către conducerea şcolii; 

- respectarea Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară pentru elevi; 

- menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă 

afectivă pentru toţi elevii; 

- metode de predare – învăţare atractive; 

- promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, 

marginalizarea, celor care nu aparţin elitei; 

- sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; 

nota să fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului; 

- profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea 

elevilor, să critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor; 

- diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare. 

- Alte strategii de intervenţie: 

- realizarea unui panou al elevilor cu cea mai bună frecvenţă la şcoală; 

- crearea unui forum al părinţilor (pe site-ul şcolii); 

- publicarea, pe site-ul şcolii, a listei elevilor cu cele mai puţine absenţe; 

- programe de consiliere a părinţilor (de tip ,,şcoala părinţilor’’); 

- colaborare cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria, alte 

asociaţii şi ONG – uri). 

Stabilim: Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, a 

promovării care atrag după ele repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi .  

Succesul şcolar (apreciat în mod general prin notele care exprimă rezultatele la examene, 

concursuri, olimpiade) reprezintă de fapt un nivel maxim al adaptării şcolare, ceea ce atrage o 

dată în plus atenţia asupra faptului că noţiunea de succes sau reuşită şcolară se raportează mai 

degrabă la activitatea şcolară în ansamblul său, decât la activitatea de învăţare în şcoală” aşa cum 

a făcut ea obiectul analizei noastre.  
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Succesul şcolar sau succesul în activitatea şcolară exprimă de fapt concordanţa între 

abilităţile şi interesele elevului şi exigenţele sau normele şcolii.  

Atitudinea elevilor faţă de succes sau eşec este unul din factorii importanţi ai succesului 

şcolar. De asemenea, un factor important este nivelul de aspiraţie – s-a demonstrat că elevii cu 

inadecvare, autorespingere şi sentimentul inferiorităţii îşi fixează scopuri prea înalte sau prea joase.  

Din perspectiva pedagogică se diferenţiază două categorii de factori ai reuşitei şcolare (ca 

şi ai eşecului, de altfel), una care ţine de interioritatea elevului, alta care ţine de mediul extern. 

Factorii interni, subiectivi, care susţin reuşita în activitatea şcolară sunt maturizarea psiho-socială, 

capacitatea intelectuală, abilităţile, motivaţia pentru învăţătură şi motivaţia pentru succes. Ca 

factori externi ai succesului şcolar sunt enumeraţi: mediul socio-cultural, familial, grupul de 

prieteni, politica şcolară, organizarea pedagogică, structura, conţinutul, competenţa profesorului, 

competenţa conducerii şcolii. Structura şi conţinutul învăţării (reflectat în planuri şi programe) 

sunt de asemenea factori de care depinde reuşita şcolară a elevilor (E. Macavei, 1997, p. 488–

489).  Daca succesul exprimă concordanţa între posibilităţile elevului şi exigenţele şcolare, eşecul 

şcolar exprimă „situaţia unui elev ale cărui rezultate nu satisfac normele şcolii” (D.Manese, în 

Doron, Parot, 1991, p. 295)  situaţie creată de faptul că şcoala impune programe de bază şi ritmuri 

identice pentru toţi copiii. 

Insuccesul şcolar exprimă un randament deficitar al învăţării şi se manifestă sub două 

aspecte:  

a. rămânerea în urmă la învăţătură sau retardul şcolar,  

b. eşecul şcolar care se manifestă, la rândul lui, sub doua forme: abandonul şi repetenţia.  

Rămânerea în urmă la învăţătură sau retardul şcolar este determinat de dificultăţi (obiective 

sau subiective) temporare de a face faţă obligaţiilor şcolare sau de refuzul de a învăţa. 

Retardul în achiziţia cunoştinţelor specifice vârstei şi nivelului intelectual al elevului se 

poate datora unei mari diversităţi de factori:  

– probleme de natura fizică (slăbirea vederii, auzului, tulburărilor neurologice care afectează 

coordonarea motorie) care nu sunt sesizate nici de copil nici de adulţii din jurul său;  

– probleme personale ca schimbările frecvente de şcoală sau de clasă care impun noi metode 

de predare, eforturi de câştigare a statutului în noul mediu, de învăţare de noi reguli şi standarde 

de competenţă;  

– probleme de mediu ca deprivările fizice (hrană, somn, adăpost chiar, în cazul unor familii 

dezorganizate) sau intelectual-afective (substimulare în ce priveşte lectura sau conversaţia);  

– probleme emoţionale determinate de relaţiile cu colegii sau chiar cu profesorul, 

(sentimentul rejecţiei, al marginalizării de către colegi, criticismul exagerat al profesorului sau 

chiar teama fizică de colegi sau de profesor) (Fontana, 1997).    

Eşecul şcolar ca forma severă a insuccesului şcolar se manifestă prin abandon şcolar şi prin 

repetenţie (incapacitatea de a promova). „Eşecul şcolar se exprimă prin măsuri instituţionale 

(repetări ale clasei, orientări impuse) şi una din consecinţele sale este ieşirea din sistemul educativ 

a unui număr de tineri care nu au putut dobândi nici un fel de diploma, nici calificare profesională 

(Manese, 1991, p. 295).  Incapacitatea de a promova la un nivel superior de şcolarizare se datorează 

unor dificultăţi severe de învăţare de diverse etiologii şi necesită o expertiză competenţă şi o 

intervenţie psihopedagogică specializată.  

Refuzul de a merge la şcoală, absenteismul care se soldează cu rămâneri în urmă la învăţătură 

şi în final cu abandonul şcolar, este determinat în mod frecvent de cauze că: teama excesivă a 

copilului de unul sau mai mulţi membri ai grupului şcolar (elevi sau profesori); percepţia şcolii ca 

factor agresor al stimei şi respectului de sine; presiunea familiei (fraţi, sau părinţi) de a rămâne 

acasă să ajute la diverse munci; implicarea copilului în activităţi delicvente (inclusiv consum de 

băuturi alcoolice sau droguri); plictiseala şi tentaţia de a face alte lucruri pe care le apreciază ca 

mai interesante.(Fontana, 1997). Fiecare dintre aceste cauze generatoare de eşec şcolar necesită 

măsuri specifice de combatere şi remediere. Pentru profesori este important să diferenţieze între:  

1. dificultăţile de învăţare determinate de handicapul în dezvoltarea psihică a elevului şi 

dificultăţile de adaptare la cerinţele activităţii din şcoală;  
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2. performanţele în învăţare şi uşurinţa cu care elevul se adaptează la cerinţele activităţii în 

şcoală.  

Intervenţia instructiv-educativă în funcţie de notele particulare, specifice fiecăreia dintre 

aceste situaţii implică:  

- măsuri de reducere a handicapului în dezvoltare prin asigurarea cerinţelor speciale de 

educaţie ale elevilor;  

-măsuri de limitare sau eliminare a cauzelor care determină adaptarea deficitară a elevilor la 

normele vieţii şcolare (inclusiv măsuri de natură administrativ-juridică);  

- măsuri de valorizare a performanţelor în învăţare;  

- măsuri de direcţionare a potenţialului adaptativ al elevilor în direcţia optimizării 

randamentului şcolar (inclusiv consilierea psihopedagogică).  

Observăm că noţiunile de succes şi eşec şcolar (şi desigur realitatea psihosocială pe care o 

desemnează) sunt corelate celor de adaptare-inadaptare (socială şi şcolară).  

Adaptare şi inadaptare socială şi şcolară – adaptarea în plan social este definită ca „un 

proces complex de interacţiuni permanente, dinamice şi dialectice, între un individ şi membrii 

societăţii care îi recunosc identitatea, capacităţile, locul şi statutul (Selosse, în Doron, Parot,1999, 

p. 31). Ca formă a adaptării sociale, adaptarea şcolară poate fi definită din aceeaşi perspectivă a 

interacţiunilor elevului cu membrii comunităţii şcolare.  

Inadaptarea şcolară este considerată o noţiune foarte extinsă, care acoperă toate cazurile în 

care un  (Selosse, în Doron, Parot,1999, p. 31) copil nu este în armonie cu normele din mediul 

şcolar, datorită deficienţelor intelectuale sau tulburărilor psihice, mentale sau afective.  

Posibilităţi de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar – dintre măsurile de prevenire a 

apariţiei eşecului şcolar, menţionăm: sporirea rolului învăţământului preşcolar. Statisticile 

pedagogice arată că aproximativ jumătate din rebuturile şcolare constatate în ciclul primar şi 

gimnazial îţi au originea în diferenţele prezentate de copii la debutul şcolarităţii, în ceea ce priveşte 

capacitatea verbală, gradul sociabilităţii (disponibilitatea de a comunica cu ceilalţi din jur), 

cunoştinţele şi deprinderile minime necesare însuşirii scrisului-cititului, familiarizarea cu rigorile 

unui program şcolar organizat etc.  

Stabilirea unor relaţii strânse de parteneriat între şcoală şi familie, deoarece pentru mulţi 

elevi factorii eşecului şcolar se situează în familie şi nu în cadrul contextului şcolar. Pentru buna 

funcţionare a relaţiei „şcoală-familie” este necesar ca părinţii să acorde importanţă şcolii, să 

manifeste interes pentru studiile copiilor lor, să se arate preocupaţi de formarea profesională a 

copiilor, de perspectivele lor sociale. Nu mai puţin importantă este asigurarea în familie a unui 

cadru cultural adecvat, deoarece s-a constatat că precaritatea culturală a familiei poate provoca un 

retard al dezvoltării intelectuale generale a copilului. Sprijinirea şcolii, care trebuie să asigure 

resurse materiale şi umane corespunzătoare unui învăţământ de calitate: dotare cu laboratoare şi 

echipamente moderne; cadre didactice calificate şi motivate în activitatea lor; programe şcolare de 

calitate, periodic revizuite şi îmbunătăţite; un climat şcolar tonifiant, stimulator etc.  

Profesorul reprezintă piesă de bază în acţiunea de asigurare a reuşitei şcolare. Pentru 

aceasta el trebuie să dispună nu numai o bună pregătire de specialitate, dar şi de o competenţă 

psihopedagogică în a stabili factorii şi metodele cele mai adecvate de redresare a dezadaptării sau 

eşecului şcolar. Proiectarea unor acţiuni de orientare şcolar-profesională adecvate, care să se 

desfăşoare pe tot parcursul şcolarizării, dar mai ales la sfârşit de cicluri şi la trecerea în viaţa activă. 

În realizarea acestor acţiuni trebuie să primeze interesele elevilor, dar şi cererea pieţei muncii.  

Activitatea de înlăturare a eşecului şcolar este mai dificilă decât cea de prevenire 

presupunând, în principal, elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a 

elevilor aflaţi în situaţie de eşec şcolar. Punerea în aplicare a unor astfel de strategii necesită o 

bună cunoaştere a particularităţilor psihologice ale elevilor, pentru a putea fi identificate acele 

dimensiuni psihologice care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi 

şcolare sau a unor compensări eficiente. 

O atenţie sporită ar trebui acordată rolului familiei în succesul sau insuccesul şcolar. Familia, 

prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi gradul ei de integrare 
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socială, constituie un mediu educativ determinant. Dintre factorii familiali care pot genera tulburări 

comportamentale la copii, menţionăm:  

– Deficite de climat familial şi de structură familială. Unele însuşiri moral-volitive ale 

copilului, deprinderi de comportament, de viaţă personală depind de trăsăturile pe care le are 

familia în care trăieşte copilul. Părinţii formează miezul grupului familial. Absenţa temporară sau 

definitivă a unuia sau ambilor părinţi îşi pun amprenta pe echilibrul psihic al copilului. O categorie 

deosebită prin complexitatea problemelor pe care le ridică este aceea a copiilor orfani sau 

abandonaţi, care se află în grija asistenţei publice, a copiilor din familii reconstituite (părinţi 

recăsătoriţi), a celor proveniţi din familii în care sunt certuri permanente.  

– Divergenţele educative dintre membrii adulţi ai familiei. Cel mai adesea şi alţi adulţi cum 

ar fi: bunici, mătuşi, unchi, veri, prieteni, vecini, ş.a. iau parte în mod permanent sau ocazional la 

viaţa familiei respective, care influenţează favorabil sau nefavorabil educaţia şi formarea lui, mai 

ales bunicii.  

– Grupul fratern are influenţă asupra evoluţiei educative a copilului (câţi fraţi sunt, poziţia 

pe scara vârstei, raportul fete-băieţi, dacă este unicul copil in familie etc.).  

– Dezacordul între cerere şi ofertă (cerinţele din partea familiei şi posibilităţile reale ale 

copilului pot genera stări conflictuale, de stress); – Lipsa condiţiilor necesare vieţii (hrană, 

îmbrăcăminte, încălţăminte, spaţiu de locuit etc.).  

– Lipsa condiţiilor de învăţătură (spaţiu de studiu, cărţi, rechizite, liniştea datorită certurilor 

sau stărilor tensionate).  

– Lipsa controlului unor părinţi asupra activităţii şcolare şi a celei extraşcolare, care-i 

determină pe unii elevi să nu înveţe, să aibă alte preocupări mergând până la abandonul şcolar.  

– Lipsa legăturii cu şcoala, cu profesorii, cu profesorul diriginte. 

– Lipsa preocupării unor părinţi faţă de orientarea şcolară şi profesională a copiilor lor şi 

direcţionarea forţată spre şcoli şi profesii care nu corespund posibilităţilor si dorinţelor copiilor.  

– Lipsa de motivaţie şi aspiraţii ale familiei, mulţumindu-se cu foarte puţin, sau lăsând la 

voia întâmplării evoluţia copiilor. 

Succesul şi insuccesul şcolar (reuşită şi nereuşită) sunt laturi complementare, polare (pozitiv 

– negativ) ale unuia şi aceluiaşi fenomen – “rezultatul” activităţii. Abordarea procesului de 

învăţământ prin prisma eficienţei sale face necesară definirea acestor două concepte: 

succes/insucces şcolar. Succesul şi insuccesul şcolar pot fi definite pe baza relativi existente între 

nivelul dezvoltării psihofizice ale elevului şi solicitările obiective ce i se adresează în procesul de 

învăţământ. Astfel succesul şcolar (reuşita la învăţătură) indică concordanţa stabilită între solicitări 

şi nivelul dezvoltării psihofizice a elevului, iar insuccesul (eşecul, nereuşita, rămânerea în urmă la 

învăţătură, abandonul şcolar) este un indice al discordanţei între cei doi poli. 

Este necesar un proces de ajustare reciprocă între cei doi factori în aprecierea insuccesului 

şcolar: elevul să fie ajutat să cunoască în termeni cât mai clari ce înseamnă în fond a rămâne în 

urmă la învăţătură, să i se prezinte, cu alte cuvinte, acele incompetente intelectuale şi deprinderi 

greşite care nu asigură o înţelegere şi o folosire adecvată (eficientă) a informaţiilor; iar profesorul 

să facă efortul de a cunoaşte lumea subiectivă a elevului, îndeosebi: sensul pe care acesta îl dă 

cunoaşterii şi reuşitei şcolare; nivelul de aspiraţii şi de expectanţe în raport cu sine; interesul 

privind formarea sa profesională viitoare; criteriile pe care le foloseşte în aprecierea rezultatelor 

sale şcolare, în absenţa acestui feed-back informaţional, responsabilitatea producerii şi amplificării 

eşecului şcolar va fi mereu pasată de la profesor la elev, ca o minge de volei care, neputând să 

rămână suspendată deasupra plasei, va cădea, până la urmă, de o parte sau alta a terenului de joc. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea 

obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii  ciclului de studii 

început. Cei care abandonează şcoala nu mai sunt ulterior reprimiţi în aceeaşi instituţie educativă 

şi nu sunt înscrişi într-un program de şcolarizare alternativ. Fiecare caz de abandon şcolar are o 

„istorie” proprie care presupune o analiză complexă, o interpretare psihogenetică, dinamică şi 

funcţională a situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în această situaţie. 
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Abandonul şcolar presupune părăsirea şcolii obligatorii înaintea terminării ei, renunţarea la 

studiu deliberat sau forţaţi de anumite împrejurări. „Abandonul şcolar este o formă a eşecului 

şcolar” – aceasta e definiţia ca la carte pe care ne-o oferă o autoritate în domeniu. Acesta ne-a 

oferit şi alte definiţii ale abandonului şcolar: ,,părăsirea sistemului de educaţie înainte de 

finalizarea învăţământului obligatoriu” sau “ieşirea din şcoală înainte de absolvirea unuia din 

nivelurile acesteia” sau “ieşirea din şcoală în general, indiferent de nivel, fără obţinerea diplomei 

care să ateste finalizarea studiilor” sau “ieşirea din sistemul de învăţământ fără un act care să-l 

certifice pe piaţa muncii”. 

Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei 

sistemului şcolar; cu cât indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar este mai eficient. Cercetările 

realizate în deceniile şapte şi opt referitor la abandonul şcolar pot fi grupate în trei mari categorii, 

corespunzătoare perspectivelor de abordare / interpretare: 

1. abordarea psihosocială a urmărit să demonstreze că aceia care abandonează şcoala diferă 

de cei care îşi finalizează studiile în ceea ce prieşte unul sau mai multe atribute psihosociale sau 

trăsături de personalitate; numeroase studii de această factură au investigat rolul motivaţiei, 

inteligenţei, imaginii de sine şi agresivităţii în decizia de-a abandona şcoala. 

2. perspectiva interacţionistă interpretează abandonul ca pe o consecinţă a interacţiunii 

dintre caracteristicile individuale ale elevilor şi cele ale mediului educaţional, în care se includ 

ceilalţi actori sociali (profesori, colegi) şi variabile ale programelor educative. Tinto argumenta 

în1979 că „abandonul şcolar este rezultatul unei interacţiuni personale insuficiente cu ceilalţi 

membri ai colectivităţii” ceea ce reprezintă o consecinţă directă a sistemului de aspiraţii al 

individului. 

3. teoria constrângerii externe afirmă că abandonul şcolar nu este atât un produs al sărăciei, 

cât un produs al presiunii factorilor de mediu pe care individul nu îi poatecontrola. Factorii care 

au un impact deosebit asupra menţinerii elevilor în şcoală sunt cei legaţi de sănătate şi obligaţiile 

profesionale şi familiale. 

Literatura de specialitate contemporană consemnează două perspective explicative ale 

abandonului şcolar: 
a) Concepţia şcolii dominante sau tradiţionale plasează întreaga responsabilitate a 

abandonului şcolar asupra elevilor şi operează cu termenul de drop-aut, care sugerează că decizia 

de a abandona şcoala, independentă şi definitivă, îi aparţine individului. 

b) Cea de-a doua concepţie îi vede pe cei care abandonează şcoala ca pe nişte excluşi, 

pornind de la premisa că un număr mare de elevi sunt „expulzaţi” din şcoală din cauza 

experienţelor traumatizante de eşec şi frustrare trăite în mediul şcolar. Termenul cu care operează 

această abordare este push-aut, responsabilitatea pentru abandonul şcolar fiind plasată la nivelul 

instituţiei şcolare. 

Teoria excluderii interpretează variabilele conexe statutului şcolar, determinat de 

performanţele şcolare ale elevilor, ca fiind simptomele şi nu cauzele directe ale abandonului şcolar; 

numeroase studii de specialitate au demonstrat că inegalităţile economice, politice, structura 

socială, precum şi unele practici şcolare cum ar fi exmatricularea sau eliminarea din şcoală pe 

perioade determinate de timp urmăresc descurajarea, stigmatizarea şi excluderea elevilor. 

Atât concepţia şcolii tradiţionale, cât şi teoria excluderii recunosc faptul că o anumită rată a 

eşecului, factor cauzal în abandon, există în majoritatea şcolilor/sistemelor şcolare şi că şcoala 

ierarhizează în mod inevitabil elevii, ceea ce vine în contradicţie cu baza ei democratică. 

Consilierul şcolar, împreună cu învăţătorii, profesorii, diriginţii sprijină familia în a înţelege 

dificultăţile copilului sau posibilităţile de valorificare a potenţialului, talentelor, calităţilor pe care 

aceştia le au. Şi şcoala şi familia trebuie să cunoască bine copilul pentru a-i dezvolta încrederea în 

sine şi a-l face să aleagă şcoala.  

În continuare se semnalează implicarea slabă a părinţilor în activitatea şcolii din diverse 

motive: fie sunt plecaţi, iar copiii sunt lăsaţi în grija unui „tutore”, fie sunt foarte ocupaţi; alţii sunt 

măcinaţi de grijile materiale şi financiare de zi cu zi. Sunt şi părinţi care învinovăţesc şcoala de 
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situaţia în care este copilul în risc de abandon şcolar, motiv pentru care ruptura de instituţia şcolară 

este şi mai accentuată.  

Pentru a optimiza legătura şcoală-familie, în întâlnirile propuse de profesori, consilieri 

şcolari, părinţii trebuie informaţi despre activităţile şcolare, iar tematica abordată trebuie să vizeze: 

pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor, părinţilor (parteneriat cu Poliţia); lecturi, 

dezbateri despre familie şi copii, ilustrarea responsabilităţilor, obligaţiilor părinţilor în procesul de 

educaţie a copiilor (parteneriate cu Biserica, instituţii culturale), împărtăşirea şi valorificarea 

experienţelor personale ale părinţilor, modalităţi de management eficient al timpului, dezvoltarea 

încrederii în sine a părinţilor, implicarea părinţilor în viaţa şcolară a copilului. Este necesară 

organizarea şi derularea unor programe de educaţie parentală, care să acopere o paletă largă de 

subiecte legate de relaţia părinte-copil, şcoală-familie. Sunt părinţi care au carenţe în modul de a-

şi gestiona corect relaţia cu propriul copil, nu au cunoştinţe despre etapele dezvoltării copilului, 

nu ştiu să comunice eficient, nu ştiu să folosească disciplinarea pozitivă. Întărirea relaţiei şcoală-

părinte-copil poate conduce la îmbunătăţirea abilităţilor parentale, a atitudinilor responsive şi 

suportive a părinţilor faţă de copii, acestea constituind soluţii posibile pentru o serie de probleme: 

reducerea abandonului şcolar, problemele sociale ale adolescenţilor (consum de droguri, 

delincvenţă), violenţă, eşec şcolar .  

Efectuarea unor anchete sociale privind familiile elevilor în situaţii de risc de abandon şcolar 

/ absenteism, în vederea depistării cauzelor acestui fenomen (prin mediatorii şcolari şi asistenţii 

sociali din Primării).  

Şcoala – familia - comunitatea, triada care poate reduce fenomenul abandonului şcolar în 

rândul elevilor.  

Măsuri:  
- Înlăturarea abandonului la clasa I prin cunoașterea maturității școlare pentru stabilirea 

aptitudinii de școlaritate;  

- Instruirea unui sistem de examinare medico-psihologică pentru elevii care nu reușesc să 

satisfacă adecvat cerințele școlii;  

- Înlăturarea influențelor negative ale factorilor socio-economici=măsuri privind extinderea 

rețelei școlilor cu program prelungit, utilizarea rațională a burselor de școlarizare pentru primirea 

în internate a copiilor care nu pot fi sprijiniți de familii;  

- Instruirea unui sistem de evaluare continuă și operativă a fluxului școlar, la scara întregii 

rețele școlare.  

În urma celor relatate anterior generalizăm:  

Succesul școlar: obținerea unui randament superior în activitatea instructiv-educativă,la 

nivelul cerințelor programelor și al finalităților învățării.  

Insucces școlar: rămânerea în urmă la învățătură sau neîndeplinirea cerințelor obligatorii în 

cadrul procesului instructiv-educativ, fiind efectul discrepanței dintre exigențe, posibilități și 

rezultate.  

Tipuri de insucces Şcolar:  

Cognitiv- nerealizarea obiectivelor pedagogice, nivel scăzut de competență la elevi.  

Necognitiv – inadaptare la exigențele ambianței școlare (de tip normativ) pe care o consideră 

coercitivă; elevul recurge la abandon școlar  

Forme ale insucesului şcolar:  

După durată: De durată;  Episodic, limitat la anumite situații 

După amplitudine:  Parțial (la anumite materii) ; Generalizat (la toate obiectele)  

Insuccesul școlar mai poate fi:  
Real (toate cele enumerate mai sus)  

Fals (exagerarea nereușitelor de moment datorită autoaprecierii negative cu privire la sine, 

a neîncrederii în propriile posibilități; se manifestă la elevii timizi, indeciși, resemnați).  

Insuccesul (eșecul) școlar poate fi privit ca fenomen:  
Subiectiv (individual) – prin perspectiva elevului care vine cu o anumită motivare în 

activitatea de învățare și cu criterii individuale de apreciere a rezultatelor școlare  
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Obiectiv – din perspectiva factorilor școlari care apreciază eșecul școlar ca un rabat 

(reducere/scădere) de la exigențele și normele școlare.  În aceste condiții este necesar un proces de 

ajustare reciprocă între cei doi factori în aprecierea insuccesului (eșecului) școlar: - Elevul să i se 

arate care îi sunt incompetențele intelectuale și deprinderile greșite; - Profesorul să facă eforturi 

pentru a cunoaște lumea subiectivă a elevului.  În caz contrar, responsabilitatea eșecului va fi 

plasată de la profesor la elev, iar măsurile psihopedagogice recuperatorii preconizate de către 

școală vor avea un caracter unilateral , cu adresabilitate numai la elev, fără o mișcare din partea 

cadrului didactic de a-și evalua critic activitatea.  

Fazele succesului scolar:  
- faza premergătoare: apar primele dimiunuari ale prestaţiei şcolare (ramîneri în urmă la 

învăţătură);  

- faza de retrapaj propriu-zis: lacune mari, aversiune faţă de învăţăură, cadre didactice, 

şcoală; perturbarea orelor; absentarea nemotivată (insucces şcolar persistent);  

- faza eşecului şcolar formal: corigenţa, repetenţie – insucces evident, relativ stabilizat.  

Posibilități de prevenire și înlăturare 

a) Prevenire  
- Sporirea rolului învățământului preșcolar;  

- Relații strânse școală familie;  

- Asigurarea unui învățământ de calitate;  

- Înalte competențe psiho-pedagogice ale cadrelor didactice;  

- Acțiuni de orientare școlar-profesională.  

b) Înlăturarea (mai dificilă)  
- Strategii de tratare diferențiată și individualizată;  

- Crearea unei situații speciale de succes pentru elevii cu dificultăți școlare;  

- Evitarea suprasolicitării  

- Oboseală cronică (măsuri de igienă a muncii intelectuale și de protecție afectivă generală 

a copilului).  

Conceptul de insucces școlar cuprinde în sfera sa fenomene ca:  
- inadaptarea școlara – deficiențe de integrare și acomodare;  

- mediocritate – elevi cu note între 5 și 7, cu nivel scăzut de aspirație și motivație, dar cu 

aptitudini medii și chiar supramedii;  

- subrealizarea școlara a elevilor cu aptitudini înalte și excepționale din cauza interacțiunii 

trăsăturilor de personalitate cu condițiile neadecvate de mediu educațional;  

- abandon școlar – parăsirea școlii obligatorii înaintea terminării (deliberat sau forțat); se 

adaugă și neșcolarizații din start.  

Cauzele abandonului şcolar: 
- Socio-economice (starea economică a familiei, unitatea familiei, angajarea în muncă a 

tinerilor, migrațiune)  

- Școlare (frecvența la cursuri; schimbarea școlii; eșecul la învățătură; repetenția)  

- De organizare a rețelei școlare (depărtarea de școală)  

- Legate de mentalitate (ale familiei, atitudini și aspirații ale părinților – consideră că 

instruirea până la sfărșitul clasei a IV-a este suficientă – că instruirea fetelor nu este necesară, 

neîncrederea în capacitatea copilului de a termina școala, etc.). Cazurile cele mai frecvente de 

abandon se datorează repetenției.  

6.2. Etiologia abandonului şcolar 

Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei perspective: psihologice, soiale, 

psihopedagogice. 

1. Cauze psihologice - care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie 

şcolară scăzută, lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, 

autoeficacitate scăzută, imagine de sine deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale 

reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată de 

dorinţele adulţilor) 
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Cauzele psihologice sunt acele cauze care ţin de elev, de structura lui particulară şi se referă 

la: 

o anumite probleme grave de sănătate de natură anatomico-fiziologice (malformaţii 

corporale sau defecte senzoriale, inclusiv handicapul fizic) care dau naştere unor complexe de 

inferioritate şi în cazul în care acest copil nu este susţinut afectiv de către cei din jur, el va deveni 

tot mai suspicios şi timorat în situaţiile şcolare evitând pe cât posibil acţiuni de grup şi în final să 

abandoneze şcoala; 

o cauze psihologice care ţin de deficienţe ale dezvoltării psiho-intelectuale (nivel redus al 

inteligenţei, autismul infantil, profunda interiorizare a ideilor, a sentimentelor proprii, îndepărtarea 

de realitate, hipersensibilitate sau irascibilitate, stau la baza crizelor impulsive şi a reacţiile de 

abandon şcolar de tot felul, inclusiv a celui şcolar. 

2. Cauze sociale care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil 

parental indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate. 

Alături de şcoală, familia reprezintă un instrument esenţial de reglare a legăturilor copilului 

cu mediul. Familia este unul din factorii hotărâtori care contribuie la formarea personalităţii 

acestuia, pregătindu-l astfel pentru viaţă. De felul în care se achită de sarcinile care-i revin, de 

modul în care-şi asumă propriile-i roluri depinde dezvoltarea ulterioară a copilului. 

Familia şi influienţa ei. Familia trebuie să asigure copilului propriu un mediu favorabil 

dezvoltării şi învăţării. Scopul principal al educaţiei părinteşti este acela de a pregăti copilul pentru 

existenţa independentă ca adult. Un copil îşi începe viaţa printr-o stare de totală dependenţă. Dacă 

educaţia lui este reuşită, tânărul sau tânăra se va desprinde din acea dependenţă, devenind o fiinţă 

umană cu respect de sine, responsabili faţă de sine şi capabilă să răspundă cu entuziasm şi 

competenţă la provocările vieţii. Viitorul adult va deveni "independent" nu numai din punct de 

vedere financiar, ci şi intelectual şi psihic. 

Există o veche şi excelentă maximă care spune că o educaţie părintească eficientă constă în 

primul rând în a-i da copilului rădăcini să se dezvolte şi apoi aripi să zboare. 

Studiile de specialitate au arătat că situaţia concretă în care se dezvoltă copilul, cu alte 

cuvinte situaţia familiei în care creşte copilul şi tot ceea ce derivă din această situaţie, reprezintă 

principala cauză a abandonului şcolar. 

Problemele economice ale familuei. Starea materială bună a familiei este un factor 

important al reuşitei şcolare, disponibilităţile financiare existente putând susţine şcolarizarea (taxe, 

rechizite, cărţi etc.) şi crearea condiţiilor necesare studiilor de lungă durată şi pentru profesii 

solicitate imediat pe piaţa forţei de muncă. 

Putem vorbi de adevărate bariere socio-economice care reduc şansele familiilor sărace de a-

şi trimite copiii la şcoală, cum ar fi: 

1. asigurarea hranei zilnice şi a pacheţelului cu mâncare pentru şcoală. 

2. lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei sezoniere, 

3. lipsa condiţiilor locative necesare studiului, 

4. costurile/ cheltuielile educaţionale ridicate 

Climatul familial. Familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa 

culturală şi gradul ei de integrare socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice 

dezacorduri şi tensiuni existente în mediul familial vor genera în conştiinţa copilului îndoieli, 

reticenţe sau reacţii neadaptative. 

Analiza succintă a rolului climatului familial în ceea ce priveşte abandonul şcolar se bazează 

pe câteva repere: 

a) dezorganizarea familiei. 

b) divergenţele educative dintre membrii adulţi ai familiei. 

c) Grupul fratern. 

d) Dezacordul dintre cerere şi ofertă. 

Absenţa controlului parental. Şcoala obligă părinţii să exercite asupra copiilor un control 

accentuat. Familiile copiilor care abandonează şcoala sunt deficitare sub aspectul controlului 

parental exercitat, acest deficit manifestându-se prin: 
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- lipsa ajutorului la învăţătură din partea părinţilor. Lipsa sprijinului părinţilor în pregătirea 

şcolară a copiilor contribuie într-o mare măsură la randamentul şcolar scăzut al acestora. 

- lipsa controlului asupra activităţii copiilor în timpul liber; aceasta se datorează fie mediului 

familial dezorganizat, caracterizat de violenţă şi consum de alcool, fie faptului că părinţii sunt mult 

prea ocupaţi, neputând astfel să-şi supravegheze copiii. 

Nivelul cultural scăzut. Elevul provenit dintr-un mediu familial favorizant beneficiază, chiar 

de la începutul şcolarităţii, de un "tezaur cultural" identic sau foarte apropiat de cultura vehiculată 

de şcoală, ceea ce îi va asigura succesul şcolar şi, ulterior, cel profesional. Totodată, copilul 

aparţinând unei astfel de familii este stimulat să frecventeze diferite instituţii culturale şi să 

participe la realizarea unor activităţi culturale intrafamiliale. Prin comparaţie cu aceste familii, cele 

cu un mediu defavorizant nu pot să asigure copiilor referinţele culturale minime, necesare pentru 

a valorifica eficient oferta şcolară existentă. 

Abandonul şcolar ţine, în primul rând, de abandonarea şcolii în contextul mentalităţii, 

acţiunilor şi nevoilor sociale. Şcoala a ajuns sa fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua 

de azi, nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Drept urmare, "reţeta succesului", 

"exemplele de succes" ori alte sinonime din această categorie par a constitui apanajul unor neduşi 

la şcoală sau, în orice caz, la şcoala calificării pentru reuşita dobândită. 

Pe trepte inferioare ale vârstei şi parvenirii, se bucură de mare trecere mediatică, bănească, 

admirativă cei care şi-au legat performanţele de abandonarea şcolii, văzută drept opţiune 

binevenită în atingerea succesului. Folclorul foarte nou a impus prosteşte vorbe de felul "ai carte, 

n-ai parte" şi "tocilarii", ca semn depreciativ al celor care încă sunt convinşi că e bine să scrii şi să 

citeşti ca lumea. 

3. Cauze psihopedagogice care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia 

profesorelev): presiunea grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor 

(ironizarea, umilirea elevului) evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflict cu colegii, practici 

educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante, incompatibilitate între aspiraţiile, 

trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii; formă de apărare – împotriva disciplinei 

excesiv de rigidă şi severă, politici proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale (în şcolile 

de ,elită’’). 

Cadrele didactice, stilul didactic, curricula şcolară. G. Stor, cercetând fenomenul 

abandonului şcolar în Germania constată că profesorii, când se confruntă cu acest fenomen, tind 

să caute cauzele lui doar în afara şcolii, deoarece nu acordă atenţia cuvenită fenomenului, neglijând 

activitatea cu elevii slabi, solicitând la lecţii mai ales elevii cu rezultate bune şi foarte bune. 

C. Kupisiewicz a organizat o cercetare pe doi ani în vederea elaborării metodelor celor mai 

adecvate pentru combaterea insuccesului şcolar şi implicit a abandonului şcolar. 

Analiza datelor a evidenţiat că „la abandon şcolar contribuie cel mai mult greşelile pe care 

le comit profesorii prin faptul prin faptul că nu cunosc suficient ştiinţele pedagogice că studiază 

puţin personalitatea elevului”. După C. Kupisiewicz există trei cauze didactice principale de care 

sunt responsabile cadrele didactice şi care determină abandonul şcolar: 

o Greşelile metodice ale cadrelor didactice în timpul predării; 

o Cunoaşterea insuficientă a elevilor de către cadrele didactice care predau la clasă; 

o Absenţa, în cadrul şcolii a unei griji permanente a cadrelor didactice pentru „elevii slabi” 

la învăţătură. 

Probleme ale şcolii. Factorii generali de ambianţă educaţională atrag atenţia asupra rolului 

contextului social în care se face educaţia, respectiv asupra valorii şi importanţei pe care statul şi 

diferite alte instituţii o acordă învăţământului în ceea ce priveşte integrarea, succesul profesional 

şi social al elevilor. 

a) Probleme de ordin financiar: resurse insuficiente alocate pentru învăţământ (repararea 

şcolilor, dotarea claselor şi a şcolilor cu grupuri sanitare, instalaţie termică, etc.). 

b) Probleme privind capitalul uman se referă la calitatea resurselor umane de care dispune 

școala:  

- problema cadrelor didactice din mediul rural 
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- rolul cadrelor didactice 

6.3. Prevenția și combaterea abandonului școlar 

Necesitatea prevenirii abandonului şcolar. Limete ale prevenţiei 

Activitatea de prevenire este complexă, deoarece presupune intervenţii concrete care să ducă 

la reducerea cât mai mult a fenomenului de abandon şcolar, prin acţiuni menite să limiteze sau să 

înlăture unde este posibil cauzele abandonului şcolar. De aceea este nevose ca să existe preocupări 

reale pentru prevenirea abandonului şcolar, atât din sfera politică, cât şi din partea societăţii civile. 

Astfel, prevenirea abandonului şcolar s-ar îmbunătăţii prin: 

- existenţa unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea abandonului şcolar. La 

noi, există preocupări în acest sens, dar este nevoie ca aceste programe să fie mereu îmbunătăţite, 

să se ţină cont de toţi factorii care pot determina abandonul şcolar şi în consecinţă programele să 

conţină măsuri concrete de limitarea acţiunii factorilor de risc. 

- existenţa unor programe iniţiate de ONG, care să urmărească reducerea sau chiar 

eradicarea fenomenului de abandon şcolar; 

- acţiuni eficiente ale organismelor locale care se ocupă cu prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar, precum şi cu ajutarea copilului aflat în situaţia de abandon şcolar; 

- promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului 

şcolar; 

Prevenirea fenomenului de abandon şcolar comportă anumite limite. Oricât de bine gândită 

şi de fundamentată ştiinţific ar fi, limitele ei apar datorită multitudinii de fenomene care 

condiţionează prin interacţiunea lor abandonul şcolar. Făcând analogia între abandonul şcolar şi 

predelincvenţă, eficacitatea acţiunii preventive este subminată de limite interne şi/sau limite 

externe. 

Dintre limitele externe putem enumera: 

o abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi eliminat. 

o eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic imposibilă. 

Măsurile de prevenire nu-şi pot propune decât intervenţii asupra factorilor responsabili de 

abandonul şcolar în vederea limitării acţiunii lor nocive; 

o deseori măsurile preventive nu sunt bine coordonate şi ele nu-şi ating scopul. 

Limitele interne se referă la: 

o scăderea eficacităţii acţiunilor preventive, datorită neimplicării în acţiunea preventivă a 

tuturor forţelor sociale interesate; 

o nu toţi actorii sociali reacţionează la metodele de prevenţie, mai ales datorită 

caracteristicilor de personalitate; 

o prevenţia nu poate depăşi anumite concepţii şi comportamente pe care societatea le 

construieşte prin promovarea anumitor valori şi practici sociale; 

o activităţile preventive fac apel la diverse tehnici, dar nu toate din cale utilizzate sunt 

pertinente. Unele solicită costuri prea ridicate ceea ce le face greu aplicabile. 

Evaluările calitative a persoanelor aflate în situaţia de abandon şcolar presupun 

parcurgerea următorilor paşi: 

- Diagnoza situaţiei - trebuie să fie corectă şi atent plasată în contextul factorilor 

determinanţi care au făcut posibilă evoluţia/ starea lucrurilor; 

- Depăşirea laturii sensibile, emoţionale, atunci când situaţia este pe cale să influenţe 

negativ procesul de educaţie dirijată şi controlată; 

- Examinarea să se bazeze pe rezultate, pe date concrete şi nu pe reprezentări sau imagini 

culese / oferite de medii ostile, nefavorabile, rău voitoare sau subiective; 

- Complementaritatea acţiunii agenţilor evaluatori interni şi externi ai situaţiilor existente 

ca obiective ale analizei; 

- Identificarea şi promovarea tipurilor de proiecte / programe educative care urmăresc 

prevenirea şi combaterea abandonului şcolar; 

- Evidenţierea progreselor în claritatea, coerenţa, relevanţa şi economicitatea obiectivelor 

orientate spre prevenirea şi combaterea abandonului şcolar. 
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Implicarea cadrelor didactice/consilierilor școlari în prevenirea şi combaterea abandonului 

şcolar 

Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” proprie care presupune o analiză complexă, o 

interpretare psihogenetică, dinamică şi funcţională a situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în 

această situaţie. Astfel, o parte din cei care au abandonat şcoala provin: 

o din familii dezorganizate cu domiciliul instabil; 

o din familii dezinteresate de şcoală sau are au în concepţia lor de a-şi lăsa copiii să urmeze 

doar 4 clase: 

o din familii cu situaţie financiară precară şi nu au posibilitatea susţinerii costurilor şcolare; 

o din familii rezultate din părinţi divorţaţi, caz în care copiii au părăsit domiciliul, pleacă la 

fraţi mai mari, apoi pleacă din localitate, stau în concubinaj sau se căsătoresc; 

o din familii monoparentale – prin divorţ, separare sau prin deces; 

o tată sau mamă alcoolici; 

o navetă grea –copiii care nu au rezistat fizic navetei au abandonat şcoala. 

Cadrul didactic poate fi promotorul unor programe al căror scop este prevenirea şi 

combaterea abandonului şcolar. 

Abandonul şcolar al multor elevi este din nefericire o certitudine. El este unul din problemele 

mari cu care se confruntă instituţia educativă şi este deci nevoie ca şcoala să întindă o mână 

celorlalte instituţii implicate în monitorizarea acestui fenomen. 

În acest sens este necesar elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a 

elevilor aflaţi în situaţia de a abandona şcoala. Dar pentru punerea în aplicare a unor astfel de 

strategii e nevoie însă de o bună cunoaştere a particularităţii psihologice ale elevilor, pentru a putea 

fi identificate acele dimensiuni psihologice care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale 

elevului cu dificultăţi şcolare. Variaţiile mari de ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la 

efortul de durată, de abilităţi comunicaţionale şi nevoi cognitive, existente în general între elevi, 

impun acţiuni de organizare diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupe de elevi, în 

care să primeze însă sarcinile individuale de învăţare. 

Un alt aspect important al activităţii de înlăturare a abandonului şcolar îl reprezintă crearea 

unor situaţii speciale de succes cu dificultăţi şcolare, deoarece succesele şi recompensele dezvoltă 

iniţiativele elevului şi sporesc încrederea acestuia în propriile posibilităţi. 

6.4. Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar 

Un instrument care permite un inventar al acestori factori de risc de natură individuală, 

familiară şi şcolară cu care se poate confrunta un elev este: 1. Fişa copilului în situaţie majoră de 

risc de abandon şcolar. Acest instrument are un dublu rol: 

1. de a identifica principalele dificultăţi cu care se confruntă elevul şi familia sa, dificultăţi 

care pot impieta asupra evoluţiei sale şcolare; 

2. de a sprijini dezvoltarea pe baza dificultăţilor astfel identificate, a unor modalităţi 

personalizate de intervenţie educaţională cu dublu carcter: recuperatorie şi preventivă. 

Identificarea elevilor în situaţie de risc are rolul de a facilita realizarea unui profil al acestor 

elevi şi de a dezvolta măsuri focalizate. Această activitate trebuie realizată la începutul fiecărui an 

şcolar cu ajutorul cadrelor didactice din şcoală (învăţători / profesori diriginţi). 

Fişa copilului în situaţie majoră de risc de abandon şcolar este un instrument util în faza 

iniţială, cea a identificării elevilor care se află în situaţie de risc de abandon şcolar. Chiar dacă 

implică un efort suplimentar din partea şcolilor care se confruntă zilnic cu astfel de situaţii, 

considerăm că beneficiile centralizării informaţiilor cu privire la aceşti elevi sunt esenţiale şi au 

impact pe termen mediu şi lung pentru prevenirea abandonului şcolar. 

Rolul fişei este acela de a permite o inventariere a informaţiilor despre fiecare caz în parte, 

astfel încât să putem identifica împreună acele elemente specifice elevilor din şcoala 

dumneavoastră care se află în situaţie de risc de abandon, precum şi aspecte comune şcolilor 

implicate în acest an şcolar în cadrul proiectului nostru. Pe baza informaţiilor înregistrate veţi putea 

elabora strategii, programe, activităţi specifice la nivelul şcolii care să prevină apariţia factorilor 

de risc sau să diminueze acţiunea acestor factori care duc la apariţia abandonului şcolar. 
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Descrierea fişei . Fişa conţine trei secţiuni distincte: A) Date generale despre elev; B) Date 

generale destre condiţiile de viaţă ale elevului; C) Factori de risc. 

În cadrul secţiunii (A) sunt solicitate date generale despre elevul aflat în situaţie de risc de 

abandon. Aceste informaţii au rolul de ordonare şi inventariere a fişelor înregistrate în baza de date 

şi permit găsirea cu uşurinţă a unei anumite fişe în vederea efectuării unor corecturi sau completări 

ulterioare. 

În cadrul secţiunii (B) sunt solicitate o serie de informaţii generale cu privire la conditile de 

viaţă ale elevului. Aceste informaţii nu sunt direct legate de activitatea şcolară a elevului, însă au 

o importanţă foarte mare în corelaţie cu informaţiile cuprinse în secţiunea C. 

Condiţiile de locuit ale elevului, de exemplu, pot constitui factori de risc în sine sau pot 

determina apariţia altor factori de risc, din rândul celor enumeraţi în secţiunea C. Chiar dacă nici 

instituţia şcolară nu au ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale elevilor sau a situaţiei lor 

sociale, o bună cunoaştere a acestora corelată cu informaţii detaliate despre factorii de risc pot 

constitui puncte de placare esenţiale în elaborarea unor planuri de acţiune specifică la nivelul şcolii. 

Un exemplu: dacă constatăm că majoritatea elevilor în situaţie de risc de abandon provin din 

familii cu mai mulţi copii, dintre care cel puţin unul a abandonat deja şcoala, avem arguente foarte 

solide în favoarea dezvoltării unui program de recuperare a copiilor / tinerilor care deja au 

abandonat şcoala, pentru a putea încerca să reducem rata abandonului şcolar în cazul promoţiei 

curente. 

În cadrul secţiunii (C) veţi regăsi o listă cu potenţiali factori de risc privind abandonul şcolar. 

Aceştia sunt grupaţi pe categorii, în funcţie de sursa lor, şi pot fi întâlniţi de dumneavoastră în 

activitatea zilnică. Lista nu este exhaustivă şi poate fi oricând completată. În cazul în care 

constataţi că există alţi factori de risc, în situaţiile întâlnite de dumneavoastră, vă rugăm să îi 

adăugaţi în rubrica „observaţii” cu o scurtă descriere a fenomenului care să sintetizeze cât mai bine 

incidenţa factorului respectiv.  

Cum sunt folosite informaţiile din fişă? 

Informaţiile conţinute în Fişele individuale sunt înregistrate şi salvate într-o bază de date 

unică la nivel naţional, în care şcolile pot înregistra oricâte cazuri considerate relevante. Prin 

accesarea bazei de date, fiecare şcoală poate obţine informaţii statistice cu privire la elevii în 

situaţie de risc, respectiv la principalii factori de risc care favorizează abandonul şcolar, fie în cazul 

propriu, fie la nivelul şcolilor participante la proiect. De asemenea, pe baza acestor informaţii, vor 

putea fi realizate rapoarte periodice (la finalul unui semestru sau la finalul anului şcolar) privind 

evoluţia elevilor aflaţi în situaţie de risc de abandon (de exemplu, au abandonat şcoala sau au fost 

recuperaţi). În acelaşi sens, persoanele interesate vor putea să analizeze cauzele şi incidenţa 

factorilor de risc asupra cazurilor proprii şi să descopere în ce măsură apar anumite legături între 

elementele surprinse în fişa propusă. Pe baza observaţiilor făcute într-o perioadă mai îndelungată 

se pot dezvolta anumite strategii, proiecte, programe sau activităţi menite să combată fenomenul 

abandonului şcolar. Mai mult, pe baza informaţiilor colectate pot fi identificate cu uşurinţă 

activităţile, proiectele sau programele care, implementate la nivelul unei şcoli, pot contribui 

decisiv la prevenirea fenomenului de abandon şcolar. 

Identificarea elevilor şi a factorilor de risc privind abandonul şcolar 

ŞCOALA:………………………………………Localitatea ………………………raionul 

…………………………… 

Învăţător/diriginte: …………………………………………………………………………… 

FIŞA COPILULUI ÎN SITUAŢIE MAJORĂ DE RISC DE ABANDON ŞCOLAR 

A. DATE GENERALE DESPRE ELEV 

NUME:……………………………………………………………………………………………

…………………… 

CLASA:……………………………………………………………………………………………

…………………… 

TIPUL DE CURS PE CARE ÎL FRECVENTEAZĂ: 

1. zi; 2. frecvenţă redusă; 3. a doua şansă (vă rugăm să încercuiţi cifra corespunzătoare) 
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VÂRSTA: 

……………………………………………………………………………………………………

…………… 

LOCALITATEA DE DOMICILIU A PĂRINŢILOR: ……………………………………… 

În aceeaşi localitate cu unitatea şcolară? 

1. Da 2. Nu 

LOCALITATEA DE DOMICILIU A ELEVULUI:……………………………………………… 

În aceeaşi localitate cu unitatea şcolară ? 

1. Da 2. Nu 

REZULTATELE ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR PRECEDENT: …………………………… 

(Vă rugăm să calculaţi media notelor / a calificativelor elevului în anul şcolar precedent. Pentru 

elevii aflaţi în situaţie de repetenţie se va trece media notelor / a calificativelor obţinute şi se va 

înscrie în clar „REPETENT”) 

NIVELUL DE EDUCAŢIE AL PĂRINŢILOR 

(Vă rugăm să încercuiţi cifra corespunzătoare ultimului nivel de educaţie absolvit de mama, 

respectiv de tatăl elevului.): 

a) MAMA: 

1. Fără şcoală; 2. Primar; 3. Gimnazial; 4. Liceu; 5. Şcoală profesională; 6. Şcoală postliceală; 

7. Învăţământ superior 

b) TATA: 

1. Fără şcoală; 2. Primar; 3. Gimnazial; 4. Liceu; 5. Şcoală profesională; 6. Şcoală postliceală; 

7. Învăţământ superior 

NUMĂRUL FRAŢILOR/SURORILOR ELEVULUI: ……………………………… 

1. din care numărul fraţilor/surorilor mai mici ca vârstă decât elevul: ……………………… 

2. din care numărul fraţilor/surorilor care locuiesc împreună cu elevul: …………………… 

B. DATE GENERALE DESPRE CONDIŢIILE DE VIAŢĂ ALE ELEVULUI 

(Vă rugăm să încercuiţi răspunsul corespunzător situaţiei elevului pentru care completaţi această 

fişă. În cazul în care nu deţineţi date exacte, vă rugăm să încercaţi să estimaţi valorile 

corespunzătoare fiecărei întrebări din cele de mai jos.) 

1.Numărul persoanelor care locuiesc în aceeaşi gospodărie cu elevul: ………………… 

2.Numărul camerelor (al spaţiilor de locuit) al casei în care locuieşte elevul:…………… 

3.Gospodăria este racordată la reţeaua de curent electric: 1. DA; 2. NU (în cazul în 

care în localitate NU există reţea de curent electric vă rugăm să menţionaţi acest fapt)………… 

4.Gospodăria este racordată la reţeaua de apă potabilă: 1. DA; 2. NU (în cazul în care în localitate 

NU există reţea de apă potabilă vă rugăm să menţionaţi acest fapt)…… 

5.Gospodăria este racordată la reţeaua de gaze: 1. DA; 2. NU (în cazul în care în localitate NU 

există reţea de gaze vă rugăm să menţionaţi acest fapt) ………………… 

6.Gospodăria este racordată la reţeaua de canalizare: 1. DA; 2. NU (în cazul în care în localitate 

NU există reţea de canalizare vă rugăm să menţionaţi acest fapt)…………… 

7.Va rugăm bifaţi în tabelul de mai jos elementele din listă care există în gospodărie: 

 Animale domestice 

 Unelte agricole manuale (de exemplu: greblă, sapă, lopată etc.) 

 Unelte agricole mecanizate (de exemplu: tractor, maşină de tăiat lemne etc.) 

 Mijloace de transport cu tracţiune animală (de exemplu: căruţă, car etc.) 

 Mijloace de transport cu tracţiune mecanică (de exemplu: autoturism, motoretă 

etc.) 

 Echipamente electrocasnice (de exemplu: frigider, aragaz, maşină de spălat rufe) 

 Computer 

 Televizor 

 Antenă satelit/cablu TV 

 Telefon fix 
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 Telefon mobil 

 

8. Vă rugăm estimaţi timpul mediu necesar elevului pentru a parcurge distanţa dintre casă şi şcoală: 

…………………… (minute). 

9. Mijlocul de transport folosit (bifaţi căsuţa corespunzătoare): 

 Mijloc de transport asigurat de şcoală sau primărie (transport şcolar) 

 Transport public (tren, microbuz etc.), anume ………………………………………… 

 Mijloace proprii (autoturism, căruţă etc.) 

 Deplasare pe jos 

C. FACTORI DE RISC 

(Vă rugăm să bifaţi din lista de mai jos acei factori pe care îi consideraţi specifici situaţiei elevului 

pentru care completaţi această fişă. Puteţi bifa unul sau mai mulţi factori din fiecare categorie de 

mai jos. Vă rugăm ca la rubrica „Observaţii” să oferiţi detalii suplimentare cât mai detaliate despre 

factorii de risc identificaţi: de exemplu, dacă se bifează „Absenteism ridicat”, vă rugăm să precizaţi 

cauzele acestuia.) 

1. Factori individuali: 

1. Stare de sănătate precară 

2. Cerinţe educaţionale speciale, cu dosar 

3. Cerinţe educaţionale speciale, fără dosar 

4. Motivaţie redusă pentru activităţile şcolare 

5. Absenteism ridicat 

6. Dificultăţi de învăţare 

7. Implicarea în activităţi la limita legii 

8. Alte situaţii, anume: ……………………………………………………………………… 

Observaţii:………………………………………………………………………………… 

2. Factori familiali: 

9. Venituri la limita subzistenţei 

10. Nivel redus de educaţie al părinţilor 

11. Familie dezorganizată prin divorţ/deces 

12. Familie monoparentală 

13. Familie reorganizată (părintele în grija căruia se află s-a recăsătorit) 

14. Copil temporar/permanent în îngrijirea bunicilor/rudelor 

15. Situaţie de şomaj în cazul unui/ambilor părinţi/tutori 

16. Atitudine negativă a membrilor familiei faţă de educaţia copiilor/şcoală 

17. Situaţii de abandon în cazul fraţilor mai mari 

18. Prestarea unor activităţi lucrative în gospodărie/în afară de către elev 

19. Lipsa unor condiţii minimale de studiu acasă 

20. Copil instituţionalizat sau în plasament familial 

21. Copilul stă în gazdă sau la internat 

22. Alte situaţii, anume ……………………………………………………… 

Observaţii:……………………………………………………………………………… 

3. Factori şcolari: 

23. Nefrecventarea grădiniţei 

24. Rezultate şcolare slabe 

25. Situaţie de repetenţie în anii anteriori 

26. Situaţie de repetenţie repetată 

27. Corigenţă la o disciplină în anii anteriori 

28. Corigenţă la mai multe discipline în anii anteriori 

29. Frecvenţă redusă/absenteism ridicat 

30. Participare scăzută la activităţi extracurriculare 

31. Comportament deviant/violent faţă de colegi, profesori 

32. Lipsă de comunicare, izolare faţă de colegi 
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33. Manifestarea altor forme de inadaptare şcolară 

34. Alte situaţii, anume ……………………………………………………………………… 

Observaţii:……………………………………………………………………………………… 

Data evaluării:  

Semnătură cadru didactic 

Semnătură director 

2. Monitorizarea elevilor aflaţi în situaţie de risc de absenteism şi de abandon şcolar la nivel 

de şcoală 

Monitorizarea sistematică a copiilor în risc are rolul de a urmări situaţia acestora pe parcursul 

anului şcolar, cât şi de a evalua contribuţia (pozitivă sau negativă) pe care măsurile întreprinse de 

şcoală le au asupra ameliorării şi prevenirii absenteismului şi abandonului şcolar. Cu alte cuvinte, 

prin procesul de monitorizare şcoala poate vedea care măsuri funcţionează / dau rezultatele 

scontate şi poate decide ce anume trebuie schimbat, astfel încât intervenţia să ducă la rezultatele 

dorite. 

Pe lângă datele colectate prin Fişa copilului în situaţie majoră de risc de abandon şcolar, care 

ne ajută să identificăm aceste cazuri, monitorizarea situaţiei elevilor în situaţie de risc se poate 

realiza prin utilizarea unor instrumente. Se recomandă ca aceste instrumente 

să fie completate în următoarele momente de pe parcursul anului şcolar, astfel încât şcolile 

să poată lua din mers măsuri concrete de prevenţie şi intervenţie: 

- semestrul I: finalul lunii octombrie (pentru perioada 15 septembrie – 31 octombrie), 

sfârşitul lunii noiembrie (pentru luna noiembrie), sfârşitul lunii ianuarie (pentru lunile decembrie 

şi ianuarie); 

- semestrul II: sfârşitul lunii martie (pentru lunile februarie – martie), finalul lunii aprilie 

(pentru luna aprilie), jumătatea lunii iunie (pentru perioada 1 mai – 15 iunie). 

Informaţiile care trebuie completate pentru fiecare elev în situaţie de risc sunt cele prezentate 

în tabelul următor. 

Tab. 1 Monitorizare elevi în situaţie de risc 
Nume şi prenume elev  

Sex  

Clasa  

Număr de absenţe 

nemotivate 

 

Număr zile în care a 

lipsit la toate orele 

 

Număr discipline la 

care se află în risc de 

corigenţă 

 

Număr discipline la 

care a rămas corigent 

Implicare în activităţi extra-

curriculare 

 

Observaţii 

Precizări utile în ceea ce priveşte completarea informaţiilor în acest tabel: 

- Sexul elevului – se completează feminin sau masculin (F/M); 

- Clasa în care învaţă elevul – se completează după exemplu: I-a, a II-a, etc.; 

- Numărul de absenţe nemotivate – se completează numărul care corespunde situaţiei la 

momentul completării instrumentului de monitorizare, conform catalogului; 

- Număr zile în care elevul a lipsit la toate orele – se completează numărul care corespunde 

situaţiei la momentul completării instrumentului de monitorizare, conform catalogului; 

- Număr discipline la care se află în risc de corigenţă – se completează numărul care 

corespunde situaţiei la momentul completării instrumentului de monitorizare; 

- Număr discipline la care a rămas corigent – se completează numărul care corespunde 

situaţiei la sfârşitul semestrului I, respectiv II; 
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- Implicare în activităţi extracurriculare – se precizează dacă elevul este implicat în astfel de 

activităţi (DA / NU); 

- La rubrica ”Observaţii” se trec informaţii relevante pentru o mai bună cunoaştere a situaţiei 

elevului în perioada de referinţă: integrarea în colectiv (bună sau slabă); adaptarea la cerinţele 

şcolare (în ceea ce priveşte aspecte precum: întârzierea la ore; realizarea temelor; disciplina la ore; 

în cazul elevilor cu CES se specifică eventuale informaţii utile de tipul: necesită intervenţia unui 

cadru didactic de sprijin sau / şi a unui consilier şcolar; necesită amenajarea spaţiului şcolar în 

vederea accesului (în cazul elevilor cu probleme motrice) etc. 

Pornind de la datele completate în Tabelul 1, precum şi de la informaţiile din Fişa copilului 

în situaţie majoră de risc de abandon şcolar, se pot completa o serie de tabele care centralizează 

situaţia elevilor în situaţie de risc. Prezentăm în cele ce urmează astfel de exemple. De exemplu, 

tabelul 2.1. prezintă datele defalcate în funcţie de frecventarea şcolii şi după nivelul de învăţământ 

în care sunt înscrişi elevii aflaţi în situaţia de risc şcolar. După acelaşi model, corelând datele din 

Tabelul 1 cu informaţiile oferite de fişele individuale, defalcarea se poate face şi după alte criterii: 

domiciliul părinţilor, nivelul de educaţie al părinţilor, vârsta elevului etc. 

În vederea monitorizării situaţiei la nivelul unităţii şcolare, sunt folosite următoarele 

categorii operaţionale / tabele centralizatoare: 

A. Date privind situaţia elevilor în risc şcolar 

1. Elevi identificaţi in situaţie de risc şcolar: elevii identificaţi ca atare, pe baza informaţiilor 

prezentate în capitolul precedent (fişa de identificare a elevilor în situaţie de risc). 

Datele se calculează atât în cifre absolute cât şi în procente şi au în vedere atât totalul elevilor 

înscrişi, cât şi nivelurile de învăţământ (primar / gimnazial) şi sexul (fete / băieţi). 

Tab. 2.1 Elevi în situaţie de risc (număr) 

Nivel de educaţie Număr Din care fete 

Învăţămînt primar   

Tab. 2.1 Elevi în situaţie de risc (%) 

Nivel de educaţie Total (%) (%) fete 

Învăţămînt primar   

B. Date privind situaţia elevilor care absentează 

1. Elevi în situaţie de risc care înregistrează un număr mare de absenţe: elevi care 

frecventează şcoala, dar care înregistrează peste 30 absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru 

sau peste 60 de absenţe nemotivate la finalul anului şcolar curent. 

Tab 3.1 Elevi în situaţie de risc cu număr mare de absenţe (număr) 

Elevi cu număr mare de 

absenţe nemotivate 

Număr Din care fete 

Învăţămînt primar   

Tab 3.2 Elevi în situaţie de risc cu număr mare de absenţe (%) 

Elevi cu număr mare de 

absenţe nemotivate 

Total (%) (%) fete 

Învăţămînt primar   

C. Date privind rezultatele şcolare ale elevilor în risc 

1. Elevi care se află, în momentele în care se realizează monitorizarea, în risc de corigenţă 

la una sau mai multe discipline. 

2. Elevi care se află, la sfârşitul primului semestru sau la finalul anului şcolar în situaţia de 

corigent la una sau mai multe discipline. 

Tab.4.1 Elevi corigenţi sau în risc de corigenţă (număr) 

Nivel de educaţie 

Învăţămînt primar 

Elevi în risc de corigenţă Elevi corigenţi  

Număr Din care fete Număr Din care fete 

Tab.4.2 Elevi corigenţi sau în risc de corigenţă (%) 
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Nivel de educaţie 

Învăţămînt primar 

Elevi în risc de corigenţă Elevi corigenţi  

Total (%) (%) fete Total (%) (%) fete 

D. Date privind situaţia elevilor care nu mai frecventează şcoala 

1. Total elevi în situaţie de risc care au renunţat la cursuri în anul şcolar curent (se 

completează pentru cei care au renunţat în semestrul I şi în semestrul II): elevii identificaţi în 

situaţie de risc care au renunţat la cursuri în primul, respectiv al doilea semestru. 

2. Elevi în situaţie de risc înscrişi în evidenţele şcolare care nu au frecventat nicio zi şcoala: 

elevii identificaţi în situaţie de risc care sunt înscrişi în evidenţele şcolare şi nu au venit nici o zi 

la şcoală de la începutul anului şcolar; se completează la sfârşitul semestrului I şi la finalul anului 

şcolar; această categorie de elevi este cuprinsă în categoria elevilor în situaţie de risc care au 

renunţat la cursuri în anul şcolar curent (categoria de mai sus). 

Tab.5.1 Elevi în situaţie de risc care au abndonat cursurile (număr) 

Nivel de educaţie 

Învăţămînt primar 

Numar total elevi în situaţie de risc 

care au renunţat la cursuri în anul 

şcolar curent 

Din care numar elevi în situaţie de 

risc înscrişi în evidenţele şcolare 

care nu au frecventat nicio zi şcoala 

Total  Din care fete Total  Din care  fete 

Tab.5.1 Elevi în situaţie de risc care au abndonat cursurile (%) 

Nivel de educaţie 

Învăţămînt primar 

Numar total elevi în situaţie de risc 

care au renunţat la cursuri în anul 

şcolar curent 

Din care numar elevi în situaţie de 

risc înscrişi în evidenţele şcolare 

care nu au frecventat nicio zi şcoala 

Total (%) (%) fete Total (%) (%) fete 

E. Date privind situaţia elevilor care au evitat abandonul şcolar 

1. Total elevi în situaţie de risc care au evitat abandonul în anul şcolar curent: elevii identificaţi în 

situaţie de risc care au frecventat şcoala pe întreg parcursul anului şcolar (inclusiv cei cu un număr 

mai mare de absenţe). 

Tab.6.1 Număr total elevi în situaţie de risc care au evitat abandonul şcolar (număr) 

Nivel de educaţie 

Învăţămînt primar 

Numar total de elevi în situaţie de risc care au evitat abandonul şcolar 

Total Din care fete  

Tab.6.2 Număr total elevi în situaţie de risc care au evitat abandonul şcolar (%) 

Nivel de educaţie 

Învăţămînt primar 

Numar total de elevi în situaţie de risc care au evitat abandonul şcolar 

Total (%) Din care fete (%) 

Pentru analiza fenomenelor de abandon din şcoală este utilă şi interpretarea datelor în funcţie 

de alte informaţii oferite de fişele individuale, precum: vârstă; motivul abandonului; situaţia 

prezenţei şcolare a elevilor care abandonează; rezultatele şcolare ale elevilor care abandonează; 

situaţia economică a familiei; nivelul de educaţie al părinţilor; mediul de provenienţă al elevului 

(urban / rural); alte date de context.  

3. Culegerea şi sistematizarea informaţiilor în procesul de monitorizare a elevilor aflaţi în 

situaţia de risc şcolar 
 

În cele ce urmează detaliem modalităţile prin care pot fi obţinute şi centralizate informaţiile 

necesare analizei situaţiilor de absenteism şi abandon şcolar, precizând totodată persoanele care 

pot contribui cu astfel de informaţii şi cu propuneri de ameliorare a situaţiilor respective: 

- centralizarea absenţelor nemotivate, după criterii precum: disciplină (şi cadrele didactice 

care predau acele discipline), perioadă de timp (lunar, semestrial, anual), an / nivel de învăţământ, 

apartenenţa etnică etc.; 
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- interviuri / discuţii cu elevii în situaţie de absenteism şcolar, în vederea identificării 

motivelor pentru care absentează şi a găsirii unor posibile soluţii; 

- interviuri / discuţii cu profesorii la orele cărora se înregistrează cele mai multe absenţe 

nemotivate, în vederea identificării eventualelor dificultăţi pe care le au elevii în cauză şi a unor 

căi de intervenţie personalizată; 

- interviuri / discuţii cu părinţii elevilor care înregistrează absenţe nemotivate, în vederea 

identificării dificultăţilor întâmpinate şi a unei mai bune cunoaşteri a elevilor şi a contextului lor 

familial; 

- solicitarea sprijinului consilierului/ psihologului şcolar în alegerea programului / 

activităţilor de intervenţie-prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat; 

- chestionare şi interviuri de grup adresate elevilor, care să vizeze identificarea unor aspecte 

precum: comunicarea între colegi, comunicarea elevi-profesori, disciplinele la care absentează cel 

mai mult şi cauzele absenteismului, disciplinele care le par cele mai dificile, starea de bine/rău a 

elevilor la şcoală etc.; 

- realizarea unui profil al elevului în situaţie de risc şcolar, care să evidenţieze principalele 

probleme cu care se confruntă acesta şi care îl împiedică să aibă un parcurs şcolar normal / eficient. 

3. Urmărirea evoluţiei fluxurilor de elevi din şcoală 

Cele prezentate anterior vă oferă un sprijin concret în identificarea şi monitorizarea elevilor 

în situaţie de risc şcolar. Procesul de urmărire a evoluţiei şcolare a elevilor nu ar trebui să 

selimiteze însă numai la această categorie, ci ar fi necesar să se extindă la întregul efectiv de elevi 

ai şcolii. Există cel puţin două argumente care recomandă includerea urmăririi evoluţiei şcolare a 

tuturor elevilor, pe baza unor instrumente specifice, în practica unităţilor de învăţământ: 

- pe parcursul anilor şcolari pot apărea diferite incidente care determină plasarea în categoria 

risc şcolar şi altor elevi decât cei identificaţi iniţial; 

- datele statistice obţinute prin urmărirea evoluţiei şcolare a tuturor elevilor din şcoală permit 

o diagnoză asupra participării şcolare şi rezultatelor elevilor, utilă pentru evaluarea eficienţei şi 

eficacităţii procesului de instruire din şcoală şi a calităţii acestuia, pentru stabilirea obiectivelor 

planurilor de dezvoltare ale şcolii, precum şi ale unor strategii specifice de intervenţie etc. 

În legătură cu ultimul argument, trebuie menţionat faptul că, pe baza datelor statistice 

obţinute prin urmărirea evoluţiei şcolare a tuturor elevilor, pot fi calculaţi o serie de indicatori 

relevanţi pentru evaluarea participării, eficienţei şi rezultatelor şcolare şi anume: participării, 

eficienţei şi rezultatelor şcolare şi anume: rata de promovare; rata repetenţiei; rata absenteismului; 

rata de abandon. 

Aceşti indicatori fac parte din sistemul naţional de indicatori în domeniul educaţiei şi pot fi 

calculaţi cu mai multă uşurinţă pe baza instrumentului pe care îl propunem. 

În varianta utilizării unei baze de date unice la nivel naţional, aceşti indicatori, 

corespunzători fiecărei şcoli, vor putea fi calculaţi în mod automat. 

Instrumentul pe care îl propunem şi pe care îl redăm mai jos – Situaţia privind fluxurile de 

elevi pe parcursul unui an şcolar – permite realizarea unei analize detaliate a fluxurilor de elevi 

pe parcursul unui na şcolar. Acesta prezintă similitudini cu cel destinat elevilor în situaţie de risc, 

dar şi cu instrumentele elaborate de Institutul Naţional de Statistică (INS), pe care unităţile de 

învăţământ le completează cu informaţii corespunzătoare începutului şi sfârşitului fiecărui an 

şcolar (SC). În comparaţie cu instrumentele INS, în afara unor deosebiri de conţinut, principala 

diferenţă este următoarea: chestionarele INS solicită date centralizate, iar instrumentul pe care îl 

propunem presupune înregistrarea de informaţii pentru fiecare elev din şcoală. 

O altă deosebire se referă la faptul că instrumentul propus de ghid conţine informaţii care se 

completează atât la începutul anului şcolar, cât şi la finalul acestuia; chestionarele INS sunt 

concepute separat pentru începutul, respectiv sfârşitul anului. 
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Situaţia privind flixul de elevi pe parcursul unui na şcolar 

Nr. 

crt. 

1. Elevi  

incluşi 

la începutul 

anului 

şcolar 

2.  

Elevi 

transferaţi 

la o altă 

şcoală 

pe parcursul 

anului 

şcolar 

3.  

Elevi 

plecţi 

din  

ţară 

pe 

parcursul 

anului 

şcolar 

4.  

Elevi 

veniţi 

de la o 

altă 

şcoală 

pe 

parcursul 

anului 

şcolar 

5. Elevi 

în 

situaţie  

de risc 

şcolar 

Elevi în situaţie 

de risc, din care 

8.  

Elevi 

din  

afara 

grupului 

de 

risc 

care 

au 

renunţat 

la ore 

în anul 

ţcolar 

curent 

9.  

Elevi 

înscrişi 

la 

sfîrşitul 

anului 

şcolar 

10. 

Elevi 

promovaţi 

11. 

Elevi 

repetenţi 
6.  

Elevi 

care au 

renunţat 

la ore în 

anul 

şcolar 

curent 

7.  

Elevi 

care  

au evitat 

situaţia de 

abandon  

şcolar 

Prenume Nume           

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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Instrucţiuni de completare 

- Informaţiile din coloanele 1-5 se completează la începutul anului şcolar, iar cele din 

coloanele 6-11 la sfârşitul anului şcolar, după sesiunea de reexaminare din august-septembrie şi 

clarificarea situaţiei şcolare a tuturor elevilor. 

- Coloana (1) – Se menţionează numele şi prenumele fiecărui elev înscris la şcoala 

respectivă la începutul anului şcolar, indiferent dacă face parte sau nu din grupul de risc. 

- Coloana (2) Elevi transferaţi la o altă şcoală pe parcursul anului şcolar – Se 

menţionează DA în cazul elevilor care se transferă la o altă şcoală pe baza documentelor şcolare 

corespunzătoare (aprobarea cererii de transfer, foaia matricolă etc.). În această coloană se 

înregistrează inclusiv elevii exmatriculaţi din şcoală, cu drept de reînscriere. 

- Coloana (3) Elevi plecaţi din ţară pe parcursul anului şcolar – Se menţionează DA în 

cazul elevilor care pleacă în străinătate pe baza documentelor şcolare corespunzătoare (foaia 

matricolă etc.); această informaţie se înregistrează pentru toţi elevii aflaţi în această situaţie, 

indiferent dacă fac sau nu parte din grupul de risc. 

- Coloana (4) Elevi veniţi de la o altă şcoală pe parcursul anului şcolar – Se menţionează 

DA în cazul elevilor care vin în şcoală prin transfer de la o altă unitate de învăţământ pe baza 

documentelor şcolare corespunzătoare (aprobarea cererii de transfer, foaia matricolă etc.). 

- Coloana (5) Elevi în situaţie de risc şcolar – Se menţionează DA în cazul elevilor în 

situaţie de risc, identificaţi ca atare, prin intermediul Fişei copilului în situaţie majoră de risc de 

abandon şcolar, la începutul anului şcolar. Elevii înregistraţi în această coloană sunt aceiaşi cu cei 

înregistraţi în tabelul 2.1. 

- Coloana (6) Elevi în situaţie de risc care au renunţat la cursuri în anul şcolar curent 

– Se menţionează DA în cazul elevilor în situaţie de risc, care au renunţat la cursuri pe parcursul 

anului şcolar. Elevii înregistraţi în această coloană sunt aceiaşi cu cei înregistraţi în tabelul 5.1, 

coloana 1. 

- Coloana (7) Elevi în situaţie de risc care au evitat abandonul şcolar – Se menţionează 

DA în cazul elevilor în situaţie de risc, care au frecventat şcoala pe întreg parcursul anului şcolar 

(inclusiv cei cu un număr mai mare sau mai mic de absenţe). Elevii înregistraţi în această coloană 

sunt aceiaşi cu cei înregistraţi în tabelul 6.1. 

- Coloana (8) Elevi din afara grupului de risc care au renunţat la cursuri în anul şcolar 

curent – Se menţionează DA în cazul elevilor din afara grupului de risc, care au renunţat la cursuri 

pe parcursul anului şcolar. 

- Coloana (9) Elevi înscrişi la sfârşitul anului şcolar – Se menţionează DA în cazul tuturor 

elevilor, cu excepţia celor care s-au transferat la o altă şcoală (coloana 2), a celor care au plecat în 

străinătate pe parcursul anului şcolar (coloana 3) şi a celor care au abandonat şcoala pe parcursul 

anului şcolar, indiferent dacă fac parte sau nu din grupul de risc (cei din coloanele 6, respectiv 8). 

- Coloana 10 – Se menţionează DA în cazul elevilor promovaţi. 

- Coloana 11 – Se menţionează DA în cazul elevilor repetenţi. 

4. Utilizarea datelor obţinute prin activităţile de monitorizare a absenteismului şi abandonului 

şcolar 

Datele obţinute prin intermediul instrumentelor de monitorizare a elevilor în situaţie de risc 

şi de urmărire a fluxurilor de elevi din şcoală ne ajută să avem o imagine de ansamblu şi de detaliu 

asupra fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar, atât la un moment dat, cât şi în evoluţie, pe 

parcursul mai multor ani şcolari. Datele colectate şi analizate pot ajuta şcoala în mai multe direcţii 

de acţiune: 

- cunoaşterea situaţiei din propria şcoală în comparaţie cu a altor şcoli din zone mai apropiate 

sau mai îndepărtate ale municipiului/raionului; 

- posibilitatea de a urmări realizarea unor obiective din planul de dezvoltare a şcolii şi de a 

putea implementa, la timp, măsuri corective; 

- posibilitatea de raportare a situaţiei către diverse foruri de decizie, în orice moment al anului 

şcolar; 
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- posibilitatea de a cunoaşte mai bine elevii şi familiile din care provin aceştia, în vederea 

unei mai bune colaborări şi a unei abordări educative cât mai adaptată specificului acestora. 

Există cel puţin patru arii generale în care activităţile de combatere şi prevenire a 

absenteismului şi abandonului pot fi sprijinite de datele statistice obţinute cu ajutorul informaţiilor 

colectate la final de semestru / an: 

- realizarea unei fotografii privind starea de fapt în domeniul participării la educaţie la 

nivelul propriei unităţi de învăţământ; o diagnoză bazată pe date cantitative elimină aprecierile 

subiective cu privire la incidenţa fenomenelor de absenteism şi abandon; 

- realizarea unor analize comparative ale situaţiei înregistrate în propria şcoală cu cele 

înregistrate în celelalte unităţi de învăţământ din raion/municipiu / la nivel naţional; fiind o 

abordare metodologică unitară la nivelul întregii ţări, aceste comparaţii vor putea fi realizate în 

mod sistematic / ştiinţific; 

- elaborarea de prognoze privind evoluţiile viitoare ale fenomenelor de absenteism şi 

abandon monitorizate, cât şi a frecvenţei cu care se manifestă anumite cauze; aceste prognoze se 

pot elabora pe baza unor serii de date pe mai mulţi ani şcolari (3 – 5 ani sau mai mulţi); 

- evaluarea impactului intervenţiilor iniţiate de şcoală în scopul diminuării fenomenelor de 

absenteism şi abandon şcolar prin utilizarea unor ţinte şi rezultate cuantificabile. 

Prin intermediul acestor instrumente / resurse, şcoala va putea proiecta activităţi mai 

specifice legate de procesul de informare şi formare a actorilor din sistemul de educaţie cu privire 

la dezvoltarea de strategii eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor de abandon şi 

absenteism, orientate de date credibile, verificabile şi comparabile. 

Punctele de reper propuse acoperă toate etapele principale de elaborare a strategiilor de 

intervenţie – planificare, analiza opţiunilor de intervenţie, implementarea planului de acţiune, 

monitorizarea, evaluarea şi dezvoltarea unor măsuri corective – precum şi niveluri diferite de 

intervenţie (şcoală, comunitate). 

Sarcină de lucru individual, teme de reflecţie, evaluare şi autoevaluare: 

- Care sunt aspectele  obiective şi cele subiective ale eşecului şcolar? 

- Ce dificienţe în munca învăţătorului pot favoriza eşecul unor elevi? 

- Propuneţi o serie de demersuri educative pentru prevenirea şi înlăturarea eventualelor 

eşecuri şcolare. 

- Ce relaţie există între eşecul şcolar/la învăţătură şi absenteismul şi abandonul şcolar? 

Pagină metodică 

Din activitatea de consiliere şcolară 

(Iulia Istrate, iiria@yahoo.com) 

Studiu de caz: Elevul D. C., din clasa a IV-a provine dintr-o familie dezorganizată, 

numeroasă, cu probleme materiale, educative, socio-culturale. La începutul anului şcolar, în clasa 

a IV-a, elevul absenta tot mai des, rezultatele la învăţătură fiind tot mai slabe. Am cercetat cauzele 

acestui comportament şi am aflat că fiind perioada campaniei agricole de toamnă mergea la unii 

cetăţeni pentru a-i ajuta la recoltarea produselor agricole pentru care primea anumite sume de bani, 

o parte o punea le dispoziţia familiei pentru cheltuieli în casă, altă parte o oprea pentru cheltuieli 

personale. Am discutat cu elevul şi cu părinţii, aceştia promiţând că nu va mai absenta. În acelaşi 

timp a intrat şi sub influenţa unor tineri, elevi mai mari care sesizând că are bani l-au atras în 

frecventarea discotecilor, barurilor care au aparate cu jocuri de noroc, s-a învăţat să fumeze ş.a. 

Frecvenţa era tot mai redusă, zile la rând absentând de la şcoală, am primit semnale că va abandona 

şcoală. Am luat legătura cu familia de mai multe ori şi am constatat lipsa reală de interes a acesteia 

faţă de rezultatele şcolare, sperând că elevul va absolvi cumva clasa a IV-a. Părinţii şi bunicii erau 

mulţumiţi că îi ajută la muncă şi le mai aduce şi venituri în casă. Cunoscând condiţiile materiale, 

sociale, psihologice, cultural-educative, motivaţia şi aspiraţiile familiei şi elevului, mi-am întocmit 

un plan de acţiune :  

– discuţii individuale cu membrii familiei deoarece am constatat că în grup se influenţau şi 

susţineau ideile care le conveneau, fiind greu să le schimbi convingerile;  
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– întărirea motivaţiei şi aspiraţiilor familiei şi ale elevului (metode de convingere, exemple 

cunoscute de eşec şi de reuşită în viaţă, sprijin la rudele familiei cu influenţă asupra acesteia, ş.a.);  

– implicarea elevului în activităţile clasei, integrarea lui şi din punct de vedere afectiv la 

activităţile clasei. A fost aşezat în bancă cu un elev bun la învăţătură, cu influenţă pozitivă asupra 

sa.  

– discuţii frecvente cu elevul;  

– scoaterea lui de sub influenţa „găştii de mahala”;  

– colectivul de profesori a acordat o atenţie specială elevului; 

– i s-au acordat rechizite gratuite, bursă socială, ajutor social pentru familie de la primărie.  

Ca urmare a acestor acţiuni, frecvenţa s-a îmbunătăţit, rezultatele şcolare au crescut, la 

sfârşitul sem. I rămânând corigent la un singur obiect, la sfârşitul anului şcolar a promovat clasa a 

IV-a şi a fost admis la treapta de gimnaziu. S-a lăsat de fumat şi nu mai frecventează barurile şi 

aparatele cu jocuri de noroc, înscriindu-se în cadrul cerinţelor şi standardelor instructive şi de 

educaţie ale şcolii.  

Consider că evoluţia viitoare a elevului va fi favorabilă, reuşind să se integreze 

corespunzător în viaţa economico-socială, profesională, familială etc. Convinşi de importanţa 

cunoaşterii întregii problematici a succesului şi eşecului şcolar, toţi factorii educaţionali, dar mai 

ales cadrele didactice, trebuie să abordeze întreaga tematică şi să nu se pună accent doar pe anumiţi 

factori şi să neglijeze pe ceilalţi, deoarece nu se vor obţine rezultatele cele mai bune. Cadrele 

didactice prin activităţile de formare continuă şi autoperfecţionare, prin studiul literaturii de 

specialitate trebuie să utilizeze cele mai eficiente metode şi mijloace din ştiinţele educaţiei pentru 

obţinerea celor mai bune rezultate. Cunoştinţele căpătate vor fi integrate în cadrul lecţiilor la 

disciplinele de specialitate cât şi în cadrul activităţilor de consiliere a elevilor şi părinţilor. 

Jurnal de curs : 

Ce am învăţat____________________________________________________ 

Ce aplic________________________________________________________ 

Ce mai vreau să ştiu_______________________________________________ 

 

Unitatea 7. Managementul serviciilor de CE în şcoală 

7.1.  Designul activităţii de consiliere educaţională în şcoală 

În şcoală se îmbină acţiunile procesului instructiv, în care elevilor le sunt furnizate informaţii 

pentru a înţelege utilitatea practică a cunoştinţelor teoretice ale diverselor discipline (matematică, 

fizică, limba română etc.), cu procesul educativ, orientat către formarea unor abilităţi psihosociale, 

sentimente/ conduite pro-sociale şi valori civice-morale. Activităţile educative vizează expunerea 

elevilor la o serie experienţe de adaptare la diverse situaţii (de colaborare, de competiţie - în cadul 

unor activităţi precum concursuri/ competiţii-; a face faţă şi căuta soluţii în cazurile de eşec; 

experienţa succesului; conformarea la un set de reguli-regulamente instituţionale), etc. 

Modernizarea serviciilor educaţiei a solicitat demersuri de organizare a unor activităţi de 

consiliere educaţională a elevilor, părinţilor şi, chiar cadrelor didactice. 

Aceste programe au fost orientate către tratarea unor situaţii personale critice, formarea unor 

strategii rezolutive; dezvoltarea capacităţilor relaţionale, a celor de cunoaştere-autocunoaştere, 

dezvoltare personală, formarea conduitelor civice, etc. A fost instituţionalizat rolul unui nou 

specialist: consilierul psiholog educaţional sau „consilierul şcolar", care îndeplineşte funcţia de 

completare a procesului instructiv şi cel a celui educativ, a relaţiei şcoală-familie-societate. 

Calitatea serviciilor de consiliere se reflectă prin două aspecte: livrarea de servicii de calitate 

elevilor şi oferirea unor produse/ elevi de calitate societăţii prin atitudinile, comportamentele, 

normele morale imprimate elevilor, prin dezvoltarea calităţii vieţiii la nivel general. 

În cele ce urmează vom realiza o descriere a activităţilor consilierilor psihologi și 

învățătorilor diriginți (care în mod curent activează în grădiniţe, şcoli, licee, avînd resposabilităţi 

de consiliere, dar şi de predare a unor discipline), vom sublinia crieriile de calitate. Acest material 

are ca scop oferirea unei imagini clare a job-ului de consilier psiholog/consilier școlar debutanţilor, 
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în vederea integrării lor în profesie în timp mai scurt şi atingerii obiectivelor postului din primele 

săptămîni de la angajare. 

Designul activităţii de consilier psiholog în educaţie 

1. Prezentarea serviciilor de consiliere psihologică în educaţie 

Consilierul şcolar trebuie să cîştige încrederea partenerilor, prin promovarea imaginii sale, 

atît în faţa personalului instituţiei (cadrele didactice, managerul - directorul, etc.), cît şi a părinţilor 

şi elevilor pentru a-i motiva să participe la programele care vor fi lansate. 

Modalităţile de promovare a imaginii includ prezentarea ofertei de servicii ale cabinetului 

de consiliere: 

- prezentarea ofertei de servicii, a competenţelor profesionale, a reţelei de colaborare cu alţi 

specialişti pe diverse problematici prin: pliante, afişaj la avizier, participarea la şedinţele cu 

părinţii, participarea la orele de dirigenţie (vezi tabelul 1 - o fişă pe care noi am realizat-o în 

vederea promovării serviciilor de consiliere educaţională); 

- prezentarea cabinetului de consiliere, a dotărilor incluse; 

- stabilirea tematicilor şi programului de lucru la cabinet care să satisfacă nevoile părinţilor, 

elevilor şi cadrelor didactice; 

- clarificarea rolului psihologului şi a importanţei colaborării cu acesta de fiecare dată când 

se iveşte o problemă ce implică competenţele sale. 

Tabelul 1. Exemplu de prezentare a ofertei de servicii de consiliere educaţională. 

          Cabinetul de consiliere psihopedagogică 

Consilierea şcolară este un proces interactiv consilier-client ce presupune o relaţie de 

sprijin, conducînd la ,,dezvoltarea optimă a copilului şcolar". Se desfăşoară în afara orelor de 

curs, cu o programare prealabilă. 

 

Cui i se adresează? Cine se poate adresa cabinetului? 

- şcolarului, - elevul pentru dezvoltarea abilităţilor proprii, 

- profesorului, - profesorii, 

- părinţilor. - părinţii. 

 

Ce anume presupune? 

- iniţierea unor modalităţi de autocunoaşterea şcolarului, 

- dezvoltarea resurselor psihice ale şcolarului,  

- îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale: copil-copil, copil- profesor, copil-părinţi;  

- învăţarea şi dezvoltarea stărilor şi comportamentelor optime: învăţarea comunicării 

(eficiente) asertive, 

- dezvoltarea iniţiative şi a creativităţii, creşterea încrederii în sine;  

- diminuarea timidităţii, 

- reducerea interiorizărilor, 

- depăşirea dificultăţilor de adaptare şi învăţare 

- prevenirea tendinţelor impulsive sau agresive la şcolari, 

- depăşirea unei situaţii de criză (divorţul părinţilor, o boala sau decesul unui membru al 

familiei etc. ). 

 

Modalităţi de realizare 

- consiliere individuală, 

- consiliere colectivă, 

- acţiuni de colaborare şi îndrumare a părinţilor, 

- consiliere şi colaborare cu personalul didactic din cadrul instituţiei, 

- colaborare cu alte instituţii guvernamentaleşi nonguvernamentale (centre logopedice, 

protecţia copilului, secţii de neuro-psihiatrie infantilă, centre de asistenţă socială, etc.) în 

scopul optimizări vieţii şcolarului. 
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Consiliere educaţională este confidenţială ( nu se divulgă numele şcolarului în nici un 

document oficial) şi gratuită! 

 ______________________________Consilier-psiholog: .............................  ___________  

 

Consilierul stabileşte de la prima şedinţă împreună cu elevii, profesorii, părinţii, care sunt 

nevoile, direcţiile de dezvoltare/ optimizare personală şi psiho-socială ale acestora şi obţine un 

acord al angajamentului fiecăruia dintre ei pentru a participa la rezultatele procesului de consiliere. 

Obiectivele prezentării serviciilor de consiliere psihologică sunt: 

 promovarea imaginii asupra competenţelor profesionale, 

 atragerea şi motivarea personalului (profesorilor, diriginţilor, directorilor), 

 argumentarea importanţei cooperării cadrelor didactice cu psihologul şcolar în 

vedere ameliorării mediului profesional şi a relaţiilor profesor-elev-părinţii, 

 atragerea şi motivarea directorului instituţiei pentru a sprijini financiar şi atitudinal 

proiectele şi programele de consiliere, 

 planificarea direcţiilor de intervenţie, 

 cunoaşterea, dezvoltarea personală a elevului, părinţilor şi cadrelor didactice cu 

scopul unei adaptări optime şi al armoniozării relaţiilor dintre ei, 

 stabilirea căilor de acces şi de colaborare cu angajaţii instituţiei în vederea 

implementării obiectivelor din planul managerial, 

 sensibilizarea participării la programele de management al stresului profesional la 

profesori, părinţi, elevi, 

 sensibilizarea participării la programele de optimizare a relaţiilor elev-părinţi 

(participarea la workshop-uri), 

 proiectarea, coordonarea programelor de prevenire a incompatibilităţilor relaţionale 

(profesori-profesorii, profesori-diriginte, profesori-elevi, profesori-părinţii, părinţi-

elevi, părinţii-părinţi, elevi-elevi). 

2. Motivarea participării la programele de consiliere psihologică 

Consilierul trebuie să utilizeze diferite tehnici pentru a atrage şi a motiva elevii, profesorii 

sau părinţii să se implice activ în stabilirea obiectivelor, în derularea sarcinilor, în a menţine dorinţa 

de a se schimba sau dezvolta. Motivarea părinţilor implică: 

- prezentarea ofertei de servicii ale cabinetului la şedinţele cu părinţii, 

- realizarea unei anchete pentru identificarea nevoilor de consiliere pe care părinţii le 

consideră potrivite copiilor (la începutul semestrului),  

- prezentarea planificări temelor,  

- la fiecare curs adresat părinţilor se oferă un rezumat al temei următoare;  

- prezentarea unor exemple de situaţii;  

- afişe cu tematici de psihologie pe panourile şcolilor;  

- titluri incitante formulate la persoana întâi sugerând nevoia de a primi răspunsuri la diverse 

întrebări (vezi tabelul 2). 
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Tabelul 2. Exemplu de prezentare a unei teme pe panourile şcolii (propunere de 

workshop pentru părinţi). 

Arta de a comunica eficient cu copilul meu! 

Copilul meu este agitat, nervos, nu învaţă, nu ne înţelegem, de cîte ori încerc cu bune 

intenţii să vorbesc cu el se declanşează un conflict, mă enervează şi-mi pierd cumpătul. Cred că 

nu se poate discuta cu el, nu ştiu ce este cu el. 

Cu cine seamănă? Eu nu am fost aşa. Cateodată îmi vine să renunţ la toate încercările 

pentru a avea linişte în casă, îl las să facă ce vrea, este treaba lui ce face cu viaţa lui. Eu i-am 

spus cum este bine. 

Nu renunţaţi! Copii dumneavoastră au nevoie de încă o şansă. Ei vor să fie înţeleşi! Ei 

vor să fie ajutaţi, îndrumaţi, însă nu ştiu cum anume şi de cine.  

Veniţi miecuri la ora ...la o întâlnire coordonată de consilierul psiholog ... pentru a 

dezbate şi afla răspunsurile la întrebările care vă macină, pentru a cunoaşte particularităţile 

copilului dvs. şi a afla ce puteţi face pentru a-l ajuta să se dezvolte armonios şi să depăşească 

micile piedici ale vieţii. 

Pentru informaţii suplimentare şi reprogramări sunaţi la.... 

3. Elaborarea planurilor de activitate 

Consilierea elevului solicită un demers de proiectare şi programare a cercetării şi 

intervenţiilor. Colaborarea cu ceilalţi parteneri în aceste acţiuni asigură schimbarea atitudinilor, 

modelarea aşteptărilor (înţeleg faptul că în multe probleme rezultatele apar după un timp mai 

îndelungat: luni de zile), şi antrenarea în aplicarea unor strategii propuse de consilier. 

În planul managerial al consilierului şcolar activităţile sunt structurate: 

 în funcţie de obiective (generale şi specifice), 

 după nivel (la nivel individual, de grup/ clasă, global, implicînd cadre didactice, 

părinţi, bunici, etc.); 

 după problematică - planul se concentrează pe comportamente/ situaţii particulare, 

pe scopurile fiecărei şedinţe (vezi tabelul 3). 

Tabelul 3 
Obiective/ 

Activităţi 

desfăşurate cf. 

Prevederilor XXX 

Perioada 

desfăşurării 

Locaţia şi modul 

de desfăşurare 

Participanţi Organizatori/ 

Responsabili 

Organizarea şi 

promovarea 

activităţilor de 

consiliere 

şcolară 

permanent • instituţia 

şcolară 

• cabinetul de 

asistenţă 

psihopedagogică 

• elevi ai claselor 

primare şi 

gimnaziale, 

• părinţi, 

• cadre 

didactice. 

• organizator/ 

responsabil: 

învăţător- 

profesor- 

psihopedagog 

Informarea şi 

consilierea 

elevilor in vederea: 

• Cunoaşterii şi 

autocunoaşterii 

• Adaptarea elevilor 

la 

mediul şcolar 

Optimizarea 

relaţiei: 

şcoală-elevi-părinţi 

permanent • instituţia 

şcolară –orele 

de dirigenţie, 

• cabinetul de 

asistenţă 

psihopedagogică 

1. şedinţe de 

informare şi 

consiliere, 

2. şedinţe 

individuale, 

3. şedinţe de 

grup, 

4. dezbateri, 

5. mese rotunde/ 

• elevi ai 

claselor 

primare şi 

gimnaziale, 

• reprezentanţi 

ai părinţilor, 

• reprezentanţi 

ai cadrelor 

didactice. 

• organizator/ 

responsabil: 

învăţător- 

profesor- 

psihopedagog 
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braistorming 

Asistarea 

psihopedagogică 

pentru elevii cu 

nevoi 

speciale: 

• Tulburări 

emoţionale, 

• Deficienţe, 

• Copii supradotaţi, 

• Probleme sociale/ 

familiale 

permanent • cabinetul de 

asistenţă 

psihopedagogică 

1. şedinţe de 

informare şi 

consiliere, 

2. şedinţe 

individuale, 

3. şedinţe de 

grup, 

4. dezbateri, 

5. mese rotunde 

• elevi ai 

claselor primare 

şi gimnaziale cu 

nevoi speciale, 

• reprezentanţi 

ai părinţilor, 

• reprezentanţi 

ai cadrelor 

didactice. 

• organizator: 

prof. 

psihopedagog 

• responsabili: 

- invăţători, 

- diriginţi. 

Programe, proiecte 

şi activităţi de 

informare şi 

orientare a carierei 

elevilor 

din Unitatea de 

învăţămînt 

Ianuarie/ mai • instituţia şcolară –

orele de 

dirigenţie, 

• cabinetul de 

asistenţă 

psihopedagogică 

1. şedinţe de 

informare şi 

consiliere, 

2. şedinţe 

individuale, 

3. şedinţe de 

grup, 

4. dezbateri, 

5. mese rotunde. 

• elevii claselor 

a VIII- a, 

• reprezentanţi 

ai părinţilor, 

• reprezentanţi 

ai cadrelor 

didactice. 

• organizator : 

prof. 

psihopedagog 

• responsabili: 

- profesorii-

diriginţi 

Servicii de 

consiliere 

pentru părinţi pe 

diverse 

teme în funcţie de 

necesităţi 

permanent • unitatea 

şcolară, 

• cabinetul de 

asistenţă 

psihopedagogică 

- şedinţe de grup, 

- şedinţe 

individuale, - 

dezbateri, 

- mese rotunde. 

• elevi ai 

claselor primare 

şi gimnaziale, 

• reprezentanţi 

ai părinţilor, 

• reprezentanţi 

ai cadrelor 

didactice. 

• organizator: 

prof. 

psihopedagog 

• Responsabili: 

- invăţători, 

-profesori, 

- diriginţi. 

Participarea la 

activităţile 

de formare şi 

dezvoltare 

profesională 

continuă 

permanent Centrul XXX. • colegi 

profesori şi 

consilieri 

şcolari 

• organizatori: 

- personal 

specializat şi 

atestat din 

cadrul XXX 

• responsabil: 

- profesorul- 

psihopedagog 

Recomandări 

adresate 

părinţilor pentru 

consultarea altor 

instituţii 

în cazul în care 

problemele 

nu ţin de 

competenţa 

permanent • instituţia 

şcolară 

• cabinetul de 

asistenţă 

psihopedagogică 

1. şedinţe de 

informare şi 

consiliere, 

2. dezbateri, 

3. mese rotunde 

• reprezentanţi 

ai părinţilor, 

• reprezentanţi 

ai cadrelor 

didactice. 

• organizator: 

prof. 

psihopedagog 

• responsabili: 

- invăţători, 

- profesori, 

- diriginţi. 
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cabinetului de 

asistenţă 

psihopedagogică 

Asigurarea 

examinării 

psihologice a 

elevilor la 

cererea MedC, 

ISMB sau a 

şcolii (cf. Fisei de 

post, a 

metodologiei MedC 

şi a 

prevederilor Legii 

nr. XXX 

permanent • cabinetul de 

asistenţă 

psihopedagogică 

• elevi, 

• cadre 

didactice 

• diverşi colegi 

specialişti 

prof. 

psihopedagog 

Organizarea 

activităţii 

didactice din 

Obigaţia de 

catedra (Consiliere) 

cf. 

Deciziei Nr. XXX 

permanent • instituţia 

şcolară –orele de 

clasa, 

• activităţi 

didactice 

traditionale cf. 

Programei şi cu 

rol stimulator: 

• exerciţii, 

• jocuri de rol, 

• sesiune de 

referate etc. 

• elevii claselor 

a V-a A şi a Va 

B, 

• invitaţi 

specialişti pe 

anumite teme, 

cu acordul 

directorilor 

Instituţiei de 

Invăţămînt. 

prof. 

psihopedagog 

4. Prevenţie 

Principul prevenţiei este următorul: este mai eficient să acţionezi înainte de apariţia situaţiei 

problematice/ crizei, decât să tratezi simptomele sau efectele. 

Consilierul îşi propune să sprijine elevul să devină mai matur şi mai mulţumit de sine şi 

poate propune consilierea elevilor, părinţilor, profesorilor în probleme legate de: 

- adaptarea elevilor la cerinţele şcolii şi adaptarea activităţilor din şcoală la cerinţele elevilor, 

- optimizarea relaţiilor elev-elev, elev-profesor, şcoală-familie, şcoală-comunitatea locală, 

- prevenirea şi/sau diminuarea stărilor de disconfort pshihic, 

- prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar, 

- prevenirea violenţei şi a comportamentelor delicvente, 

- promovarea unor comportamente sănătoase, 

- prevenirea consumului de drog, 

- educaţia pentru sănătatea sexualităţii, 

- prevenirea abuzului fizic şi psihic al minorilor, 

- luarea sub observaţie psihopedagogică a elevilor cu comportamente deviante, 

- orientarea carierei elevilor, 

- asistarea psihopedagogică pentru anumite categorii de elevi: tulburări emoţionale, 

deficienţe, copii supradotaţi, probleme sociale/ familiale etc. 

Serviciile de consiliere şcolară la mod general în spaţiul vest-european se bazează pe 

programe de prevenţie şi intervenţie iniţiate şi derulate de Centre de Asistenţă Psihopedagogică: 

Agresivitatea, Adolescenţii şi drogurile, Adolescenţa şi viaţa sexuală, Tutunul - un viciu cu 

începuturi dulci şi urmări amare, Proiect de intervenţie de orientare şcolară şi profesională la 

clasele a VII-a, Şcoala părinţilor, Formarea abilitatilor cadrelor didactice - dar şi parteneriate cu 

diverse ONG- uri. Stabilirea priorităţilor în activităţile de prevenţie a situaţiilor ce ar putea deveni 

problematice include: 

 Identificarea situaţiilor urgente care trebuie abordate iniţial; 
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 Identifcarea situaţiilor cu risc crescut de declanşare şi propagare a unor 

comportamente neadecvate la nivelul şcolii, 

 Identificarea/ anticiparea cauzelor, 

 Identificarea elevilor care ar urma să intre în procesul de consiliere (se solicită 

cadrelor didactice să completeze o grilă.  

Pregătirea cadrelor didactice (vezi Tabelul 4, fişă elaborată pentru antrenarea cadrelor didactice în 

colaborare la programele de prevenţie).  

Elaborarea priorităţilor trebuie să ţină cont de situaţii sau pericole reale şi nu ipotetice. De exemplu, 

prevenţia violenţei este prioritară deoarece noile generaţii care intră în şcoală vor fi implicaţi direct 

sau indirect în situaţii critice cauzate de violenţă (numărul mare de elevi au media scăzută la 

purtare pentru motive de indisciplină, necesitînd un număr mare de ore acordate atît prevenţiei, cât 

şi stopării ei), decât prevenţia consumului de drog (în situaţia în care nu a fost semnalat nici un caz 

de acest gen, această activitate urmînd a fi realizată o singură oră la finalul semestrului). 

Tabelul 4. Fişă de evaluare a ţintelor prevenţiei de către cadrele didactice. 

Stimată doamnă învăţătoare/ dirigintă, 

Vă rog a-mi comunica şi recomanda pentru consiliere numele elevilor din clasa dvs. care prezintă 

trăsături mai accentuate, care afectează adaptarea lor/altora la mediul şcolar. Bifaţi  

cu„X" una sau mai multe trăsături pe care le prezintă aceşti elevi şi completaţi spaţiile punctate! 

  

Problema violenţei în şcoală este activă în toată lumea nu numai la noi. Heinemann a propus 

termenul de buillying, pentru a descrie şi explica comportamentul agresiv al copiilor de vîrstă 

şcolară, desemnînd comportamentul ostil, agresiv al unui grup redus de copii împotriva unuia 

singur. Bullying-ul poate fi direct (presupune atacuri deschise la adresa victimei) sau indirect 

(formă mai subtilă şi mai greu observabilă de hărţuire, incluzînd izolarea socială, excluderea din 

grup, etc.) (Heinemann, 1972, apud. Dinu, 2005). 

Un program bun de prevenţie ia în seamă modalităţile trecute prin care se intervenea în 

vederea rezolvării unei probleme (se caută date despre: cum anume abordează cadrele didactice 

situaţiile critice particulare la nivelul clasei/şcolii, care este politica la nivelul şcolii în abordarea 

unor astfel de situaţii). Metodele de cercetare a ariei şi tipurilor riscurilor includ: convorbirea, 

discuţii colective, ancheta pe bază de chestionar (cu itemi deschişi sau precodificaţi), etc. (vezi 

Tabelul 5). 

Chestionar de identificare a situaţiilor problematice în şcoală 
Chestionarul pe care urmează să-l completaţi nu are valoare de evaluare a competenţelor, ci este un 

mijloc de cunoaştere şi reflecţie asupra propriilor modalităţi de gestionare a situaţiilor deosebite din 

cadrul clasei/grupei în care sunteţi învăţătoare/ dirigintă/ educatoare, în vederea stabilirii unui plan de 

dezvoltare profesională şi personală. 

 Trăsături accentuate 

Situaţie"de viaţă" 

defavorizantă 

Nume 

elev 

Tendinţe 

agresive/ 

impulsive 

Timiditate Dificultăţi de 

învăţare/ 

Disciplina... 

Divorţul părinţilor 

(recent pînă în 6 

luni) 

Deces în 

familie 

(recent 

pînă în 6 

luni) 

Boală 

personală 

gravă 

(deficienţe 

de văz, 

auz, 

vorbire 

etc.) 

Boala unui 

membru al 

familiei 

Situaţie 

materială 

precară 

         

 

CClasa.... ÎîÎnvăţător/ Diriginte ........................... ....... 

Consilier-psiholog.................................... 
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În fiecare clasă există elevi ce prezintă tendinţe către timiditate, agresivitate, hiperactivitate sau probleme 

de altă natură. 

În clasa dumneavoastră: 

- un număr de............... elevi care au dificultăţi de adaptare la mediul şcolar. 

În clasa dumneavoastră 

- un  număr  de    ............... elevi  ce  prezintă  tulburări   de comportament de tipul impulsivităţii, 

agresivităţii; 

- un număr de ........... elevi prezintă timiditate, 

- un număr de ........... elevi prezintă situaţie materială precară, 

- un număr de ............ elevi prezintă situaţie familială deosebită (divorţul părinţilor, părinţi plecaţi în 

străinătate, etc.), 

- un număr de ........... elevi prezintă dificultăţi de învăţare, 

Fiecare învăţător / profesor/ diriginte utilizează modalităţi educaţionale diferite în gestionarea unor astfel 

de siuaţii. 

Ce modalităţi de acţiune utilizaţi (sau propuneţi) dvs.  

În cazul unui elev timid.................................................................................. 

În cazul unui elev impulsiv............................................................................ 

În cazul unui elev hiperactiv.......................................................................... 

În cazul unui elev cu dificultăţi de învăţare.................................................... 

În cazul unui elev cu situaţie familială critică................................................................................. 

Fiecare învăţător / profesor/ diriginte de-a lungul activităţii a întîmpinat relaţii tensionale cu cel puţin un 

părinte. Profesorii/ diriginţii utilizează modalităţi distincte în gestionarea unor astfel de situaţii. 

Dvs. ce modalităţi de depăşire a momentului „criric" aţi utilizat?........................................... 

Cum poate fi mai eficientă metoda utilizată?................................................................... 

Care consideraţi că au fost motivele pentru care intervenţia nu a funcţionat cum aţi fi dorit?... 

Programul de prevenire a manifestărilor violente la şcolarii mici în colaborare toţi actorii 

implicaţi în unitatea educaţională în care activăm. Redăm cîteva elemente ale programului (tabelul 

6). 

Tabelul 6. Program de prevenire a manifestărilor violente la şcolari 
Persoane implicate în program: 

• consilierul, 

• învăţătoarele, 

• părinţii, 

• elevii din învăţămîntul primar. 

Nr. de copii pe care a fost aplicat: 103 şcolari, aparţinînd a două şcoli. Nivelul 

intervenţiei: - individual - pentru cazuri speciale, - de grup - clasă. 

Perioada estimată iniţial de realizare a proiectului de prevenire a manife intervenţie: 5 luni 

Obiectivul general: Prevenirea tendinţelor şi manifestărilor violente în rîndul elevilor  

Obiective specifice: 

O1.identificarea formelor de violenţă (verbală, fizică etc.) precum şi a gradului de manifestare;  

O2. informarea şcolarilor despre ce înseamnă manifestări violente (constientizarea propriilor tendinţe 

sau manifestări violente) şi ce modalităţi de prevenire şi combatere există;  

O3. constientizarea propriilor tendinţe sau manifestări violente şi implicarea personală în prevenţia şi 

combaterea acestora prin diverse modalităţi;  

O4.formarea abilităţilor de comunicare asertivă; 

O5.achiziţionarea şi antrenarea abilităţilor de rezolvare a conflictelor dintre şcolari.  

O.1: 

Instruirea învăţătoarelor şi a părinţilor în aplicarea grilei de observare 

- Grila este completată şi de psiholog urmărind manifestările din timp 

- Grila este utilizată pentru a extrage informatii despre: 

 posibile cauze ale tendinţelor şi manifestărilor violente; 

 distincţia dintre manifestările violente ale copilului în relaţie cu colegii, învăţătorul, părinţii şi în 

situaţii extra-familiale; 

 gradul de manifestare a tendinţelor, 

 alte manifestări specifice unor copii şi care nu sunt incluse în grilă. 

 



289 

 

1. Grila de observare a manifestărilor violente 
1. Manifestări violente 

în raport cu copiii 

În pauză În  timpul   sarcinilor 

educaţionale 

Observaţii 

Vorbeşte tare    

Ţipă    

Înjură    

Strică frecvent 

obiectele celuilalt 

   

Ia obiectele altui copil 

apelând la forţă 

   

Împinge copii    

Îi bate    

Nr. de copii cu care 

este în conflict 

   

2. Relaţia cu cadrele didactice. 
Intră în conflict cu cadrele didactice: 

• la 2 zile 

• o data pe zi, 

• de mai multe ori pe zi. 

    Reacţia copilului la impunerea unor noi reguli valabile pentru tot grupul ..................... 

    Reacţia copilului la pedeapsă........................................................................................... 

Reacţia copilului la indiferenţa cadrelor didactice sau a celorlalţi copii............................ 

3. Relaţia cu părinţii 

Reacţia copilului la impunerea unei reguli.......................................................................... 

Reacţia copilului la critică..................................................................................................... Reacţia 

copilului la pedeapsă................................................................................................ 

Reacţia copilului la indiferenţa părinţilor............................................................................... 

Copilul nu mai prezintă manifestări violente: 

-în prezenţa ................................................... (mamei, tatălui, fratelui mai mare, bunicului etc.), 

-în situaţii............... (cînd este în vizită la ....................................... , cînd se simte .................ex. cînd îi 

este teama de băiatul vecinei.....................................................................................). 

Alte manifestări............................................................................................ 

O.2: 

- Vizionarea unor casete video. 

- Discuţii despre acea situaţie. 

- Tehnica ciochinelui de la enervare la violenţă. 

- Tehnica ,,se poate şi altfel"- sugestii de comportamente non-a 

- Exerciţii de conştientizare a propriilor manifestări violente, 

- Exerciţii de conştientizare a consecinţelor 

- Povestiri raţionale. 

- Jocuri de rol, inversiune de rol, discuţii de grup despre ce în care sunt consecinţele, oferirea de exemple 

ilustrative şi solicitarea şcol exemple de copii cu astfel de comportamente şi discutarea consecinţelor. 

- Fiecare să-şi amintească de reacţia violentă pe care a avut-o ţipat la un coleg, a îmbrâncit un coleg, 

etc.) şi ce consecinţă a avut acest con 

O.3: 

Mijloace utilizate orientate către combaterea combaterea submisivitatii cât şi a promovării asertivităţii: 

 - poveşti ce antrenează discuţii   de grup privind comportamente de comunicare ale personajelor, 

 jocul de rol, 

 - învăţarea copiilor să spună ,,nu" într-o manieră politicoasă atunci cînd nu sînt deacod cu ceva 

 exerciţii de formare şi antrenare a comunicării asertive pe etape, şi repetate de trei-patru ori. 

1. Eu simt că .................................................................................... ..................................................... 

Spun şi de ce? Care este motivul pentru care mă simt .................... ...................................................... 

Tu m-ai supărat când ........................................................................ pentru că mi-ai luat pixul fără să mă 

întrebi. 

2. Să spui ce doreşti. 

Cînd îmi ceri pixul să- mi oferi ceva în schimb. 
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3. Consecinţele comportamentului asupra mea/ ta 

Atunci cînd eu mă simt ….supărat că mi-ai luat pixul fără să mă întrebi mă simt... mai trist. 

Consecinţe asupra ta:  

-nu-ţi voi mai da nimic data viitoare, 

- nu te voi mai considera prietena mea, 

- nu te mai ajut să desenezi.. 

- nu mai facem schimb de jucarii etc. 

O.4: 
- Învăţarea copiilor să exprime anumite reguli ale jocului chiar de la început pînă la final (povestiri, joc 

de rol, inversiunea de rol, jocul organizat as consilier). 

- Învăţarea tehnicii îmi i-au jucăriile şi plec cînd celalalt copil încalcă regulile de joc. 

- Tehnica schimbului echitabil de jucării. 

- Exerciţiul semnării unui contract: dacă-ţi stric jucăria ta, ţi-o dau pe a mea. 

- Tehnica concursului stimulat cu premii: cine ajunge la finalul jocul este premiat. 

5. Examinarea elevilor din punct de vedere psihologic şi psiho-pedagogic şi consiliere/ 

psihoterapie 

Consilierul oferă servicii de testare psihologică a elevilor, utilizînd teste, ancheta pe bază de 

interviu, observaţia, etc. Rezultatele ajută la identificarea unor aspecte psihologice şi 

comportamentale pe baza cărora să se proiecteze programele de consiliere. 

Obiectivele vizează cunoaşterea şi auto-cunoaşterea elevilor, dar şi a celorlalţi actori ai 

educaţiei, a relaţiilor din familie, a relaţiilor în clasă ce ar avea influenţe asupra adaptării şcolare. 

Tehnicile de psihoterapie pot fi adaptate din terapiile raţional-emotive, cognitiv-comportamentale, 

experienţiale. Unele tehnici de grup aplicate sunt: 

»perioada de tăcere- utilizarea doar a comunicării nonverbale în timpul unei ore de consiliere 

sau dirigenţie; 

»ziua complimentelor - profesorii şi elevii se centrează pe părţi pozitive şi-şi acordă 

complimente; 

»crerea unui panou anti-violenţă în care sunt expuse cele mai reuşite materiale: (desene, 

motoo-uri, slogane, îndrumări etc.); 

»crerea unui spaţiu de descărcare a tensiunilor - (o sală mică fără obiecte izolată fonic în care 

poate să strige şi să se mişte în voie). 

6. Orientarea şcolară şi profesională (O.S.P) 

Consilierea psihologică în vederea dezvoltării carierei reclamă o analiză atît a pieţei muncii, 

a competenţelor diverselor job-uri, cît şi a modalităţilor de dezvoltare a acestora. Consilierea 

privind OSP (orientarea şcolară şi profesională) constă în îndrumarea elevilor în vederea alegerii 

unei forme de învăţămînt, dar şi a unei viitoare profesii, potrivit nivelului de pregătire atins 

anterior, mai ales, potrivit aptitudinilor, intereselor profesionale şi personalităţii acestora. Nivelul 

cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi cunoscut prin examene şi probe de cunoştinţe, probe 

„profesionale", teste şi chestionare de interese, aptitudini, personalitate. În urma evaluării, elevului 

i se fac recomandări privind ariile profesionale în care ar putea să se integreze, i se oferă informaţii 

despre unităţile şcolare care corespund intereselor, aptitudinilor sale, despre condiţiile de acces la 

aceste unităţi şi despre formalităţile ce trebuie îndeplinite, se alcătuieşte un plan de acţiune. 

Prin consilierea şcolară şi profesională acordată elevilor se urmăreşte creşterea încrederii 

acestora în ei înşişi şi în capacitatea lor de a lua o decizie pentru viitoarea lor carieră. 

7. Educaţia părinţilor 

Prin serviciile de consiliere se asigură abilităţi de management al schimbării atitudinii 

elevului, precum şi schimbarea atitudinii părinţilor, cadrelor didactice în relaţia elevi-părinţi-cadre 

didactice. Prevenţia şi terapia comportamentelor dezadaptative ale elevilor se poate realiza prin 

iniţierea şi coordonarea unor „programe / cursuri" interactive adresate părinţilor. Schimbările 

atitudinii părinţilor conduc la schimbări în comportamentul elevului. 

În cadrul cursurilor adresate părinţilor consilierul prezintă studii de caz, concepte de bază, 

repere teoretice, dimensiuni ale intervenţiei în cazurile comportamentlor dezadaptative ale copiilor 

în mediul şcolar. De exemplu, cursuri de tipul ,,Arta de a comunica eficient cu copilul meu", 
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Caracteristicile pubertăţii şi modalităţi educative adecvate", etc. adresate părinţilor elevilor (din 

clasele a IV- a, a V -a şi a Vl-a) conduc la formarea unor abilităţi de prevenţie a apariţiei unor 

situaţii de criză părinţi-copii, formarea şi antrenarea unor comportamente educative adecvate din 

partea părinţilor, dezvoltarea capacităţii de a identifica debutul apariţiei unor comportamente 

inadecvate ale copiilor, aptitudinea de a interveni în momentul în care este afectată implicarea 

elevului în sarcinile educaţionale. 

Fără a schimba atitudinile părinţilor raportate la elev şi la procesele de educaţie nu se pot 

identifica rezultate evidente în comportamentele elevului. De exemplu, valorile care trebuie re-

interpretate de multe ori sunt: valoarea „autorităţii părinteşti" („fără bătie nu poţi educa un copil"), 

valoarea „responsabilităţii" („copilul este responsabil de ceea ce face"), valoarea „autonomiei" 

(copilul trebuie să înveţe singur"), etc. 

Planificarea cursurilor adresate părinţilor deseori se realizează în ordinea proprităţilor 

preluate şi cerecetate din compunerile elevilor / discuţii interactive colective sau individuale pe 

teme precum: familia mea, responsabilităţile mele în familie, timpul petrecut cu familia mea. 

Consilierea părinţilor poate viza teme precum: Arta de a comunica cu copilul meu!; 

Promovarea eficientă a regulilor!; Metode de disciplinare pozitivă - utilizarea eficientă a 

sancţiunilor şi recompenselor!; Caracteristicile psihosociale ale copiilor în etapa de pubertate! 

8. Formarea continuuă psiho-pedagogică şi metodică a cadrelor didactice 

Dezvoltarea educatorilor (învăţători, profesori, diriginţi) este o tendinţă de formare 

localizată la timpul prezent şi viitor: prezent, înseamnă analiza si accentuarea metodelor şi 

instrumentelor de lucru actuale, o analiză a ceea ce poate constitui un nou punct de plecare pentru 

abordările ulterioare -viitor. 

Actual, este subliniată importanţa adoptării unui sistem de calitate, care va duce la 

îmbunătăţirea performanţelor educatorilor (ISO 9000 si TQM) (Stoian, Memon, 2006, a,b). 

Cercetarea se centrează acum pe teme precum: descoperirea unei personalităţi optimale a 

educatorului care performează cu succes, descoperirea abilităţilor şi potenţelor educatorului 

performant; descoperirea modalităţilor de îmbunătăţire şi traducere în fapt a acestor potenţe prin 

succes (Tănase, Arsene, 2006). 

Tactul educatorului este un concept nou adus în lumina cercetării, cu referire la: identificarea 

situaţiilor care necesită tact, a metodelor de evaluare şi îmbunătăţire a prestaţiei pedagogice 

(Barna, 2006). 

Formarea şi dezvoltarea cadrelor didactice se poate realiza prin intermediul unor cursuri care 

să dezvolte anumite abilităţi: comunicarea elev-profesori, managementul timpului, luarea deciziei, 

managementul clasei de elevi, tehnici de predare moderne. 

Pentru a aplica în mod eficient diferite metode de învăţămînt, cadrele didactice trebuie să 

înţeleagă psihologia elevilor, condiţiile ce favorizează memorarea cunoştinţelor, stimularea 

gîndirii, formarea unor atitudini şi sentimente (Cosmovici, 1999; Iucu, 1999). 

Cadrele didactice primesc sugestii şi îndrumări privind modul de implicare interactivă în 

derularea orelor de dirigenţie, ajutînd copii să devină mai motivaţi, mai încrezători, să-şi dezvolte 

abilităţi de învăţare eficientă, să-şi stabilească scopuri de viitor, să trăiască şi să participe activ la 

viaţa şcolară şi socială. Astfel, elevii dobîndesc cunoştinţe şi abilităţi care îi ajută să devină 

responsabili şi să contribuie la „viaţa şcolară", viaţa comunităţii, grupului de prieteni, să transforme 

activitatea de învăţare într-un proces de învăţare permanentă, să îşi creeze viitorul. 

Competenţele cadrelor didactice vizate la finalul programului: 

» îşi însuşesc concepte precum: de imagine de sine, stima de sine, comunicare asertivă, 

tehnici de luare a deciziei, metode activ-participative, creative, etc.. 

» dobîndesc informaţii despre particularităţile psihofiziologice ale copiilor în etapa de 

dezvoltare: de la şcolarul mic pînă la puber şi adolescent, 

» dobîndesc deprinderea de a lucra cu copii pe echipe, utilizînd tehnici de comunicare 

(asertivă), 

» îşi însuşesc şi aplică tehnici de învăţare eficientă (Răducu, 2006). 
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Răspunzînd nevoii de a înţelege şi dezvolta leadership-ul şi strategia în contextul 

schimbărilor din mediu educaţiei, specialiştii s-au concentrat asupra perspectivelor de formare a 

capacităţilor de conducere a cadrelor didactice. „Leadership-ul didactic" poate fi abordat în 

termeni precum: 

* recompensa contingentă (cadrul didactic recompensează elevii pentru un nivel specificat 

al performanţei; recompensa este pe măsura efortului depus şi rezultatului obţinut), 

* managementul excepţiilor (cadrul didactic intră în acţiune cînd lucrurile nu merg bine şi 

standardele nu sunt atinse, permite elevilor să lucreze ca şi în trecut atâta timp cît performanţele 

sunt respectate); 

* carisma (furnizează o viziune de perspectivă elevilor, un sens al activităţii, sentimentul de 

mîndrie, respect, încredere, optimism); 

* inspiraţie (cadrul didactic funcţionează ca un model pentru elevi, utilizează simboluri 

pentru a concentra eforturile); 

* consideraţie individuală (cadrul didactic îşi exprimă consideraţia în mod individualizat, 

contribuind la manifestarea deplină a potenţialului elevului, prin îndrumare, orientare, oferirea de 

feedback permanent); 

* stimularea intelectuală (cadrul didactic crează situaţii de provocare a unor noi idei, de 

regândire a vechilor moduri de lucru) (vezi şi Anderson et al., 2001). 

Consilierea cadrelor didactice poate avea în vedere tematicile: Comunicare eficientă cu 

elevii; Managementul clasei în situaţii dificile; Caracteristicile psihice ale elevilor în etapa de 

pubertate; Particularităţile elevilor- problemă ( posibile cauze ce ţin de personalitatea lor, de 

mediul familial şi socio-cultural); Variante de acţiune educaţională în cazul copiilor cu ADHD, 

deficienţe intelectuale, izbucniri violente (Mijloace: discuţii interactive/schimb de experienţă în 

gestionarea situaţiilor dificile cu elevii; suport informativ, exemple prezentate pe video-proiector; 

studii de caz, etc.). 

9. Managementul calităţii totale în învăţămînt 

Exigenţele ISO sunt în centrul atenţiei responsabililor din educaţie. Consilierii şcolari au fost 

olicitaţi să contribuie la acreditarea penru calitate a unităţii educaţionale. În acest sens, consilierul 

şcolar elaborează: 

- rapoarte de activitate cu indicatori cantitativi (număr de beneficiari ai serviciilor de 

consiliere -persoane consiliate-, cantitatea şi diversitatea activităţilor de prevenţie - ameliorare -

dezvoltare), vizaţi de directorul unităţii de învăţămînt, respectînd principiul confidenţialităţii, 

- rapoarte de activitate cu repere calitative prin care consilierul este supervizat şi coordonat 

metodologic de Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă Psihopedagogică: participă la 

training-uri de formare şi specializare pe diverse tematici de actualitate, cu scopul dezvoltării 

profesionale continue conforme cu standardele managementului calităţii totale. 

10. Colaborarea cu alţi specialişti/ instituţii în vederea 

adaptării elevilor aflaţi în dificultate la mediul şcolar 

Atunci cînd consilierul şcolar identifică situaţii ce nu ţin de competenţa sa profesională este 

indicat să îndrume clientul (elevul, părinţii, cadrele didactice) către alţi specialişti: 

 în cazul deficienţelor verbale ale elevilor din învăţămîntul primar: trimiteri la centre 

logopedice de sector , 

 în cazul situaţiilor familiale defavorabile - condiţii de trai precare- se recomandă 

specialişti din domeniul asistenţei sociale, 

 în cazul abuzului fizic, psihic, sexual asupra unui minor se recomandă specialişti din 

domeniul Protecţiei Copilului, 

 în cazul copiilor cu ADHD - Hiperactivitate cu deficit de atenţie - se recomandă 

părinţilor colaborarea cu specialişti din Secţiile de Neuro-psihiatrie infantilă, 

 în situaţiile unor abateri disciplinare grave - cazul de agresivitate - colaborări cu 

Poliţistul de proximitate, pentru cazuri complexe - colaborări cu Cabinete de 

Psihoterapie, etc. 
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Consilierul va colabora cu aceşti specialişti, informîndu-se permanent de starea elevilor şi a 

persoanelor implicate în mediul copilului, îşi va adecva metodele şi strategiile, pentru a veni în 

întîmpinarea nevoii de adaptare a elevilor aflaţi în dificultate, la mediul şcolar. 
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SEMINARII 

SEMINARUL 1: Strategii de dezvoltare a abilităților sociale 

Sarcina 1. Problemă: Din jurnalul unui profesor – diriginte... 

Astăzi inaintea orei de dirigenţie s-a intamplat un eveniment care la început nu a avut nimic 

deosebit. 

Ca de fiecare dată, reuşisem să colectez cu o zi înainte de oră mesajele scrise de elevi în cutia 

de corespondenţă, un loc în care aceştia îşi exprimă gînduri, trăiri, evenimente deosebite pe care 

vor să le împărtăşească cu mine, dar şi probleme, îngrijorări, situaţii în care au nevoie de ajutor. 

Urma, ca de fiecare dată, să răspund unora dintre ele în cele 10 minute alocate acestei activităţi şi 

să planific cu ceilalţi termenele pentru intrevederile individuale. 

Numai că astăzi, M.N. privea insistent la cutia pe care o golisem cu o zi înainte şi nu 

răspundea colegilor care o întrebau diferite lucruri. 

Pauza nu se terminase, iar ea stătea încordată în bancă, parcă ignorînd tot ceea ce se întampla 

în jurul ei. Eu încă sortam la catedră cu foarte mare grijă bileţelele, atunci cînd m-a întrebat: 

- Doamna dirigintă, aveţi toate bileţelele la dumneavoastră? 

- Bineinţeles. Tot ceea ce aţi scris pînă ieri se află la mine. 

- Vă rog să mai verificaţi o dată cutia. Sigur sunt toate? 

Neinţelegînd foarte exact despre ce este vorba, mă îndrept spre cutia de corespondenţă, unde 

descopăr un bilet rupt fără nici un pic de grijă, parcă în disperare, dintr-un bloc -notes. 

Mă îndrept spre catedră şi citesc biletul, cu ochii fetei îndreptaţi către mine. Nici nu ştiu dacă 

am făcut bine citindu-l în faţa ei. ”Aseară mi-am dorit din nou să termin cu toate astea. Din nou 

scandaluri, din nou certuri... Oricum, nu interesează pe nimeni cum mă simt eu. Mi-a fost un pic 

teamă prima dată, dar cred că în curînd imi voi face curaj. Altă soluţie nu văd. Vă rog, ajutaţi-mă!” 

Ce să fac? De obicei am răspunsuri la toate întrebările. Acum nu ştiu de unde să încep şi ce să-i 

spun? 

Întrebări la situația de caz: 

1. Cum aţi fi reacţionat în situaţia dată? 

2. Putem defini această situaţie drept una unde este nevoie de consiliere de criză? 

Argumentaţi răspunsul. 

3. V-aţi confruntat de-a lungul carierei cu astfel de situaţii? Cum aţi reacţionat? 

Sarcina 2. Exerciţiu creativ 

 Copilul este o persoană în devenire: eu îl respect; 

 Copilul este curios: eu discut cu el; 

 Copilul vrea să îşi afirme personalitatea: îl ajut să se cunoască; 

 Copilul descoperă corpul său: eu îi arăt că sănătatea este o forţă; 

 Copilul se îndoieşte de el: eu apreciez ceea ce el face; 

 Copilul vrea să fie independent: eu îl invit să fie responsabil; 

 Copilul nu se cunoaşte decît pe sine: eu îl învăţ şi altele; (Georges Grinda „Codul 

vieţii”, apud Ioachim, 1999, p.48) 

Pornind de la metafora prezentată mai sus, daţi exemple de situaţii prin care trece copilul şi 

atitudini pe care ar trebui să le adopte adultul faţă de acesta. Ex. „copilul are prea multă energie: 

îl ajut să descopere sportul; copilul este retras şi închis în sine: îl ajut să relaţioneze cu alţi copii; 

copilul vrea să vorbească doar despre eroii lui preferaţi: vorbesc cu el despre ei” etc. 

Sarcina 3. Reflecţie personală. Cu toţii ne amintim de perioada în care am fost elevi. În 

afara orei de dirigenţie dedicată aproape exclusiv problemelor organizatorice, nimeni nu vorbea 

despre consiliere în şcoală. Astăzi, ea a devenit o componentă majoră a educaţiei şi rolul ei este 

din ce în ce mai vizibil şi mai bine determinat. Credeţi că această nevoie exista şi pe vremea cînd 

eraţi dumneavoastră elevi? Care dintre temele recomandate spre abordare în timpul orelor de 

dirigenţie v-ar fi fost de cel mai mare folos? Cel fel de ajutor poate oferi dirigintele? Cum ne putem 

da seama că ajutorul dirigintelui este eficace? Care sunt motivele dirigintelui pentru a ajuta elevul? 

Care sunt prejudecăţi ce ar putea afecta ajutorul dat elevului? Cum işi pot imbunătăţi învăţătorii-

diriginţi abilităţile de consiliere? 
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Sarcina 4. Comentaţi afirmaţiile: 

„Să ştii să asculţi este o competenţă pe cît de rară, pe atît de preţioasă! Abric, Jean-Claude, 

2002; „O invitaţie deschisă de a vorbi este un dar oferit elevului”. 

Sarcina 5. Pentru a înţelege importanţa ascultării, un mod eficient este de a examina ceea ce 

nu este ea. Alegeţi o pereche şi încercaţi următorul exerciţiu: Profesorul – cel care ajută. Sarcina 

lui este să asculte într-o manieră cît mai rea posibilă. Este indicat să exagereze. 

Elevul – cel care are nevoie de ajutor. Fără a lua în considerare comportamentul profesorului 

sarcina lui este de a continua să vorbească. Abordaţi, timp de două minute, subiecte precum: un 

conflict cu un coleg de clasă, un profesor, cu familia sau orice alt subiect de interes comun. 

- Scrieţi comportamentele observabile ce reprezintă ascultarea eficientă. 

- Elaboraţi un chestionar pentru autoevaluarea ascultării elevilor. 

 

SEMINARUL 2: Strategii de dezvoltre a abilităților de viață în clasele primare  

Sarcina 1: Studiați textul propus mai jos „ Metode interactive de dezvoltre a abilităților 

de viață în clasă” 

Prezentările şi exerciţiile pentru destinderea atmosferei („spargerea de gheaţă”) 

Sunt nişte tehnici folosite la începutul unui seminar, training sau şedinţă în cadrul căreiea 

persoanele se întâlnesc pentru prima dată. Ele ajută participanţilor să se relaxeze, să facă cunoştinţă 

unii cu alţii şi, în consecinţă, să se creeze o atmosferă de încredere reciprocă în grup. Astfel, ele 

sunt un fel de invitaţie la participare şi susţinere reciprocă. 

Brainstorming-ul („asaltul de idei”) În traducere directă înseamnă „furtună de idei”. Este o 

modalitate de generare a ideilor într-un interval de timp scurt. Se foloseşte pentru a găsi soluţiile 

unei probleme sau pentru a defini un termen. Acest proces facilitează apariţia unui număr nelimitat 

de idei şi concepte. Câteva reguli ale Brainstorming-ului: 

 Defineşte clar şi simplu subiectul sau problema; 

 Notează orice idee care le vine în gând participanţilor; 

 Încurajează participanţii să se gândească la mai multe idei; 

 Nu judeca ideile. Nu există idei bune sau rele; 

 Nu judeca ideile. Pur şi simplu, notează-le. 

Discuţia Este un schimb de opinii şi apare atunci când fiecare participant îşi expune părerea 

asupra unei teme în baza propriilor cunoştinţe şi experienţe. Discuţia are o temă bine definită şi 

poate fi condusă de formator sau de participanţi. Este o modalitate eficientă, prin care participanţii 

se pot informa reciproc, învaţă să asculte, să se exprime şi îşi pot manifesta atitudinea faţă de 

problema abordată. În timpul discuţiei participanţii au posibilitatea să se gândească mai profund 

la subiect şi să înţeleagă atât sentimentele, atitudinile, valorile şi comportamentul propriu, cât şi 

ale celorlalţi. 

Discuţia în perechi Este o metodă eficientă în cazul în care brainstorming-ul nu şi-a atins 

scopul. Participanţii sunt rugaţi să discute în perechi timp de una-două minute, pentru ca mai apoi 

să-şi împărtăşească ideile în grup. 

Discuţia în grup Discuţiile în grup mobilizează participanţii să clarifice şi să verbalizeze 

punctele lor de vedere şi să asculte opiniile celorlalţi. Eficienţa discuţiei în grup mare depinde de 

felul în care formatorul formulează întrebările. Se propune ca formatorul să evite întrebările 

închise, adică întrebările care generează răspunsurile scurte „da” sau „nu” şi a le utiliza pe cele 

care încep cu cuvintele „cum”, „de ce”, „ce fel de” etc. 

Discuţia în grupuri mici În cadrul unei asemenea modalităţi de instruire participă 4-6 

persoane, care trebuie să înţeleagă că s-au adunat într-o atmosferă degajată, pentru a pune întrebări, 

a discuta problemele ce-i preocupă, a propune soluţii pentru problemele abordate şi a examina 

unele idei. Aceste idei pot fi cele care au fost prezentate în timpul activităţii de brainstorming sau 

a jocului pe roluri. 

● De obicei grupurile mici au un randament de lucru mai mare decât cele numeroase. 

Aplicând această metodă, fiecărei persoane i se oferă libertatea de a-şi alege un ritm propriu. 
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● Discuţiile în grupuri mici stimulează activitatea în echipă. Fluxul de idei oferă 

participanţilor posibilitatea de a se simţi utili unii pentru alţii. Expunerea ideilor le ajută să constate 

ce reprezintă potenţialul propriu şi să-l consolideze. 

Jocul pe roluri Interpretarea unor roluri presupune o imitare a realităţii, care le oferă 

participanţilor posibilitatea să acţioneze „ca în viaţa reală”. În timpul jocului fiecare persoană 

trebuie să înţeleagă rolul său şi scopul general propus. Scopul jocului pe roluri este de a forma 

atitudinea faţă de unele situaţii concrete din viaţă, participanţii acumulează o anumită experienţă, 

jucând anumite roluri. Această metodă stimulează instruirea bazată pe sentimentele şi experienţa 

proprie. De asemenea, jocul pe roluri poate fi folosit pentru formarea unor deprinderi în funcţie de 

subiectul abordat. 

Etapele jocului pe roluri: 

1. Anunţarea subiectului. Se descrie clar contextul şi personajele, dar într-un mod care, 

totuşi, permite interpretarea individuală. 

2. Distribuirea rolurilor. În general, cel mai bine este să se permită participanţilor să-şi aleagă 

individual rolurile pe care doresc să le joace. 

3. Pregătirea. Fiecărui actor i se repartizează un minut sau două pentru a se gândi la rol. Este 

bine să se evite pregătirile îndelungate. Se accentuează natura neformală a jocului pe roluri. 

4. În timpul jocului pe roluri se notează orice acţiune care provoacă schimbări în desfăşurarea 

scenetei şi de ce soluţia a fost sau nu găsită. Participanţii desemnaţi observatori ar fi bine să 

urmărească toate aspectele. 

5. Încheierea. Acţiunea este oprită în cazurile când soluţia a fost găsită, când acţiunea pare 

să se lungească fără sens sau când actorii încep să aibă dificultăţi la interpretarea rolului. Actorilor 

li se acordă şansa de a se relaxa sau a se mişca. 

Plenul Raportorul fiecărui grup mic descrie colegilor rezultatele acestuia şi răspunde la 

întrebările lor. 

Schimbul de experienţă Fiecare grup mic (sau pereche) se uneşte cu un alt grup pentru a-şi 

împărtăşi rezultatele activităţii lor. Grupul combinat poate încerca să ajungă la un consens care va 

lua în consideraţie punctele de vedere ale ambelor grupuri. 

Studiul de caz Oferă participanţilor o istorie reală sau imaginară care conţine o situaţie-

problemă şi îi provoacă să găsească o soluţie, să analizazeze faptele, să ia decizii, să-şi descopere 

propriile valori şi atitudini. Câteva întrebări pentru discuţii: 

-  Cu ce problemă se confruntă eroii istorioarei? 

- Care a fost reacţia voastră? 

- Ce aţi face în asemenea situaţie? 

- Ce aţi recomanda? 

- Ce veţi întreprinde pentru ... ? etc. 

Promovarea unui climat pozitiv în grup: 

 - Vorbeşte doar o singură persoană, iar celelalte privesc şi ascultă atent. 

- Abţine-te de la comentarii, de la ispita de a judeca sau ironiza vorbitorul. 

 -Vorbeşte din propria perspectivă şi experienţă, în loc să generalizezi, vizându-i pe alţii. 

- Reţine că poate fi mai mult decât un singur răspuns „corect”. 

- Fii de acord să păstrezi confidenţialitatea atunci când se discută probleme delicate. 

 - Fiecare are dreptul să păstreze tăcerea şi dacă nu doreşte să nu ia parte la discutarea unei 

probleme particulare. 

- Acordă atenţie tuturor celor prezenţi, mulţumindu-i fiecăruia pentru întrebările adresate şi 

opiniile exprimate. 

Sarcina 2: Valorificați, prin exemple practice, metodele interactive de lucru studiate 

anterior în clasa la care activați și sunteți diriginte, indicând disciplina/activitatea educativă 

destinată suplinirii timpului liber al elevului în școală 

Sarcina 3: Studiați textul propus mai jos „ Metode şi tehnici de evaluare a abilităților 

de viață” 
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„Semaforul” Materiale: câte un set de fişe colorate (trei culori ale semaforului) pentru 

fiecare participant. Desfăşurare: 

1. Distribuiţi tuturor participanţilor câte un set de fişe colorate. Un voluntar va începe să 

spună ce a reuşit să înveţe în cadrul acestei activităţi. Cine este de acord cu această apreciere, ridică 

fişa verde, cine este neutru, ridică fişa galbenă, şi cine nu este de acord – fişa roşie. 

2. Se discută, apoi continuă să vorbească şi alţi participanţi. 

„Cu cine seamăn?” Materiale: nimic. Desfăşurare: 

1. La sfârşitul activităţii, rugaţi participanţii să se identifice cu un obiect sau lucru. Timp de 

câteva minute, permiteţi-le să reflecteze, apoi să explice de ce au ales anume acest obiect sau lucru. 

2. Copiii sau tinerii sunt rugaţi să gândească creativ şi să se exprime liber despre faptul cum 

s-au schimbat ei pe parcurs, care sunt activităţile pe care ar dori să le repete pe viitor. 

„Desenarea impactului” Materiale: foi pentru fiecare participant, cariocă, creioane 

colorate, lipici. Desfăşurare: 

1. Distribuiţi tuturor participanţilor câte o foaie şi câteva creioane colorate sau carioci. 

Solicitaţi participanţilor să împartă foaia în două: pe o parte a foii vor desena cum erau ei până a 

participa la activităţi şi pe alta – cum sunt la moment sau cum i-a schimbat participarea. 

2. Pe rând, rugaţi fiecare participant să prezinte desenul său şi să comenteze cele desenate, 

răspunzând la întrebările colegilor. După prezentare, fiecare îşi va pune desenul la loc vizibil. 

„Eu ...” Materiale: foi şi pixuri pentru fiecare participant. Desfăşurare: 

1. Scrieţi pe tablă cinci începuturi de propoziţii: 

 Eu simt ... 

 Eu ştiu ... 

 Eu cred ... 

 Eu propun ... 

 Eu întreb ... . 

2. Participanţii, individual, vor scrie pe foi continuarea acestor propoziţii, referindu-se la 

conţinutul activităţilor şi la propria implicare pe parcurs 

Sarcina 4: Valorificați, prin exemple practice, metodele şi tehnicile de evaluare studiate 

anterior în clasa la care activați și sunteți diriginte, indicând disciplina/activitatea educativă 

destinată suplinirii timpului liber al elevului în școală 

 

SEMINARUL 3: Strategii de prevenire a situaţiilor de comportament problematic 

Sarcina 1. Comparaţi experienţa individuală de învăţare cu cea realizată în cooperare. Care 

sunt avantajele şi limitele fiecăreia? 

Sarcina 2. Elaboraţi un subiect tematic la DP care se poate constitui într-o cercetare ce poate 

să suscite interesul elevilor dvs. Încercaţi să elucidaţi toate etapele unui proiect de investigaţie. 

Sarcina 3. Elaboraţi o fişă utilă elevilor pentru managementul timpului 

Sarcina 4. Comenius spunea „A-i instrui pe copii cum se cuvine nu constă în a le vîrî în cap 

o mulţime de cuvinte, fraze, expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide calea cum să 

priceapă lucrurile”. 

Încercaţi să creionaţi printr-o metaforă, poveste, poezie, fabulă etc., o cale prin care elevii 

pot fi ajutaţi „să priceapă” mai bine „lucrurile”. 

Sarcina 5. Alcătuiţi o listă cu activităţi pe care le puteţi desfăşura pentru a vă apropia de 

starea pe care v-o doriţi, încercînd să vă gîndiţi la stare pe care v-o doriţi cel mai mult în acest 

moment, de ex: „Să fiu sănătos”; „Să fiu liniştit sufleteşte” etc..  

Sarcina 6. Alcătuiţi o metaforă (poveste) care să vizeze schimbarea atitudinii unui elev care 

nu are încredere în el. 

Sarcina 7. Înainte de a identifica comportamentele indezirabile ale elevilor dumneavoastră, 

vă invităm să realizaţi un exerciţiu de identificare a propriilor comportamente adecvate/inadecvate. 

Vă prezentăm, mai jos, o listă de situaţii prin care poate trece copilul şi comportamentele 

adecvate pe care ar trebui să la adopte adultul (conf. Ioachim M. 1999). 
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Copilul Adultul 

Se exprimă greu Îl incit să povestească 

E afectat de duritatea lumii Caut împreună cu el ceea ce îi aduce în suflet 

bucuria 

Preferă să discute despre idolii săi Vorbesc cu el despre ei 

Se comportă corect Îl laud 

A auzit vorbindu-se despre droguri şi 

SIDA 

Îl lămuresc despre consecinţele acestora 

Se simte singur şi neînţeles Mă străduiesc să îl înţeleg 

Are nevoie să se confeseze Îl ascult 

Are nevoie să se confeseze Îl ascult 

Experimentează binele şi răul Îl ajut să discearnă 

Are prea multă energie Îl ajut să descopere sportul 

Este închis în el însuşi Îi propun activităţi cu alţi copii 

Dă impresia că nu-l interesează nimic Îl ajut să-şi formeze scopuri 

Crede că nu a primit prea mult Îl invăţ să dăruiască 

Crede că poate face ce vrea Îi explic limitele libertăţii sale 

Sarcina 4. Etapa 1. Întocmiţi un plan de stingere a comportamentelor nedorite bazat pe 

principiul întăririi. 

Etapa 2. Identificaţi cîteva reguli, prin respectarea cărora lauda poate deveni o recompensă 

naturală eficientă. 

Sarcina 5. În următoarele situaţii este nevoie de o atitudine de încurajare. Gîndiţi-vă ce aţi 

face sau ce aţi spune în aceste imprejurări: 

a) Elevul se plînge că problemele la fizică sunt prea dificile. 

b) Elevul modest îmbrăcat încearcă să se distanţeze de grupul de colegi aroganţi, cu 

haine de firmă, dar aceştia îl iau mereu peste picior. 

c) În mod surprinzător, elevul a învăţat foarte bine pentru astăzi. 

e) Elevii dumneavoastră au pierdut concursul de cultură generală organizat între 

clase. 

f) Unul dintre elevii dumneavoastră cei mai buni tocmai s-a întors de la olimpiadă 

unde, deşi s-a pregătit intens, a ieşit printre ultimii. 

Sarcina 6. Întocmiţi un model de contract comportamental pe care să-l utilizaţi atunci cînd 

veţi avea nevoie. 

Sarcina 7.  Text. „Lui Ionel îi place foarte mult matematica, doar că această disciplină este 

predată de o profesoară tanără şi lipsită de experienţă, care nu ştie să se impună în faţa clasei. 

Acesta încercă să prezinte informaţia cît mai atractiv, făcînd elevii din primele bănci să devină 

numai ochi şi urechi. Problema este că elevii din ultimele bănci vorbesc şi rîd atît de tare, încît 

sunt destule momentele în care nu se înţelege nimic din ce spune profesoara. Ionel se întoarce 

adesea spre ultimele bănci şi se răsteşte sau îşi ameninţă colegii, cerîndu-le să facă linişte, fără a 

avea însă prea mult succes. Rar poate asculta o lecţie în linişte, aşa după cum îşi doreşte”. 

Comportamentul adoptat în acest caz de Ionel este unul de tip agresiv. Ce răspunsuri de tip 

asertiv credeţi că ar putea avea Ionel la comportamentul dezvoltat de colegii lui? 

Sarcina 8. Completaţi, cum credeţi dumneavoastră că este mai potrivit, următoarea 

afirmaţie: 

„O bună educaţie cere………………………………………………………............. 

Sarcina 9. Vă rugăm să vă gîndiţi la unul dintre elevii dvs. aflaţi în situaţie de eşec sau chiar 

abandon şcolar. Elaboraţi o strategie de valorizare şi motivare a lui pentru succes. 

Sarcina 10. Identificaţi comportamentele prin care vă riscaţi propria sănătate şi concepeţi 

un program de viaţă sănătos pentru dvs. Prezentaţi acest program ca exemplu pentru elevi, după 

care ajutaţi elevii să-şi întocmească propriul program de viaţă sănătos. 
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Sarcina 11. Etapa 1. Citişi şi contemplţi asupra textului literar de mau jos „Mancătorul de 

curmale” 

„O femeie veni cu băieţelul ei la înţeleptul Ali (ginerele Profetului Mahomed) şi spuse: "Fiul 

meu suferă de o problemă serioasă. Mănîncă curmale de dimineaţă pînă seara. Dacă nu-i dau deloc 

curmale, ţipă de-şi scuipă plămanii. Ce să mă fac? Te rog, ajută-mă!" 

Înţeleptul Ali se uită binevoitor la copil şi spuse: "Buna mea femeie, du-te acasă şi întoarce-

te mîine la aceeaşi oră.” 

A doua zi, femeia şi fiul ei erau din nou în faţa lui Ali. Marele învăţător îl luă pe băiat în 

poala sa, îi vorbi prietenos şi, în cele din urmă, îi luă curmalele din mană şi zise: "Fiule, gîndeşte-

te întotdeauna la cumpătare. Sunt şi alte lucruri care au gust bun. " 

Cu aceste cuvinte, îi lasă pe mamă şi pe copil să plece. Femeia, care era oarecum nedumerită, 

întrebă: "Mare învăţător, de ce nu ai spus asta ieri? De ce a trebuit să facem a doua oară calea lungă 

spre tine?" "Buna mea femeie, răspunse Ali, ieri nu i-aş fi putut spune convingător fiului tău ceea 

ce i-am spus azi, pentru că ieri eu însumi am savurat dulceaţa curmalelor." (Poveşti orientale - 

Nossrat Peseschkian) 

Etapa 2. Încercaţi să creaţi o poveste / o metaforă pentru elevii dvs., care să aibă drept 

subiect modul în care ne afectează curiozitatea. 

Seminarul 4-5: .  Prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în şcoală 

Sarcina 1. Studiaţi imaginile. Ce vă sugerează aceste imagini? 

 
Sarcina 2. Pornind de la aspecte ale fenomenului de violenţă şcolară, construiţi o hartă 

mentală în care să asociaţi principalele aspecte ale muncii voastre de prevenţie în acest domeniu. 

Puteţi utiliza linii de legătură, săgeţi, imagini, culori. 

Sarcina 3. Analizaţi şi comentaţi următorul caz împreună cu colegii dvs., încercînd să 

răspundeţi la următoarele întrebări: 

- Ce tipuri de violenţă manifestă Andrei? 

- Care credeţi că sunt cauzele acestor comportamente? 

- Cum ar putea fi caracterizată relaţia elevului cu familia sa? 

- Cum pot interveni familia şi şcoala în vederea ameliorării comportamentului acestui elev? 

„Andrei, elev în clasa a IV-a, a fost un elev bun. Părinţii lui au studii superioare şi muncesc 

în companii multinaţionale unde au un program de muncă de dimineaţa pînă seara tarziu. Aceştia 

încearcă să-i dea fiului lor tot îşi doreşte. Lunar primeşte o sumă considerabilă ca “ bani de 

buzunar”. 

Andrei s-a împrietenit cu nişte băieţi care se adunau pe o alee de lîngă vila lui. Aceştia, în 

marea lor majoritate terminaseră sau abandonaseră şcoala şi proveneau din familii 

dezorganizate. De cînd a început să-şi petreacă timpul din ce în ce mai des cu aceste persoana a 

devenit nervos, iar din casă au început să dispară lucruri, bani. În casă au început să apară certuri 

între părinţi din cauza comportamentului lui Andrei, tatăl acuzan-do pe mamă că nu are grijă de 

băiat. 

La şcoală a devenit impulsiv, refuza orice comunicare cu ceilalţi colegi, îi jignea, mai mult 

chiar sărea imediat la bătaie. Treptat, notele lui Andrei au scăzut, situaţia la învăţătura a devenit 
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chiar dramatică, avea multe absenţe, a început să fie distrat. Singura oră la care era atent şi 

învăţa era ora de informatică. 

Diriginta a luat legătura telefonică cu părinţii invitîndu-i să vină la şcoală pentru a clarifica 

situaţia băiatului care se afla în stare de corigenţă. După invitaţii repetate, părinţii au venit la 

şcoală. Discuţia a fost tensionată, tatăl dînd vina pe profesori şi pe soţia lui pentru 

comportamentul lui Andrei”. 

Sarcina 4. Enumeraţi toate consecinţele comportamentelor agresive ale elevilor pe care le-

aţi observat în practica dvs. 

Realizaţi o listă cu factorii de protecţie (individuali, familiali, şcolari, societali) cu rol 

preventiv în violenţa şcolară. 

Sarcina 5. Etapa 1. Încercaţi să desenaţi portretul elevului violent, dar şi portretul elevului 

victimă. 

Etapa 2. Realizaţi un proiect de prevenire a violenţei pentru clasa la care sunteţi învăţător -

diriginte. 

Sarcina 6. Alegeţi o anumită formă de violenţă şcolară care vă preocupă în mod special şi 

pe care doriţi să o înţelegeţi mai bine sau pe care doriţi să o amelioraţi la nivelul clasei.  

Încercaţi să parcurgeţi următorii paşi în vederea dezvoltării unor modalităţi concrete de 

analiză a fenomenului respectiv: 

- Definiţi sintetic forma de violenţă pe care doriţi să o investigaţi. 

- Indicaţi tipurile de informaţii (aspecte concrete, atitudini şi comportamente observabile 

etc.) pe care le consideraţi necesar a fi colectate. 

- Identificaţi categoriile de actori şcolari care pot furniza aceste date. 

- Stabiliţi un set de întrebări relevante pentru fiecare categorie de actori identificată, în 

vederea obţinerii informaţiilor necesare. 

- Oferiţi cîteva exemple de metode (la nivelul clasei) prin care datele urmărite pot fi 

colectate. 

Sarcina 7. Studiu de caz. Faceţi parte din comisia de prevenire şi combatere a violenţei dintr-

o şcoală care are următoarele caracteristici: 

“Şcoala Z este o şcoală cu clasele I-IX, situată într-un cartier mărginaş de la periferia 

oraşului Y.. Populaţia şcolară este de aproximativ 140 elevi, 45% dintre aceştia sunt vorbitori de 

limba română, iar 10% sunt vorbitori de limba rusă şi limba ucraineană. În şcoală sunt şcolarizaţi 

10 elevi cu cerinţe educaţionale speciale. Foarte mulţi elevi provin din familii cu situaţie materială 

precară, cu nivel de educaţie scăzut. În anul şcolar anterior s-au inregistrat foarte multe absenţe, 

4 cazuri de abandon şcolar, 6 situaţii de violenţă gravă (bătăi) şi nenumărate situaţii de violenţă 

verbală, mai ales cu caracter etnic sau legat de trăsăturile fizice sau psihice”. 

Elaboraţi o strategie care să conducă la prevenirea şi combaterea violenţei pentru anul şcolar 

următor. 

Întrebări la caz: -Credeţi că o strategie implementată la nivelul clasei dumneavoastră ar duce 

la prevenirea cazurilor de violenţă ? Aţi avea nevoie de ajutor ? Dacă da, de la cine? 

Sarcina 8. Există patru tipuri principale de comportament ale elevilor (comportamente pe 

care cadrele didactice le consideră "dificile"), în privinţa cărora există "plîngeri" si „cereri de 

ajutor”. Ele nu sunt singurele care pot fi întîlnite, dar reprezintă puncte de plecare pentru a 

răspunde în diferite feluri la fiecare în parte: comportamentului impulsiv; comportamentului 

inflexibil; comportamentului arogant; comportamentului pasiv. Completați startegiile de 

intervenție în cazul comportamentelor detaliate în tabelul propus mai jos. 

Strategii de intervenţie educativă în cazul comportamentului impulsiv 

Tactici Comportamentul dumneavoastră 

1. Cîştigaţi-le respectul. 

 

- Înfruntaţi-i cu curaj şi faceţi-i să înţeleagă că nu puteţi fi 

desconsiderat;  

- Priviţi-i direct în ochi. 

2. Captaţi-le atenţia 

 

- Adresaţi-vă formal şi spuneţi-le numele frecvent şi cu fermitate; 

- Nu-i lăsaţi să vă întrerupă sau să vă reducă la tăcere; 
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- Dacă se întîmplă aşa, ascultaţi şi apoi repetaţi ceea ce intenţionaţi să 

răspundeţi. 

3. Clarificaţi dorinţele lor 

 

- Cereţi-le, în special, detalii şi specificări;  

- Alcătuiţi-le un rezumat;  

- Rostiţi cuvintele clar, ferm şi cu o intonaţie neutră. 

4. Spuneţi ce vreţi 

 

- Expuneţi-le nevoile şi interesele dvs. şi de ce sunt importante pentru 

dvs.;  

- Gîndiţi pozitiv şi asumaţi-vă succesul. 

5. Faceţi o propunere 

 

- Spuneţi-le ce propunere aveţi şi argumentaţi-o; 

- Vorbiţi calm, cu încredere; 

- Folosiţi enumerarea atunci când vorbiţi; 

- Întrebaţi dacă au şi ei ceva de clarificat. 

6. Luaţi-vă angajamente - Rezumaţi: spuneţi-le cînd şi cum veţi face. 

Strategii de intervenţie educativă în cazul comportamentului inflexibil 

Tactici Comportamentul Dumneavoastră 

1. Aflaţi-le „povestea” 

 

- Ascultaţi: fiţi pregătiţi să depăşiţi momentul de mai multe ori, 

parafrazîndu-le cuvintele; 

- Încercaţi să înţelegeţi tot ceea ce spun; 

- Puneţi întrebări de aşa natură, încît să-şi poată demonstra 

cunoştinţele; 

- Descoperiţi în ce măsură sunt corecte şi care sunt prejudecăţile 

care le afectează judecata (felul de a raţiona); 

2. Nu ezitaţi să construiţi o 

relaţie 

 

 

- Construiţi încet şi sigur o descriere împărtăşită a situaţiei; 

-Faceţi-i să devină conştienţi de expertiza dvs., dar fără să-i 

contraziceţi; evitaţi „dar” folosiţi „şi”; 

-Daţi-le rolul de „expert”; creaţi o colaborare: problemă-rezolvare. 

3. Daţi-le posibilitatea să 

identifice  

opţiunile de schimbare 

 

- Cereţi-le părerea în legătură cu posibilele moduri de a înainta; -

Determinaţi-i să găsească avantajele şi dezavantajele fiecărei opţiuni; 

-Puneţi întrebări care încep astfel: „Ce-aţi zice”;-Dacă aveţi o opţiune 

preferată, prezentaţi-o ca pe o soluţie ipotetică şi faceţi-i să înţeleagă 

că părerea lor contează. 

4. Daţi-le ocazia 

 

- Faceţi-i să-şi precizeze angajamentele: 

-Cereţi-le date exacte despre cum ar funcţiona o opţiune în practică;- 

Întrebaţi-i cum ar putea contribui la un rezultat specific (concluzie, 

consecinţe); 

5. Evidenţiaţi evaluarea - Cereţi date, dovezi noi şi continuaţi;  

- Identificaţi un rol continuu pentru ei 

Strategii de intervenţie educativă în cazul comportamentului arogant 

Tactici  Comportamentul Dumneavoastră 

1. Fiţi îngăduitori cu ei. 

 

 

- Daţi-le ocazia să se manifeste; 

- Răspundeţi cu un aer uşor tolerant şi amuzat, dar fără încurajări sau 

aplauze. 

2. Stabiliţi limitele 

 

 

- Concentraţi-le atenţia asupra unei anumite probleme;  

-Acordaţi-le timp să discute, făcîndu-i să revină la problema în cauză 

ori de câte ori îndreaptă discuţia către ei. 

3. Menţineţi limitele 

 

- Puneţi întrebări detaliate despre nevoile celorlalţi; 

-Răspundeţipozitiv comportamentului serios, altruist, dar nu 

încurajaţi comportamentul care exprimă îngăduinţa faţă de sine. 

4. Obţineţi angajamente 

 

- Insistaţi asupra angajamentelor care reflectă limite noi şi 

conştientizarea nevoilor celorlalţi; - Stabiliţi intervalul de timp; - 

Puneţi accentul pa avantaje şi credit şi pe consecinţele eşecului 

5. Continuaţi - Verificaţi detaliile acţiunilor;  

- Fiţi generos;  

- Fiţi clar în legătură cu neîmplinirile lor. 

Strategii de intervenţie educativă în cazul comportamentului pasiv 
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Tactici Comportamentul Dumneavoastră 
1. Manifestaţi empatie 

 

 

- Puneţi întrebări care exprimă empatie;  

- Folosiţi o voce blîndă şi joasă, vorbiţi rar, creaţi o situaţie sigură. 

2. Descoperiţi motivele reale 

ale pasivităţii 

 

- Identificaţi conflictele interne;  

- Aflaţi care sunt obstacolele în calea progresului;  

- Folosiţi „noi” şi „cu/la/pe/despre noi”;  

- Fiţi generos şi clar  privitor la relaţiile lor;  

- Construiţi un climat de încredere. 

3. Micşoraţi obstacolele 

 

- Ascultaţi atent toate preocupările şi frământările lor;  

-Identificaţi, izolaţi problemele specifice, distrugeţi toate obstacolele 

şi transformaţi-le în părţi componente;  

- Critica poate fi introdusă numai între laude;  

- Scoateţi în relief structurile de suport (susţinere) şi reţelele de 

siguranţă. 

4. Precizaţi hotărârile 

 

- Lucraţi cu ei pentru a identifica opţiunile, avantajele şi 

dezavantajele acestora;  

- Precizaţi consecinţele deciziilor;  

-Discutaţi clar intervalele de timp. 

5. Obţineţi - Divizaţi angajamentele în părţi componente;  

- Evidenţiaţi echipa şi acţiunile comune;  

- Precizaţi sincronizarea şi acţiunile implicate în fiecare angajament; 

- Oferiţi susţinere permanentă. 

 

EVALUĂRI 

Disciplina: Consiliere educațională 

Titularul cursului: Saranciuc – Gordea Liliana 

Evaluare formativă I 

Forma: probă scrisă 

Metoda: Elaborarea proiectului ședinței cu părinții  

Timp:  

Conținuturi supuse evaluării:  

Unitatea 1. Abordări teoreice ale consilierii educaționale (CE) 

Unitatea 2. Specificul procesului de CE 

Unitatea 3. Dezvoltarea abilităților de viață în clasele primare 

Unitatea 4. Managementul gestionării problemelor de comportament la elevii din clasele 

primare. Comunicarea cu părinții 

Subiect tematic: Noul an de școală. 

Indicaţii la conținutul subiectului:  

• prezentarea obiectivelor de studiu și a obiectivelor clasei solicitate pentru fiecare disciplină; 

• prezentarea rezultatelor evaluării inițiale; 

• alegerea comitetului de părinți; 

•prezentarea și semnarea regulamentului clasei (de ordine interioară) 

Pentru realizarea sarcinii se vor folosi următoarele piese curriculare:  

- Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 

2016-2022, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366978 

- Scrisoarea metodică de organizare a procesului educațional în clasele primare în anul 

curent;  

- Curriculum Național. Învățământul primar, MECC, Chișinău, 2018. 

- Ghidul de implementare a curriculumului pentru învățământul primar, MECC, Chișinău, 

2018. 

- Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în învățământul primar în 

anul de studii curent. 
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- Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa I-IV 

Chișinău: MECC, IȘE, 2019. 

Criterii de apreciere şi notare: 

Se acordă 1- 16 puncte pentru:  

I produs evaluat - Antetul  

Judiciozitatea Cadrului normativ al lecției: 

 Autor: 

 Tipul activităţii: şedinţă cu părinţii  

 Clasa: 

 Subiectul tematic: 

 Locul desfăşurării:  

 Participanţi: 

 Atitudini: 

 Obiective ședinței:  

 Strategii educaționale: 

Forme de organizare: 

Metode și procedee: 

Mijloace : 

 Resurse: Umane: 

 Temporale: durată - … min 

 Repere bibliografice: 

 Motivarea intenţiei de iniţiere a activităţii cu părinții: 

 

Se acordă punctaj pentru Demersul educațional 

I produs evaluat - Tipul activității 

1 - 3 puncte 

Criterii de evaluare: 

- Adecvanţa mesajului activității în raport cu tipul propus  

- Corectitudinea alegerii tipului de activitate cu părinții 

- Corelarea motivației de inițiere a activității cu cerințele normative stipulate în Strategia 

intersectorială de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022. 

Produsul II evaluat: Finalități  proiectate 

1-2 puncte 

Criterii de evaluare: 

- Corectitudinea identificării atitudinii formulate 

- Corectitudinea racordării atitudinii formulate la cerințele Strategiei intersectoriale de 

dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022 

Se acordă 1 punct pentru: 

Produsul III evaluat: Obiectivele activității formulate 

1-2 puncte 

Criterii de evaluare: 

- Corectitudinea formulării obiectivelor activității (răspuns parțial - complet) 

- Corectitudinea ordonării obiectivelor activității  

Produsul IV evaluat: Strategii educaționale 

1 - 3 puncte 

Criterii de evaluare: 

- Adecvanţa în raport cu obiectivele activității şi vârsta participanților 

- Judiciozitatea selectării resurselor educative  

- Judiciozitatea selectării materialului suport 

Produsul V evaluat: Demersul educațional proiectat 

1-7 puncte 

Criterii de evaluare: 
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- Corectitudinea social - educativă a proiectului 

- Corelarea elementelor structurale ale proiectului 

- Corectitudinea ordonării etapelor activității 

- Adecvanţa activităţilor educative proiectate 

- Originalitatea activităţilor proiectate 

- Coerenţa exprimării scrise 

- Calitatea aspectului grafic 

Punctaj maxim: 51 puncte 

Nota ≈ (Punctaj acumulat : Punctaj maxim) × 10 

 

Disciplina: Consiliere educațională 

Titularul cursului: Saranciuc – Gordea Liliana 

Evaluare formativă II 

Forma: probă scrisă 

Metoda: Elaborarea proiectului didactic la lecția de Dezvoltare personală cu conţinut de 

consiliere educațională 

Timp:  

Conținuturi supuse evaluării:  

Unitatea 4. Managementul gestionării problemelor de comportament la elevii din clasele 

primare. Disciplină-disciplinare 

Unitatea 5. Prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în şcoală  

Unitatea 6. Abandonul şcolar. Managementul reuşitei şcolare 

Unitatea 7. Managementul serviciilor de CE în şcoală 

Conținuturi/tematică propuse/să: 

1. Eu și colegii 

2. La școală mă simt împlinit 

3. Vreau să fiu voluntar 

3. Spun nu violenței în clasă 

4. Bunele maniere  

Cerinţe: pentru realizarea sarcinii se  

▪vor folosi următoarele piese curriculare: 

Curriculum Național. Învățământul primar, MECC, Chișinău, 2018. 

Ghidul de implementare a curriculumului pentru învățământul primar, MECC, Chișinău, 

2018. 

Repere metodologice de organizare a procesului educaţional la disciplina școlară Dezvoltare 

personală.  MECC, Chișinău, 2018 

Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în învățământul primar în 

anul de studii curent 

Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa I-IV Chișinău: 

MECC, IȘE, 2019.  
▪ va respecta: specificul tipologiei de lecţie mixtă;  structura cadrului de învăţare ERRE; cerinţele 

actuale ale modelului curricular faţă de proiectul didactic. 

Criterii de apreciere şi notare: 

ANTETUL.  

Se acordă 1- 11 puncte pentru:  

I produs evaluat.  
Cadrul normativ al lecției: 

 Autor: 

 Clasa: 

 Disciplina: 

 Nr. lecției: ex. 20 (4) 

 Subiectul lecției: 
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 Tipul lecției:  

 Unități de competențe:  

 Obiectivele lecției: O1‐O5 

 Strategii didactice: 

-Forme de organizare:  

-Metode și procedee:  

-Mijloace didactice: 

 Strategii de evaluare  

 Bibliografie: 

DEMERS ACȚIONAL (anexa 1) 

Se acordă 1- 11 puncte pentru I-ul produs evaluat: 

» Antetul.  Cadrul normativ al lecției 

Criterii de evaluare: 

- corectitudinea indicării numărului de ordine al lecției în cadrul unității respective de învățare 

(modulului) (1);  

- adecvanța transcrierii subiectului lecției din proiectul unității respective de învățare (1);  

- corectitudinea indicării tipului corespunzător al lecției din perspectiva formării de competențe: tipul 

lecției ECD (vezi anexa 1, tab. 1) (1); 

- adecvanța indicării unităților de competență prioritare pentru lecția dată; în variantă schematică 

unde se transcriu numerele de ordine din curriculumul disciplinar sau sunt transcrise din curriculum (1);  

- judiozicitatea formulării obiectivelor lecției: deduse din unitățile de competențe selectate pentru 

lecția dată, reflectând domeniile: cognitiv; afectiv; - psihomotor; valorificate atitudinile și valorile specifice 

predominante pentru disciplina respectivă (reliefate în competențele specifice ale disciplinei); respectarea 

pașiilor procedurii de operaționalizare elaborată de R. F. Mager (1962) cu formulare prin verbe ce indică 

ce va ști să facă elevul la sfârșitul lecției (taxonomia Bloom-Anderson pentru domeniul cognitiv; taxonomia 

lui Krathwofl pentru domeniul afectiv; taxonomia lui Simpson pentru domeniul psihomotor) (3 ); 

- Adecvanța listării strategii didactice în conformitate cu demersul lecției (forme; metode, procedee 

și tehnici; mijloace, dozarea timpului) și în raport cu obiectivele lecţiei şi vârsta elevilor (1);  

- Adecvanța indicării strategiilor de evaluare (EI, EFE, ES), instrumentul de evaluare și produsele 

vizate; metode, procedee și tehnici utilizate (1);  

- Judiciozitatea indicării produselor în antetul proiectului în cazul lecțiilor la care se proiectează EFE 

și criteriile de succes (1); 

- Adecvanța indicării bibliografiei (normativă și metodologică) (1); 

Se acordă 1 - 7 puncte pentru al II-lea produs evaluat:  

» Calitatea managementului clasei de elevi 

Criterii de evaluare: 

- Corelarea modului de raportare Frecvenţa elevilor cu analiza întregii perioade scurse între lecțiile 

de DP 

- Corectitudinea modalității de rezolvare a momentului igienic (când este cazul) 

- Corectitudinea modalității de informare cu privire la problemele curente ale clasei (note, disciplină, 

ţinută, relaţia cu ceilalţi profesori ş.a.). 

- Adecvanţa relaţiei dintre învățător şi elevi. 

-  Adecvanţa relaţiei dintre elevi: existenţa/nonexistenţa „colectivului”. 

-  Adecvanţa deprinderii elevilor de a se pregăti pentru dezbateri. 

-  Corectitudinea ținutei, aspectului general al clasei. 

Se acordă 1- 19 punct pentru al III-lea produs evaluat:  

- Proiectarea demersului didactic al lecției la DP după Modelul (ERRE) (vezi anexa 1, tab. 1.2.) 

Criterii de evaluare: 

- Corectitudinea ordonării etapelor lecţiei (Modelul ERRE) 

- Judiocizitatea sarcinilor de tipul Implică-te! în EVOCARE, care vizează conştientizarea nivelului 

de dezvoltare, informare în raport cu sarcina propusă; identificarea experienţei proprii; exteriorizarea 

cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor la subiect; crearea condițiilor prealabile pentru formarea / dezvoltarea 

competenței; 

- Adecvanța strategiei didactice elaborată/optată în raport la EVOCARE 

- Adecvanța strategiei ECD elaborată/optată în raport la EVOCARE 
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- Judiocizitatea sarcinilor de tipul Informează-te! (lectură, ascultare activă) și Procesează informaţia! 

(reproducerea, traducerea, interpretarea, aplicarea, analiza materialului nou) în REALIZAREA 

SENSULUI, care: completează și modifică schema cognitivă a elevului; asigură prelucrarea şi înţelegerea 

ei de către elev; menţine implicarea prin sarcini care facilitează contactul cu informaţia nouă şi procesarea 

ei; 

- Adecvanța strategiei didactice elaborată/optată în raport la REALIZAREA SENSULUI; 

- Adecvanța strategiei ECD elaborată/optată în raport la REALIZAREA SENSULUI; 

- Judiciozitatea sarcinilor de tipul Comunică şi decide! (în unele situaţii, în funcţie de sarcina 

didactică, acest pas este aplicabil şi la etapa de realizare a sensului) și Apreciază! în REFLECȚIE, care 

menţin implicarea elevilor prin schimb sănătos de idei; formează şi exprimî atitudinile; restructurează 

durabil schemele cognitive iniţiale; condiţionează schimbările comportamentale; constituie un sistem de 

cunoștințe, abilități și atitudini cu referire la subiectul studiat. 

- Adecvanța strategiei didactice elaborată/optată în raport la REFLECȚIE 

- Adecvanța strategiei ECD elaborată/optată în raport la REFLECȚIE 

- Judiciozitatea sarcinilor de tipul Acţionează! în EXTINDERE, în care elevii realizează un transfer 

de cunoaştere; aplică cele însuşite la ore în situaţii de integrare simulate; aplică cele însuşite în situaţii de 

integrare autentică; facilitează mobilizarea resurselor interne și externe la rezolvarea de probleme simulate 

sau autentice; îşi dezvoltă competenţe, care devin pe parcurs modele comportamentale obişnuite, fireşti. 

- Originalitatea de producere a concluziilor (pot fi scrise şi sub formă de reguli) 

- Adecvanța anunţării temei pentru lecția ulterioară şi a sugestiilor de pregătire a elevilor pentru ea 

- Adecvanța strategiei didactice elaborată/optată în raport la EXTINDERE 

- Adecvanța strategiei ECD elaborată/optată în raport la EXTINDERE 

- Originalitatea manierei de desfăşurare a activităţii învățătorului proiectate 

- Originalitatea manierei de desfăşurare a activităţii elevilor proiectate 

- Coerenţa exprimării scrise 

- Calitatea aspectului grafic  

Punctaj maxim: 37 puncte 

Calcularea notei ≈ (Punctaj acumulat : Punctaj maxim) × 10                                                             

 

Anexa 1 

DEMERS ACȚIONAL 

 

Evocare 

Pasul Implică – te! 

Realizarea sensului 

Pasul 

Informează-te! 

Procesează informația! 

Reflecție 

Pasul 

Comunică și decide! 

Apreciază! 

Extensie 

Pasul Acționează!  
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Disciplina: Consiliere educațională 

Titularul cursului: Saranciuc – Gordea Liliana 

Evaluare sumativă 

Forma: probă orală-scrisă 

Metoda: Susținerea referatului științific 

Timp: 1 semestru  

Conținuturi supuse evaluării:  

Unitatea 1. Abordări teoreice ale consilierii educaționale (CE) 

Unitatea 2. Specificul procesului de CE 

Unitatea 3. Dezvoltarea abilităţilor de viaţă în clasele primare 

Unitatea 4. Managementul gestionării problemelor de comportament la elevii din clasele 

primare. 

Unitatea 5. Prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în şcoală 

Unitatea 6. Abandonul școlar. Managementul reușitei școlare 

Unitatea 7. Managementul serviciilor de CE în școală 
Tematica referatelor: 

1.Modalități de consiliere educațională în clasele primare 

2.Strategii de identificare a cerințelor educaționale speciale la elevii din școala primară 

3.Valenţele formative ale activităţii de consiliere şcolară 

4.Specificul activității de „Consiliere şcolarǎ” la leciţile de dirigenţie în clasele primare 

5.Tehnici de consiliere accesibile cadrului didactic în proiectarea activităţilor de consiliere în clasele 

primare 

6.Conţinutul procesului de consiliere educațională 

7.Specificul etapelor de consiliere educațională 

8.Specificul tehnologiei de consiliere educațională 

9.Caracterul creativ şi activ-participativ al tehnologiei de consiliere educațională 

10.Tematica activităţilor de consiliere şcolară în clasele primare 

11.Proiectarea activităţilor de consiliere şcolară 

12.Strategii de cunoaștere a elevilor la nivelul clasei 

13.Scopul și modalitățile de aplicare a TIM în clasele primare 

14.Modalităţi de motivare a elevilor în învăţare 

15.Semnificația psihopedagogică a termenului de conflict 

16.Strategii de management al conflictului 

Criterii de apreciere/indici şi punctaj acordat la evaluarea referatului (anexa 1) : 

- criterii pentru evaluarea capacității de respectare a cadrului normativ de scriere a 

referatului;  

- criterii pentru evaluarea capacității de scriere a referatului – cadru conținutal;  

- criterii pentru evaluarea capacității de prezentare a referatului – cadru de prezentare orală 

Calcularea notei: 

- fiecărei caracteristici i se atribuie între 1-5 puncte; 

- totalul general reprezintă maximum de 55 puncte (12 carcateristici îmulţite cu 5- punctajul 

maxim); 

- transformarea punctajului obţinut în notă se face prin regula mărimilor proporţionale 

(regula de trei simplă). 

Exemplu: Un student care a obţinut 45 puncte va avea nota 8,18 

55∙→ 10 

45∙ p → 45x10  = 450 = 8,18 

                 55       

 

Examinator:                                                               Saranciuc-Gordea L., doc. conf. univ. 

Anexa 1 

Criterii de apreciere/indici şi punctaj acordat la evaluarea referatului : 
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- criterii pentru evaluarea capacității de respectare a cadrului normativ de scriere a referatului;  

- criterii pentru evaluarea capacității de scriere a referatului – cadru conținutal;  

- criterii pentru evaluarea capacității de prezentare a referatului – cadru de prezentare orală 

 

Indicații: fiecărei caracteristici i se atribuie între 1-5 puncte 

 
Criterii de apreciere/indici                       Punctaj 1 2 3 4 5 

Criterii/indici pentru evaluarea capacității de respectare a cadrului normativ de scriere a 

referatului 

1. Aspectul normativ: 

- Titlul referatului; 

- Cuprinsul; 

- Introducerea; 

- Tratarea temei abordate cu subdiviziunile: 

• stadiul actual al cercetărilor din domeniul din care face parte tema 

abordată; 

• metodologia de cercetare folosită pentru realizarea temei, infrastructura 

şi echipamentele  tehnice aferente cercetării, dacă este cazul; 

• dezvoltarea studiului temei abordate; 

- Concluziile, opiniile personale şi direcţii ulterioare posibile de 

cercetare referitoare la  tema abordata; 

- Referinţe bibliografice 

     

Criterii/indici pentru evaluarea capacității de scriere a referatului – cadru conținutal 

2. Titlul:  

- informează cât mai exact asupra conţinutului lucrării; 

 - sugerează conţinutul şi domeniul de aplicare al lucrării; 

- descrie cât mai adecvat conţinutul, în cuvinte cît mai puţine (10-15 

cuvinte) 

     

3. Cuprinsul : 

- fixează elementele de structură: introducere (preliminariile); părţi; 

capitole; subcapitole şi paragrafe ; 

- precizarea elemetelor de structură prin paginare  

     

4. Introducerea: 

 - menţionează importanţa şi actualitatea problemei cercetate, sursele şi  

metodele de informare şi documentare, stadiul la care a ajuns cercetarea 

în domeniul respectiv,  metodele principale de cercetare, şi rezultatele 

semnificative obţinute. 

     

5. Cuprinsul: 

- evidenţiază contribuţiile  originale ale autorului la cercetarea respective;  

- înlănțuiește subdiviziunile din cuprins pentru a descrie clar ceea ce se 

doreşte a fi comunicat cititorului; 

*respectă  stadiul actual al cercetării; 

*respectă studiului critic al bibliografiei; 

- trece în revistă lucrările studiate (ordine cronologică sau în altă ordine, 

adoptată de autor); 

*respectă stadiului de abordare a tematicii/domeniului de cercetare; 

- elucidează problemele specific; 

- clarifică aspectele legate de temă şi care sunt problemele care au rămas  

nestudiate, care nu sunt pe deplin elucidate sau care au fost tratate 

necorespunzător; 

*respectă metodologia de realizare a cercetării (mod de dezvoltare a 

cercetării, metode generale și specific; modelitatea de folosire 

ametodelor); 

* respectă dezvoltarea studiului temei; 

- cuprinde descrierea  modului în care s-au desfăşurat cercetările, ce 

rezultate parţiale şi finale s-au obţinut, cum sunt  acestea în comparaţie cu 
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ce există în literatura studiată, ce aduce nou tema pe domeniul ştiinţific  

în care se încadrează, ce probleme sau aspecte din natură sau societate 

rezolvă; 

- însoţește argumente ştiinţifice pentru orice afirmaţie sau ipoteza emisă 

și pune aceste  argumente în contextul datelor existente în literatură în 

domeniul respective; 

- cuprinde date pe care  le comunică mediului ştiinţific căruia i se 

adresează, punând în evidenţă contribuţiile sale la dezvoltarea cunoaşterii 

în domeniul respectiv, oricît ar fi acestea de modeste; 

- este însoţit de scheme, tabele, diagrame, care vor sugera şi acurateţea  cu 

care a fost abordat studiul şi competenţa ştiinţifică a autorului; 

6. Concluziile, opiniile personale referitoare la tema abordată:  

- elaborate concis, clar şi punctual 

     

7. Referinţele bibliografice: 

- trecerea în ordine alfabetică a numelor autorilor, a lucrărilor  studiate în 

faza de documentare şi utilizate în elaborarea referatului; 

- folosirea notelor de subsol, în cazurile în care trebuie citate fragmente  

de text din lucrările studiate pentru a întări sau a clarifica o idee, sau 

pentru a cita un anumit  autor într-un context oarecare; 

- utilizarea cuvintelor cheie suficiente pentru atingerea scopului utilizării 

lor și caracterizarea generală şi individualizarea lucrării care nu depășesc 

5 cuvinte 

     

Criterii pentru evaluarea capacității de prezentare a referatului – cadru de prezentare orală 

8. Limbajul verbal utilizat/ Rostire:  

- claritate, accesibilitate ; 

-  audibilitate, ton, ritm, fluienţă; 

- adecvat în raport cu auditoriul, interes, claritate, profunzime, orizont 

*elementele de comunicare paraverbală: 

- calităţile vocii, intonaţia, accentual, viteza, tonul, volumul etc. ;  

*elemente de comunicare nonverbală:  

- limbajul mimicogestual, privirea, gesturile şi alte elemente de 

comunicare nonverbală, ţinuta generală ; 

     

9. Folosirea timpuli-Mijloace uzuale: 

- în limitele alocate, echilibru între secţiunile expunerii; 

- claritate, conciziune, abilitate. 

     

10. Siguranţa de sine-impact. 

- cunoaştera capacităţii proprii; 

- prezenţă, dinamism, autoritate. 

     

11. Comportare-Aspecte de comportament altele decît verbale: 

- structurarea auditoriului, ţinută, manieră, gesturi;  

- legătura cu auditoriul, măsura în care îl determină să participe la 

prezentare ; 

- măsura în care convinge auditoriul.  

     

Calcularea notei: 
- fiecărei caracteristici i se atribuie între 1-5 puncte; 

- totalul general reprezintă maximum de 55 puncte (12 carcateristici înmulţite cu 5- punctajul 

maxim); 

- transformarea punctajului obţinut în notă se face prin regula mărimilor proporţionale (regula de trei 

simplă). 

Exemplu: Un student care a obţinut 45 puncte va avea nota 8,18 

55∙→ 10 

45∙ p → 45x10  = 450 = 8,18 

                 55       

 


