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Introducere 

Modulul „Consilierea educațională“ a fost elaborat în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activități de mentorat“, 

finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Scopul proiectului este de a asigura accesul la un învățământ de calitate pentru 

elevii din mediul rural, prin îmbunătățirea și profesionalizarea formării continue a cadrelor 

didactice din învățământul obligatoriu, care primesc, prin intermediul proiectului, un sprijin 

semnificativ în dezvoltarea carierei prin activități de mentorat. 

Proiectul urmărește: 

 îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, abilitarea acestora de a construi o ofertă 

educaţională modernă şi diversificată, centrată pe nevoile de dezvoltare ale elevilor 

şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să corespundă standardelor naţionale 

de calitate; 

 furnizarea pentru cele 6000 de cadre didactice şi cele 300 de şcoli cuprinse în 

proiect de resurse de predare-învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi a culturii 

instituţionale (elaborarea unor strategii proprii de dezvoltare instituțională prin 

aplicarea principiilor de asigurare a calității în educație);  

 promovarea de către beneficiarii direcţi ai proiectului (cadre didactice) a unui proces 

de învăţare centrat pe valorile democrației, nediscriminării, diversității și respectului 

pentru valorile celuilalt, pe nevoile elevilor, cu caracteristicile lor individuale, pe 

implicarea activă în viața comunității;  

 structurarea unor competențe profesionale ale cadrelor didactice care să permită 

formarea la elevi a unor capacități de învățare de-a lungul întregii vieți, precum și de 

integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea șanselor de a urma parcursuri de 

învățare ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piață a 

muncii modernă, flexibilă și incluzivă; 

  stimularea şi sprijinirea personalului şcolilor să practice un management de succes 

al propriei cariere didactice şi, astfel, să contribuie la transformarea instituţiei şcolare 

într-o „organizaţie care învaţă” şi se dezvoltă permanent.  
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Obiectivul specific al proiectului este să provoace schimbări conceptuale și practice în 

procesul educativ care se desfășoară în scolile din mediul rural, prin formarea și 

profesionalizarea unui corp de formatori-mentori în județele incluse în proiect și prin 

dezvoltarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice în conformitate cu 

cerințele educaționale actuale, centrat pe metode noi, interactive, de predare-învățare, 

utilizarea unor mijloace eficiente de cunoaștere a elevilor și de construire a climatului școlii, 

instrumente de stimulare a interesului părinților și al comunității pentru educație. Cadrele 

didactice incluse în proiect au astfel șansa de a beneficia de un program de formare 

acreditat, integrat, flexibil și adaptat nevoilor proprii de dezvoltare, livrat în școala în 

care activează. Parcurgerea programului va implica dobândirea de credite profesionale 

transferabile și deschiderea de noi oportunități pentru avansare în carieră. 

Seria de 8 module de formare elaborate în cadrul proiectului constituie atât bază de 

curs, cât și resurse valoroase pe care cadrele didactice le pot utiliza în procesul de predare 

– învățare - evaluare și cuprinde următoarele titluri: 

1.Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară 

2.Evaluarea formativă în contextul învățării  

3.Stiluri de predare, stiluri de învățare;  

4.Comunicarea educațională  

5.Consilierea educațională 

6. Calitatea în educație  

7. Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice  

8. Management instituțional și management de proiect 

 În elaborarea modulelor s-au avut în vedere: 

 actualitatea temelor în raport cu tendințele contemporane ale politicilor educaționale 

europene/ mondiale; 

 adecvarea la categoriile de competențe considerate prioritare în unitățile școlare în 

urma unei analizei de nevoi realizate în cadrul proiectului; 

 selectarea unor conținuturi care să se adreseze tuturor categoriilor de cadre 
didactice; 

 includerea elementelor de utilizare a TIC în cadrul fiecăruia dintre ele; 

 asigurarea unui echilibru optim între abordările teoretice, temele de reflecție și 
exercițiile aplicative 
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Modulul “Consiliere educațională“ are drept scop dezvoltarea  abilităților cadrelor 

didactice de a utiliza tehnici de consiliere educațională pentru a  sprijini invăţarea şi 

obţinerea succesului pentru toţi elevii, iar competențele specifice pe care modulul le dezvoltă 

sunt: 

 centrarea pe explorarea resurselor personale ale elevilor;  

 integrarea abilităților de comunicare și relaționare în managementul clasei și 

al situațiilor de risc; 

 utilizarea adecvată a informațiilor pentru obținerea succesului în predare – 

învățare; 

 dezvoltarea abilităților de comunicare cu părinții și comunitatea locală 

Tema introduce o abordare a consilierii educaționale din perspectivele profesorului de la 

clasă și ale dirigintelui mai degrabă decât din cea a specialistului, această abordare fiind 

mult mai aproape de nevoile cadrelor didactice de a satisface interesele elevilor de 

autocunoaştere, dezvoltare a stimei de sine, comunicare, dezvoltare a abilităţilor sociale, 

managementului informaţiilor şi planificării carierei.  

Sunt vizate abordările esențiale în consilierea educațională, rolul și specificul acesteia în 

activitatea educațională. De asemenea, tema abordează elemente de strategii de 

management al clasei, strategii de management al conflictului precum și specificul 

managementului clasei incluzive. 

Având în vedere complexitatea situațiilor de risc existente astăzi la nivelul unităților 

școlare, tema privind strategiile de prevenire a situațiilor de risc pune accent cu prioritate pe 

strategiile de prevenire / combatere a atitudinilor negative, strategiile de modificare 

comportamentală, strategiile de prevenire a tendinței de abandon școlar și strategiile de 

promovare a unui stil de viață sănătos. 

Managementul informațiilor și al învățării valorifică modalitățile specifice în care cadrele 

didactice pot instrumenta elevii cu metode și tehnici de învățare eficientă, precum și cu 

abilități de management al timpului. 

De asemenea, această temă vizează elemente de consiliere și orientare a carierei 

elevilor, modalități practice de prevenire și combatere a violenței școlare, precum și strategii 

de implicare a părinților și altor factori din comunitate în viața școlii. 

O gamă variată de aplicații,  invitații la reflecție și exerciții creative susține reperele 

teoretice incluse în modul și oferă cursanților posibilitatea de a transpune tematica specifică 

referitoare la consilierea educațională în contextul real al comunităților educaționale din care 

fac parte.  
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1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ÎN CONSILIEREA 

EDUCAŢIONALĂ 

 

1.1. Ce este consilierea educaţională? 

 

 

 

 

 

În fiecare zi a activităţii noastre de educator ne aflăm în postura nu numai de a 

îndruma elevii în tainele cunoaşterii şi ale învăţării, ci şi de a oferi sprijin într-o diversitate de 

situaţii pe care viaţa şcolară ni le oferă.  

Nu de puţine ori ne aflăm deci în situaţia de a oferi suport şi consiliere elevilor cu 

care intrăm în contact, fie în cadrul orelor de dirigenţie, fie în afara acestora. Uneori putem 

face faţă cu succes acestei situaţii, alteori problemele cu care se confruntă elevii ne 

depăşesc şi simţim nevoia intervenţiei unui specialist. În toate cazurile însă, tematica 

consilierii educaţionale este una de interes pentru orice cadru didactic. 

Vă provocăm la un demers de autoevaluare a cunoştinţelor despre consilierea 

educaţională.  

Consilierea educaţională: 

 Afirmaţie Adevărat Fals 

1 Este o relaţie ce implică ascultarea   

2 Previne situaţiile de criză, are un rol proactiv  

3 Este o formă confidenţială de a oferi ajutor  

4 Este bazată pe principiul dezvoltării personale  

5 Presupune a-i ajuta pe alţii să-şi identifice şi să-şi clarifice problemele  

6 Se bazează pe o relaţie de prietenie  

7 Presupune grijă şi sprijin părintesc  

8 Oferă sfaturi celor care au nevoie  

9 Înseamnă a judeca şi găsi soluţii la problemele altora  

10 Necesită să ai doar deprinderile şi abilităţile de consiliere  

 

 

  Provocare 
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Dacă aţi spus că doar primele cinci afirmaţii sunt adevărate, ne bucurăm! Suntem 

convinşi că avem printre noi persoane-resursă care ştiu ce este şi cum se realizează 

consilierea educaţională! Dacă nu aţi reuşit să identificaţi cele cinci  afirmaţii cu valoare de 

adevăr în privinţa consilierii educaţionale, nu vă îngrijoraţi! Suntem aici pentru a învăţa 

împreună despre acest domeniu de o importanţă deosebită în procesul educaţional 

desfăşurat în şcoală.  

 

 

 

 

 

 

O definiţie dată consilierii care merită menţionată aici, este cea dată de R.W.Strowig 

şi care este încrustată astăzi pe o placă de tip comemorativ la Universitatea din Wisconsin 

(S.U.A.) – Departamentul de Consiliere şi Orientare: „Consilierea înseamnă multe lucruri. Ea 

este o tehnică de informare şi evaluare. Ea este un mijloc de a modifica comportamentul. Ea 

este experienţa de comunicare. Dar mai mult decât atât, ea este o căutare în comun a 

sensului în viaţa omului, cu dezvoltarea dragostei ca element esenţial concomitent cu 

căutarea şi consecinţele ei. Pentru mine, restul este lipsit de importanţă, dacă nu există  

acţiunea de căutare sensului vieţii. Într-adevăr, această căutare este însăşi viaţa, iar 

consilierea este numai o intensificare specială a  acestei căutări” (apud Gh.Tomşa) 

 

Când vorbim de consilierea educaţională (engl.”educational guidance”) ne referim şi 

la relaţia interumană de asistenţă şi suport dintre persoana specializată în psihologia şi 

consilierea educaţională şi grupul de elevi, în scopul dezvoltării personale şi prevenţiei 

situaţiilor problematice şi de criză (consilierul școlar din cabinetele de asistență 

psihopedagogică, unul la minim 800 de elevi), dar şi la asistenţa educațională  realizată de 

către orice cadru didactic pregătit/format în tematica consilierii educaţionale.  

Consilierea educaţională se face în clasă (la ora de consiliere sau la orice altă oră) 

atunci când se realizează dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere, a abilităţilor de 

relaţionare interpersonală sau a stilului de învăţare. 

 

Dacă sunteţi un cadru didactic dedicat trup şi suflet elevilor dvs., practicaţi tot ce ţine 

de consiliere educaţională la ora de dirigenţie, la ora de consiliere sau la diferite opţionale.  

 

 Repere teoretice 
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Aceasta nu înseamnă că puteţi să-i şi testaţi psihologic pe elevi sau să interveniţi în situaţiile 

foarte dificile!!.Doar specialiştii au competenţe în ceea ce numim consiliere de criză (de ex. 

stări depresive sau de anxietate, ideaţie suicidară, tulburări de comportament, consum de 

droguri, dependenţa de alcool) sau în evaluarea psihologică (prin testarea psihologică) a 

elevului. Sigur că puteţi face echipă cu aceşti specialişti în beneficiul şi interesul elevului, dar 

să încercaţi să interveniţi singuri este deosebit de riscant  şi veți priva elevul de dreptul şi 

şansa de a beneficia de un tratament psihologic sau medical de specialitate! 

    Aplicaţie  

Din jurnalul unui profesor – diriginte... 

Astăzi înaintea orei de dirigenţie s-a întâmplat 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 gânduri, 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 întrevederile 

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 ignorând tot ceea ce se 

întâmpla în jurul ei. Eu încă sortam la catedră cu foarte mare grijă bileţelele, atunci când m-a 

întrebat:  

- Doamna dirigintă, aveţi toate bileţelele la dumneavoastră? 

- Bineînţeles. Tot ceea ce aţi scris până ieri se află la mine.  

- Vă rog să mai verificaţi o dată cutia. Sigur sunt toate? 

 Neînţelegând 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.  
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 ”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 curând îmi 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? 

Sarcină de lucru: 

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? 

 

Obiectul consilierii educaţionale îl constituie orientarea şcolară şi profesională.  

și fenomene educaţionale precum absenteismul, agresivitatea, relaţiile deficitare 

între elevi-profesori, elevi-elevi.  

Tematica pe care o puteţi aborda în cadrul orelor de consiliere şi orientare, precum şi 

a orelor de dirigenţie trebuie să aibă ca obiectiv: dezvoltarea personală, promovarea 

sănătăţii şi stării de bine şi prevenţia.  

 

   Reflecţie 

Care dintre temele abordate în orele de consiliere au avut cel mai mare succes la elevii 

dumneavoastră?  

Care sunt temele unde simțiți nevoia unor informații suplimentare sau unui sprijin 

specializat? 

 

 

    

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre conceptul de consiliere educaţională, sau despre 

tematica pe care o puteţi aborda în orele de consiliere, vă recomandăm să răsfoiţi cartea 

”Consiliere educaţională”, coordonată de Adriana Băban (2003).  

           Extindere         
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Informaţii utile veţi găsi şi în ”Consilierea şi orientarea în şcoală” (1999) a profesorului 

Gheorghe Tomşa.  

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 decât 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Jurnal de curs  

Ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Ce aplic 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………  

Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………….....................…………

………………………………………………………………………… 
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1.2. Rolul şi specificul consilierii educaţionale  

 

 

 

 

 

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 când eraţi 

dumneavoastră elevi? Care dintre temele recomandate spre abordare în timpul  orelor de 

consiliere şi orientare v-ar fi fost de cel mai mare folos? 

 

 

 

 

 

Cunoaşteţi, desigur, faptul că în şcoala contemporană rolul profesorului nu se 

limitează doar la transmiterea unor cunoştinţe. Profesorul are şi rol de consilier deoarece el 

poate fi un bun observator al comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv şi un 

sfătuitor al acestora. 

Prin consiliere educaţională profesorul îi poate ajuta pe elevi: 

 să se cunoască şi să se înţeleagă pe sine, să-i cunoască şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 

 să se accepte pe sine şi să-i accepte pe ceilalţi aşa cum sunt, să dezvolte un nivel 

ridicat de acceptare necondiţionată; 

 să fie creativi, spontani şi autentici în relaţiile cu ceilalţi 

 să pună accent pe ceea ce simt, pe modul în care se raportează la ceea ce li se 

întâmplă, 

 să-şi dezvolte capacitatea de a face faţă problemelor, de a formula strategii rezolutive. 

 

 

 

  Provocare 

 Repere teoretice 
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  Reflecţie 

De fiecare dată când oferim ajutor cuiva, ar trebui să avem în vedere propria noastră 

atitudine. Reflectaţi la întrebările de mai jos: 

Cel fel de ajutor poate oferi profesorul? 

Cum ne putem da seama că ajutorul profesorului este eficace? 

Care sunt motivele profesorului pentru a ajuta elevul? 

Care sunt prejudecăţi ce ar putea afecta ajutorul dat elevului? 

Cum îşi pot îmbunătăţi profesorii abilităţile de consiliere? 

 

O relaţie de consiliere adevărată este doar aceea care dă elevului sentimentul că: 

• profesorul este cu adevărat interesat de el, încearcă să-l înţeleagă şi să-l asculte; 

• profesorul este cu adevărat bucuros să-l vadă; 

• nimeni nu va afla ceea ce spune profesorului, astfel încât să se simtă jenat; 

• are în profesor un partener, deoarece în relaţia de consiliere profesorii nu se poartă 

ca nişte “experţi” sau ca nişte persoane care au putere asupra elevului; 

• este acceptat ca persoană cu puncte tari şi puncte slabe, fără să fie judecat sau 

etichetat; 

• îşi poate exprima sentimentele, poate să plângă sau să fie supărat; 

• beneficiază de ajutor şi suport într-un cadru de respect, încredere şi cooperare  

• este ajutat să se descopere ca persoană valoroasă şi unică.  

Suntem convinşi că dumneavoastră, ca profesori, înţelegeţi faptul că problemele de 

comportament nu îşi au originea exclusiv în personalitatea elevilor care manifestă 

asemenea comportamente, ci pot fi un produs specific al interacţiunilor sociale din clasă. 

Deseori se întâmplă ca profesorii să realizeze acea eroare fundamentală de atribuire (de 

care vorbea Lee Ross în 1970), atunci când acordă atât de multă atenţie caracterului, 

personalităţii şi răspunderii individuale şi nu observă cât de profund afectează mediul social 

ceea ce fac şi ce spun elevii. 

Spun despre un elev că „aşa este el” când de fapt aşa este mediul în care evoluează 

elevul! Mai bine spus aşa poate fi familia din care face parte, aşa poate fi clasa, aşa poate fi 

profesorul diriginte, aşa poate fi profesorul sau colegul cu care are el probleme, aşa poate fi 

şcoala la care învaţă, etc.  
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Pentru a înţelege de ce şi cum se produc comportamentele perturbatoare în clasă, este 

nevoie să analizăm propriul nostru comportament în relaţie cu comportamentul – problemă 

al elevului. Maniera în care vom aborda situaţiile-problemă este deosebit de importantă 

pentru soluţionarea lor. Pentru a avea rezultate acesta trebuie bazată pe cooperare, pe 

acceptare şi respect reciproc.  

Pentru a fi un bun consilier pentru elevii dvs. aveţi nevoie de câteva abilităţi 

fundamentale, după cum spun specialiştii. Prima este empatia – adică  capacitatea de a te 

transpune în locul elevului, de a înţelege modul în care simte, gândeşte şi se comportă 

acesta.  

 A empatiza cu elevul înseamnă a fi alături de el, a-i da sentimentul că este înţeles şi 

acceptat, atitudine care facilitează exprimarea emoţiilor, convingerilor, valorilor şi 

îmbunătăţeşte comunicarea dintre profesor şi elev.  

Cum suntem convinşi că nu vă lipseşte capacitatea empatică, vă oferim doar câteva 

sugestii pentru îmbunătăţirea acesteia, precum și a abilităților de comunicare, în general: 

a. Evitaţi întrebările închise şi întrebările care încep cu „de ce”. Întrebările justificative 

blochează comunicarea și pot introduce sentimentul de culpabilitate. Întrebările 

deschise însă invită elevul să exploreze problemele şi să vorbească mai mult.  

 

  Aplicaţie 

Dacă elevul spune: „Am luat note proaste luna acesta. Sunt supărat. Acasă la mine e rău: 

mama şi tata vorbesc despre divorţ”. 

Alegeţi dintre afirmaţiile de mai jos pe cele care deschid comunicarea şi sunt potenţial utile: 

• „La ce materie ai cele mai multe probleme?” 

• „De ce eşti supărat? 

• „Observ că eşti tare supărat”. 

• „Eşti foarte îngrijorat de ceea ce neînţelegerile dintre părinţii tăi ar putea însemna 

pentru tine” 

• „Ce se întâmplă de fapt acasă?” 

• „Cu cine ai mai vorbit despre asta?” 

• „De ce ai luat note proaste?” 
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b. Ascultaţi elevul. Ascultarea eficientă presupune: 

 Contact vizual. Când vorbiţi cu elevul uitaţi-vă la el. Nu este nevoie să priviţi 

fix, dar arătaţi că îl vedeţi şi că participaţi la discuţie.  

 Adaptarea vocii. Vocea indică interes sau dezinteres. Emoţiile şi 

sentimentele sunt  de cele mai multe ori trădate de voce.  

 Folosiţi corpul pentru a comunica implicarea. Postura de bază ce exprimă 

ascultarea atentă este cea relaxată, uşor înclinată în faţă. Această postură comunică elevului 

că sunteţi implicaţi şi că problemele lui vă interesează.  

 Urmăriţi mesajul verbal. Relaxaţi-vă şi încercaţi să nu vă gândiţi, în timp ce 

elevul vorbeşte la ce trebuie să-i spuneţi dvs. Sigur veţi găsi cel mai potrivit răspuns când 

acesta va încheia ce a avut de spus.  

 Evitaţi morala. Nu uitaţi că rolul dvs. este acela de a-l încuraja pe cel care 

are nevoie de sprijin! De aceea, important este să-l ascultaţi, nu să-l blocaţi făcând aprecieri 

moralizatoare de genul: ”nu este bine ce ai făcut” sau „nu este frumos să-ţi critici profesorii”, 

aprecieri ce pot duce la întreruperea comunicării şi neidentificarea cauzelor reale ale 

nemulţumirii elevului.  

 Folosiţi încurajările. Pentru a obţine cooperarea elevilor în rezolvarea unor 

probleme, folosiţi încurajările, daţi impresia că orice greşeală poate fi îndreptată şi evitaţi pe 

cât posibil critica. Criticând nu veţi putea obţine cooperarea. În general, în asemenea situaţii 

apare reacţia de autoapărare, de negarea vinovăţiei oricât de mare şi de evidentă ar fi 

acesta.  

 Evitaţi să întrerupeţi. Încercaţi pe cât posibil să ascultaţi elevul până la 

capăt, fără să-l întrerupeţi pentru a vă spune părerea. Veţi da impresia că nu vă interesează 

prea mult ceea ce se sau că problema lui este lipsită de importanţă.  

 Evitaţi să daţi feedback negativ (ex.:”rezultatele tale la ultima lucrare sut 

îngrozitoare””) încercând mai degrabă să utilizaţi sugestiile constructiv (ex.”Data viitoare vei 

obține rezultate mai bune,  dacă vei …”).  

 Evitaţi etichetările. Uneori etichete precum „slab”, „incapabil”,”dezinteresat”, 

pot produce efectul Pygmalion (profeţia care se autorealizează), profesorul observând doar 

acele comportamente care „legitimează” eticheta iar elevul comportându-se potrivit acestei 

etichete. 

 Respectaţi sentimentele elevilor. Încercaţi să identificaţi emoţiile, 

sentimentele şi trăirile elevilor în legătură cu diverse probleme şi acordaţi-le atenţia cuvenită. 

Observând că sentimentele lor sunt înţelese şi nu devin motiv de ironie, elevii vor dobândi 

mai multă încredere în dumneavoastră.  
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 Evitaţi clişeele. Evitaţi utilizarea în răspuns a clișeelor de genul „Nu te 

îngrijora. Mulţi au problema asta”. Prin acesta comunicaţi elevilor că problema lor nu este 

prea importantă.  

 Nu încercaţi să impuneţi propriile valori. Fiecare generaţie, fiecare 

persoană are propriul său sistem de valori. Exprimări de genul ”pe vremea noastră elevii 

erau...” nu sprijină elevul în înțelegerea problemelor. Ajutaţi elevul să-şi contureze propriul 

sistem de valori, asimilând totodată şi valorile specifice sistemului social, pentru că aşa va 

putea mai uşor să-şi stabilească obiectivele propriilor acţiuni.  

 Evitaţi ameninţările. Afirmaţii de genul „Dacă nu vei urma programul 

recomandat de mine, sigur vei avea probleme” nu fac decât să îndepărteze elevul de 

profesorul care nu-l înţelege.  

 Nu acţionaţi înainte de a identifica problema. Nu stabiliţi strategia de 

intervenţie înainte de a identifica problema reală cu care se confruntă elevul. Pentru a nu vă 

avânta în rezolvarea unei false probleme, încercaţi să cunoaşteţi foarte bine atât elevul, cât şi 

grupul din care face parte.  

 Creaţi o relaţie pozitivă. Pentru a obţine cooperare şi încredere din partea 

elevului încercaţi să creaţi o relaţie pozitivă, în care acceptarea să fie reciprocă. 

 Evitaţi să daţi sfaturi. Ţineţi cont de faptul că elevul are mereu în jurul său 

„sfătuitori” care îi spun ce şi cum să facă şi ce să nu facă. Acordaţii încredere şi suportul 

necesar pentru a lua singur decizii şi a rezolva problemele, orientându-l cu tact şi diplomaţie. 

Procedând aşa, nu doar că veţi evita situaţia neplăcută creată de un  sfat greşit, dar veţi spori 

şi încrederea elevului în el şi în forţele sale atunci când va reuşi să-şi rezolve singur 

problema.  

 Fiţi autentic, exprimaţi doar convingerile şi ideile în care credeţi cu adevărat, 

dacă doriţi să câştigaţi încrederea elevilor. Decalajul între ceea ce spuneţi şi ceea ce gândiţi 

se va transpune în comportament prin falsitate, uşor de sesizat de către ceilalţi.  

 Fiţi partener. Nu vă erijaţi în persoane competente care oferă soluţii de 

rezolvare pentru problemele elevilor. Nu transmiteţi informaţii de la „expert” la „novice”, 

ajutaţi-l doar să găsească cele mai relevante informaţii pentru a lua decizii responsabile.  
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   Aplicaţie  

Elaborați un jurnal personal al ascultării în relația cu elevii și utilizați-l o perioadă de 

timp. Analizați-vă comportamentul de ascultător în relația cu elevii pornind de la informațiile 

despre ascultarea eficientă primite mai sus. 

  Citiți jurnalul după o perioadă de minim două săptămâni și raportați din nou la 

informațiile primite. Ce aspecte identificați? 

 Care sunt răspunsurile elevilor la comportamentul de ascultător al profesorului? 

Discutați aceste aspecte cu colegii profesori. 

 

Crearea unui context favorabil comunicării autentice este fundamentală în relaţia 

profesor-elev. Ascultarea activă este o caracteristică fundamentală a comunicării care 

vizează exprimarea celuilalt şi presupune renunţarea la „plăcerea de a spune”. Este o 

atitudine de înţelegere care denotă o puternică dorinţă de a facilita spusele interlocutorului.  

Ascultarea activă este un instrument excepţional pentru a înţelege dincolo de cuvinte, 

dar, mai presus de toate, este un ansamblu de atitudini şi de tehnici importante pentru 

consilierea elevilor!  

Pentru a vă ajuta să vă dezvoltaţi această aptitudine, vă oferim câteva sugestii 

deosebit de utile, după cum spun specialiştii:   

 Priviţi elevul atunci când îl ascultaţi. Privindu-l manifestaţi dorinţa de 

comunicare, interes, respect pentru elev.  

 Utilizaţi tăcerea pentru a permite elevului să vorbească sau să-şi caute ideile. Să nu 

vă fie teamă de tăcere pentru că adeseori cea mai bună empatie se realizează în linişte. 

 Folosiţi răspunsul minimal şi încurajarea (forma nonverbală: daţi din  cap, spuneţi 

„aha”; forma verbală: „da”„înţeleg”, „ştiu ce vrei să spui”,etc.). Ele indică elevului că îl 

ascultaţi cu atenţie. 

 Puneţi întrebările adecvate, pe un ton cald şi blând. Întrebările pe care le adresaţi 

elevului demonstrează că ascultaţi şi încurajaţi comunicarea, iar răspunsurile permit 

dezvoltarea unor noi argumente. 

 Confirmaţi că l-aţi înţeles si verificaţi-vă prin parafrazare, adică reformulare 

(“Spui că vrei să…?”). 

Ascultarea activă presupune să vă interesaţi şi de ceea ce nu spune elevul. Orice bun 

ascultător știe că o astfel de aptitudine presupune să acorzi atenţie şi la ceea ce 



 

18

 

interlocutorul nu spune, ci doar dă de înţeles. Urmăriţi indiciile non-verbale precum expresii 

ale feţei sau gesturi care vă relevă întregul mesaj transmis. Ascultarea activă, prin tehnicile 

pe care le implică şi mai ales prin atitudinea care se cere a fi adoptată, permite depășirea 

unor bariere importante în comunicare, dezamorsarea conflictelor şi stabilirea de relaţii 

pozitive cu elevii. 

   Aplicaţie  

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 cât 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 în jurnal comportamentele observabile ce reprezintă ascultarea eficientă. 

 

   Reflecţie 

Comentaţi afirmațiile:  

„Să ştii să asculţi este o competență pe cât de rară, pe atât de preţioasă! Abric, Jean-

Claude, 2002;  „O invitaţie deschisă de a vorbi este un dar oferit elevului”. 

 

 

    

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre rolul şi specificul consilierii educaţionale, vă 

recomandăm să răsfoiţi cartea ”Consiliere educaţională”, coordonată de Adriana Băban 

(2003).  

  Extindere                 
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Informaţii utile veţi găsi şi în ”Consilierea şi orientarea în şcoală” (1999) scrisă de Butnaru 

D., Gulei M. şi alţii, precum şi în „Comunicarea interpersonală”(2003) a lui Chiru, I. și în 

modulele „Stiluri de predare, stiluri de învățare” și „Comunicarea educațional” elaborate în 

cadrul aceluiași proiect. 

 

 Exerciţiu creativ 

Elaborați un chestionar pentru autoevaluarea ascultării elevilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        Jurnal de curs  

Ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Ce aplic 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

      Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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2.MANAGEMENTUL CLASEI 

 

2.1. Strategii de management al clasei 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  Provocare 

 Repere teoretice 

Definiți managementul clasei pornind de la 

imaginile de mai sus: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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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 situaţiile 

de indisciplină cu care ne confruntăm în mediul şcolar se datorează acestor probleme 

emoţionale. 

 

  Reflecţie 

Realizați un exercițiu de identificare a rolurilor pe care le exercitați într-o zi din 

activitatea dumneavoastră de cadru didactic: 

_________________________ ______________________________ 

_________________________ ______________________________ 

 _________________________ ______________________________ 

 

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 apelând 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); 
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• 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, 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 câteva 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; 
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 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. 

  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. 

Discutați modalitatea identificată împreună cu alte cadre didactice.  

 

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 câteva 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 atât a fetelor, cât şi a băieţilor în materialele utilizate şi activităţile propuse, vorbiţi cu 

copiii despre cultura din care provin, demonstrând astfel respect şi acceptare. 

Implicaţi elevii în activitatea de învăţare prin utilizarea metodelor activ-

participative deoarece: 

 Ordinea se menţine, nu atât datorită intervenţiilor frecvente ale profesorului, ci 

datorită angajării active a elevilor în activitate.  



 

24

 

 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. 

 

  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? 

 

 

    

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre cum puteţi realiza un bun management al clasei, vă 

recomandăm să răsfoiţi cartea „Managementul clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea 

situaţiilor de criză educaţională “, ediţia a doua,  scrisă de prof. dr.  Romiţă Iucu în 2006.  

Informaţii utile veţi găsi şi în cartea „Jocul de-a viaţa. Exerciţii pentru orele de dirigenţie”, 

scrisă de Bogorin, V. Şi Tudose, R. (2003). 

De mare folos vă vor fi şi cele „83 de jocuri psihologice pentru animarea grupurilor” propuse 

de S. Manes în 2008, precum şi jocurile propuse în “Cartea mare a jocurilor” pe care o veţi 

găsi pe site-ul http://www.cartidownload.ro/Diverse/585686/Cartea_Mare_Jocuri_Copii 

Abordări interesante pe această temă se găsesc și în modulele Comunicare educațională, 

Dezvoltare personală și profesională elaborate în cadrul aceluiași proiect.  

 

Exerciţiu creativ 

Elaborați o fișă de analiză a mediului educațional din clasă. 

 

  Extindere                  



 
 

25 

 

 

 

 

 

2.2. Strategii de management al conflictului 

 

 

 

 

 

„Secretul şi farmecul vieţii noastre nu stau în lipsa unui conflict, ci în hotărârea şi 

priceperea noastră de a-l rezolva”. Anton S. Makarenko, scriitor şi educator de origine 

rusă. 

 

 

 

 

 

Conflictele există atunci când două părţi (persoane sau organizaţii) aflate în 

interdependenţă sunt aparent incompatibile din cauza percepţiei diferite a scopurilor, 

valorilor, a resurselor sau a nevoilor. Cunoaşterea cauzelor care generează conflictul, 

înţelegerea naturii şi a mecanismului său de desfăşurare pot duce la stăpânirea acestuia. 

  

Jurnal de curs  

Ce am învăţat 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Ce aplic 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………  

      Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  Provocare 
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Este important însă să cunoaştem şi diferenţa între managementul conflictului şi 

soluţionarea conflictului, să interpretăm corect tipurile de conflict şi să acceptăm faptul că nu 

toate conflictele pot fi soluţionate.  

Principii de management al conflictelor: 

• Menţineţi o relaţie pozitivă pe perioada conflictului utilizând empatia, ascultarea activă, 

întrebările deschise pentru clarificarea mesajelor. 

• Faceţi diferenţa între evenimente, comportamente şi interpretarea lor. Evaluaţi  

diferenţele de opinii. 

• Focalizaţi-vă pe problemă, nu pe persoane.  

• Folosiţi termeni concreţi, specifici, comportamentali în descrierea situaţiei, utilizând un 

limbaj adecvat. 

• Utilizaţi comunicarea directă, clarificarea întrebărilor, solicitaţi informaţii pentru 

înţelegerea corectă a situaţiei, evaluaţi impactul conflictului asupra relaţiei şi a grupului. 

• Identificaţi barierele în rezolvarea conflictului. Acestea pot fi: judecarea persoanei şi 

nu evaluarea mesajului, căutarea de contraargumente, reacţia prematură, ascultarea 

interlocutorului mai degrabă pentru a identifica greşelile şi mai puţin pentru a înţelege 

mesajul, convingerea că numai el/ea are dreptate. 

• Utilizaţi deprinderile de rezolvare a problemelor în abordarea conflictului. 

  Aplicaţie  

Descrieţi o situaţie conflictuală de la nivelul unei clase de elevi (în care aţi fost 

implicaţi sau despre care presa a semnalat) şi schematizaţi metodele şi mijloacele pe care 

le-aţi folosit, în calitate de cadru didactic pentru stingerea conflictului.  

 

Strategii de management al conflictului 

De multe ori sala de clasă poate fi comparată cu un spaţiu de confruntare. De cele mai multe 

ori sursele ei se află în exteriorul şcolii (frustrări sociale, probleme familiale etc.), dar acest 

lucru nu însemnă că, dumneavoastră ca profesor, nu trebuie să le luaţi în  considerare. 

Pentru a face faţă conflictelor, puteţi recurge la trei tipuri de strategii:  

1. Strategii de evitare 

Aceste strategii presupun să fiţi deosebit de tolerant şi înzestrat din plin cu simţul 

umorului, pentru plasarea conflictului în registrul glumei. Dacă dovediţi constant toleranţă, 

atunci când vă aflaţi în dificultate veţi putea ignora criza creată în clasă, fără a vă pierde 
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credibilitatea.  Puteţi astfel evita implicarea într-un conflict  pe care simţiţi că nu-l veţi putea 

stăpâni, fără ca acest lucru să vă compromită autoritatea în viitor. Aceleaşi rezultate veţi 

putea obţine dacă trataţi situaţia ca pe o glumă. Trebuie să ştiţi însă că această strategie nu 

are valoare, deoarece nu rezolvă conflictul. 

2. Strategii de diminuare 

Se referă la acţiuni de amânare, răspunsuri tangenţiale, evitarea, apeluri la 

generalizare. Utilizând strategii de amânare a unor decizii, puteţi evita precipitarea unei crize 

sau urmările imediate ale deciziilor luate, dacă nu sunteţi siguri că vor fi cele preconizate de 

dumneavoastră. 

Puteţi, de asemenea să recurgeţi la evitare când trebuie să luaţi poziţie într-un 

conflict, ştiind dinainte că orice poziţie aţi adopta, acesta ar duce la escaladarea conflictului. 

Apelul la generalizare îl puteţi utiliza când vreţi să descurajaţi o solicitare imperioasa 

din partea unui elev. Trebuie însă să demonstraţi elevului că, venită din partea lui, solicitarea  

devine nerezonabilă.  

 

3. Strategii de confruntare 

Aceste strategii includ strategiile de putere şi strategiile de negociere. 

Un profesor recurge la strategii de putere când aplica metoda divide et impera 

(efectul ar fi fragmentarea situaţiei conflictuale sau a masivităţii grupului de elevi angajaţi în 

conflict). 

Evitaţi însă să rostiţi ameninţări pe care ştiţi bine că nu le veţi traduce în practică, să 

manipulaţi recompense sau să faceţi apel la tradiţia şcolii („Nu aşa se procedează în şcoala 

noastră!”), pentru că acestea sunt procedee axate pe principiul pseudo-puterii şi nu veţi 

păcăli pe nimeni, poate doar pe dumneavoastră, cel care credeţi că aţi soluţionat conflictul. 

Strategiile de negociere le puteţi aplica doar când deznodământul situaţiei 

conflictuale nu pare a fi iminent, iar cei implicaţi par dispuşi să accepte o soluţie raţională. 

Compromisul reclamă o atenţie sporită din partea dumneavoastră, deoarece poate constitui 

un precedent la care elevii pot recurge ulterior. 

Vă prezentăm mai jos câteva reguli a căror respectare poate contribui la detensionare unei 

situaţii conflictuale: 

• Încercaţi să evitaţi ameninţările cu elevii în faţa clasei, deoarece poziţia lor poate 

câştiga noi aderenţi. 

• Căutaţi acea alternativă care să dea câştig de cauză amândoura. 
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• Încurajaţi elevii să spună cât mai multe despre percepţia fiecăruia asupra stării 

conflictuale. 

• Explicaţi în mod limpede propria dvs. percepţie asupra stării conflictuale respective. 

  Aplicaţie  

Sunteţi mediatorul celor două părţi aflate în conflictul prezentat în imaginea de mai 

jos. Alcătuiţi un model de stingere a conflictului prin intermediul uneia dintre strategiile 

prezentate mai sus.  

 

 

Metode de soluţionare a conflictului 

O metodă utilă de soluţionare a conflictului este medierea de la egal la egal ( engl. peer 

mediation) Peer mediation este o modalitate de mediere prin care elevii, sub îndrumarea 

unor colegi de vârstă apropiată, găsesc împreună, într-un mod bine structurat, o soluţie de 

rezolvare a unui conflict sau ceartă.  

Chiar dacă pare un model de import, este totuşi un model de educaţie care merită 

încercat, pentru că elevii învaţă să devină responsabili pentru comportamentul şi acţiunile 

lor.  

Peer mediation are succes deoarece:  

• limbajul folosit de elevi nu este întotdeauna accesibil profesorilor;  

• elevii identifică mai repede şi mai bine natura problemei în care sunt implicaţi; 

• elevii reuşesc să găsească mai repede soluţii pentru rezolvarea problemele lor; 

• dacă sunt bine instruiţi, elevii nu au nevoie de profesori în rezolvarea conflictelor lor. 

Ei pot să le rezolve singuri, mai bine, mai repede şi mai eficient.  

Pe site-ul: http://www.dadalos.org/frieden_rom/grundkurs_4/konfliktregeln.htm - găsiţi 

metode foarte valoroase de soluţionare a disputelor dintre elevi prin elevi şi chiar veţi 

putea să-i învăţaţi pe elevi cum să se „certe cu succes”! 
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  Reflecţie 

Cum putem rezolva constructiv conflictele? Sunt conflictele o formă de învățare și 

dezvoltare? 

 

 

    

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre managementul conflictului, vă recomandăm să răsfoiţi 

şi cartea ”Consiliere educaţională”, coordonată de Adriana Băban (2003), dar să accesaţi şi: 

http://www.leonardofortius.eu/web/rumania/Formaci%F3n/Gandirea_critica_si_rezolvarea_pr

oblemelor/2.Negociating-Suport%20Material.pdf unde veţi găsi un suport de curs foarte util 

în negocierea şi managementul conflictelor scris de d-nul Şerban Iosifescu. Deşi se referă la 

strict la organizaţii, veţi găsi resurse utile și pentru  munca dvs. cu elevii. De asemenea, vă 

recomandăm modulele Dezvoltare personală și profesională și Management instituțional și 

de proiect elaborate în cadrul aceluiași proiect. 

Pe site-ul http://biroudemediatorbacau.ro/avem-nevoie-de-mediere/povestiri-cu-

talc/intalnirea-de-la-tamplarie/, găsiţi o foarte frumoasă poveste despre conflict pe care o 

puteţi spune şi elevilor dvs.  

Exerciţiu creativ 

Proiectaţi o strategie eficientă de soluţionare a conflictului din imaginea de mai jos. 

 

 

   Extindere                 
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2.3. Managementul clasei incluzive 

 

 

 

 

 

Ce înseamnă o clasă incluzivă? 

Așa ...    sau așa... ?    
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 Pentru a promova incluziunea la nivelul clasei, dvs. ca profesor trebuie să explicaţi 

celorlalţi copii de ce unii dintre colegii lor nu pot vorbi sau se comportă altfel. Diversitatea 

trebuie recunoscută şi respectată. Lăsaţi copiii să se autodescopere şi să descopere singuri 

modul în care vor lucra împreună cu colegii lor. 

 Cel mai mare obstacol în faţa incluziunii este, de regulă, atitudinea negativă. Copiii nu 

sunt obişnuiţi cu alţi copii care arată şi se comportă „altfel” decât ei. De asemenea, părinţii 

îşi pot face probleme privind „scăderea standardelor” (nivelului clasei) dacă în clasele 

obişnuite sunt incluşi şi copii cu dizabilităţi sau cu alte cerinţe speciale. Profesorii sunt cei 

care deţin instrumente de formare a atitudinilor  pozitive ale părinţilor şi copiilor, dar şi ale 

celorlalte cadre. Tot ce trebuie să faceţi va fi să: 

• încurajaţi copiii să fie prietenoşi cu cei cu cerinţe speciale; 

• organizaţi activităţile astfel încât toţi elevii să lucreze şi să se joace împreună;  

• explicaţi părinţilor cât de mare este câştigul în formarea unor trăsături caracteriale 

precum: întrajutorarea, toleranţa, dragostea faţă de semeni etc. la copiii lor, prin 

simplul fapt că au astfel de colegi în clasă.  

    Aplicaţie 

 Sunteţi diriginte la o clasă nou constituită (cls. a V-a). Schematizați metodele folosite 

pentru a cunoaşte elevii clasei şi pentru a consolida relaţiile interpersonale dintre elevi. 

 

Comunicarea în clasă  

În activitatea de predare – învăţare, comunicarea trebuie să fie cât mai clară. Fiecare 

elev este diferit, unii învaţă mai bine dacă văd ceea ce trebuie învăţat, alţii dacă aud, alţii 

dacă fac. Identificaţi stilurile de învăţare ale elevilor dvs. şi adaptaţi predarea astfel încât 

fiecare elev din clasă să poată învăţa.  

 

 

 

 Repere teoretice 
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  Reflecţie 

 Hall şi Tinklin spuneau în 1998 : „Probabil că practicile de predare care sunt benefice 

pentru elevii cu deficienţe sunt benefice şi pentru ceilalţi elevi. Profesorii trebuie să ţină 

seama de faptul că metodele inadecvate de predare pot genera bariere în calea învăţării 

care nu au nimic de-a face cu capacităţile intelectuale”. Aveau ei dreptate? Credeţi că şi 

metodele de predare pe care le utilizaţi dvs. pot genera astfel de bariere? 

 

Structurile dimensional-practice de abordare a clasei de elevi (cf. Iucu R., 

Managementul clasei de elevi) (ergonomică, psihologică, psihosocială, normativă, 

relaţională, operaţională şi creativă) facilitează intervenţiile cadrelor didactice în situaţiile 

educaţionale concrete.  

• Dimensiunea ergonomică se referă la dispunerea mobilierului în sala de clasă, 

vizibilitatea (în sensul poziţionării elevilor în bănci) și pavoazarea/amenajarea sălii de clasă;  

• Dimensiunea psihologică se referă la capacitatea de învăţare a elevilor. Elementele 

centrale ale dimensiunii psihologice sunt reprezentate de cunoaşterea, respectarea şi 

exploatarea particularităţilor individuale ale elevilor; 

• Dimensiunea socială se referă la clasă ca la un grup social, la structura informaţiei 

sociale în grupul clasă;  

• Dimensiunea normativă se referă la normativitatea în clasa de elevi, la conflictul 

normativ; 

•  Dimensiunea operaţională se referă la  proceduri și strategii de intervenţie ale 

cadrului didactic, la conformare și complianța comportamentală în clasă; 

• Dimensiunea inovatoare se referă la schimbările din domeniul structurilor şi 

practicilor învăţământului ce au drept scop ameliorarea sistemului. 

Organizarea clasei 

Modul în care este aranjată clasa poate influenţa învăţarea elevilor în sens pozitiv sau 

negativ. Iată de ce vă sfătuim să: 

• aşezaţi copiii cu cerinţe speciale mai aproape de profesor şi de tablă; 

• încercaţi o aranjare a mobilierului astfel încât elevii să se poată mişca liber, mai ales 

aceia care au probleme de mobilitate sau vizuale; 

• grupaţi băncile sau mesele la care stau copiii, pentru ca elevii să poată lucra 

împreună şi să se ajute unii pe alţii; 
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• schimbaţi periodic colegul de bancă. Această strategie asigură o mai bună 

socializare între elevi şi evită marginalizarea elevilor cu CES; 

• amplasaţi diagramele sau imaginile pe perete la nivelul ochilor copiilor, şi nu foarte 

sus; 

• nu vă sfiiţi să utilizaţi şi spaţiul din afara clasei pentru desfăşurarea lecţiei.  

 

            Aplicaţie 

Proiectaţi o secvenţă de lecţie în care să valorificaţi cel puţin trei dimensiuni ale 

managementului clasei (ergonomică, psihologică, socială, normativă, operaţională şi 

inovatoare). Explicaţi adaptările și modalităţile de sprijin realizate pentru copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale în cadrul secvenţei de lecţie. 

 

Proiectarea lecţiilor 

În proiectarea unei lecţii în cadrul unui demers incluziv se ia în considerare ceea ce trebuie 

să ştie după realizarea  lecţiei elevii – în ansamblu şi în particular, anumiţi elevi. În acest 

sens, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele aspecte: 

 planurile individuale de învățare sunt de un real sprijin; 

• copiii vor înţelege mai bine dacă văd şi ating obiectele; 

• stabiliţi cuvintele cheie pe care urmează să le folosiţi în timpul lecţiei; 

• pregătiţi fişe de lucru în funcţie de cerinţele particulare ale elevilor; 

• utilizaţi metode de lucru în grup. Acestea asigură participarea tuturor celor care 

învaţă şi reprezintă o modalitate excelentă de a răspunde la cerinţele individuale ale 

fiecărui elev; 

• adaptaţi ritmul lecţiei, precum şi volumul de informaţii utilizate într-o lecţie. 

 

Sprijin individual 

Prin definiţie, copiii cu cerinţe educative speciale au nevoie de sprijin. De aceea, ei 

nu vor avea decât de câştigat dacă activitatea de predare este orientată către nevoile lor 

speciale.Prin urmare: 

• în timp ce clasa lucrează la o activitate, dvs. vă puteţi ocupa de unul sau doi copii, 

reluând cu aceştia principalele puncte ale lecţiei sau ajutându-i să înceapă să 

rezolve singuri sarcina legată de subiectul lecţiei; 
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• organizaţi copiii în grupuri, pe nivele de abilitate. Dvs. puteţi trece de la un grup la 

altul pentru a oferi asistenţă adecvată cerinţelor celor din fiecare grup; 

• copilul cu cerinţe speciale poate lucra împreună cu un alt coleg mai capabil, care, 

după ce  şi-a terminat propria sarcină îl poate ajuta să-şi organizeze munca. 

 

Mijloace de sprijin 

Mijloacele de sprijin sunt elemente importante pentru buna organizare a activității 

didactice care să îi includă și pe copiii cu nevoi speciale. Vă recomandăm în acest sens 

următoarele: 

• utilizaţi ca material didactic planşe sau imagini afişate pe perete, materiale cu scris 

mare etc.; 

• pentru a sprijini activitatea copiilor cu deficienţe, adeseori sunt necesare anumite 

dispozitive – de ex. creionul se poate înveli într-un cauciuc moale pentru a putea fi 

apucat mai bine etc.; 

• mobilierul clasei trebuie adaptat. Pentru copiii cu dizabilităţi şi probleme de stat în 

bancă se pot realiza scaune speciale sau cadre care să-i ajute să se ridice sau să 

stea în picioare; 

• s-ar putea să fie nevoie şi de mijloace pentru deplasare: bare, balustrade, cadre de 

deplasare, bastoane etc.; 

• dacă este nevoie, puteţi utiliza şi mijloace speciale de comunicare cum ar fi: panouri 

cu imagini şi simboluri, chiar cuvinte.  

 

Managementul comportamentului 

Unii copii au un comportament care deranjează în desfăşurarea lecţiilor. Puteţi învăţa 

copiii cum să se comporte acceptabil din punct de vedere social. Pentru aceasta:  

• discutaţi cu ceilalţi profesori sau cu alte persoane cu care lucrează copilul şi conveniţi 

asupra aceleiaşi abordări şi atitudini de reacţie la comportamentul copilului; 

• identificaţi semnalele de avertizare pe care le lansează copiii înainte de a începe să 

se comporte deranjant şi încercaţi să atrageţi copilul într-o activitate care îi place; 

• schimbaţi locul copilului în clasă, atunci când observaţi că există factori de mediu ce 

îi distrag atenţia; 

• daţi copilului cu CES sarcini pe care să le înţeleagă uşor şi să-i facă plăcere; 

• nu uitaţi să recompensaţi comportamentul acceptabil şi efortul de a duce o sarcină 

până la capăt; 
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• transmiteţi nemulţumirea faţă de un comportament neadecvat folosind un anume ton 

al vocii, o anumită mimică şi propoziţii simple. Este important să rămâneţi calmi şi să 

controlaţi în permanenţă situaţia; 

• pedepsele sunt eficiente numai dacă elevul înţelege legătura între pedeapsă şi 

comportamentul său; 

• discutaţi cu elevii clasei efectele pe care acel comportament le poate avea asupra 

fiecăruia dintre ei. Prin folosirea jocului de rol, ei îşi vor putea exprima mai bine 

sentimentele; 

• metoda aplicată în cazul unui elev poate să nu funcţioneze în cazul altuia; 

• stimulaţi stabilirea unor reguli proprii colectivului de elevi. Când într-un colectiv există 

elevi cu CES,cadrul didactic trebuie să dea dovadă de abilitate şi imaginaţie pentru a 

se reuşi socializarea acestora.  

 

Munca în echipă 

 

Colaborarea între cadrele didactice care predau la o clasă care include și copii cu CES 

constituie un element esențial pentru reușita școlară. De aceea este recomandat să: 

• cereţi sfatul altor colegi din şcoală care au experienţă cu copiii cu CES; 

• identificaţi specialiştii disponibili din localitatea dumneavoastră şi să încercaţi să luaţi 

legătura cu aceştia; 

• căutaţi cărţi şi reviste care prezintă modalităţi de sprijin pentru elevii cu CES 

 

Nu uitaţi! Arsenalul de strategii şi metode utilizate de profesor la clasă ca şi colaborarea 

dintre cadrele didactice, dintre acestea şi diverse persoane resursă din afara şcolii (cum 

ar fi specialiştii din CJRAE şi în special din CREI), pot contribui în mod semnificativ la 

incluziune, la reuşita şcolară a unui elev cu dizabilităţi, cu o anumită dificultate (tulburare) 

de învăţare ori a unui elev supradotat. 
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     Aplicaţie 

Identificaţi 3 modalităţi de aranjare a mobilierului care să faciliteze comunicarea la nivelul 

clasei de elevi. 

Identificaţi 3 modalităţi concrete de management al comportamentului la nivelul clasei 

incluzive. 

 

  Reflecţie 

Există vreun grup de copii sau tip de elevi care ar putea crede că “nu constituie o 

prioritate” în clasa  dvs.? Care sunt paşii pe care îi puteţi parcurge pentru a-i asigura pe 

aceşti elevi că şcoala dvs. consideră educaţia lor la fel de importantă ca şi a celorlalţi? 

 

    

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre managementul clasei incluzive, vă 

recomandăm să răsfoiţi cărţile ”Managementul clasei. Un pas mai departe...Învăţarea bazată 

pe proiect”,  scrisă de Mihaela Ionescu şi Managementul clasei. Învăţare prin cooperare – 

ghid pentru profesori  a Cătălinei Ulrich.  De asemenea, vă recomandăm să citiți și modulele 

Comunicarea educațională, Evaluarea formativă în contextul învățării și Strategii didactice în 

viziune transdisciplinară elaborate în cadrul aceluiași proiect. 

 

Exerciţiu creativ 

Realizați o listă a indicatorilor unei clase incluzive. 

 

 

 

 

  Extindere                  
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3. STRATEGII DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE RISC 

 

3.1. Strategii de identificare/schimbare a atitudinilor şi sentimentelor negative 

 

 

 

 

 

Dragi profesori, încercaţi să-i învăţaţi pe elevii dvs. această poezioară. Va fi una 

dintre cele mai folositoare lecţii pentru viaţă pe care o puteţi da! 

„Nu are rost să te vorbeşti de rău 

Ceilalţi o vor face în locul tău, 

Nu are rost să-ţi plângi de milă 

Pentru că astfel îţi va fi şi mai greu, 

E inutil să îi acuzi pe alţii pentru neîmplinirile tale 

Când tu eşti responsabil de vorbele şi de faptele tale. 

 

Învaţă să te iubeşti, 

Să-ţi recunoşti calităţile 

Descoperă-ţi capacităţile  

Îndrăzneşte să ceri sau să refuzi. 

Să-ţi fii bun prieten ţie 

Astfel îmi vei fi şi mie.” 

( Geerlandt K., Salomė J.,2007)  

 

 

 

 

 

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.  

  Provocare 

 Repere teoretice 
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I. Strategii de identificare a atitudinilor şi sentimentelor negative 

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 câteva astfel de strategii 1 

Clarificarea şi reflectarea sentimentelor elevului 

  Reflectarea sentimentelor elevului este o tehnică foarte utilă atunci când sentimentele 

sunt prea puternice şi au nevoie de clarificare sau când 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” 

Utilizând 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 

întâmplat mie asta…. cred că aş fi reacţionat astfel….”. Demonstrând cum ar reacţiona o 

altă persoană în aceeaşi situaţie, puteţi provoca sentimente adecvate la elevul dvs.  

 

Strategia cercurilor concentrice  

Este o strategie utilă în cazul elevilor care au probleme în dezvăluirea sentimentelor.  

Veţi începe prin a desena cinci cercuri concentrice, notate dinspre interior spre exterior 

cu litere de la A la E (precum cele de mai jos) 

 

                                                            

1 Gh. Tomşa:  Consilierea şi orientarea în şcoală, 1999 

Cercul A- Reprezintă teritoriul privat,sentimente şi gânduri pe care 

individul nu le împărtăşeşte cu nimeni. Cercul B – Conţine informaţii 

pe care elevul le împărtăşeşte numai prietenilor apropiaţi şi familiei. 

Cercul C – Conţine gânduri şi sentimente împărtăşite numai 

prietenilor buni. 

Cercul D - Conţine gânduri şi sentimente dezvăluite colegilor de 

clasă, vecinilor, diverselor persoane. Cercul E – conţine acele fapte, 

evenimente, date despre elev pe care le poate descoperi oricine. 
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După ce îi veţi explica că materialul din cercul A conţine, de regulă, probleme ce ţin 

de sex, vinovăţie, minciună, bani etc. veţi preciza elevului că aceste probleme sunt, mai mult 

sau mai puţin, aceleaşi pentru orice persoană. Generalizând, elevul va înţelege că nu doar 

el are asemenea probleme şi va deveni mai puţin reticent în dezvăluiri. 

 

Căutarea gândurilor ascunse şi neexprimate 

Elevii cu stimă de sine scăzută au dificultăţi în a-şi exprima gândurile, 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 întâmpla 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 atât de 

îngrozitor?”.În acest fel se poate ajunge la exprimarea şi clarificarea gândurilor 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 considerând că nu va fi în stare să le ducă până 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 când 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 

gânduri, 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 atât de mult”. În această 

situaţie, o strategie eficientă ar fi aceea de dialogare şi inversare a rolurilor, mai bine spus îl 
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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 întâi 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, intrând în dialog cu partea cealaltă. Dialogul dintre 

cele două părţi are loc la timpul prezent şi se încheie atunci când una din părţi câştigă.  

Aceeaşi strategie poate fi utilizată şi atunci când 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 când 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 gândurile, atitudinile, 

convingerile noastre influenţează modul în care ne comportăm şi emoţiile pe care le 

trăim.  

De exemplu, dacă elevul se gândeşte că nu va reuşi la examen, acest gând 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, gândurile 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 gândire. Dintre acestea 

enumerăm: 

• suprageneralizarea: se fac generalizări pe baza unui eveniment singular de ex., 

dacă un coleg se poartă urât, 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”; 



 

42

 

• gândirea 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.”  

• saltul la concluzii: elevul ajunge direct la o concluzie negativă chiar şi atunci 

când 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 logaritmii”; 

• 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, conducând la descurajare şi neîncredere din 

partea elevului, de ex., .:Trebuie să fii cel mai bun ! 

Ajutaţi elevul să înţeleagă faptul că gândurile noastre nu sunt decât interpretări ale 

realităţii (iar unele dintre aceste interpretări sunt negative şi neconstructive), că emoţiile 

noastre sunt strâns legate de gândurile şi interpretările noastre.  Astfel elevul va înţelege 

că îşi poate schimba sau controla, cel puţin parţial, emoţiile şi comportamentele prin 

modificarea gândurilor şi interpretărilor negative. 

 

   Reflecţie 

” O bună educație cere ca educatorul să inspire elevilor stimă și respect și nu se poate 

ajunge la aceasta prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine” 

Samuel Smiles 

  

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., „Gândeşte-te la o situaţie recentă în care te-ai simţit bine la tine în clasă. Încearcă s-o 

recreezi în plan mintal. Ce condiţii au produs-o? Ce condiţii au menţinut-o? Cine era în 
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clasă? Ce s-a întâmplat atunci? Petrece câteva minute zilnic în această săptămână, 

imaginându-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.    

 Aplicaţie 

Încercaţi să vă gândiţi la stare pe care v-o doriţi cel mai mult în acest moment, de ex: 

„Să fiu sănătos”; „Să fiu liniştit sufleteşte” etc. Alcătuiţi o listă cu activităţi pe care le puteţi 

desfăşura pentru a vă apropia de starea pe care v-o doriţi. Realizați acest lucru și 

împreună cu elevii dumneavoastră. 

 

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?” 

 

 

    

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre strategiile de identificare/schimbare a 

atitudinilor şi sentimentelor negative, vă recomandăm să răsfoiţi cartea ”Consilierea şi 

orientarea în şcoală” (1999) a profesorului Gheorghe Tomşa. 

 Informaţii utile veţi găsi şi în „Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici” (2007) scrisă 

de Geerlandt K. şi Salomė J., dar şi în cartea profesorului Petru Lisievici „Teoria şi practica 

consilierii”(1998) și în modulul Dezvoltare personală și profesională elaborat în cadrul 

aceluiași proiect. 

 Extindere                   
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Exerciţiu creativ 

Alcătuiţi o metaforă (poveste) care să vizeze schimbarea atitudinii unui elev care nu 

are încredere în el. 

 

 

 

3.2. Strategii de identificare/schimbare a comportamentelor indezirabile sau 

inadecvate 

 

 

 

 

 

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).  

   Jurnal de curs  

Ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Ce aplic 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  Provocare 



 
 

45 

 

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 

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 învăţ să dăruiască 

Crede că poate face ce vrea Îi explic limitele libertăţii sale 

 

 

 

 

 

 

Identificarea gândurilor, 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.  

  Repere teoretice 
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  Reflecţie 

„Când plouă în suflet, nu-i niciodată senin afară, iar când e senin în suflet, nu 

plouă niciodată afară”. Proverb românesc.  

 

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 solicitând 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 făcând lucrurile respective. Puneţi-l să 

descrie cum se simte şi ce comportamente şi-a imaginat.  

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 înţelege impactul acestora 

asupra altor persoane, puneţi-l să numere de câte ori se angajează într-un astfel de 

comportament pe o perioadă de timp ( ex. o oră, o zi, o săptămână, 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 cerând 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 câteva principii şi tehnici de lucru ce se 

pot aplica unor varietăţi de comportamente neadecvate.  
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a. Principiul întăririi  

Se referă la utilizarea stimulilor externi în aşa fel încât 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 înlăturarea unor comportamente indezirabile şi înlocuirea lor 

cu comportamente dezirabile.   

 

II. 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 întărirea 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 când acesta se comporta necorespunzător şi acordarea  

atenţie doar când 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.  
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   Aplicaţie 

Întocmiţi un plan de stingere a comportamentelor nedorite bazat pe principiul întăririi. 

 

2. Întărirea prin feedback sau consecinţe naturale 

Ori de câte 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 însoţite de zâmbete, 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 

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 discernământ. 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 când se utilizează drept întărire lauda, elevii 

au tendinţa de a deveni mai sugestibili, de a gândi mai puţin cu propriul cap. 

Cele mai simple şi mai eficiente sunt recompensele naturale (laude, aprobări sau 

dezaprobări, interes, zâmbete, semne de amiciţie etc.)  
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   Aplicaţie 

Identificaţi câteva reguli, prin respectarea cărora lauda poate deveni o recompensă 

naturală eficientă. 

 

Când utilizaţi lauda sau încurajarea este bine să ţineţi cont că între cele două există 

câteva diferenţe fundamentale. Când lăudaţi, elevul poate înţelege că este valoros numai 

când 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 rămâne 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. 

      Aplicaţie 

În următoarele situaţii este nevoie de o atitudine de încurajare. Gândiţi-vă ce aţi face sau ce aţi 

spune în aceste împrejurări: 

Elevul se plânge că problemele la fizică sunt prea dificile. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Elevul modest îmbrăcat încearcă să se distanţeze de grupul de colegi aroganţi, cu haine de firmă, 

dar aceştia îl iau mereu peste picior. 

……………………………………………………………………………………………………..... 

În mod surprinzător, elevul a învăţat foarte bine pentru astăzi. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Elevul dumneavoastră este foarte îngrijorat că nu se va descurca la examenele care îl aşteptă. 

………………………………………………………………………………………………………Elevii 

dumneavoastră au pierdut concursul de cultură generală organizat între clase. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Unul dintre elevii dumneavoastră cei mai buni tocmai s-a întors de la olimpiadă unde, deşi s-a 

pregătit intens, a ieşit printre ultimii. 

……………………………………………………………………………………………………... 
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b. Controlul mediului  

Această tehnică o puteţi utiliza atunci când elevul a învăţat deja un comportament şi 

doriţi favorizarea apariţiei lui. Mediul este un determinant puternic al acţiunii umane având 

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 cât mai bine situaţia din acel mediu; 

4. Recompensaţi apariţia comportamentului dorit. 

Cunoscând caracteristicile mediului vom putea contracara influenţele comportamentale 

negative ce pot veni din această direcţie.  

 Aplicaţie 

Formaţi  o echipă cu colegul de lângă dvs. Alegeţi un comportament şi identificaţi 

împreună paşii aplicării metodei de control al mediului, necesari pentru schimbarea acelui 

comportament. 

 

Când 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/profesorul 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 responsabilităţii, a capacităţii de a lua decizii potrivite şi a fi cooperanţi. De 
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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/diriginte 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 îl 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:  

• Atât dvs., cât 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 atât 

dvs., câ şi elevul să alegeţi singuri ceea ce sunteţi dispuşi să faceţi. Atunci când 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 cât timp este valabil şi 

când 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 când au dificultăţi de a ajunge la un consens. 
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 Aplicaţie 

Întocmiţi un model de contract comportamental pe care să-l utilizaţi atunci când veţi 

avea nevoie. 

 

Modele foarte bune de contract comportamental şi alte sugestii practice găsiţi în 

cartea „Adolescenţii scăpaţi de sub control” a lui Scott P. Sells apărută la Editura Humanitas 

în 2006. 

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 când aplicaţi extincţia; 

• nu vă lăsaţi păgubaşi decât dacă observaţi o schimbare în bine; 

• utilizaţi în paralel şi  tehnicile pentru învăţarea şi menţinerea 

comportamentului adecvat (dintre cele prezentate anterior). 

 Aplicaţie 

Alegeţi un comportament al elevului pe care aţi vrea să-l manifeste mai des şi 

identificaţi fiecare pas necesar, după recomandările privind consolidarea unui comportament 
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4. Tehnica rezolvării de probleme şi antrenamentul asertiv 

 

a) Tehnica rezolvării de probleme 

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 însemnă  a-ţi şti drepturile şi a ţi le cere, respectând 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 câştigăm 

respectul celor din jur; 

• să ne exprimăm emoţiile şi gândurilor 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 stânjeniţi 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, respectându-le drepturile.  

Asertivitatea este o alternativă la: 

-  agresivitate (cea care duce la apărarea propriilor drepturi fără a ţine cont de 

drepturile celorlalţi, considerând că drepturile tale sunt mai importante decât 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 implicând anumite aspecte specifice.  
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 Aplicaţie 

Profesorul de matematică are prostul obicei de-a începe ora cu discuţii inutile despre 

probleme personale (atât ale elevilor, cât şi ale sale), despre emisiunile TV din seara 

precedentă sau cu tot felul de bancuri, condensând predarea materiei şi evaluarea în 

ultimele 15-20 min. Deşi se simt foarte frustraţi, elevilor le este jenă să-i atragă atenţia 

profesorului asupra faptului că au dreptul să înveţe cât mai mult din această disciplină. Unii 

nu fac acest lucru din teama de a nu fi luaţi la ochi şi apoi sancţionaţi la notă. Alţii pentru 

că nu au chef de învăţat şi le convine acest mod de desfăşurare a orelor. Toţi sunt însă 

conştienţi că în acest fel pierd foarte mult din disciplină, iar la examenul final vor avea 

lacune. Comportamentul adoptat în acest caz de elevi este unul de tip pasiv. Ce 

răspunsuri de tip asertiv credeţi că ar putea avea elevii la comportamentul profesorului? 

 

În cadrul acestei etape vor fi identificate şi situaţiile în care au ridicat tonul, s-au 

comportat agresiv fără să ţină seama de drepturile celorlalţi.  

   Aplicaţie 

Lui Ionel îi place foarte mult psihologia, doar că această disciplină este predată de o 

profesoară tânără şi lipsită de experienţă, care nu ştie să se impună în faţa clasei. Acesta 

încercă să prezinte informaţia cât mai atractiv, făcând elevii din primele bănci să devină 

numai ochi şi urechi. Problema este că elevii din ultimele bănci vorbesc şi râd atât de tare, 

încât 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, cerându-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? 

 

A fi asertiv nu înseamnă însă a fi revendicativ sau a avea un comportament autoritar. 

Învăţaţii pe elevii dvs. să țină cont şi de regulile de conduită ale Codului bunelor maniere în 

relaţiile interpersonale. Iată câteva reguli din „arta comunicării eficiente” pe care le puteţi 

transmite elevilor: 
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• Să nu agresăm sau să nu ne enervăm interlocutorul prin prea puternica noastră 

personalitate, bazându-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 gândim la ale noastre. Să învăţăm să-i auzim pe 

ceilalţi când 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 când întâlnim 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 plângi 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. 

• Bârfa este un joc foarte periculos, căci informaţia ajunge mai devreme sau mai târziu 

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, alimentând bârfa. 

Prietenii o vor afla de la altcineva, iar dacă nu, cu atât mai bine! Faceţi-vă un principiu 

din a nu învenina viaţa celor din jur transmiţându-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-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, atât la adresa 

celor prezenţi, cât şi a celor absenţi, nu demonstrează că eşti spiritual, ci prost crescut!  

• A nu-ţi privi interlocutorul în ochi în timp ce vorbeşti cu el trece drept lipsă de respect. 

Oricât de serioasă ar fi o discuţie, trebuie să-i acordăm interlocutorului un surâs amical.  

• E de preferat să nu râdem când cineva face o mică gafă, deoarece nici noi nu 

suntem scutiţi de asemenea încurcături  
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Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre strategiile de identificare/schimbare 

comportamentelor indezirabile sau inadecvate  vă recomandăm să răsfoiţi cărţile: „Consiliere 

şi Orientare” scrisă de Adriana Băban, Domnica Petrovai, şi Gabriela Lemeni, G. în 2002, 

„Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să răneşti”, scrisă de Adina Botiş şi Anca 

Tărău  în 2004, „Copilul hiperactiv şi încăpăţânat” scrisă de M. Döpfner, S.Schürmann şi G. 

Lehmkuhl  în 2004 şi „Ştiinţa rezolvării conflictelor” scrisă de H. Cornelius şi S. Faire în 

1996. 

  

 Exerciţiu creativ 

Completaţi, cum credeţi dumneavoastră că este mai potrivit, următoarea afirmație: 

„O bună educaţie cere………………………………………………………………........................ 

 

 

   Jurnal de curs  

Ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Ce aplic 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

 Extindere                  
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3.3. Strategii de prevenirea eşecului/abandonului şcolar 

 

 

 

 

 

 „Şcoala are rostul să te ridice undeva de unde să-ţi fie ruşine să mai cobori”  Paul 

Louis Lampert, jurnalist român de origine alsaciană.  

 

 

 

 

 

Succesul şcolar, prin performanţele învăţării, valorifică la maximum capacităţile şi 

disponibilităţile biopsihice ale individului. Insuccesul şcolar, cu forma sa gravă de eşec 

şcolar, înseamnă nereuşită, înfrângere sub povara propriei neputinţe sau a greutăţilor 

exterioare, următorul pas (ca mecanism de apărare a eului) fiind abandonul şcolar.  

Un eşec şcolar cronicizat este periculos, deoarece el determină efecte negative atât 

în plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului, care-şi va 

pierde tot mai mult încrederea în sine şi în forţele proprii, cât şi în plan social.  

Un eşec şcolar permanentizat induce o marginalizare socială a elevului, care nu mai 

are acces la o calificare profesională autentică, la exercitarea unor roluri sociale apreciate şi 

recunoscute ca fiind valorizante pentru personalitate.  

Veţi şti că elevii dvs. se îndreaptă cu paşi repezi către o situaţie de eşec şcolar, 

atunci când veţi observa că există: 

• absenteism ; 

• decalaj între potenţialul personal şi rezultate;  

• incapacitatea de a atinge obiectivele pedagogice;  

• rezultate foarte slabe, eşec la examene;;  

• inadaptarea la cerinţele şcolii etc.  

Specialiştii vorbesc despre două tipuri de eşec şcolar:  

 un eşec şcolar de tip cognitiv, care se referă la nerealizare de către elevii în cauză a 

obiectivelor pedagogice, fiind tipul de eşec ce provoacă corigenţe, repetenţie, rezultate 

slabe la examene;  

  Provocare 

 Repere teoretice 
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 un eşec şcolar de tip necogniliv, care se referă la inadaptarea elevului la exigenţele 

ambianţei şcolare. Acest tip de eşec vizează inadaptarea la rigorile vieţii de elev, la 

reguli şi norme de funcţionare corespunzătoare fiecărei şcoli. 

Lipsa de adaptare a elevului la exigenţele şcolii poate provoca două tipuri de reacţii:  

• reacţie contestatară, elevul angajându-se în conduite ofensive faţă de 

reprezentanţii sau de simbolurile şcolii,  

• reacţie evazionistă, concretizată prin lipsa de participare, fuga de la şcoală, 

consumul de substanţe psihoactive, sfârşind până la urmă prin abandonarea 

definitivă a şcolii.  

Eşecul şcolar are un pronunţat caracter individual, depinzând nu numai de factori obiectivi 

exteriori, ci si de modul particular în care elevul se percepe şi îşi evaluează rezultatele. 

Același rezultat obţinut de doi elevi poate fi considerat de către unii din aceștia ca un 

succes, iar de celalalt ca un eşec.  

De acea, dvs. ca profesori, trebuie să vă cunoaşteţi foarte bine elevul şi să aflaţi:  

 Care este sensul pe care acesta îl dă cunoaşterii şi reuşitei şcolare;  

 Care este nivelul de aspiraţii şi de expectanţe în raport cu sine;  

 Cât de interesat este de viitoarea sa formare profesională;  

 Care sunt criteriile pe care le foloseşte în aprecierea rezultatelor sale şcolare. 

Activitatea dvs. ca profesori trebuie să se axeze în primul rând pe prevenirea eşecului 

şcolar deoarece înlăturarea eşecului şcolar este o activitate mult mai dificilă şi constă în 

elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor aflaţi în această 

situaţie.  

 Tratarea diferenţiată şi individualizată necesită o foarte bună cunoaştere a 

particularităţilor psihologice ale elevilor pentru a putea identifica variaţiile de ritm intelectual 

şi stilul de lucru, rezistenţa la efort, nevoile cognitive şi a întreprinde acţiuni de organizare 

diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupuri de elevi, în care să primeze 

sarcinile individuale de învăţare.  

Dumneavoastră, cadrele didactice, sunteţi cele care aveţi efect asupra dificultăţilor 

elevilor, fie că sunt de învăţare, comportamentale sau emoţionale. Sub influenţa practicilor 

dvs. educaţionale se pot dezvolta/amplifica problemelor de învăţare şi comportament ale 

elevilor  sau, dimpotrivă, pot fi prevenite şi remediate.  

Cele mai eficiente măsuri în asigurarea unei învăţări de calitate şi succes şcolar pentru 

toţi elevii sunt cele care previn comportamentul perturbator al elevilor în clasă (multe dintre 

ele descrise în capitolele anterioare).  
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Dumneavoastră trebuie să vă implicaţi profund  în susţinerea şi ajutarea elevilor cu eşec 

şcolar sau rămânere în urmă la învăţătură. Şi nu uitaţi un lucru: esenţial în succesul relaţiei 

de întrajutorare este depistarea precoce a dificultăţilor sau lacunelor.  

Pentru a descoperi rapid elevii aflaţi în dificultate şi implicit pe cei care au cea mai mare 

nevoie de sprijinul dvs. trebuie să fiţi atenţi la: 

a) poziţia corporală din timpul orei: pare contractat, ameninţat, dă impresia că este 

neajutorat, lipsit de forţă sau, dimpotrivă, este excesiv de agitat; 

b) comportamentul cel mai frecvent în clasă: nu ia notiţe, dă impresia de izolare faţă de 

colectiv, este rezervat sau ostil faţă de profesori, pare să-i lipsească vocabularul, renunţă 

uşor, este inhibat;  

c) comportamentul în pauze: este izolat, apatic, îngrijorat, indiferent la activităţile 

colegilor sau, dimpotrivă, este agresiv cu ceilalţi;  

d) comportamentul elevului acasă: nu-şi face temele, dezinformează părinţii în legătură 

cu notele, cu sarcinile şcolare, cu întâlnirile cu părinţii etc.; 

e) expresia grafică: scrisul său este greu lizibil, cu greşeli de ortografie şi gramaticale; 

f) dificultăţile la lectură: indiferent de disciplină elevul citeşte cu dificultate, descifrează, 

înţelege greu în timp ce citeşte;  

g) dificultăţile de calcul, dificultăţile în înţelegerea enunţurilor; 

h) dificultăţile de concepere şi redactare: dificultăţi în a rezuma ideile, în a sesiza 

aspectele principale şi subordonate, în a stabili relaţii cu lecţiile precedente, în ordonarea 

ideilor.   

 

   Reflecţie 

Aţi observat la elevii dumneavoastră unu sau mai multe semne dintre cele 

enumerate mai sus? 

 

Vă propunem câteva strategii de prevenire a eşecului/abandonului şcolar uşor de utilizat 

de către orice cadru didactic: 

• Creaţi situaţii de succes pentru elevii cu dificultăţi şcolare. Succesul şi recompensele 

cresc încrederea în sine şi în capacităţile proprii, dezvoltă iniţiativele. 

• Dozaţi sarcinile propuse elevilor în funcţie de capacităţile lor, pentru a fi abordate fără 

teamă şi cu şanse de reuşită pentru elevi.  
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• Utilizaţi pozitiv efectul Pygmalion (profeţia autorealizatoare). Profeţia autorealizatoare 

reprezintă  efectul pe care profesorii îl au asupra elevilor atunci când proiectează 

asupra acestora o anumită imagine şi îşi reglează aşteptările conform cu aceasta, 

indiferent de situaţia “reală”. În consecinţă, elevii îşi ajustează performanţele în 

funcţie de aşteptările profesorilor lor, pe de-o parte, iar pe de altă parte, profesorii 

tind să observe performanţele exclusiv în funcţie de aşteptările pe care le au de la 

aceşti elevi. Puterea nebănuită a profeţiilor, demonstrată printr-un faimos experiment 

realizat într-o şcoala elementară, o puteţi afla dacă veţi introduce în orice motor de 

căutare pe internet, numele profesorului Robert Rosenthal  

• Oferiţi copiilor un control sporit asupra învăţării.  Utilizaţi metodologiile de predare – 

învăţare centrată pe elev, îmbunătăţind astfel experienţele de învăţare ale elevilor, 

prin implicarea lor activă în procesul de învăţare, prin asumarea responsabilităţii cu 

privire la: ceea ce se învaţă, modul cum se învaţă şi de ce, momentul când se învaţă. 

Recomandarea pentru trecerea responsabilităţii de la profesor la elev este 

răspândită în pedagogia contemporană. 

• Creşteţi  motivaţia elevilor prin angajarea activă în învăţare a tuturor elevilor.  Pentru 

a fi motivaţi să înveţe, toţi elevii trebuie implicaţi şi angajaţi în desfăşurarea lecţiilor 

din clasă. Nu lăsaţi nici un elev într-o poziţie de aşteptare pasivă (de spectatori) în 

clasă.  

 Aplicaţie 

Identificaţi răspunsul corect: 

Profesorii care îşi bazează predarea excesiv pe expunere: 

a. Percep elevii ca pe nişte fiinţe dependente de ştiinţa lor, lipsite de iniţiativă şi care 

aşteptă totul de la adult; 

b. Favorizează maturizarea gândirii elevilor; 

c. Invită elevii la autoexprimare, la comunicare în general. 
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Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre strategiile de prevenirea eşecului/abandonului 

şcolar, vă recomandăm să răsfoiţi cartea Devianţa şcolară. Ghid de intervenţie în cazul 

problemelor de comportament ale elevilor scrisă de Cristina Neamţu în 2003.  

Informaţii utile despre învăţarea centrată pe elev găsiţi pe paginile web:   

http://www.isjcj.ro/crei/crei/pdfeuri/formare/ghiduri%20tvet/Invatarea%20centrata%20pe%20

elev_rom.pdf 

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/60532_invatarea-centrata-pe-elev 

și în modulul Strategii didactice în viziune transdisciplinară elaborat în acdrul aceluiași 

proiect 

 Exerciţiu creativ 

Vă rugăm să vă gândiţi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jurnal de curs  

Ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Ce aplic 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  Extindere                 



 

62

 

3.4. Strategii de promovare a unui stil de viaţă sănătos 

 

 

 

 

 

Credeţi că puteţi da drept exemplu elevilor propriul dumneavoastră  stil de viaţă sănătos? 

 

 

 

 

 

Stilul de viaţă se referă la toate deciziile (bune sau rele), precum şi la toate acţiunile 

voluntare ce au influenţă asupra stării de sănătate.  

Astăzi este îndeajuns să deschidem doar televizorul sau o revistă pentru a fi 

bombardaţi cu informaţii privind stilul de viaţă sănătos pe care ar trebui să-l avem nu doar 

noi, dar să-l formăm şi la copiii noştri. Este clar ca avem o problemă la acest capitol, dacă se 

discută atât de mult despre el! Specialiştii spun că pentru a ne menţine starea de sănătate şi 

pentru a preveni îmbolnăvirile trebuie să renunţăm la comportamentele de risc pentru 

sănătate.   

 

   Reflecţie 

Care dintre comportamentele dvs. obişnuite credeţi că au un risc crescut pentru 

propria sănătate?  Dar dintre comportamentele elevilor dvs., care credeţi că sunt cele 

care au un risc crescut pentru sănătatea lor? 

 

Specialiştii ne recomandă un set de comportamente protectoare pentru sănătate: 

• să respectăm programul de somn (minim 7 ore); 

• să nu sărim peste micul dejun; 

• să ne controlăm greutatea şi s-o păstrăm în limite normale; 

• să evităm fumatul, chiar şi pe cel pasiv; 

• să consumăm alcool ocazional; 

  Provocare 

 Repere teoretice 
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• să evităm consumul excesiv de dulciuri, sare, grăsimi animale; 

• să facem cât mai multă mişcare.  

 Aplicaţie 

Identificați comportamentele prin care vă riscați propria sănătate și concepeţi un 

program de viaţă sănătos pentru dvs. Prezentaţi acest program ca exemplu pentru elevi, 

după care ajutați elevii să-şi întocmească propriul program de viaţă sănătos.  

 

Formarea unui stil de viaţă sănătos 

          Este destul de dificil să formezi un stil de viaţă sănătos la adolescenţi (persoane aflate 

în postura de a-şi manageria singure stilul de viaţă), mai ales atunci când comportamentele 

de risc adoptate de aceştia au anumite funcţii. De exemplu: 

- consumul de droguri - exprimă opoziţia faţă de autoritatea adultului şi normele 

convenţionale ale societăţii, dar are şi funcţie de recreere, amuzament, experienţă 

inedită etc.; 

- fumatul –este o modalitate de a se identifica cu grupul şi de a fi acceptat de grup; 

- consumul de alcool – un semn de maturitate prin adoptarea unor comportamente 

adulte. 

 Formarea unui stil de viaţă sănătos va debuta cu o evaluare a două componente: 

1. percepţia ameninţării bolii sau a comportamentului de risc; 

2. costurile şi beneficiile comportamentului. 

Modul în care tânărul percepe ameninţarea este influenţat de informaţiile pe care tânărul 

le are despre acel comportament sau boală. Percepţia ameninţării este dată de valorile 

generale despre sănătate, convingerile privind vulnerabilitatea la boală, convingerile despre 

consecinţele bolilor.  

După cum bine ştim, nici unul dintre aceşti factori nu sunt luaţi în serios de către elevii 

noştri, aflaţi la vârsta la care cred că lor nu li se poate întâmpla nimic. Numai altora li se 

întâmplă! Nouă, educatorilor, ne revine sarcina de a-i aduce cu picioarele pe pământ şi a-i 

învăţa să aibă grijă de ei şi de bunul lor cel mai de preţ: sănătatea.  

Ar fi binevenit să includem în strategiile noastre de formare a unui stil de viaţă sănătos şi 

de  prevenire/combatere a comportamentelor de risc şi programe de voluntariat în spitale, 

centre de sănătate pentru copii, locuri unde elevii pot intra în contact cu persoane bolnave, 
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apropiate de vârsta lor (ex. diabetici, dependenţi de droguri, persoane care au probleme cu 

alcoolul etc.) şi care au avut de suferit de pe urma modului de viaţă pe care l-au dus. 

 

 Aplicaţie 

Proiectaţi o activitate de prevenirea comportamentelor de risc pentru elevii dvs.  

 

   Reflecţie 

Mâncătorul de curmale 

          O femeie veni cu băieţelul ei la înţeleptul Ali (ginerele Profetului Mahomed) şi spuse: 

"Fiul meu suferă de o problemă serioasă. Mănâncă curmale de dimineaţă până seara. 

Dacă nu-i dau deloc curmale, ţipă de-şi scuipă plămânii. 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 mâine 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 mână şi zise: "Fiule, 

gândeşte-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." 

(Povești orientale - Nossrat Peseschkian)  
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Dacă doriţi să vă inspiraţi cu privire la activităţi practice de prevenire a consumului de 

droguri veţi găsi pe internet „BARBACANA” un ghid metodologic foarte util în acest sens, 

editat de Instituto de Investigación de Drogodependencias de la Universitatea Miguel 

Hernández – Spania şi  tradus din limba spaniolă de José A. García Rodríguez şi Carmen 

López Sánchez 

 

 Exerciţiu creativ 

Încercaţi să creaţi o poveste / o metaforă  pentru elevii dvs., care să aibă drept subiect 

modul în care ne afectează curiozitatea.  

 

 

 

   Jurnal de curs  
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4. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢĂRII 

 

4.1. Managementul informaţiilor 

 

 

 

 

 

Carl Rogers  spunea că omul este mai mult decât un mecanism psihofiziologic, este o 

fiinţă capabilă de o evoluţie proprie, de realizări, de cunoaştere. Subliniem acest lucru 

deoarece după o observaţie realizată în instituţiile de învăţământ de toate nivelurile, Rogers 

a evidenţiat comportamentele profesorilor din sistemul actual educativ, comportamente ce 

au la bază şase idei dominante: 

1. Profesorii nu se bazează pe voinţa elevilor privind învăţarea. Atitudinea profesorilor faţă 

de elevi este mai mult suspicioasă şi bazată pe neîncredere privind aspiraţiile şi 

obiectivele lor. 

2. Predarea presupune învăţare. Aceasta presupunere este evidentă în orice curriculum 

şcolar în care sunt indicate tematicile de predare şi ce tipuri de activităţi trebuie să 

acopere ele. 

3. Scopul educaţiei este de a aduna, una peste alta, cunoştinţe empirice. 

4. Adevărul este cunoscut. In timpul activităţii didactice elevilor practic li se impune un 

material care presupune pentru toată lumea un adevăr absolut, incontestabil. Elevului nu 

i se dă de înţeles că ceea ce el învaţă este doar cea mai bună ipoteză pusă la punct. 

5. Cetăţenii „constructivi şi creativi” se dezvoltă dintr-un mod de învăţare pasiv! 

6. Scopul final al educării este pregătirea pentru evaluare. Nu există scopuri de învăţare 

intrinseci din momentul în care scopul final al învăţării este o evaluare a cunoștinţelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Provocare 
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Principalele etape parcurse de individ atunci când învaţă sunt : achiziţie, interiorizare, 

modificare, aplicare.  

Achiziţia presupune contactul cu informaţiile, cunoştinţele noi, urmată de o prelucrare 

a acestora pentru a se realiza o bună înţelegere. 

Interiorizarea  vizează integrarea noilor cunoştinţe într-un sistem personal, coerent, 

care se construieşte pe baza experienţelor anterioare. 

Modificarea presupune acţiune din perspectiva noilor achiziţii, care dobândite şi 

operaţionalizate pot fi aplicate în practică. Astfel, individul devine conştient de faptul că a 

acumulat ceva în plus şi de faptul că ceea ce a acumulat reprezintă ceva util. 

Aplicarea reprezintă concretizarea acestor modificări în abilităţi şi comportamente. 

Acest nivel de aplicare a celor acumulate reprezintă o confirmare a realizării unei învăţări 

eficiente. 

În acest capitol ne vom ocupa de prezentarea câtorva modalităţi de achiziţie corectă 

a informaţiilor pentru a asigura eficienţa celorlalte faze ale învăţării. 

Sursele de învăţare sunt diverse. Cu cât învăţăm elevii să utilizeze mai multe, cu atât 

învăţarea lor va deveni mai complexă. Utilizarea surselor de învăţare pentru o achiziţie 

eficientă a informaţiilor se realizează prin: 

a. Documentare  

Documentarea este o activitate care se desfăşoară cu un scop precis: aflarea de 

informaţii despre un subiect anume şi reprezintă studierea informaţiilor provenind din cărţi, 

reviste de specialitate, mass-media, internet şi softuri educaţionale.  

Documentarea se poate realiza în sens diacronic, adică urmărim ce se ştie despre 

un anumit subiect în ordine cronologică sau sincronic, urmărim mai multe perspective 

contemporane. Este important să-i învăţăm pe elevi să-şi stabilească un scop clar al căutării 

informaţiilor, reducând astfel investiţia de timp şi efort necesară acestei activităţi. 

b. Internet 

Internetul este sursă de informaţii care câştigă teren constant. Pentru accesarea 

informaţiilor de pe internet puteţi utiliza un motor de căutare, o bază de date, un director 

specializat.  

Motoarele de căutare sunt uşor de utilizat şi oferă acces la o informaţie bogată. Câteva 

astfel de motoare de căutare sunt: Google, Altavista, Yahoo, AllTheWeb.  

 Repere teoretice 
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  Aplicaţie  

Încercaţi să căutaţi o informaţie oarecare pe internet utilizând cel puţin trei motoare de 

căutare diferite. Analizaţi rezultatele obţinute.  

 

Specialiştii recomandă ca atunci când aveţi nevoie de o informaţie, să utilizaţi cel puţin 2-

3 motoare de căutare, nu doar arhicunoscutul Google. Veţi fi uimiţi să constataţi câte 

informaţii noi veţi obţine cu motoare de căutare diferite.  

Grupurile de discuţii reprezintă spaţii virtuale de întâlniri şi dezbateri pe teme de interes 

comun. Pentru a participa la astfel de discuţii este necesară înscrierea în grupul respectiv. În 

afara conversaţiilor tematice, pe grupuri se găsesc şi fişiere cu informaţii utile pentru 

membri: articole, chestionare, sinteze etc. Dezbaterile din cadrul grupurilor de discuţii sunt 

conduse de un moderator sau rolul de iniţiator şi conducător al discuţiei este îndeplinit 

alternativ de către membrii grupului. 

c. Investigaţie 

Se investighează mai întâi sursele: 

• Profesorii şi experţii reprezintă o sursă de informaţii competente şi specializate.  

• Colegii reprezintă o sursă de informare deoarece modul diferit de a prelucra 

informaţia, preferinţele şi interesele diferite, experienţa anterioară generează 

achiziţionarea unui bagaj de cunoştinţe diferit. 

• Comunitatea constituie o sursă bogată de informaţii. Bibliotecile, centrele de resurse 

multimedia, arhivele, serviciile cu publicul ale diferitelor instituţii şi organizaţii, 

pliantele de prezentare pun la dispoziţia celor interesaţi o gamă largă de date. 

Proiectele de investigaţie 

Obţinerea informaţiilor de la astfel de surse se realizează prin derularea unor proiecte de 

investigaţie. Un astfel de proiect se derulează parcurgând etape precum: 

• delimitarea temei de interes; 

• formularea de întrebări despre domeniul de interes, stabilirea unor obiective în 

informare; 

• identificarea exactă a surselor de informare; 

• realizarea unui plan al investigaţiei; 

• discuţii cu persoanele implicate şi înregistrarea acestor discuţii; 

• analiza şi prelucrarea informaţiilor. 
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d. Experimentare 

Experimentarea înseamnă a-i ajuta pe elevii dvs. să înveţe prin testare, exersare, 

aplicare, observare. De exemplu, experimentul lui Jane Elliott, realizat pentru prima oară în 

1968 cu elevii clasei a III-a, care a demonstrat cum aspecte nesemnificative ale fiinţei 

umane pot fi percepute ca fiind cardinale în aprecierea semenilor. 

  Aplicaţie 

Căutaţi pe internet informaţii despre experimentul „ochi albaştri-ochi căprui realizat 

de Jane Eliott. Vizionați filmul ”A class divided” împreună cu elevii. 

 

e.Grupurile de studiu 

Grupurile de studiu reunesc elevi care lucrează împreună pentru a atinge scopuri 

comune.  Avantajul învăţării într-un grup de studiu provine din diversitatea pattern-urilor 

cognitive pe care membrii le demonstrează. Cu cât acestea sunt mai variate, cu atât elevul 

este mai solicitat pentru a se armoniza cu ceilalţi, modificându-şi astfel propriile capacităţi de 

cunoaştere. 

  Reflecţie 

Documentaţi-vă utilizând cartea Simonei Elena Bernat pentru a compara 

experienţa individuală de învăţare cu cea realizată în cooperare. Care sunt avantajele şi 

limitele fiecăreia? 

 

 

    

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre managementul informaţiilor, vă recomandăm 

să răsfoiţi cartea ”Consiliere şi orientare. Ghid de educaţie pentru carieră” coordonată de 

Gabriela Lemeni şi Mircea Miclea, (2004). Informaţii utile veţi găsi şi în „Metode şi tehnici de 

exprimare scrisă şi orală” (1998) scrisă de Ferreol,G. şi Flageul,N., în modulele 

Comunicarea educațională și Management instituțional și management de proiect din 

aceeași serie. 

 Extindere                   
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 Exerciţiu creativ 

Alegeţi o temă care se poate constitui într-o cercetare ce poate să suscite interesul 

elevilor dvs.Încercaţi să parcurgeţi toate etapele unui proiect de investigaţie. 
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4.2. Managementul timpului 

 

 

 

 

 

 „Fluturele îşi măsoară viaţa în clipe, nu în ani, şi totuşi are timp destul.” (R. Tagore) 

 

 

 

 

 

Timpul reprezintă una dintre resursele majore ale învăţării, de aceea modul în care 

este perceput şi investit contează şi se reflectă asupra rezultatelor învăţării. 

Managementul timpului de studiu reprezintă: 

• deprinderea de utilizare eficientă a momentelor dedicate învăţării; 

• alegerea momentelor propice pentru studiu; 

• utilizarea eficientă a timpului acordat studiului (stabilirea de priorităţi şi                    

            respectarea timpului pentru studiu); 

• evitarea amânării sarcinilor de lucruu (evitarea procrastinaţiei). 

 

   Reflecţie 

Dacă aţi fi din nou elev, cum ar arăta planul dvs. de studiu pentru a trece cu bine 

un examen de absolvire? 

 

 Alegerea momentelor de studiu se face în concordanţă cu perioadele de eficienţă 

maximă ale persoanei (în general dimineaţa între 8—12 şi după-amiaza între 16—18, dar 

pot fi uneori şi la prânz, seara sau chiar noaptea). 

Referitor la modul de utilizare a timpului pentru studiu este bine ca elevii să aibă o 

serie de repere precum începerea studiului cu subiecte mai uşoare, să continue cu cele mai 

dificile şi să încheie cu ceva plăcut. 

Învăţaţi elevii să:  

  Provocare 

 Repere teoretice 
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• evite planificarea unor sesiuni de învăţare foarte lungi; 

• să aleagă un loc propice pentru învăţare, cu cât mai puţin factori care să distragă 

atenţia; 

• să aleagă o poziţie care să-i menţină activi; 

• să-şi stabilească un program de studiu pe care să-l comunice şi celorlalţi; 

• să înveţe să spună NU unor eventuale tentaţii (întâlniri cu prietenii, privit la TV); 

• să-şi monitorizeze modul de utilizare a timpului. 

Evitarea procrastinării prin stabilirea de planuri de studiu şi respectarea lor, eficientizează 

utilizarea timpului pentru studiu.  

Un plan de studiu conţine: 

• obiectivele lunare, săptămânale, zilnice care trebuie să fie specifice, măsurabile şi 

realiste; 

• activităţile specifice prin care se realizează obiectivele; 

• gradele de libertate pe care le acceptă; 

• termenele stabilite pentru diferite lucrări, teze, proiecte. 

 Planurile de studiu se construiesc personal, pornind de la cunoaşterea necesităţilor 

individuale. Pe măsura acumulării şi utilizării deprinderilor de studiu, copiii dobândesc 

autocontrolul asupra propriei învăţări. 

Veţi şti că un elev are controlul învăţării atunci când: 

• poate stabili independent scopurilor învăţării; 

• îşi planifică singur timpul de studiu; 

• monitorizează sistematic implicarea în sarcină; 

• elimină factorilor care îl pot distrage; 

• are controlul procesului de învăţare; 

• utilizează strategii potrivite de prelucrarea şi reactualizarea materialului de învăţat; 

• evaluează rezultatul învăţării; 

• îşi oferă singur recompense. 

 

   Aplicaţie 

 Întocmiţi  împreună cu elevii un  plan de studiu pentru un examen. 
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Managementul timpului în activitatea  cadrelor  didactice 

       În condiţiile unor probleme din ce în ce mai presante şi mai complexe ce apar în 

activitatea şcolară, utilizarea eficientă şi efectivă a timpului este o problemă importantă şi 

pentru cadrele didactice. 

      Timpul pe care un cadru didactic îl petrece în şcoală se poate împărţi în: 

• timp fixat strict – fără posibilităţi de alegere, cum ar fi orele din orarul şcolii, şedinţele 

de consiliu profesoral; 

• timp la dispoziţia cadrului didactic – în care cadrul didactic are posibilitatea de a 

alege când, cum şi unde îşi va pregăti planurile strategice sau va face treburi 

administrative, etc. 

        Atât timpul fixat, cât mai ales cel aflat la dispoziţia noastră, ca profesori, poate fi utilizat 

mai eficient dacă ne organizăm. Spunem aceasta şi pentru că este un lucru ştiut faptul că, 

cu cât avem mai mult  timp la dispoziţie, cu atât tendinţa de a-l pierde este mai mare. 

        Modul în care ne organizăm biroul şi masa de lucru în clasă sau acasă este extrem de 

important pentru un management eficient al timpului. Performanţele se obţin din: 10% 

inspiraţie,  40% transpiraţie, 50% organizare. 

        Chiar dacă planificarea zilnică este foarte bună, nu vom avea deplin succes în 

îndeplinirea sarcinilor dacă nu avem aceeaşi grijă şi pentru organizarea „locului de muncă”, 

adică a mesei de lucru, a clasei. 

      Vrem sau nu vrem, în şcoală se vehiculează extrem de multe hârtii: planificări anuale, 

semestriale pe unităţi de învăţare, planuri/schiţe de lecţii etc. Toate aceste documente 

trebuie sortate şi depozitate, folosind un sistem de dosare sau „tăviţe”. Pe catedră trebuie să 

se găsească doar: 

• agenda cu planificarea zilnică şi săptămânală a activităţilor; 

• mapa cu proiectele/schemele lecţiilor din ziua respectivă. 

Pentru un bun management al timpului: 

• Fixaţi-vă un program zilnic riguros în care să aveţi ore precis stabilite pentru diferite 

tipuri de activităţi, şedinţe, informarea secretarei şcolii în legătură cu problemele nou 

ivite etc. 

• Rezolvaţi problemele dificile, care necesită o concentrare maximă la orele când sunteţi 

în formă maximă. Lăsaţi lucrurile minore pentru celelalte părţi ale zilei; 

• Fixaţi-vă termene pentru toate sarcinile; 

• Nu amânaţi unele sarcini importante numai pentru că vă sunt neplăcute; 
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• Lăsaţi la o parte tot ce este neimportant. Multe aşa zise probleme au tendinţa de a se 

rezolva de la sine; 

• Analizaţi cauzele întreruperilor şi încercaţi să eliminaţi cât mai multe dintre ele. 

• Fixaţi-vă anumite ore la care să nu puteţi fi deranjat şi informaţi-vă cunoştinţele 

/colaboratorii de acest lucru; 

• Îndepliniţi sarcinile una câte una pentru a vă putea concentra la realizarea lor; 

• Fiţi concişi la telefon.  

• Faceţi-vă în prealabil o listă cu problemele pe care doriţi să le discutaţi, iar în cursul 

convorbirii nu divagaţi. 

• Strângeţi-vă ideile într-un singur loc. În momentul când vă vine o idee notaţi-o în 

agendă, altfel s-ar putea s-o uitaţi. Din când în când, consultaţi-vă agenda şi reţineţi 

ideile bune. 

• Când abordaţi o problemă, încercaţi să o şi finalizaţi. Abordarea cu întreruperi va 

necesita timp mai îndelungat de rezolvare, veţi pierde din coerenţă şi înţelegere şi veţi 

pierde timp de fiecare dată pentru a intra din nou în problemă. 

• La şedinţe evitaţi întreruperile, când există întreruperi frecvente, când toată lumea 

încearcă simultan să participe la discuţii, şedinţa se prelungeşte şi nu îşi atinge scopul. 

• Fiţi selectiv. Învăţaţi să spuneţi NU. Întrebaţi-vă la fiecare nouă sarcină dacă sunteţi 

persoana potrivită pentru a o îndeplini. 

• Faceţi-vă o regulă din a verifica periodic (la sfârșitul săptămânii,de ex.) cum aţi folosit 

timpul în perioada dată şi încercaţi de fiecare dată să găsiţi căi de îmbunătăţire a 

programului dvs. 

• Evitaţi să vă luaţi de lucru acasă. Este mai bine să rămâneţi mai mult timp la şcoală şi 

să vă terminaţi treburile urgente, iar timpul petrecut acasă să fiţi detaşat de problemele 

şcolii. 

 

 

    

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre managementul timpului , vă recomandăm să 

răsfoiţi cartea ” Managementul timpului sau  cum  ne stabilim priorităţile” scrisă de 

 Extindere                   
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Covey,S.,R., Merrill, A., R., Merrill,R.,R., şi apărută la Editura Allfa, București în anul 2000 și 

modulul Management instituțional și management de proiect din aceeași serie. 

 

 Exerciţiu creativ 

Elaborați o fișă utilă elevilor pentru managementul timpului 

 

4.3. Strategii de învăţarea eficientă 

 

 

 

 

 

V-aţi gândit vreodată că ar fi mai eficient să vă centraţi actul didactic pe elev? 

Specialiştii spun ca ar fi mai bine să realizaţi acest lucru deoarece: 

• Elevii vin în şcoală cu un potenţial înnăscut pentru învăţare, sunt curioşi să afle cât mai 

multe, cu condiţia ca experienţa şcolară să nu le tocească această curiozitate. 

• Învăţarea semnificativă apare atunci când motivaţia este intrinsecă, când ceea ce învaţă 

elevul îl ajută să-şi atingă scopurile, altfel, învăţarea este doar pentru a trece examenele.  

• Elevul învaţă mai uşor când se simte securizat, când nu există riscul de fi ironizat, umilit, 

dispreţuit. 

• Învăţarea semnificativă se dobândeşte, în primul rând, prin acţiune, prin confruntarea 

directă cu probleme practice, sociale, etice, filosofice care survin în mod obişnuit în viaţă. 

• Învăţarea este uşurată când elevul participă în mod efectiv la proces. 

 

 

 

 

 

Strategiile de învăţarea eficientă urmăresc ameliorarea rezultatelor şcolare obţinute 

de elevi, prin valorificarea optimă a potenţialului personal ce susţine învăţarea.  

  Provocare 

 Repere teoretice 
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Cel mai folositor tip de învăţare, din punct de vedere social, îl constituie învăţarea 

procesului de învăţare, deoarece, pe măsura înaintării în şcoală, elevii trebuie să proceseze 

o cantitate tot mai mare de informaţie şi să opereze cu informaţia la un nivel tot mai abstract.  

Strategiile superioare de învăţare se bazează pe elaborarea, înţelegerea şi 

organizarea materialului.  

 

1. Strategii de elaborare asupra materialului  

a.Elaborarea  

constă în utilizarea cunoştinţelor anterioare pentru interpretarea şi îmbogăţirea 

materialului ce trebuie învăţat. Scopul elaborării este înţelegerea, adică relaţionarea noilor 

cunoştinţe cu cele deja stocate. Este eficientă în cazul eseurilor şi în aplicaţii practice ale 

materialului învăţat.  

 

b.Gândirea critică  

Gândirea critică reprezintă deprinderea de a interacţiona cu textul/informaţia în mod 

activ, deoarece atunci  când gândim critic elaborăm o serie de întrebări la adresa 

textului.  

Exemple de întrebări care demonstrează gândirea critică asupra textului: 

• Ce semnificaţie au aceste idei ? 

• Cum e mai probabil să continue textul din acest punct? 

• Ce exemple susţin aceste idei ? 

• Ce exemple cunosc eu care ar susţine/combate aceste idei ? 

• Cum pot utiliza aceste cunoştinţe ? etc.  

c.Monitorizarea învăţării  

Monitorizarea învăţării reprezintă deprinderea de a verificare sistematică a gradului 

de înţelegere şi integrare a ideilor în conţinute în text.  

Copiii cu performanţe superioare de învăţare utilizează de regulă strategii de monitorizare 

„cu voce tare”. 

Dintre acestea amintim:  

• trecerea în revistă sau survolarea textului – parcurgerea rapidă a textului pentru a 

identifica elementele esenţiale: titlurile şi subtitlurile secţiunilor, definiţiile şi graficele, 

hărţile, figurile, fotografiile, exemplele, întrebările de la sfârşitul capitolului, 

sumarizarea principalelor teme. Această etapă creează o „hartă”, astfel încât elevul 

ştie în fiecare moment unde anume se găseşte în structura logică a textului.  
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• formularea de întrebări asupra textului ce va fi parcurs – direcţionează citirea şi 

permite focalizarea pe informaţia de interes.  

• citirea textului pe baza hărţii unităţilor de sens stabilită la început; după fiecare 

fragment astfel parcurs se poate face o verificare a înţelegerii respectivului fragment; 

• clarificarea ideilor care pun probleme de înţelegere. 

• sumarizarea textului, pentru extragerea ideilor importante care vor constitui 

scheletul reactualizării. 

d.Mnemotehnicile  

Mnemotehnicile sau strategiile de memorare sprijină fixarea informaţiilor şi accesul la 

cunoştinţe şi provin în special din valorificarea unor cunoştinţe legate de memorie şi uitare. 

Exemple: 

• Informaţia cu sens este reţinută mult mai uşor decât cea fără sens; 

• Dintr-o listă de lucruri similare care trebuie învăţate vor fi reţinute cel mai bine cele de 

la începutul şi cele de la sfârşitul listei; 

• Cifra optimă de elemente cu care o persoană poate „lucra” mintal în acelaşi timp este 

de 7 plus/minus 2.  

• Este mai greu de reţinut o listă de elemente similare deoarece interferenţa dintre 

elementele care trebuie reţinute este mai mare.  

Strategii generale şi specifice de îmbunătăţire a memoriei găsiţi în cărţile de consiliere 

coordonate de Adriana Băban sau de Gabriela Lemeni şi Mircea Miclea. Merită să le căutaţi 

şi pe pagina de internet http://www.scritube.com/sociologie/psihologie/Stilurile-de-invatare-

Caracter24242.php pentru că sunt deosebit de folositoare şi pentru dvs., cei care astăzi 

trebuie să învăţaţi continuu , nu doar pentru examenele de promovare a gradelor didactice.  

 

2. Strategii de organizare a materialului 

Organizarea materialului se referă la gruparea informaţiilor relaţionate în categorii şi 

structuri pentru a asigura o mai bună memorare a materialului. Materialul şcolar este de cele 

mai multe ori un material organizat. Sunt şi cazuri unde materialul este mai dificil sau 

structura materialului nu este transparentă. În acest caz se impune utilizarea unor strategii 

de organizare a materialului: 

• extragerea ideilor principale din materialul învăţat şi ordonarea lor; 

• schematizarea conţinutului pe baza relaţiilor existente între idei (relaţii de tip cauză-

efect, supraordonare sau subordonare, ordine cronologică, naraţiune); 
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• reprezentarea grafică a materialului sub formă de hartă, grafic, matrice, reţea, tabel 

(de exemplu, evenimentele istorice sunt mai uşor reţinute de elevi atunci când sunt 

relaţionate cu o hartă).  

• realizarea unui sumar al textului care să cuprindă ideile şi exemplele cele mai 

relevante, care vor constitui suportul de reactualizare al celorlalte idei. 

Există tehnici diverse care stau la baza organizării materialului precum: 

- sublinierea, luarea de notiţe şi modalităţi eficiente în luarea notiţelor (precum sistemul T 

sau sistemul Cornell),  

- modalităţi de folosirea culorilor pentru a pune în evidenţă idei, cuvinte cheie, fragmente 

de text, definiţii, citate, opinii personale sau ale profesorului etc.,  

- organizatori cognitivi ce pot fi folosiţi pentru structurarea notiţelor de la curs sau după 

cărţi (de exemplu hărţile conceptuale, listele structurate, tabelele, matricile, diagramele) 

-  modalităţi eficiente de realizare a unei lecturi rapide  

 

 

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre strategiile  de învăţarea eficientă , vă 

recomandăm să răsfoiţi cartea ”Consiliere educaţională”, coordonată de Adriana Băban 

(2003).  

Informaţii utile veţi găsi şi în ” Consiliere şi Orientare-Ghid de educaţie pentru carieră” (2004) 

scrisă de Gabriela Lemeni şi Anca Tarău, precum şi în cartea „Ştiinţa învăţării: De la teorie 

la practică”(2005) scrisă de  Ion Negreţ-Dobridor şi Ion Ovidiu Pânişoară și în modulele 

Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară și Evaluarea formativă în contextul 

învățării elaborate în cadrul aceluiași proiect  

 Exerciţiu creativ 

Comenius  spunea „A-i instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî 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 

tinerii pot fi ajutaţi „să priceapă” mai bine „lucrurile”. 

 Extindere                   
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   Jurnal de curs  

 Ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Ce aplic 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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5. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA CARIEREI ELEVILOR 

5.1. Facilitarea identificării elementelor componente ale identităţii vocaţionale 

 

 

 

 

 

“În profesie mă pot mulţumi, pot reuşi  sau pot străluci – de mine depinde ce aleg”.  

 

 

 

 

 

Consilierea specifică orientării şcolare şi profesionale a elevilor reprezintă, alături de 

consilierea psihologică, o componentă intrinsecă a consilierii şcolare.  

Consilierea carierei este definită de M.Jigău ca „un proces de compatibilizare 

maximă între resursele, cerinţele, aspiraţiile sau interesele profesionale ale unui individ şi 

oferta reală din domeniul educaţiei, formării şi integrării socio-profesionale”.  

Influenţa covârşitoare pe care o are procesul decizional şi momentul alegerii 

profesiei, este foarte mult neglijată atât de tineri cât şi de societate. Astfel, tinerii rămân 

singuri în faţa unei decizii importante, căreia se vor răsfrânge asupra întregii lor activităţi 

viitoare. Ei sunt conştienţi de faptul că părinţii și adulţii din preajma lor nu-i pot ajuta 

întotdeauna. Experienţa lor a fost dobândită într-o societate foarte diferită. Părinţii şi adulţii  

sunt conştienţi de acest lucru şi înţeleg că vechile valori şi abordarea tradiţională a acestei 

probleme nu mai poate face faţă situaţiei actuale. Este important să conştientizăm cu toţii 

importanţa unei decizii corecte a tinerilor privind cariera.  

              Obiectivele procesului de informare şi consiliere a carierei promulgate de 

Declaraţia Asociaţiei Internaţionale de Orientare Şcolară şi Profesională (AIOSP) adoptată la 

Stockholm în 1995 îşi propun să dezvolte la adolescenţi următoarele capacităţi:  

• să se înţeleagă şi să se evalueze; 

• să comunice efectiv cu alţii; 

• să elaboreze planuri cu privire la propria carieră şi la formarea adecvată necesară; 

• să aibă în vedere cariere alternative; 

  Provocare 

 Repere teoretice 
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• să facă faţă cu succes diferitelor obstacole pentru a-şi câştiga locul în societate şi pe 

piaţa muncii. 

      Primele două obiective „să se înţeleagă şi să se evalueze” şi „să comunice efectiv cu 

alţii” vizează autocunoaşterea ca etapă în procesul informării şi consilierei carierei. Celelalte 

obiective vizează etapele explorării educaţionale şi ocupaţionale, decizia de carieră şi 

promovarea personală. Obiectivele pot fi atinse prin intermediul metodelor specifice şi 

urmând prescripţiile principiilor.  

Dacă în atingerea obiectivelor pot interveni şi anumite obstacole, care reprezintă limitele 

procesului, nu trebuie neglijat faptul că, în cadrul procesului de orientare a carierei, elevul 

este influenţat direct de mediul de creştere şi dezvoltare cu caracteristicile sale.  

Acestea sunt reprezentate de: 

• posibilităţile materiale şi financiare de care dispun tânărul şi familia sa; 

• resursele informaţionale şi de formare existente: 

• situaţiile şi activităţile de învăţare.  

Aceste componente aparţin mediului în care creşte adolescentul, iar influenţa asupra 

acestora  este destul de limitată în procesul consilierei, în special asupra posibilităţilor 

materiale şi financiare.   

Un alt aspect important îl reprezintă factorii interni şi cei externi ce acţionează asupra 

adolescentului. Din categoria factorilor externi enumerăm: 

• părinţii; 

• grupul de prieteni (care sunt foarte importanţi în vârsta adolescenţei); 

• profesorii, care datorită statutului lor pot influenţa decizia privind cariera; 

• persoanele semnificative (modelele profesionale, personalităţile cu care intră în 

contact adolescenţii şi pe care îi admiră si cărora le doresc să le urmeze 

exemplul). 

Factorii interni sunt reprezentaţi de: 

• cunoştinţele despre sine ale adolescentului;  

• cunoştinţele despre alternative educaţionale şi ocupaţionale; 

• abilităţile decizionale.  

Această categorie de factori reprezintă condiţiile şi caracteristicile interne ale persoanei 

care îi influenţează traseul educaţional şi ocupaţional. 

 

Etapele procesului informării şi consiliere a carierei sunt în strânsă interdependenţă cu 

celelalte componente ale modelului. Aceste etape presupun: 
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• autocunoaşterea (identificarea  intereselor, valorilor, aptitudinilor şi abilităţilor 

individului); 

• explorarea educaţională şi ocupaţională (presupune centralizarea informaţiilor 

despre oportunităţile educaţionale şi ocupaţionale din ţară şi străinătate); 

• decizia de carieră (alegerea unei opţiuni din variantele disponibile la un moment dat); 

• promovarea personală (sistematizarea şi prezentarea informaţiilor despre abilităţile, 

interesele şi experienţele educaţionale şi profesionale proprii în vederea atingerii 

scopurilor de carieră).  

Parcurgerea succesivă de către adolescent a acestor etape asigură eficienţa procesul de 

informare şi consiliere a carierei. 

   Reflecţie 

Au oare dreptate cei care spun că: “Mai important este a-l ajuta pe tânăr să se 

autoorienteze decât a-i oferi soluţii prefabricate?”. 

 

     Procesul de autocunoaştere presupune autoevaluarea personalităţii, a atitudinii faţă de 

carieră, precum şi a aptitudinilor. 

Conştientizarea a „CINE SUNT EU” şi a „CEEA CE POT SĂ FAC EU” sunt elemente 

componente ale imaginii de sine, deci, a autocunoașterii.  

Pe de altă parte, evaluarea, de orice fel, are câteva beneficii esenţiale:  

1. cunoaşterea punctelor tari şi a limitelor/recunoaşterea vulnerabilităţilor  

2. identificarea scalei de valori personale;  

3. identificarea intereselor (de exemplu, prin utilizarea Chestionarului de preferinţe 

pentru ocupaţii în  România „Interoptions” pe care îl puteţi găsi şi descărca de pe 

pagina de internet http://econsiliere.blogspot.com/2011/03/interoptions.html sau de 

pe alte pagini);  

4. oferirea posibilităţii descoperirii aptitudinilor; 

5. identificarea stilului de viaţă dorit etc. 

Toate aceste beneficii pregătesc individul pentru ceea ce presupune activitatea 

profesională ulterioară: munca în echipă, promovarea spiritului independent, a iniţiativei, 

flexibilităţii în gândire şi a capacităţii de adaptare la schimbare etc. 
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          Identificarea dorinţelor, aşteptărilor şi posibilităţilor concrete de a profesa într-un 

anumit domeniu, poate prinde contur prin realizarea activităţilor de consiliere în carieră, 

printr-un dialog deschis cu specialiştii în domeniu. 

Prin aplicarea diferitelor teste şi chestionare, sunt identificate/evaluate aspecte 

esenţiale ale individului cum ar fi: personalitatea, aptitudinile, interesele.  

           Inventarele de interese au adesea şi variante care se pot auto-administra şi pot fi 

utilizate în autocunoaştere, spre exemplu „Chestionarul de interese” şi „Chestionarul de 

aptitudini” ce pot fi accesate pe situl www.go.ise.ro sau Interoptions. 

    Aplicaţie 

Pornind de la un exerciţiu pe care îl puteţi propune elevilor dvs. pentru a înţelege mai bine 

importanţa practicării unei profesii atrăgătoare şi potrivite ţie (rugaţi elevii să calculeze 

numărul de ore pe care le vor petrece la locul de muncă într-o zi, într-o săptămână, într-o 

lună, într-un an) proiectaţi o activitate de consiliere având ca obiectiv autocunoaşterea. 

Puteţi utiliza: 

- metoda problematizării pentru a ajuta elevii să realizeze distincţia între termenii profesie-

job-carieră, să identifice modul în care se transformă o profesie într-o carieră sau cum 

arată job-ul ideal pentru fiecare. 

- metoda brainstorming pentru a ajuta  elevii să precizeze factorii care influenţează 

alegerea carierei. Factorii listaţi vor fi apoi clasificaţi în categorii (profilul de personalitate, 

familia, mediul social, rezultatele şcolare, dinamica pieţei muncii, caracteristicile profesiei 

dorite). 

- tot prin brainstorming puteţi identifica, împreună cu elevii, calităţi pe care angajatorii le 

apreciază.  Demersul poate fi susţinut de o scurtă dezbatere. 

- construiţi un chestionar care să-l ajute pe elev să se autocunoască. Chestionarul trebuie 

să identifice dacă elevul şi-a format deja o opţiune şcolară, este nehotărât sau oscilează 

între mai multe variante, dacă a făcut acest lucru singur sau a fost influenţat de familie, 

profesori, grup de prieteni etc., dacă şi-a stabilizat interesele în privinţa viitoarei profesii şi 

dacă ştie ce implică practicarea acesteia, dacă are printre materii preferate discipline ce îl 

pot ajuta să se pregătească pentru viitoarea profesie, dacă utilizează timpul liber în 

interesul devenirii sale 

- vă mai poate fi de folos şi o frumoasă metaforă numită „Comoara cunoaşterii” pe care o 

găsiţi, utilizând un motor de căutare, pe internet. 
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Pentru activităţile de facilitare a autocunoaşterii elevilor vă sugerăm să mai utilizaţi: 

• analiza SWOT în raport cu obiectivul şcolar/profesional al elevilor; 

• inventarul valorilor; 

• identificarea stilului de viaţă dorit; 

• identificarea intereselor profesionale. 

  Reflecţie 

Care credeţi că sunt factorii ce influenţează opţiunea profesională a elevilor? 

 

 

 

    

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre cum se realizează consilierea carierei elevilor, 

vă recomandăm să răsfoiţi cartea ”Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici” a 

lui Mihai Jigău (2003).  

Informaţii utile veţi găsi şi în ”Consilierea şi orientarea în şcoală” (2001) scrisă de 

Gheorghe Tomşa precum şi în „Orientarea şcolară şi profesională” (2001) a lui J. Drevillon.  

Foarte util vă va fi şi site-ul www.go.ise.com al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei și modulul 

Dezvoltare personală și profesională elaborat în cadrul aceluiași prioiect. 

 Exerciţiu creativ 

Proiectaţi o activitate pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor 

dumneavoastră în care să utilizaţi şi metafora de mai jos: 

„A fost odată un tânăr care îşi dorea grozav să plece într-o călătorie, care, spera el, 

ar putea să-i schimbe din temelie viaţa ce i se părea din ce în ce mai fără rost. A început să 

se pregătească foarte serios pentru această experienţă şi a pierdut mult timp pentru a 

organiza totul cât mai bine. A urmat cursuri de geografie şi a învăţat mai multe limbi. Locul 

de destinaţie conta mai puţin pentru el. Important era să plece. 

Problemele au început atunci când s-a prezentat la agenţia de voiaj, pentru a-şi rezerva 

biletele de avion: 

Extindere                    



 
 

85 

 

- Nu vreau să merg nici în Mexic, nici în Grecia, nici în Italia, a spus tânărul celui care 

trebuia să-i completeze biletul. 

- Atunci unde vreţi să mergeţi? l-a întrebat funcţionarul. 

- Sigur, nu vreau să merg în Anglia, nici în Africa, nici în Australia, nici în Germania. 

- Asta nu ne ajută cu nimic, a spus funcţionarul, din ce în ce mai nedumerit. Trebuie să ştiu 

unde doriţi să mergeţi. 

- Nu mă interesează Spania, Portugalia, nici Rusia sau India, a continuat viitorul turist. 

Funcţionarul a renunţat să mai discute cu el şi nu i-a dat nici un bilet.  

Ajuns în acest impas, tânărul nostru s-a întors dezamăgit acasă, iar noaptea a visat că se 

afla într-un aeroport imens, privind cum decolează avioanele. Lângă el a apărut deodată 

vestitul aviator Lindberg care i-a spus:  

Avioanele sunt gata să zboare oriunde. Pilotul este cel care hotărăşte aeroportul unde 

acestea vor ateriza. (Ion Dafinoiu, 2001).  
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5.2. Pregătirea educaţională necesară planului de carieră 

 

 

 

 

 

„Roata unică a schimbării” 

Notaţi în baza inferioară a cilindrului date cu privire la situaţia dvs. de acum 

(exemplu: profesor debutant). Notaţi, în baza superioară a cilindrului, un obiectiv legat de 

carieră (ex. profesor gradul I, premiat cu distincţia Gheorghe Lazăr). În cele patru secţiuni 

ale cilindrului menţionaţi activităţi concrete ce vor determina atingerea obiectivului 

(exemplu:întocmirea unui program lunar şi săptămânal de pregătire, participarea la proiecte 

şi programe, participarea cu lucrări de cercetare la conferinţe şi simpozioane  etc. )”. 

Adaptaţi şi utilizaţi exerciţiul şi în activităţile de orientare şcolară şi profesională a 

elevilor dumneavoastră. 

 

 

 

 

 

 

În contextul actual problema orientării şcolare şi profesionale eficiente devine una 

de interes naţional şi internaţional, datorită fenomenului migraţionist al forţei de muncă la 

nivelul Europei şi al întregii lumi. Spre exemplu, statele membre UE dezvoltă în prezent 

servicii de consiliere pentru carieră conform rezoluţiei 9286/04 EDUC 109 SOC 234, 

adoptată în unanimitate în cadrul Consiliului Europei. Această rezoluţie are ca obiectiv 

consolidarea politicilor, sistemelor şi practicilor în domeniul consilierii profesionale pe 

teritoriul Europei.  

       Pentru a veni în sprijinul acestei abordări, specialiştii recomandă să se includă pe 

agenda schimbării dezvoltarea capacităţilor, tehnicilor şi resurselor necesare consilierilor pe 

  Provocare 

 Repere teoretice 
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probleme de carieră pentru a furniza servicii care să permită indivizilor să dobândească 

aceste abilităţi de management şi de dezvoltare a carierei. 

       Furnizorii de servicii în domeniul educaţiei trebuie să îi ajute pe elevi să dobândească 

abilităţi care să permită o învăţare eficientă, în vreme ce consilierii pe probleme de carieră 

trebuie să îi ajute să dobândească abilităţile care să le permită o planificare eficientă a 

carierei. 

       Scopul strategic al demersului este formarea de abilităţi care să permită indivizilor să fie 

bine informaţi pentru a lua decizii realiste şi bine fundamentate privind cariera, pe tot 

parcursul perioadei de angajare. 

        O  bună planificare şi dezvoltare a carierei pe tot parcursul  vieţii are o serie de 

beneficii. Aceste beneficii vizează fiecare individ în parte, furnizorii de servicii în domeniul 

educaţiei şi al formării şi, în cele din urmă, economia per ansamblu, şi sunt obţinute atunci 

când indivizii sunt motivaţi să ia decizii şi să finalizeze fiecare stadiu de învăţare. 

         Printre  obiectivele planificării carierei (alături de exersarea tehnicilor de căutare a unui 

loc de muncă, automanagement), luarea deciziei este de o importanţă specială. Un sprijin şi 

o strategie aparte trebuie puse în lucru atunci când adolescenţii au dificultăţi în alegerea 

unei cariere sau punerea în aplicare a unui plan personal de viaţă.  

O asemenea strategie presupune:  

• asigurarea că este necesară o decizie;  

• explicarea procesului luării deciziei; 

• clarificarea valorilor şi motivaţiilor relevante pentru a susţine o decizie; 

• identificarea de alternative de alegere; 

• identificarea alternativelor adecvate şi convenabile clientului; 

• evidenţierea implicaţiilor alegerii unei anumite alternative (costuri, dezavantaje, 

beneficii, investiţii personale, educative, financiare, de timp etc.); 

• reanalizarea concordanţei alegerii cu sistemul personal de valori, motivaţii, deprinderi 

şi aptitudini; 

• scopuri şi circumstanţe concrete de viaţă; 

• luarea deciziei şi formularea unui plan de acţiune care să asigure îndeplinirea 

acesteia. 

            În ultima vreme se conturează şi tendinţa de a investi individul cu un rol din ce în ce 

mai semnificativ în deciziile care-l privesc, de a-i oferi instrumentele care-l fac mai activ în 

dezvoltarea carierei.  
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În acest sens adolescentului va trebui să îi arătăm (cu specificarea că noi doar îl 

îndrumăm, el însă trebuie să fie cel care va realiza toate aceste activităţi): 

• cum se poate informa, ce informaţii să caute şi unde; 

• cum îşi poate identifica punctele tari şi punctele slabe; 

• cum se întocmeşte un CV şi o scrisoare de intenţie; 

• cum se identifică un loc de muncă vacant; 

• cum se prezintă la angajare; 

• care sunt componentele dezirabile la locul de muncă; 

• care sunt priorităţile angajatorului. 

           Un plan eficient de carieră este cel care identifică modalităţile eficiente de explorare 

a oportunităţilor de angajare şi, utilizând metodele eficiente de autoprezentare (elaborare 

CV, Scrisoare de intenţie, susţinerea unui interviu), asigură angajarea şi eficienţa 

profesională. O posibilă structură a planului poate fi următoarea: 

Care sunt 

obiectivele 

mele? 

Care sunt paşii pentru 

atingerea obiectivelor? 

Ce persoane mă pot 

sprijini?  

Care sunt rolurile 

fiecărei persoane 

implicate? 

    

 

Pentru a-l completa, luați în considerare următoarele aspecte: 

1. Explorați oportunitățile de angajare 

a. Utilizați sursele de anunțuri pentru angajare: ITM, AJOFM, ziarele locale, site-

urile de internet, târgurile de job, anunțurile de angajare din vitrine etc. 

b. Oferta personală: dați anunț în ziarele locale, publicați oferta și CV-ul pe internet, 

utilizați candidatura spontană (atunci când se deschide o nouă firmă, chiar dacă nu 

au făcut încă oferta de locuri de muncă, informarea rudelor, prietenilor și 

cunoștințelor că sunteți în căutarea unui loc de muncă. 

c. Identificare posturilor neanunțate prin obținerea informațiilor despre posibile 

firme/instituţii care intră în zona voastră de interes din Pagini Aurii, Pagini Naţionale, 

publicaţii care prezintă firme/instituţii sau prin orientarea după noile sedii ale firmelor.  

Atunci când observaţi o clădire cu birouri în construcţie interesaţi-vă ce firmă sau 

instituţie va beneficia de acea construcţie. De obicei, firmele îşi pierd unii angajaţi 

atunci când îşi mută sediul. 

2. Abordarea directorilor / patronilor sau a celor care angajează 
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Alcătuiți o listă cu toate instituţiile sau firmele care vă interesează și culegeți cât mai multe 

informații despre ele. Majoritatea firmelor sau instituţiilor au pliante sau site-uri de prezentare 

a activităţii, produselor sau serviciilor oferite. După ce ați identificat firmele sau instituţiile 

care vă interesează, identificați care este persoana de contact căreia trebuie să vă adresați. 

Este foarte important să ştiți cine are autoritate în acel domeniu de activitate şi cu cine 

trebuie să vorbiți ca să obţineți mai multe informaţii. Pregătiți o fişă de evidenţă care să aibă 

următorul conţinut: 

 Numele instituţiei/firmei 

 Adresa instituţiei/firmei 

 Nr. de telefon 

 Locul de muncă vizat 

 Numele persoanei de contact 

 Data la care ați realizat contactarea 

 Rezultatul contactării (eventual data depunerii unui CV sau dosar de angajare) 

 Alte informaţii (despre instituţie, loc de muncă, etc.) 

Această fişă de evidenţă vă va uşura foarte mult selecţia ulterioară a firmelor/instituţiilor care 

vă interesează şi care au un loc de muncă pentru dvs. De asemenea, vă va fi mult mai uşor 

să vă organizați în ceea ce priveşte următoarele etape de găsire a unui loc de muncă. 

Adresele şi numerele de telefon le puteți găsi în „Pagini aurii”.  

3. Alegeți  o metodă de abordare 

 Există trei modalităţi de abordare a celor care angajează: 

• personal 

• telefonic 

• prin e-mail 

Atunci când alegeți o modalitate de abordare trebuie să luați în considerare: 

• avantajele şi dezavantajele fiecărei modalităţi de abordare; 

• tipul de slujbă pe care îl doriți; 

• personalitatea dvs.; 

• biografia personală. 

4. Realizați contactarea 

• Nu abandonați după primele refuzuri. Nu este nici o problemă dacă veți fi refuzat de 

mai multe ori, până la urmă, dacă perseverați, veți fi invitat la un interviu. 

• Nu renunţați la nici o firmă din cele care vă interesează şi pe care le-ați selectat 

înainte. 
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• După fiecare contactare, completați fişa de evidenţă. 

5. Urmăriți rezultatele contactării 

Trimiteți un CV dacă vi se comunică că vor exista în viitorul apropiat locuri de muncă 

disponibile. 

După un timp rezonabil, telefonați pentru a vă interesa dacă a intervenit ceva între timp. 

 

            Aplicaţie 

Elaboraţi împreună cu elevii un plan de carieră. Aveţi în vedere că acesta trebuie să 

cuprindă şi: 

Modalităţi practice de explorare a oportunităţilor de angajare; 

Modalităţi de abordarea directorilor/patronilor sau a celor care angajează; 

Metodele de autoprezentare (CV, scrisoarea de intenţie) 

Modul de prezentare la interviu etc. 

 

   Reflecţie 

De ce spun specialiştii că este mai important a-l ajuta pe tânăr să se autoorienteze, 

decât a-i oferi soluţii prefabricate? 

 

 

 

 

    

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre pregătirea educaţională necesară planului de 

carieră, vă recomandăm să răsfoiţi cartea ”Consiliere şi orientare – ghid de educaţie pentru 

carieră ”, scrisă de Gabriela Lemeni şi Mircea Miclea (2004).  

V-ar mai fi de folos să consultaţi şi cartea „Introducerea în orientarea carierei” a lui M 

Klein (1997)  sau programul de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei a XI-a 

„Alege carierea” coordonat de Mariana Plosca pe care îl veţi găsi la adresa web: 

http://www.scribd.com/doc/16855172/ALEGE-CARIERA; de asemenea, vă recomandăm să 

citiți și modulul Dezvoltare personală și profesională elaborat în cadrul aceluiași proiect. 

 Extindere                   
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Informaţii deosebit de utile găsiţi şi pe site-urile :  

http://www.euroguidance.net/index.htm 

http://www.cnrop.ise.ro/ror.htm 

 

 Exerciţiu creativ 

Realizați o imagine/ desen care să evidențieze importanța elaborării planului de carieră. 
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…………………………………………………………………………………… 
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5.3. Consilierea elevului în procesul de luare a deciziei în carieră 

 

 

 

 

 Vă prezentăm câteva afirmaţii privind decizia 

în carieră. Va invităm să identificaţi care dintre acestea sunt doar mituri pe care elevii nu 

trebuie să le ia în considerare.  

Afirmaţie Mit Adevăr 

Există o singură profesie/ocupaţie care mi se potriveşte.   

Nimeni altcineva nu este indecis.   

Părinţii, un test sau un expert ştiu mai bine decât mine ce ar trebui 

să fac. 

  

Toată lumea trebuie să aibă succes în carieră chiar dacă aceasta 

însemnă să facă lucruri care nu îi interesează. 

  

Profesia mea trebuie să fie ideală, să îmi satisfacă toate dorinţele şi 

nevoile. 

  

Oamenii fie au succes în carieră fie eşuează total.   

Piaţa muncii se schimbă atât de repede încât nu poţi efectiv să-ţi 

planifici viitorul. 

  

 Individul trebuie să aibă control total asupra carierei lui.   

 

 

 

 

 

Influenţa covârşitoare pe care o are procesul decizional şi momentul alegerii 

profesiei, este foarte mult neglijată atât de tineri, cât şi de societate. Astfel, tinerii rămân 

singuri în faţa unei decizii importante cu consecinţe care se vor răsfrânge asupra întregii lor 

activităţi viitoare. De aceea societatea, prin agenţii educaţionali, ar trebui să acorde mai 

multă atenţie acestui aspect. 

O abordare sistematică a procesului de decizie ia în considerare o succesiune de paşi: 

• Definirea deciziei ce trebuie luată şi identificarea alternativelor posibile de rezolvare a 

problemei. În alegerea unei cariere (traseul educaţional şi profesional) este bine să se ia în 

considerare mai multe posibilităţi.  

  Provocare 

 Repere teoretice 
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• Obţinerea informaţiilor necesare, prin explorarea alternativelor identificate. Informaţiile 

trebuie sa fie suficiente şi comparabile, pentru fiecare din alternative, pentru a se putea 

realiza o evaluare reală a lor. 

• Evaluarea alternativelor pe baza informaţiilor existente şi alegerea celei mai potrivite. 

Este necesară evaluarea fiecărei alternative în termeni de consecinţe asupra propriei 

persoane şi asupra persoanelor semnificative (costurile şi beneficiile personale şi ale 

membrilor familiei, gradul de mulţumire în cazul alegerii variantei respective, aprobarea de 

către persoanele semnificative în cazul alegerii acelei variante, stabilirea unui plan de 

implementare a deciziei şi punerea sa în aplicare). Acesta se referă la modul în care se vor 

dobândi cunoştinţele şi deprinderile necesare domeniului ales, se vor selecta şcolile, 

facultăţile sau locurile de muncă pentru care va aplica, modul în care se va face promovarea 

personalului (curriculum vitae Europass, scrisoare de intenţie, pregătire pentru interviu). 

 

    Aplicaţie 

 Întocmiţi un plan de asistarea elevului în fiecare pas al procesului de decizie privind 

cariera. 

          

Pentru ca elevii să poată lua o decizie corectă, este nevoie de cât mai multe 

informaţii atât despre piaţa muncii, cât şi despre posibilităţile de continuare a studiilor.   

Nu trebuie uitat nici faptul că fiecare elev are un anumit stil decizional care este 

influenţat de tipul de personalitate și experienţa fiecăruia. 

 

  Aplicaţie 

Identificaţi, la nivelul grupului din care faceţi parte, stilul decizional predominant, 

utilizând un chestionar de identificare a stilurilor decizionale pe care îl găsiţi  la adresa: 

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/74226_fisa-de-lucru-planificarea-carierei. 

 

Procesul de luare a deciziei nu se desfăşoară întotdeauna logic, pe baza 

raţionamentelor inductive sau deductive. Natura umană implică utilizarea unei strategii 
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„psihologice” în cadrul căreia alegerea se face pe baza experienţei, a intereselor, a stărilor 

afective, a influenţelor exterioare.  

În aceste situaţii ne lovim de diferite mituri legate de carieră, convingeri iraţionale 

care interferează cu procesul efectiv de luare a deciziei. Acest demers este, pentru mulţi 

dintre noi, afectat de anxietate şi nesiguranţă. Cu cât percepem mai bine ca fiind importante 

consecinţele acestor decizii, cu atât mai mult vom fi conştienţi de riscurile asumate.  

          Aceste idei iraţionale produc deseori un nivel crescut de anxietate care diminuează 

încrederea în capacitatea de a lua decizii bune, afectând modul în care ne percepem pe noi 

înşine; putem deveni fie neîncrezători, înţelegând greşit acest proces, fie putem aştepta 

prea mult sau prea puţin referitor la scopurile noastre.  

 

   Reflecţie 

„Individul este propriul său manager şi trebuie să-şi conducă propria persoană ca 

pe o întreprindere rentabilă”. 

      

 

    

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre consilierea elevului în procesul de luare a deciziei în 

carieră, vă recomandăm să citiţi capitolul ”Factorii şi mecanismele luării deciziei cu privire la 

carieră” scris de L. Agapie în volumul „Responsabilitate publică în educaţie” (2009) 

coordonat de G. Constantinescu.  

 

 Exerciţiu creativ 

Elaborați un eseu despre miturile au influenţat propriul proces decizional privind cariera.  

 

 

Extindere                    
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6. PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE    

VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ   

 

6.1. Forme şi cauze ale manifestărilor de violenţă în şcoală 

 

 

 

 

 

Studiați imaginile. Ce vă spun aceste imagini? 

  

 

 

 

 

 

În şcoli a existat întotdeauna violenţă, nu este un fenomen recent. În vechea Europă, 

din antichitate până în perioadele relativ recente, în şcoală exista 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. 

 

 

 

  Provocare 

 Repere teoretice 
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   Aplicaţie  

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. 

 

În contextul şcolar, tipul cel mai răspândit de violenţă este cea interpersonală ce 

poate lua următoarele forme: violenţa fizică, violenţa psihologică, violenţa verbală, violenţa 

sexuală, privaţiuni şi neglijenţă. 

 

   Reflecţie 

Care dintre formele de violenţă prezentate mai sus le întâlniţi şi în şcoala dvs.? 

Care sunt formele sub care se manifestă acestea? 

 

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, împingere, 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: întârzierea 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. 
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 Aplicaţie  

Analizaţi şi comentaţi următorul caz împreună cu colegii dvs., încercând 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 IX-a, a fost un elev bun. Părinţii lui au studii superioare şi 

muncesc în companii multinaţionale unde au un program de muncă de dimineaţa până 

seara târziu. 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 lângă vila lui. Aceştia, în 

marea lor majoritate terminaseră sau abandonaseră şcoala şi proveneau din familii 

dezorganizate. De când 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 acuzând-

o 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 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 telefonic cu părinţii invitându-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 dând vina pe profesori şi pe soţia lui pentru 

comportamentul lui Andrei”. 

 

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 
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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 în evaluare etc. 

 

  Reflecţie 

Consideraţi că forma de comunicare într-un singur sens (de la profesor la elev) 

despre care specialiştii spun că poate produce frustrare, apatie, teamă, dependenţă sau 

ostilitate, poate fi un factor declanşator pentru manifestări de violenţă în şcoală? 

 

La nivelul comunităţii: oportunităţi economice reduse, concentrare de populaţie 

săracă (sărăcia extremă în care trăiesc unele familii, inclusiv copiii, îi împinge 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, producând plictiseală sau prea  

grele, generând elevilor un sentiment de copleşire şi de lipsă a eficacităţii personale 

(sentimentul că nu pot face faţă, nu sunt în stare) 
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- când profesorul se centrează predominant pe observarea comportamentelor nepotrivite/ 

agresive, fără a întări prin recompensă comportamentele potrivite/asertive.  

 

  Aplicaţie  

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. 

   

 

    

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în 

şcoală, vă recomandăm să răsfoiţi capitolul ”Violenţa în mediul şcolar” scris de Doina 

Sălăvăstru, din cartea” Violenţa – Aspecte psihosociale”, coordonată de Ferreol, G., 

Neculau, A. (2003).  

Informaţii utile veţi găsi şi intrând pe site-urile: 

http://www.youtube.com/watch?v=MlabrWv25qQ – harta mentală 

http://www.youtube.com/watch?v=DSvCrWL7CHs – harta mentală 

 

Exerciţiu creativ 

Vă propunem un exerciţiu de imaginaţie: Cum ar putea arăta şcoala dvs. fără nici o 

urmă de agresivitate sau violenţă? 

 

 

 

 

  Extindere            
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6.2. Modalităţi de prevenţie şi de intervenţie 

 

 

 

 

 

 

Vine spre mine? Vine spre el? Vine spre noi? Cum să-l opresc??? 

 

 

 

   

     Jurnal de curs  

Ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Ce aplic 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  Provocare 
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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, vârsta şcolară, adolescenţa), 

să vizeze schimbarea comportamentală şi nu doar schimbarea de atitudini, valori sau 

cunoştinţe. 

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. 

Sunt necesare mai multe  iniţiative de îmbunătăţire a climatului şcolar şi a metodologiilor 

pedagogice şi de consiliere. 

   Reflecţie 

Cum credeţi că ar putea fi îmbunătăţit climatul din şcoala la care predaţi? 

 

Vă propunem câteva 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 atât elevilor cât şi părinţilor; 

• Realizarea de lectorate cu părinţii pe tema educaţiei non-violente; 

• Organizare întâlnirilor 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 

 Repere teoretice 
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• 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 dobândirii 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”) 

• 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 întâlniri 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   
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 Aplicaţie 

 Realizaţi un proiect de prevenire a violenţei pentru clasa  la care sunteţi profesor - 

diriginte. 

 

   Reflecţie 

Credeţi că aveţi acces la suficiente resurse de informare, sprijin şi consiliere 

privind problematica violenţei în şcoală? Ce aţi putea face dvs. pentru a vă îmbunătăţi 

accesul la ele? 

 

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; 
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   Reflecţie 

Cum credeţi că aţi putea interveni, în calitate de profesor, atunci când vă 

confruntaţi cu situaţii în care este evident că violenţa elevilor dvs. este generată de 

factorul individual sau familial ?  

 

 

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi sugestii de elaborare a unei strategii de prevenire şi combatere a 

violenţei la nivelul şcolii, vă recomandăm să răsfoiţi cartea „Prevenirea şi combaterea 

violenţei în şcoală” pe care o puteţi descărca de pe pagina de web: 

http://www.unicef.ro/publicatii/educatie/prevenirea-si-combaterea-violentei-in-scoala.html”. 

Interesantă şi utilă se dovedeşte a fi şi cartea „Violenţa în şcoală,” scrisă de Jigău, M., 

Liiceanu, A. & Preoteasa, L. (2005). Informaţii utile veţi găsi şi la adresa:  

http://arhiva.ise.ro/evaluare/VIOLENTA.studiu.TOTAL.FINAL.27.04.2005.pdf  

 

Exerciţiu creativ 

   Încercaţi să desenaţi portretul elevului violent, dar şi portretul elevului victimă.  

 

 Extindere             
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6.3. Evaluarea nivelului de manifestare a fenomenului de violenţă în şcoală 

 

 

 

 

 

De ce este important să măsurăm nivelul de manifestare a fenomenului de violenţă în 

şcoală? 

 

 

 

 

 

Pentru a putea interveni, dar mai ales pentru a putea preveni, toţi actorii educaţionali 

(elevi, profesori, părinţi, directori) trebuie să cunoască într-un mod cât mai precis 

dimensiunea fenomenului, natura şi contextul cazurilor de violenţă în spaţiul şcolar.  

   Jurnal de curs  

Ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Ce aplic 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

  Provocare 

Repere teoretice 
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O cunoaştere în profunzime a problemelor prezente sau potenţiale cu care se 

confruntă elevii, cadrele didactice sau managerul  unei școli 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. 

 Aplicaţie 

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/şcolii.  

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 câteva exemple de metode (la nivelul clasei/şcolii) prin care datele urmărite pot 

fi colectate. 

 

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 înţelegerii şi interpretării corecte a informaţiilor. 

Investigaţia prin chestionar în rândul 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. 
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   Reflecţie 

Credeţi că este posibil ca unul şi acelaşi comportament să fie privit drept violent de 

către unii şi perfect normal de către alţii? Cum vă explicaţi diferenţele între percepţiile cu 

privire la anumite comportamente între elevi, profesori, părinţi?  

 

 

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre cum se realizează evaluarea nivelului de 

manifestare a fenomenului de violenţă în şcoală, vă recomandăm să răsfoiţi „Prevenirea şi 

combaterea violenţei în şcoală”, ghid practic pentru directori şi cadre didactice, coordonat de 

M.Jigău şi apărut sub egida UNICEF în 2006. Acest ghid foarte valoros prin materialele şi 

instrumentele pe care le oferă poate fi descărcat în format PDF de pe site-ul: 

http://www.unicef.ro/&files/prevenirea-si-combaterea-violentei.pdf 

Vă mai recomandăm şi cartea ”Comportamentul violent – strategii de screening și 

intervenţie”, scrisă de A. Roşan (2009).  

Informaţii utile veţi găsi şi în ” Safe and healthy schools: Practical prevention 

strategies” (2005) scrisă de Sprague, J. R., & Walker, H. M. 

 

Exerciţiu creativ 

  La nvelul clasei, elaborați un instrument de măsurare a fenomenului de violență în 

rândul  elevilor. 

Extindere              
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6.4. Elaborarea unei strategii antiviolenţă la nivelul şcolii 

 

 

 

 

 

     Cum construim o strategie, cum identificăm căile de intervenţie, activităţile necesare 

pentru a preveni şi combate fenomenul violenţei?  

 

 

 

 

 

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; 

   Jurnal de curs  

Ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Ce aplic 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

  Provocare 

 Repere teoretice 
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• se produce o coordonare a activităţilor de prevenţie cu cele de control a violenţei 

şcolare; 

• sunt implicaţi în activităţi atât actorii educaţionali, cât 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.

  

 

 

   

 

 

 

 

 

             Aplicaţie 

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-VIII, situată într-un cartier mărginaş de la periferia 

oraşului Y.. Populaţia şcolară este de aproximativ 340 elevi,  45% dintre aceştia sunt romi, 

iar 10% sunt turci. 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.  

Elaboraţi o strategie care să conducă la prevenirea şi combaterea violenţei pentru 

anul şcolar următor. 
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   Reflecţie 

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? 

 

 

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre elaborarea unei strategii antiviolenţă la nivelul 

şcolii, vă recomandăm să răsfoiţi  ghidul coord. de  M.Jigău „Prevenirea şi combaterea 

violenţei în şcoală” de pe site-ul: www.unicef.ro/&files/prevenirea-si-combaterea-

violentei.pdf, dar şi rezumatul tezei de doctorat a lui Adrian Roşan ” Violenţa juvenilă şcolară 

- teorie, prevenţie şi intervenţie integrativă, factori determinanţi ai formelor actuale de 

manifestare a violenţei școlare. Strategii de prevenţie şi intervenţie” (2006) și modulul 

Management instituțional și management de proiect elaborat în cadrul aceluiași proiect. 

 

Exerciţiu creativ 

Realizaţi o poveste, un desen, o poezie, o fabulă, etc. cu titlul “Călătorie împotriva violenţei”.  

 

Extindere
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7. CONSILIEREA PĂRINŢILOR  

 

7.1. Părintele – partener educaţional 

 

 

 

 

 

De ce este nevoie să educăm şi părinţii? Nu este de ajuns să educăm  doar elevii? 

 

 

 

 

 

            Colaborarea şcoală-familie asigură buna dezvoltare a elevului în toate ariile sale. 

Educaţia părinţilor nu vizează schimbarea valorilor cu care operează familia, ci ea încearcă 

să crească, la toţi membrii comunităţii, competenţele şi abilităţile educative. 

 Scopul educaţiei părinţilor este să sprijine părinţii să-şi dezvolte priceperile parentale 

şi încrederea în propriile forţe şi să îmbunătăţească capacităţile lor de a îngriji şi sprijini 

propriii copii. În acelaşi timp, educaţia părinţilor este o formă de interacţiune umană bazată 

pe schimbul de idei, experienţe şi modele parentale. 

 Deşi vorbim de multe ori despre şcoala părinţilor, educaţia părinţilor este mai mult 

decât o simplă şcoală. Părinţii se formează împreună şi învaţă să se descopere pe ei, ca 

persoane care se pot schimba în relaţiile cu proprii copii. 

   Reflecţie 

Un proverb indian spune : „Copii răi întâlneşti, dar niciodată mame rele” 

 

De ce este necesară educarea părinţilor? 

Dintre numeroasele argumente în favoarea formării părinţilor prin programe educative 

adecvate le enumerăm pe următoarele: 

• Informarea. Părinţii doresc să se informeze asupra dezvoltării copilului lor şi asupra 

  Provocare 

Repere teoretice 



 

114

 

rolurilor educative pe care le au. 

• Achiziţii necesare. Există suficiente informaţii şi competenţe utile care pot fi 

sistematizate pentru a fi transmise părinţilor. 

• Calitatea relaţiilor. Implicarea părinţilor în educaţie îmbogăţeşte calitatea relaţiilor 

interindividuale în comunitate. 

• Completarea acţiunilor cu copiii. Lucrul cu părinţii amplifică rezultatele obţinute în 

activităţile socioeducative desfăşurate cu copiii în şcoală sau în alte instituţii 

educaţionale. 

• Emanciparea adulţilor. Educaţia părinţilor favorizează emanciparea adultului şi a 

copilului în interdependenţă şi activează autonomia, îmbogăţeşte personalitatea, 

încurajează maturitatea prin dezvoltarea responsabilităţilor sociale. 

• Situaţii de criză. Părinţii devin parteneri cu precădere atunci când copilul manifestă 

tulburări afective sau de altă natură. 

• Sprijin pentru traiectul şcolar. Studiile demonstrează eficacitatea educaţiei părinţilor, 

în special în ceea ce priveşte traiectul şcolar al copilului. 

• Legătura dintre generaţii. Activităţile desfăşurate cu părinţii sprijină şi flexibilizează 

legăturile dintre generaţii. 

• Actualizarea educaţiei. Educaţia părinţilor ajută parteneriatul educaţional şi 

respectarea drepturilor copilului realizând puntea necesară între tradiţie şi 

modernism în educaţie. 

             Prin intermediul unor programe structurate pentru adulţi, educaţia părinţilor îşi 

propune să formeze şi să schimbe comportamentele parentale în aşa fel încât fiecare 

părinte să se apropie de ceea ce putem denumi „un părinte bun" şi să influenţeze stilurile 

parentale pentru a oferi ocaziile cele mai eficiente dezvoltării copilului. 

  

   Reflecţie 

Care sunt  principalele caracteristici  ale părinţilor din comunitatea dvs.? 
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     Aplicaţie 

Care dintre tipurile de comportament prezentate mai jos credeţi că pot influenţa 

dezvoltarea  copilului? Care credeţi că sunt consecinţele resimţite de copil pentru fiecare tip 

de comportament pozitiv sau negativ al părintelui? 

 

Însuşiri pozitive Însuşiri negative 

Căldură şi afecţiune Răceală şi ostilitate 

Stabilirea clară a limitelor Îngrijirea insuficientă 

Recunoaşterea rapidă a nevoilor Lipsa de răspuns la nevoi 

Acceptarea defectelor Respingere 

Predictibilitate şi consistenţă Impredictibilitate 

Pespectarea individualităţii Lipsa de respect 

Recunoaşterea calităţilor Superioritate 

 

             Aplicaţie 

Ajutaţi părinţii să-şi  identifice stilul parental cu ajutorul informaţiilor pe care le veţi găsi pe 

site-ul: http://psihologiesociala.uv.ro/psihoconsiliere/stiluri-parentale.php 

 

 

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre  modalităţile prin care puteţi oferi o educaţie de 

calitate părinţilor vă recomandăm să răsfoiţi cărţile „Intervenţia socioeducaţională ca sprijin 

pentru părinţi” scrisă de Ecaterina Vrăjmaş (2008), dar şi „Dezvoltarea competenţelor de 

comunicare la adulţi în relaţie cu copilul. Ghid practic pentru părinţi, bunici şi toţi cei care 

educă copii,” scrisă de Tatiana Barbaroş şi Elena Bliora (2008).  

Informaţii utile veţi găsi şi în cartea scrisă de  Dorothy Law Nolte şi Harris 

Rachel,”Copiii învaţă ceea ce trăiesc: educaţia care insuflă valori” (2007). 

 

  Extindere                 
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 Exerciţiu creativ 

Proiectaţi o activitate cu părinţii prin care să le transmiteţi câteva dintre ideile  

mesajului de mai jos: “Copilul necesită dragoste, disciplinare şi obţinerea treptată a unui 

grad de independenţă. El nu este vinovat dacă nu corespunde expectanţelor părinţilor, 

dacă copilul “real” nu are calităţile copilului “ideal”. Copilul are dreptul la interacţiuni care 

să-i asigure siguranţa şi dezvoltarea fizică, comunicarea, educarea trăsăturilor pozitive, 

înţelegere şi toleranţă.” (Carmen Ciofu) 
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7.2. Strategii de atragere şi implicare a părintelui în viaţa şcolii 

 

 

 

 

 

Cum reuşim să îi transformăm pe părinţi în reali parteneri educaţionali? 

 

 

 

 

 

Ştim cu toţii că părinţi sunt obişnuiţi ca vizitele la şcoală să se rezume la: a li se 

prezenta progresul/regresul  şcolar sau comportamental al copilului lor; discuţii în comun 

sau private cu dirigintele sau alţi profesori; diverse probleme administrative. Astfel, interesul 

părinţilor faţă de şcoală scade odată cu creşterea copiilor, iar vizitele la şcoală devin mai 

rare. 

Transformarea părinţilor în reali parteneri ai actului educaţional poate fi realizată prin 

oferte inedite ce pot fi adaptate la specificul fiecărei şcoli, al  fiecărei clase.  

Activităţile îi pot surprinde pe părinţi prin noutatea lor şi redefinea rolului lor ca 

părinte. Drept exemple pentru acest tip de activităţi pot servi: sărbătorirea zilei şcolii, zi în 

care copii îşi invită părinţii la şcoală şi le dedică un program special, Ziua Mamei sau Ziua 

Tatălui, aleasă aleator, în care sunt invitaţi părinţii la şcoală şi li se dedică un program 

special, activităţi distractive sau sportive la care participă copiii, părinţii şi profesorii, 

momente de valorizare reciprocă, profesori, părinţi şi copiii în cadrul unei întâlniri ( „Ziua fără 

reproşuri”), activităţi de genul „Şcoala părinţilor”, excursii la care participă elevii, profesorii şi 

părinţii, organizarea un „mic dejun de sâmbătă” în care participă părinţi şi copii (se aduc  

ingrediente şi se găteşte împreună, se mănâncă împreună şi se face curat împreună). 

           Aceste activităţi ar trebui să urmărească crearea unui cadru care să faciliteze 

socializarea copiilor şi adulţilor. Participanţii au ocazia să discute, într-un cadru nonformal  

(curtea şcolii, sala festivă, sala de sport, casa de cultură sau alte locaţii din comunitate sau 

chiar într-un cadru natural), problemele cu care se confruntă în educaţia copilului, în relaţia  

părinte-elev-şcoală. 

            În cadrul acestor întâlniri  vor fi încurajate discuţiile deschise, la care să poată asista 

sau interveni inclusiv copiii. Este de recomandat evitarea creării a două grupuri distincte: 

  Provocare 

 Repere teoretice 



 

118

 

adulţi şi copii. Activităţile recreative reprezintă ocazii propice pentru părinţi, copii şi profesori 

de a se simţi bine unii cu alţii, de a se relaxa şi de a înţelege că petrecerea câtorva ore 

alături de  propriii copii  poate fi extrem de plăcută şi distractivă.  

 Părinţii vor descoperi că aceste activităţi reprezintă ocazii deosebită de a-i cunoaşte 

pe colegii copiilor lor, de a se pune la curent cu noutăţile şi nevoile generaţiei lor. Se 

încurajează comunicarea deschisă din partea tuturor celor prezenţi în cadrul întâlnirilor, se 

propun jocuri sau activităţi care să menţină o atmosferă energică şi să permită utilizarea cât 

mai eficientă a timpului petrecut împreună. 

   Reflecţie 

Care ar fi persoanele resursă care ar putea să vă susţină în organizarea 

activităţilor comune elevi-profesori-părinţi? 

 

            Aplicaţie 

Proiectaţi două activităţi comune elevi –părinţi pe care le puteţi organiza în incinta şcolii. 

 

 

    

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre strategiile de atragere şi implicare a părintelui 

în viaţa şcolii, vă recomandăm să căutaţi ghidul coordonat de Nicolae Mitrofan „Eu şi copilul 

meu” realizat în cadrul proiectului RO 0047 „Formare familială în abilităţi educative privind 

consumul de tutun, alcool şi droguri” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului 

Economic European, Bucureşti, 2011. Resurse importante veţi găsi şi în cartea  „Educaţia 

părinţilor, strategii şi programe”, scrisă de Gh. Bunescu, G. Alecu, D. Badea şi apărută la 

Ed. Didactica şi Pedagogică, Bucureşti, 1997, precum și în cartea „O școală prietenoasă”, 

scrisă de A.Tîrcă și E.Rădulescu, editura Humanitas, Centrul Educația 2000+, 2004 

 

 Extindere                  
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 Exerciţiu creativ 

Încercaţi să scrieţi o poveste, pe care s-o puteţi utiliza la viitoarele întâlniri cu 

părinţii, din care aceştia să înţeleagă de ce este absolut necesar ca părinţii să fie un 

exemplu, să conducă, să călăuzească, să direcţioneze, să corecteze şi să încurajeze. 

 

 

7. 3. Organizarea întâlnirilor cu părinţii 

 

 

 

 

 

Sunt eu în stare să-mi fac, din părinţii care participă la întâlnirile organizate de mine,  

parteneri educaţionali? 

 

 

   Jurnal de curs  

Ce am învăţat 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Ce aplic 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  Provocare 



 

120

 

 

 

 

 

 

Parteneriatul şcoală-familie, atât de des vehiculat odată cu introducerea reformei în 

învăţământ, rămâne în continuare doar un deziderat, menţionat în orice program, dar puţin 

aplicat în realitate. Clasicele şedinţe semestriale cu părinţii rămân în prezent unul dintre 

singurele mijloace de comunicare între diriginte şi familia elevului. Dar sunt ele, în forma 

actuală, de ajuns pentru a realiza o reală comunicare, un parteneriat în adevăratul sens al 

cuvântului, care să aibă ca rezultat dezvoltarea şi integrarea optimă, şcolară şi socială, a 

copilului ?  

Oricâte eforturi veţi depune pentru a creşte eficienţa comunicării cu părinţii, vor fi 

întotdeauna câţiva părinţii care nu se prezintă niciodată la şedinţe, nu pot fi găsiţi la telefon 

şi returnează rar orice notă scrisă care le-a fost trimisă. Aceştia sunt, în general, părinţii 

demotivaţi, „foarte ocupaţi”, care, în trecut, au avut experienţe nu tocmai plăcute cu cadrele 

didactice, etc.  

Nu abandonaţi. Continuaţi să daţi telefoane, să trimiteţi note scrise, pe care copilul le 

poate duce acasă sau să trimiteţi scurte „rapoarte” lunare despre activităţile copilului, şi, în 

principal, încercaţi să fiţi cât se poate de pozitiv, să subliniaţi calităţile copilului şi aprecierea 

pentru persoana lor, ca părinte ! Găsiţi ceva încurajator să le transmiteţi, „încadrând” între 

aspecte pozitive evenimentele sau menţiunile negative, sau chiar ignorându-le. Puteţi spune 

de exemplu : „Ionuț a lucrat astăzi foarte bine la tema de casă”, fără să menţionaţi că este 

singura temă pe care a făcut-o din săptămâna respectivă, sau „Alina s-a comportat frumos 

cu colegii în timpul vizitei la muzeu”, chiar dacă momentele în care comportamentul ei este 

într-adevăr bun sunt relativ rare. Aceste mici încurajări pot constitui un impuls pentru un 

părinte obosit de veştile proaste pe care le primeşte întotdeauna şi îl pot determina să 

devină mai implicat în viaţa şcolară a copilului său.  

Întâlnirile de grup cu părinţii nu sunt singurele mijloace de comunicare cu aceştia. Mai puteţi 

utiliza: 

Consilierile cu părinţii -  pentru rezultate mai slabe, probleme comportamentale, 

prevenirea eşecului şcolar etc.; 

Discuţiile telefonice – în cazul în care timpul nu ne permite o întâlnire directă ; 

Fişa elevului, pe care puteţi trece aspectele importante ale activităţii sale şcolare şi o 

puteţi trimite părintelui. Încercaţi să puneţi accentul pe lucruri pozitive – acest lucru va 

   Repere teoretice 
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încuraja atât părintele, cât şi elevul : este demonstrat că întărirea comportamentelor pozitive 

este mult mai eficientă decât pedepsirea celor negative  

Realizarea unui caiet de comunicare între diriginte (sau învăţător) şi părinte, în care 

să fie notate progresele, eventualele lacune sau aspecte asupra cărora trebuie insistat, 

evenimente din viaţa şcolară a copilului. În acest caiet vor apărea notiţe atât din partea 

dirigintelui (învăţătorului), cât şi din partea părinţilor şi eventual şi a altor profesori ai clasei.  

Acest mijloc de comunicare este deosebit de eficient mai ales la clasele primare şi gimnaziu, 

când implicarea părintelui în activităţile şcolare este esenţială.  

Cu siguranţă, există şi alte posibile mijloace de comunicare, a căror alegere se face 

în funcţie de situaţia concretă din fiecare caz, de caracteristicile personale şi de creativitatea 

cadrului didactic. 

 

               Aplicaţie 

Stabiliţi care este cea mai eficientă metodă de comunicare permanentă cu 

părintele legată de performanţele elevului. 

 

Desfăşurarea primei şedinţe cu părinţii 

• Faceţi o prezentare generală a programei şcolare; 

• Prezentaţi obiectivele, standardelor de atins de către clasă; 

• Discutaţi cu părinţii proiectele şi activităţi speciale cu elevi; 

• Prezentaţi principiile dumneavoastră  legate de tema de acasă ; 

• Stabiliţi datele, perioadele întrunirilor viitoare; 

• Informaţi părinţii cu privire la programul dumneavoastră în şcoală, momentul  optim 

pentru a lua legătura cu un profesor; 

• Prezentaţi metodele alternative de evaluare pe care le veţi utiliza (proiecte, portofoliile ale 

elevilor etc.). 

Planificarea întâlnirilor curente cu părinţii 

• Stabiliţi un program; verificaţi dacă ora şi ziua stabilite sunt potrivite pentru 

eventualii invitaţi la şedinţă (director, psiholog, profesorii clasei etc.). 

• Alegeţi tema întâlnirii.  
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• Decideţi dacă vor participa şi copii la întâlnire. Uneori poate fi important ca 

aceştia  să aibă ocazia să-şi explice rezultatele şi să stabilească obiective pentru 

activitatea viitoare. 

Comunicarea cu părinţii 

• Trimiteţi părinţilor o notiţă cu data şi ora întâlnirii. Dacă este posibil, oferiţi mai 

multe alternative sau permiteţi părinţilor să sugereze posibile date. 

• Încurajaţi familia să scrie întrebări la care ar dori un răspuns şi să sugereze 

teme de discuţie. În felul acesta, veţi avea întotdeauna un răspuns pregătit. 

• Sugeraţi ca părinţii să discute cu copilul înainte de şedinţă, pentru a da şi acestuia 

posibilitatea să propună teme sau întrebări. 

Pentru reuşita întâlnirilor  cu părinţi: 

• Creaţi un mediu plăcut şi faceţi pe participanţi să se simtă bine veniţi; 

• Fiţi prietenoşi şi cooperanţi; 

• Ascultaţi părinţii. În acest mod veţi putea înţelege ce doresc părinţii pentru copii lor.  

• Practicaţi ascultarea activă, arătând părinţilor că îi ascultaţi şi sunteţi alături de ei; 

• Acordaţi acelaşi respect şi importanţă tuturor părinţilor, indiferent de statutul şi rolul 

social al acestora.  

• Fiţi partener, nu autoritatea atotştiutoare; 

• Demonstraţi empatie şi  preocupare sinceră pentru succesul elevilor; 

• Nu etichetaţi  părinţii sau elevii; 

• Utilizaţi întărirea pozitivă, faceţi părintele să se simtă în largul lui vorbind în primul rând 

despre punctele tari ale elevului, rezultatele bune; 

• Pentru fiecare copil, încercaţi să puneţi accentul pe exemple de progres, pe o arie în 

care a apărut o îmbunătăţire sau pe un domeniu în care a înregistrat un succes; 

• Explicaţi cerinţele pentru fiecare copil şi modul de monitorizare a progreselor. 

• Explicaţi activitatea şcolară a copiilor. Detaliaţi aspectele pe care părinţii nu le cunosc 

sau nu le înţeleg. 

• Punctele slabe, rezultatele slabe la învăţătură sau problemele comportamentale vor fi 

discutate cu părintele în particular, după şedinţă sau în timpul consultaţiilor cu părinţii; 

• Obţineţi sugestii de la părinţi asupra manierei în care pot sprijini procesul de ameliorare 

a performanţelor, a participării sau a atitudinii copilului lor.  

• Finalizaţi întâlnirea prin stabilirea de obiective pentru activitatea şcolară viitoare a 

copilului. Stabiliţi strategii pentru îndeplinirea acestora.  
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   Reflecţie 

Cum puteţi crea un mediu plăcut, care să-i facă pe părinţii elevilor cărora le sunteţi 

anul acesta diriginte, să se simtă bineveniţi la şcoală? 

 

 

    

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre organizarea întâlnirilor cu părinţii, vă 

recomandăm să răsfoiţi cartea Educaţia părinţilor, strategii şi programe, scrisă de Gh. 

Bunescu, G. Alecu, D. Badea şi apărută la Ed. Didactica şi Pedagogică, Bucureşti, 1997 și 

să parcurgeți și modulul Management instituțional și management de proiect din aceeași 

serie. 

 Exerciţiu creativ 

Elaborați o grilă de evaluare a întâlnirilor cu părinții.  

 

 

 

   Extindere                
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