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Chestionar pentru părinţi 
 

Prof. Silvia Boboc, Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu 
 

La Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” se realizează un studiu în vederea identificării 

modalităţilor de creştere a eficienţei procesului instructiv-educativ. Părerile dumneavoastră 

sunt foarte importante şi sunteţi invitaţi sa vi le exprimaţi. Chestionarele sunt anonime, iar 

datele rămân confidenţiale. Vă mulţumim pentru participare şi vă rugăm să răspundeţi la 

toate întrebările din chestionar. 
 

1. Alegeţi din lista de mai jos (cel mult 5) valori/abilităţi pe care trebuie să 
le dobândească elevii prin activităţile organizate de şcoală: 

 Hărnicia;


 Sentimentul de responsabilitate;




 Credinţa religioasă;




 Toleranţa şi respectul pentru alte persoane;




 Cumpătarea/economisirea de bani;




 Perseverenţa;




 Independenţa;




 Altruismul (a nu fi egoist);




 Imaginaţia;




 Supunerea faţă de cei mai în vârstă.




2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai importante calităţi pentru a-ţi găsit 
o slujbă (alegeţi 3):  

 Cunoaşterea limbilor străine;




 Pregătire profesională solidă în domeniu;




 Terminarea unor studii în străinătate;




 Obţinerea unor diplome postuniversitare;


 Aspect fizic plăcut;




 Abilitatea de a lucra în echipă;




 Ambiţie;


 Abilităţi de conducere/coordonare;




 Responsabilitate/seriozitate;




 Cunoaşterea lumii afacerilor;


 Abilităţi de a lucra cu computerul;




 Educaţie/cultură generală bună.




3. Alegeţi, din variantele de mai jos, pe cea care reflectă cel mai bine noţiunea 
de „învăţare continuă şi permanentă”:  

 A acumula cât mai multe cunoştinţe, informaţii;




 Să citeşti mult;




 Învăţare continuă, nu în salturi, constanţă în procesul de învăţare;




 A fi pregătit, informat.




4. Din punctul dumneavoastră de vedere, care din următoarele aspecte sunt cele 
mai importante pentru alegerea locului de muncă de către copiii dumneavoastră (alegeţi  
3): 

 Să fie sigur;


 Mediu de lucru plăcut;




 Puţină solicitare;


 Să poţi avea iniţiativă;
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 Ocazia de învăţa şi de a evolua;


 Şansa unei promovări rapide;




 Să fie bine plătit;


 Program avantajos;




 Slujba să fie respectată de oameni; → (continuare pe pagina următoare)




 Concediu lung;


 Să ai materialele şi echipamentul necesar;




 Posibilitatea de a folosi cunoştinţele dobândite în anii de studiu.




5. Dacă vă gândiţi la orientarea profesională şi pentru carieră a copilului 

dumneavoastră, în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:  

Afirmaţii   Total Dezacord Acord Total de 

     dezacord parţial parţial acord 
          

În societatea de azi, tinerii au nevoie de         

orientare şi sfaturi privind viitorul lor          

profesional          
           

Există servicii specializate care oferă          

consultanţă în ceea ce priveşte viitorul lor         

profesional          
           

Are un îndrumător care-l ajută să se          

orienteze          

Are acces la informaţii de bună calitate          

privind oportunităţile de studiu în          

străinătate          

6. În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu următoarele afirmaţii:    

Afirmaţii  Total  Dezacord Acord  Total de acord 

   dezacord parţial  parţial    

Ceea ce se predă în şcoală în           

România le foloseşte elevilor în           

viaţă            

Conţinutul manualelor şcolare şi           

programa de învăţământ sunt           

moderne şi adaptate nevoilor pieţei           

Sistemul de evaluare apreciază           

corect cunoştinţele elevilor           

Metodele de predare angajează activ           

elevii în procesul de învăţare           

Activităţile extraşcolare organizate           

de şcoală sunt interesante şi utile           
 

7. Şcoala îi ajută pe copiii dumneavoastră să aibă succes în viaţă prin (încercuiţi o 

singură căsuţă pentru fiecare rând):  
Mult Puţin Deloc  

Profesori  
Disciplinele şcolare  
Activităţi extraşcolare  
Lucrurile învăţate  
Diploma obţinută  
Dirigenţia  
Conducerea şcolii  
Consiliul elevilor  
Consiliere şi orientare (realizată de către 

psiholog)  
Altele 
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DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARINTILOR SI ALE 

SCOLII IN PARTENERIATUL EDUCATIV FAMILIE 

SCOALA 
 

Prof. dr. Luminita Filip, Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu 
 

 

Informarea si formarea părinţilor în ceea ce priveşte parcursul educativ scolar 

presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia 

copilului; drepturile de care dispune pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui pentru 

reuşita şcolară a copilului; metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un 

dialog între profesori si părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de 

relaţie cu părinţii iar competenta lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine 

profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu 

profesorii; şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor asistenta necesară. 
 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta 

elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii si ceilalţi 

membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul 

elevilor o comunitate de suport care începe sa funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 

componentă esenţiala în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 

considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor 

publice. 
 

Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de 

reânnoire a cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei 

analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente si Şcoala 

este un mediu social organizatoric în care universul copilului se extinde depăşind 

constrângerea dependenţei materne.Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie 

pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 
 

Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. 
 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu 
privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele 

pe care le comportă această acţiune. 
 

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea la copii 

a conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio-moral am 

urmărit implicarea familiei şi a comunităţii printr-un parteneriat. Familia reprezintă elementul 

cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la 

activităţile educative( extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să 

le desfăşoare copiii (literatură pentru copii). 
 

În baza cercetărilor făcute în şcolile din S.U.A. şi în în unele ţări din Europa, a reieşit 
faptul că, atunci când şcolile, familiile şi comunitatile colaborează ca parteneri, beneficiarii 

acestei colaborări sunt elevii. Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în 
îndeplinirea obiectivelor acesteia şi se poate realiza astfel:   
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Ajută profesorii în munca lor 
 

Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor 
 

Îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar 
 

Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor 
 

Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor 
 

Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii 
 

Oferă servicii şi suport familiilor 
 

Creează o atmosfera mai sigura în şcoală 
 

Ajută la managementul şcolii 
 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să 
obţina rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să 

paşească pe treptele superioare ale invaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 
 

Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in educaţie, in 

jurul elevilor se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine 

pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială in organizarea si desfaşurarea 

activităţii în şcoală şi in clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate 

opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice. 
 

Trebuie avut în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia 
formală a copiilor şi a adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de această responsabilitate, ca 

parte a sistemului social ce include şi familiile si comunitaţile. 
 

Istoria societaţii româneşti cunoaşte o lungă perioadă in care familia deţinea,aproape exclusiv 

rolul de educator social al copilului. Complexitatea sporită a societaţii actuale a dus la 

diferenţierea factorului educativ, la specializarea lor. S-ar putea crede că această specializare 

avea drept rezultat, automat, dezvoltarea armonioasă a copilului, indiferent de intersectarea 

acţiunilor si măsurilor luate. 
 

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum un 

tâmplar nu lucrează in acelaşi mod şi bradul si stejarul, tot aşa şi noi trebuie să ţinem cont 

de,,lemnul” fiului sau fiicei noastre, elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea şi 

rezistenţa,,capitalului său biopsihic” pentru a şti ce putem face din el fără prea multe riscuri. 

In ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a 

generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, in scopul pregătirii lor 

pentru integrarea in societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica 

s.a.m.d., totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare 

măsura – oamenii. Între acestia primul loc il ocupă părinţii si educatorii. Şcoala este instituţia 

socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv 

care contribuie pentru formarea unui om apt capabil sa participe la dezvoltarea societăţii, să ia 

parte activă la viata, să fie pregătit pentru muncă . Menirea şcolii este nu numai de a inzestra 

elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 
 

Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe 
care copilul le primeşte sunt cele din familie. In familie se conturează caractere.Atât părinţii 

cât si educatorii in timpul procesului de invatământ trebuie să intervină in numeroase situaţii 

pentru a corecta comportamentul copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia  
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imparte intr-o bună măsură sarcina educării lui cu dascălii si pedagogii din şcoală; cei din 

urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 

procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în 

înţelegerea şi lămurirea unor probleme aşa-zis ,,delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul 

de dragoste, de viaţa sexuală, etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoala este 

nu numai recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii 

evoluează, părinţii au de infruntat alte şi alte probleme care se ivesc la o altă categorie de 

vârstă şi care se repetă la generaţiile următoare. 
 

Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele 

asigură într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general 

în viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si 

depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul 

copiilor. Cercetările confirmă că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când 

părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa 

elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar si scăderea 

fenomenului delicvenţei. 
 

Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală: 
 

Copiii să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, centrată pe 
învăţare; 
 

Să ofere tuturor parinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale 
copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală, 
 

Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, drept 
cadru de sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite, 
 

Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării 
educaţionale şi al reinnoirii comunităţii; 
 

Eficienţa profesională a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al 
şcolii să fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu 

părintii şi comunitatea. 
 

Scopurile aferente acestor principii ar fi: 
 

Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe un 
ultim refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării. 
 

Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi 
practicilor educaţionale. 
 

Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 

educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un 

angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în organizarea şi 

desfăşurarea activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o 

simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice. 
 

În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intalnite atat la 

părinţi, cât şi la profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia respectivă cere 

un surplus de efort din punct de vedere material şi de timp. Aceste dificultaţi pot apărea din 

părerile divergente privind responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia 

copiilor, libertatea de alegere a şcolii, de către parinţi, impactul familial asupra rezultatelor 

şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi datoria parentală, participarea la gestionarea şi 

procesul decizional din şcoală.   
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În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element 
esenţial in cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte 

competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică profesională. 
 

Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare cu familia? 

Se apreciază ca acest câştig poate fi un statut revalorizator in ochii societaţii; cooperarea cu 
familia poate fi un test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din datoria 

profesională a profesorului deoarece: 
 

Părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală şi profesori 
poate fi ameliorată prin cooperare între şcoală şi familie; 
 

Părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor si pot evalua cu exigenţă rezultatele 
activităţii şcolare. 
 

In acest context, se pune intrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe profesori 

specializaţi sau tot profesori? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii să aibă relaţii 
obişnuite de colaborare cu familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau căderile elevilor, iar 

consilierii specializaţi - pentru cazuri dificile. 
 

Se prevede că în ţările europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia, în 

care accentul să se pună pe un angajament mutual, clar stabilit intre părinţi si profesori, pe 

un,,contract parental” privind copilul individual, contractul între familie şi şcoală să nu se 

considere doar un ,,drept opţional” ci un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea parinţilor 

cu profesorii. 
 

Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. 

Presupune eliberare de energiilor lăuntrice, prin implinirea armonioasă şi creatoare, a 
insecuritaţii, inferioritaţii şi dependenţei pe care le poate simţi fiinţa umană într-o societate 

aflată într-o schimbare rapidă. 
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TEHNICI DE COMUNICARE ASERTIVA 
 

Prof. Mircea Gemescu, Scoala Gimnaziala Nr. 10 Giurgiu 

 

Comunicarea este un element fundamental al existentei umane, inca din 

antichitate inteleptii ocupandu-se de arta retoricii. “Communis” din latina inseamna a 

pune de acord, a fi in legatura cu…, a fi in relatie cu…  
Comunicarea este un proces activ de transmitere si receptionare de informatii. Pentru ca 
aceasta comunicare sa se poata realiza sunt necesare: 

 

 Ascultarea activa;

 Intelegerea mesajului transmis;

 Interpretarea limbajului nonverbal;

 Sustinerea conversatiei. 
Pentru o comunicare corecta este necesar sa respectam doua reguli de baza: 
1. transmiterea mesajului clar si concis;  
2. ascultarea activa si intelegerea mesajului pe care celalalt il transmite. 

Iar pentru ca aceasta sa fie si eficienta este necesar sa avem un comportament si 

o comunicare asertiva. 
 

Ce inseamna sa fii asertiv? 
 

Pentru o descriere ampla a comportamentului asertiv am putea spune ca este echidistant fata 
de cei doi poli de comunicare: agresiv si pasiv.  
Asertivitatea este cea mai eficienta modalitate de solutionare a problemelor interpersonale. 

Comunicarea directa, deschisa si sincera permite receptionarea mesajelor fara blocaje si 

distorsiuni, ceea ce mentine si imbunatateste relatiile cu ceilalti. Capacitatea de a comunica in 

mod asertiv sentimentele, emotiile si gandurile fara a leza integritatea celorlati, reprezinta un 

mod eficient de comunicare. 
 

Lange si Jacubowski (1976) sustineau ca „asertivitatea implica apararea drepturilor 
personale si exprimarea gandurilor, sentimentelor si convingerilor in mod direct, onest si 
adecvat, fara a viola drepturile altei persoane”.  
Comportamentul asertiv inhiba anxietatea si reduce depresia, conducand la o imbunatatire a 
imaginii de sine.  
Ca trasaturi caracteristice, asertivitatea este evidentiata prin: 

 Refuzul cererilor- puterea de a spune nu;

 Solicitarea favorurilor si formularea de cereri;

 Exprimarea sentimentelor pozitive si negative;

 Initierea, continuarea si incheierea de noi conversatii.
Comportamentul asertiv este intarit si de o serie de elemente non-verbale: 

 Contactul vizual;

 Tonul vocii;

 Mimica.

 

 Ai convingerea ca toate persoanele iti sunt egale;

 Acorzi importanta parerilor si intereselor celorlati;

 Exista o concordanta intre mesajul verbal transmis mimica si gestica;

 Mesajele utilizate sunt de genul „eu cred ca…, ma simt…”;

 Sustinerea privirii interlocutorului.  
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De foarte multe ori limbajul verbal folosit este agresiv si impunator, iar un artificiu al 
vocabularului ne poate imbunatati comunicarea. Expresii de genul „eu cred ca…/ as dori sa 

fac acest lucru…/ te deranjeaza daca…?” pot reprezenta fraze magice in viata de cuplu sau in 

relatiile cu colegii etc. 
 

Expresiile verbale ale limbajului asertiv pot fi insotite de semnale nonverbale care ne 
ajuta sa transmitem mai usor mesajul. Expresiile faciale relaxate si deschise, contactul 
vizual, pozitia corpului dreapta si relaxata, o voce calma si sigura, insotite de un zambet 
atunci cand este necesar, pot reprezenta succesul unei comunicari.  
Comunicarea si comportamentul asertiv cresc stima de sine, aduc respect pentru ceilati si din 
partea celorlati. 

 

Ce poti face pentru a a avea un comportament si o comunicare asertiva? 
 Exprima-te clar si concis;

 Evita sa fii sarcastic;

 Evita sa faci generalizari;

 Evita sa folosesti etichete;

 Cere feed-back;

 Evita comportamentul agresiv;

 Evita reactiile impulsive;

 Evita monopolizarea discutiei;

 Evita sa faci presupuneri;

 Constientizeaza ce tip de comunicare folosesti (agresiv, asertiv, pasiv sau agresiv-

pasiv). 

 

Asertivitatea se învață!  
Partea grozavă este că acest gen de comunicator are mult mai multe șanse de a se face înțeles 

și urmat. Din păcate, nu venim pe lume cu tehnica de comunicare asertivă la pachet, ea se 

învață. Deși în jungla socială de azi mulți oameni simt nevoia să își apere teritoriul sau să își 

impună punctul de vedere cu forța, există numeroase moduri prin care să depășim nevoia 

primară de a domina sau de a fi dominați. Primul pas presupune să devenim conștienți de 

rolul pe care tindem să îl avem în interacțiunea cu ceilalți. Alte câteva metode prin care să 

ne creștem gradul de asertivitate mai sunt:  
1. Fii specific/ă: În loc de ”aș vrea să facem lucrurile mai bine data viitoare” poți spune  

”aș vrea să dai mai multă atenție părții de research și părții de concluzii a proiectului”  
2. Exprimă-te folosind pronumele ”eu” în loc de ”noi” sau vorbind la general: ”înțeleg 

că ai fost blocat/ă în trafic, dar ai fi putut suna pentru a anunța întârzierea”.  
3. Fii cinstit/ă: Dacă ceva îți displace, refuză să joci teatru. Pe de altă parte, exprimă-ți 

critica într-un mod constructiv și respectuos: ”Nu îmi place felul în care se succed slide-

urile în această prezentare, personal mi se pare mai potrivit să raportezi întâi investiția, apoi 

profitul”.  
4. Cere-ți drepturile: Dacă vrei să nu stai la coadă pentru plata impozitelor până la 

revelion din cauza unui comunicator agresiv care are coatele mai ascuțite, spune răspicat și cu 

amabilitate ”am fost aici înaintea dumneavoastră”.  
5. Limbajul corporal: Pentru ca mesajul să ajungă unde vrei, folosește-te și de corp – 

contactul vizual, gesturile, poziția corpului ușor aplecată în față, brațele deschise reprezintă 

metode de a-ți sublinia asertivitatea.  
6. Acceptă lucrurile bune: profită de momentele în care îți poți împărtăși experiența, 

mulțumește relaxat pentru complimente, stai aproape de oamenii pe care îi percepi ca buni 

comunicatori asertivi sau zâmbește-le celor din jur doar pentru că te bucuri să dai ochii cu ei.  
7. Locul și timpul potrivite: Pentru ca o discuție să aiba succes, este nevoie ca ambii 

parteneri să se simtă disponibili spre comunicare. Alege un loc neutru și un moment al zilei  
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când presiunea timpului nu e maximă. Ca și firmă de comunicare, dacă vei invita un client să 

discutați bugetul pe 2013 vineri seara la tine în birou, s-ar putea ca acest client să înceapă 

instant să-și caute alți comunicatori… 
 
8. Nu duce lucrurile la nivel personal: Dacă cineva nu e de acord cu ideea ta, nu porni 

din start cu gândul că tu ești problema, nu ideea. La fel, încearcă să eviți etichetarea oamenilor 

doar pentru că nu-ți convine ce fac. În loc să-i spui cuiva ”nu ești bun de nimic” poți spune  
”cred că ideea ta trebuie revizuită”.  
Pentru a deveni o persoană asertivă e nevoie de răbdare și de (auto)susținere. Nu te descuraja 

dacă uneori dai greș și devii agresiv sau, dimpotrivă, submisiv. Vezi ce te-a determinat să te 

comporți așa, caută o alternativă la comportamentul tău și încearcă să o aplici data viitoare. Și 

amintește-ți mereu că asertivitatea e asul din mâneca celor cu adevărat puternici! 

 

Iată cîteva strategii pentru a vă îmbunătăți deprinderile de interacțiune asertivă:  
1. Tehnica „discului stricat”  

Această metodă constă în repetarea solicitării sau a opiniei dvs. ori de cîte ori întîmpinati o 
rezistență nejustificată. Numele provine de la discurile vechi de vinil care, cînd se strică,  
repetă la infinit aceeași secvență de sunete. Un dezavantaj al acestei tehnici ține de faptul 

că dacă rezistența continuă, argumentele dvs. vor avea din ce în ce mai puțină autoritate. 

Dacă se întîmplă asta, este bine să aveți posibilitatea de a îl sancționa cumva pe celălalt. 

 

2. Distanța fizică și spațiul personal  
Dacă îi lăsați pe ceilalți să vă invadeze spațiul personal veți fi mai ușor de dominat. (Este 

un mod de comportare tipic pasiv-agresiv. Pentru a avea o comunicare asertivă este 
important să nu le permiteți celor cu care aveți de-a face să stea prea aproape de dvs și veți 

ști cînd spațiul personal vă este invadat pentru că veți resimți disconfort.  
3. Tehnica „Fogging”  

În situația unei dispute verbale, constă în găsirea unui chestiuni asupra căreia să cădeți de 
acord cu interlocutorul dvs. Aceasta va reduce tensiunea emoțională și va scădea riscul ca 

disputa să escaladeze într-un conflict. În plus, poate fi un punct de plecare pentru obținerea 
unui acord mai consistent.  

4. Solicitarea negativă  
5. Constă în a îi solicita interlocutorului să formuleze critici mai specifice, mai articulate 

la subiectul aflat în dezbatere. Dacă nu poate da curs solicitării, sunt șanse ca 
interlocutorul să devină mai rezonabil (ă).  

6. Afirmația negativă  
Constă în a va declara acordul formal cu ceea ce declară interlocutorul, dar a nu da totuși 
curs cererii formulate.  

7. Dezvăluirea  
Utilizarea dezvăluirii poate fi foarte utilă cînd doriți să stabiliți de comun acord un aspect 

pe care cel (cea) cu care dialogați îl ignoră. De exemplu, o persoană care nu aude bine 
poate să informeze despre acest aspect persoana cu care discută, pentru ca aceasta să 

vorbească mai tare. 

 

Concluzionand, asertivitatea presupune un amestec de compasiune pentru cei din jur și 

cunoaștere a propriului interes. Pentru a fi asertiv(ă) trebuie să manifestați empatie în raport cu 

persoanele cu care interacționați și să le respectați drepturile, sentimentele și opiniile. În 

același timp trebuie să aveți clar în minte care sunt scopurile și dorințele dvs și să fiți hotărît(ă) 

să insistați pînă cînd celălalt ajunge să țină cont de drepturile, dorințele și opțiunile dvs…  
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STRATEGII DE MANAGEMENT AL CONFLICTULUI 
 

Prof. Florin Boboc, Scoala Gimnaziala Nr. 2 Chiriacu, 
Giurgiu 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. 
 

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. 
 

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 
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clasă, fără a vă pierde 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. Iată 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. 
 

• Încurajaţi elevii să spună cât mai multe despre percepţia fiecăruia asupra stării 

conflictuale. 
 

• Explicaţi în mod limpede propria dvs. percepţie asupra stării conflictuale respective.  
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ADAPTAREA SCOLARĂ A COPIILOR 
 

Prof. Mariana Gemescu, Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu 
 
 
 

Integrarea copilului în mediul şcolar presupune o bună acomodare a elevului la 

sarcinile pe care i le impune şcoala şi activitatea de învăţare. Ea se evidenţiază prin 

capacitatea elevului de integrare în activitate şi în viaţa şcolii, exprimată prin: reuşita şcolară, 

acomodarea la cerinţele şcolii (colectiv didactic, clasa de elevi, microgrupuri formate), 

orientarea şcolară adecvată resurselor interne şi externe (cerinţele familiei si ale mediului 

social).Un copil care e bine adaptat se simte integrat în grup, percepe pozitiv grupul şcolar 

(clasa), e perceput pozitiv de către grup, îi face plăcere să fie la şcoală, reuşeşte să facă faţă 

cerinţelor diferitelor discipline de învăţamânt. Inadaptarea şcolară a copilului poate cunoaşte 

diverse forme de manifestare: de la rezultate şcolare slabe la apatie, lipsa interesului pentru 

şcoală, tulburări de comportament până la refuzul frecventării orelor. Acest refuz poate fi 

manifestat în mod direct sau indirect prin invocarea unor dureri de cap, stomac sau de gât, 

dureri manifestate cu puţin timp înainte de plecarea la şcoală dureri care, de regulă, încetează 

imediat ce micuţului îi este permis să rămână acasă. Inadaptarea se datorează şi tensiunilor, 

eşecurilor, dramelor sentimentale, sentimentelor de abandon sau celor de ofense şi 

devalorizare în ochii altor copii de vârsta lor sau a unor persoane apreciate de ei de care 

depinde succesul lor.  
Un rol semnificativ în adaptarea şcoalară îl are familia.. Atitudinea faţă de scoală, felul 

relaţionării cu ceilalţi, depind de experienţa de viaţă acumulată în familie. Atunci când părinţii 

reuşesc să menţină în familie o atmosferă caldă, securizantă şi îşi manifestă autoritatea într-un 

mod firesc, echilibrat, se creează premise favorabile unei bune adaptări şcolare (copilul are o 

stimă de sine înaltă, e încrezător în sine, responsabil).Excesele în exercitarea autorităţii, 

determină dificultăţi în adaptarea copilului, măreşte dependenţa acestuia de părinte, copilul nu 

se mai simte liber, este mai puţin prietenos şi spontan, va avea mari dificultăţi în procesul de 

maturizare.  
Dacă părintele este ostil şi autoritar, va crea copilului o supunere forţată, pasiv-agresivă. 

Copilul care trăieşte în tensiune, se simte respins, nefericit, inferior şi va dezvolta teama de 

adulţi, suspiciunea în legatură cu motivele şi comportamentele altora, va avea tendinţa să se 

autopedepsească şi să aibă dificultăţi de relaţionare.La cealaltă extremă, copiii ai căror părinţi 

exercită un control insuficient asupra lor, fiind astfel forţaţi să fie prematur autonomi, sunt 

dezordonaţi, mediocri, inadaptaţi la cerintele şcolare. Dacă părintele este şi ostil, încurajează 

la copil impulsivitatea şi conduitele dezordonate ceea ce l împiedică în procesul de 

adaptare.Orice suferinţă emoţională a copilului se reflecta în conduita şcolară, determinand 

apatie, dezinteres faţă de învăţătură, chiar respingere faţă de şcoală sau ostilitate. Modul de a 

fi al părinţilor, felul lor de a gândi, de a-şi exprima trăirile, va servi drept prim model pentru 

copil. Dacă părinţii sunt capabili să-si păstreze calmul şi încrederea în situaţii problematice, şi 

copilul va fi capabil de autocontrol. Părintele comunicativ, afectuos, deschis îl va stimula pe 

copil să se deschidă şi să comunice la rândul său. Toate acestea constituie bune premise 

pentru dezvoltarea unei personalităţi echilibrate, capabile să se integreze corespunzător în 

mediul şcolar şi să facă faţă provocărilor impuse de acesta. Pe de altă parte, este foarte 

important ca părintele să manifeste interes şi preocupare faţă de activitatea şcolară a copilului 

lui oricât de încarcat ar fi programul zilnic al acestora. De asemenea părinţii îi pot asigura  
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condiţii bune de învăţat învăţându- i totodată să –şi organizeze timpul şi activitatea. Copilul 

nu trebuie obligat să exerseze la nesfarsit pentru a reţine. Temele nu trebuie să fie o cursă 

contra cronomentru, ci un moment în care copilul fixeaza cunostintele dobandite. Dacă nu 

reuşeşte să înţeleagă un enunţ, e bine să fie incurajat să-şi sune un coleg pentru că o discuţie 

între colegi poate fi o bună modalitate de a-l responsabiliza faţă de munca lui şi de a-l face să 

conştiintizeze valoarea noţiunii de solidaritate. Părintele trebuie să-şi încurajre permanent 

copilul, să-l recompenseze şi să se bucure împreună cu el de toate reuşitele sale. In concluzie, 

constelatia familială prin reţeaua ei de relaţii şi sistemul de valori, influentează adaptarea 

şcolară a copilului. 

 

Ambianta din familie şi adaptarea scolara 

 

Scolarul mic are o personalitate in evolutie. Adaptarea sa scolara rezulta din felul in 

care se ajusteaza caracteristicile si trasaturile sale de personalitate la exigentele scolare din ce 

in ce mai mari. Pregatirea pentru o integrare scolara reusita, incepe inca din familie, apoi 

continua in gradinita (perioada ce premerge celei scolare). Intrat in scoala, copilul este 

solicitat intens intelectual, invatarea devenind tipul fundamental de activitate. El dobandeste o 
 
mai mare stabilitate si un echilibru al vietii afective. Atitudinea fata de scoala, felul 

relationarii cu ceilalti, depind de "experienta de viata" acumulata in familie. Daca parintii 

reusesc sa mentina in familie o atmosfera calda, securizanta si isi manifesta autoritatea intr-un 

mod echilibrat, acest fapt va avea rezonante pozitive in adaptarea propriu-zisa (copilul are o 

stima de sine inalta, e increzator in sine, responsabil). 

 

Copilul are nevoie de o ambianta calda, dar si de supunere, de reguli carora sa se conformeze, 

stabilite in acord cu parintii. "Cumpatarea e masura tuturor lucrurilor", o dozare optima a 

caldurii afective si autoritatii parintesti fiind premisele unei bune adaptari a copilului. Invers, 

excesele in exercitarea autoritatii (un control excesiv sau insuficient), determina dificultati in 

adaptarea copilului. 
 

Un parinte prea exigent, excesiv de autoritar, ii mareste acestuia dependenta de el. 

Copilul nu se mai simte liber, este mai putin prietenos si spontan, va avea mari dificultati de 

maturizare. 
 

La cealalta extrema, copiii ai caror parinti exercita un control insuficient asupra lor, 

fiind astfel fortati sa fie prematur autonomi, sunt dezordonati, mediocri, inadaptati la cerintele 

scolare. 
 
Ce se intampla daca atmosfera din familie este ostila? 
 

Parintele ostil si autoritar, creeaza copilului o supunere fortata, pasiv-agresiva. Copilul 
traieste in tensiune si se simte respins, nefericit, inferior si va dezvolta teama de adulti, 

suspiciunea in legatura cu motivele si comportamentele altora, va avea tendinta sa se 
autopedepseasca si sa aiba dificultati de relationare.  
Parintele ostil si cu control insuficient asupra copilului (genul de parinte ce spune frecvent "l-
am scapat din mana"), incurajeaza la acesta din urma impulsivitatea si conduitele dezordonate 
(cazul familiilor delicventilor juvenili).  

Relatiile din familie (dintre parinti si copii si dintre parinti) au consecinte in privinta 

formarii personalitatii copilului. Tensiunile, certurile din familie sunt traumatizante pentru 

copil. Traind repetat si intens in aceste tensiuni, trebuinta de securitate a copilului nu este 

satisfacuta, iar personalitatea copilului se va cristaliza dizarmonic, fapt ce ii afecteaza evolutia 

sa scolara. Suferinta morala a copilului se reflecta in conduita scolara, determinand apatie, 
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dezinteres fata de invatatura, chiar respingere fata de scoala sau ostilitate. Si chiar daca 

parintii nu divorteaza, ambianta tensionata si nesigura are consecinte negative asupra 

performantelor scolare. Climatul afectiv joaca un rol considerabil pentru elevii emotivi, 
 

 

tulburarile afective asociindu-se cu dificultati de adaptare. 
 

Ambianta familiala este hotaratoare pentru modul in care copilul isi fundamenteaza 

conceptia generala despre lume si viata si pentru formarea personalitatii sale. Modul de a fi al 

parintilor, felul lor de a gandi, de a-si exprima trairile, va servi drept prim model pentru copil. 

Daca parintii sunt capabili sa-si pastreze calmul si increderea in situatii problematice, si 

copilul va fi capabil de autocontrol. Parintele comunicativ, afectuos, deschis il va stimula pe 

copil sa se deschida si sa comunice la randul sau. Atatia parinti se plang ca proprii copii nu 

comunica cu ei, ca au rezerve si retineri. De cele mai multe ori, realitatea este ca nu i-au 

invatat sa comunice, avand ei insisi destule dificultati, rezerve si inhibitii in comunicare. 
 

Pentru parintii ce isi critica distructiv copiii in mod repetat si ii devalorizeaza, riscul 

este acela ca acestia din urma sa acorde credibilitate criticilor si sa le asimileze. De exemplu, 

copilul poate gandi: "Daca tata zice ca sunt prost, inseamna ca asa este". Copilul sufera si 

fiecare critica, fiecare esec ii intareste convingerea ca ceva nu este in regula cu el, ca este 

inferior celorlalti. Nu e de mirare ca astfel devine nesigur si se subapreciaza, iar 

comportamentul lui este un raspuns al propriilor convingeri deformate: se comporta ca un 

"prost", convins fiind ca asa este. 

 

Aprobarea si valorizarea parintilor sunt pentru copil confirmari ale propriei valori si in 

functie de acestea, copilul se va aprecia sau subaprecia. 

 

In concluzie, constelatia familiala prin reteaua ei de relatii si sistemul de valori, 

influenteaza adaptarea scolara, ca atare fiti foarte atenti cum va purtati cu copilul/copii 

dumneavoastra pentru ca, de fapt, le determinati evolutia in viata. 
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PROBLEMATICA INADAPTARII SCOLARE LA 
 

PREADOLESCENTI SI ADOLESCENTI 
 

Prof. Ion Ghimpeteanu, Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu 

 

1.1 Preadolescenta - un inceput dificil 

 

Perioada preadolescentei reprezinta o vârsta de mari transformari. In aceasta etapa au loc 

modificari corporale considerabile, mari schimbari in sistemele biochimice, fiziologice si in 

comportamentul social, Sistemul biologic devanseaza prin maturizarea sa celelalte sisteme; 

astfel ca apare o disjunctie majora intre dezvoltarea biologica si cea sociala: daca organismul 

fizic este matur din punct de vedere functional pâna la inceputul adolescentei, creierul si 

functiile sale se maturizeaza doar la sfârsitul acestei perioade (in adolescenta târzie). O 

asemenea disparitate in dezvoltare creeaza nu de putine ori probleme. Rolurile parentale in 

socializarea la aceasta vârsta sunt in descrestere, cu deosebire in familiile in care ambii parinti 

lucreaza. Tinerii cu care preadolescentul alege sa se asocieze si sa interactioneze exercita 

asupra sa influente ce-i modeleaza atitudinile si comportamentele fata de scoala, educatie,  
societate                                        si                                        sine. Grupul  de  vârsta  (peer  

group)  influenteaza  conduitele  vizând  sexualitatea,  fumatul, consumul de alcool si drog, 

actele antisociale; aceasta are impact asupra dezvoltarii cognitive si a succesului scolar. In 

general predomina confuzia in ceea ce priveste rolurile vietii de adult. Preadolescentii au 

dificultati in a vedea in perspectiva, cu deosebire pe termen lung. Daca la aceasta mai 

adaugam eroziunea sistemului familial si a retelelor de suport si accesul facil la mecanisme, 

substante si activitati ce pun in pericol viata, avem un tablou complet al  
problemelor cu care preadolescentii se confrunta.  

Participarea la un grup de vârsta care sa ofere stabilitate, sentimente de afiliere si acceptare, 

un raspuns nevoii de a avea relatii predictibile, pe care sa se poata baza, incepe sa devina o 

prioritate la aceasta vârsta. Insasi perceptia de sine este influentata de prezenta sau absenta 

relationarilor pozitive cu un astfel de grup. Un tânar american declara: "Mai curând as fi 

acceptat moartea decât respingerea celor de-o vârsta cu mine...". Aceasta declaratie cât si 

realitatea concreta intâlnita in practica, au motivat in buna parte alegerea acuta de a studia  
problematica inadaptarii scolare in cadrul microgrupului de elevi. Inainte de aceasta, trebuie 

abordata din punct de vedere teoretic problematica adaptarii si  
inadaptarii scolare. 

 

1.2 Adaptare versus inadaptare scolara 
 

 

J. Piaget vorbea despre adaptare in termeni de asimilare si acomodare in cadrul interactiunii 
om-mediu. Adaptarea este, deci, acordul individului cu mediul (in primul rând cu mediul 

social social), presupunând acomodarea optima la mediul dat si raspunsul favorabil la 

solicitarile si exigentele sale. 

 

Ce este in acest context adaptarea scolara ?  
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Pornind de la aceasta definitie, la care adaugam particularitatile specifice activitatii 
instructiv educative, putem sa aratam ca adaptarea scolara este data de calitatea si eficienta 

realizarii concordantei relatiei dintre personalitatea elevului si cerintele scolare, concretizate 

intr-un rezultat favorabil al procesului de invatamânt. 

 

Un elev adaptat din punct de vedere scolar face fata cerintelor educative conform 
disponibilitatilor sale bio- psiho- sociale, in acord cu regulile pretinse de programa scolara. 
Cu alte cuvinte, acesta si-a insusit cu succes rolul si statusul de elev. 

 

Daca adaptarea scolara reprezinta un deziderat major, vizat in cadrul oricarui sistem de 
invatamânt, inadaptarea scolara este un fenomen de mare amploare, cu o cauzalitate si o 

etiologie multipla, ce se doreste limitat si pe cât posibil controlat. Astfel, pregatirea copilului 

pentru o buna adaptare la cerintele scolii se face inca din primii ani de viata ai copilului, in 
familie si la gradinita (grupa pregatitoare urmareste tocmai acest lucru), premergator, deci  

perioadei                                                                              scolare. Problemele de inadaptare 

scolara nu sunt insa apanajul primului an de scolarizare. Desi intâlnite inca de la intrarea in 

scoala, situatiile de inadaptare pot sa apara la orice vârsta de-a lungul perioadei petrecute de 

elev in scoala, fiind insa mai frecvente la tranzitia de la o etapa de scolarizare la alta (clasa I, a 

V-a, a VIII-a etc.), deoarece aceste treceri necesita prin insasi natura lor, o readaptare a 

elevului, la noi cerinte educative, la un alt mod de organizare al  
procesului de invatamânt etc. 

 

Pe de alta parte, tranzitia insasi este acuta in functie de perioadele de dezvoltare 
ontogenetica asa cum le descrie J. Piaget. Organizarea scolara este legata de schimbarile de 

dezvoltare; spre exemplu, cresterea puberala denota apropierea tranzitiei scoala generala-

liceu. Aceasta se intâmpla deoarece pusse-urile de crestere si perioada in care acestea se 
produc au o profunda influenta asupra practicii educationale. 

 

Fenomenele de adaptare si respectiv de inadaptare scolara pot fi recunoscute si identificate 
pe baza anumitor indicatori specifici. Vor fi prezentati in continuare doar indicatorii adaptarii 
scolare, deoarece acestia sunt valabili, prin inversiune, si pentru celalalt fenomen. 

 

1.3 Indicatorii ai adaptarii scolare 

 

Coasan (1988) prezinta in urma studiilor desfasurate urmatorii indicatori specifici ai 
adaptarii scolare: 

 

a. insusirea continutului invatamântului de catre elev, adica a ansamblului de cunostinte pe 

care acesta trebuie sa le dobândeasca din principalele domenii ale cunoasterii; b. reusita 

scolara, considerata de majoritatea specialistilor drept cel mai important si mai relevant 

criteriu de evaluare al adaptarii scolare si anume calitatea rezultatelor scolare ale elevului. Ca 

observatie, intre reusita scolara si adaptare exista o corelatie puternica, semnificativa, insa 

inversul nu coreleaza in aceeasi masura (insucces scolar-inadaptare). Se poate vorbi despre 

cazuri de insucces scolar care nu sunt insa si cazuri de inadaptare.  
c. indicatori relationali-valorici, precum: 

- integrarea in grup; 

 
- perceperea pozitiva a grupului scolar (clasa); - 

perceperea pozitiva a elevului de catre grup; 

- asimilarea unor valori corespunzatoare vârstei;  
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d. indicatori comportamentali: conduita corespunzatoare. 

 

Din analiza acestor indicatori se desprinde concluzia ca intotdeauna adaptarea scolara va 
corespunde unei situatii de randament scolar asociat cu conformarea la normele de conduita 
sociala. 

 

1.4 Etiologia fenomenului de inadaptare scolara 

 

In ceea ce priveste factorii cauzali care pot conduce la aparitia fenomenului de inadaptare, 
cercetarile din domeniu au dus la identificarea mai multor categorii de factori. T. Kulcsar, 
facând o clasificare a acestora ii imparte in felul urmator: 

 

A. Factori interni (care tin de individ): 

 

a. factori intelectuali de forma inteligentei scolare, aceasta reprezentând gradul de adaptare la 
activitati de tip scolar; 

 

b. factori nonintelectuali, ce tin de personalitatea copilului, de motivatie: nivel de aspiratie, 
stabilitate emotionala, incredere in sine, deprinderi, priceperi, atitudini, aptitudini, 
perseverenta, interes cognitiv etc. 

 

Putem vorbi, deci, despre factori biologici si anume dezvoltarea normala a copilului, de 
rezistenta sa la solicitarile fizice si psihice, cât si despre factori ce tin de personalitate, care 

este prin insasi natura ei o conditie subiectiva. Din acest punct de vedere este inadaptat acel 
elev care nu obtine performantele scontate in concordanta cu nivelul sau de inteligenta 

(adaptarea scolara definindu-se in functie de inteligenta elevului). 

 

B. Factori externi. 

 

a. factori pedagogici (de natura scolara ); 

 

b. factori familiali; 

 

c. factori sociali (de exemplu, de interactiune in grupul de vârsta). 

 

a. factorii de natura pedagogica ce intervin cauzal in aparitia fenomenului de inadaptare 

sunt: 

 

- forma de organizare a invatamântului. Analiza comparativa a formelor de organizare clasica 
cu cele alternative denota diferente adaptative, de competenta sociala ulterioara a elevilor. 

 
- metode si mijloace didactice, mai ales adecvarea acestora la copil si la tipul de personalitate 
a acestuia; 

 
- natura cerintelor scolare, mai ales sub aspectul cantitatii apar semne de intrebare: cât de mult 
i se poate cere unui elev care petrece 6-7, chiar 8 ore la scoala, astfel incât sa satisfaca si 
cerintele de calitate ale activitatii scolare; 

 

- cadrul didactic este unul din factorii cu influenta puternica asupra fenomenului, prin: 

 

- pregatire profesionala; 

 
- atitudinea fata de profesiune;  
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- atitudinea fata de elevi etc. 

 

Exemplu: Reactia profesorului, spre exemplu, la abaterile de conduita ale elevului, 
modul in care evalueaza situatia, sunt determinante pentru evolutia ulterioara a conflictului.  
- relatiile elev-cadru didactic; 

 
- relatiile elev-colectiv de elevi; 

 

Exemplu: O relatie pozitiva, de acceptare si valorizare reciproca, este mai curând corelata cu 
o buna adaptare scolara, cu un comportament adecvat in scoala. 

 

b. factorii familiali: dintre care se remarca drept cei mai importanti  
- nivelul educational-cultural al familiei. In ceea ce priveste acest factor, o cercetare 

sociologica desfasurata in anii 60 in SUA, care a avut in vedere 6500000 de elevi, a evidentiat 

ca mostenirea materiala, culturala a familiei, nivelul de aspiratii al parintilor relativ la copiii 

lor exprima, in primul rând, diferentele de reusita, deci si gradul de adaptare sau inadaptare 

scolara. Acelasi lucru reiese si din Raportul Plowden (1967) care sublinia din nou ca 

atitudinea parintilor fata de scoala si viitorul copiilor explica discrepantele intre reusitele 

elevilor, nu numai variabilele "obiective" precum: originea sociala, conditiile de viata, 

venitul, pregatirea scolara si calificarea profesionala a acestora. Raportul lui Ch. Nam (1970) 

arata ca numarul de studenti in tari precum Franta si Anglia este de 8:1 in favoarea celor 

proveniti din clasele favorizate ale societatii. 

 

- colaborarea cu alti factori educativi si sociali. Aceasta devine necesara din dorinta de a 
uniformiza directiile de actiune asupra elevului, astfel incât acestea sa nu fie contradictorii. 

 

c. factorii sociali, se refera, in primul rând, la: 

 

- sistemul de relatii extrafamiliale si extrascolare intre limitele caruia se desfasoara experienta 
de viata a elevului; 

 

- influenta grupului de vârsta, efectele acestuia asupra elevului. 

 

Aceste categorii de factori interactioneaza in sisteme de relatii si corelatii, adevarate retele 

interconditionate, greu separabile, care pot conlucra pozitiv, favorizând o buna adaptare 
scolara, sau, din contra, negativ, determinând instalarea si mentinerea fenomenului de 

inadaptare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Interactiunea factorilor cauzali in adaptarea scolara 
 

a. Pozitiv (+): duce la adaptare scolara  
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b. Negativ (-): duce la inadaptare 
 

In literatura de specialitate sunt prezentate si descrise urmatoarele forme de inadaptare 

scolara: 
 

- esec scolar; 
 
- imaturitate scolara; 
 

-inteligenta scolara de limita sau sub limita; 
 

- instabilitatea psihomotorie si emotionala; 
 
- tulburari instrumentale; 
 
- tulburari de comportament; 
 
- abandon scolar. 
 

Dincolo de dimensiunile si perspectivele teoretice se afla insa cazurile reale de inadaptare 

scolara, fiecare dintre aceste cazuri având o istorie proprie. Inadaptarea este determinata de 

mai mult decât un singur factor cauzal. Exista diversi factori - afectivi, caracteriali, morali, 

familiali, sociali, pedagogici - care pot perturba echilibrul dinamic elev-scoala. 
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DESPRE DIFICULTATILE DE INVATARE 
 

Prof. Luminita Filip, Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu 

 

Dificultatile de invatare sunt prezente la cel putin 10 la suta din populatie. Citind 

urmatoarele idei veti descoperi multe lucruri interesante despre deficienta de invatare si 

totodata vor fi sparte anumite mituri. Va vor fi oferite de asemenea solutii practice pentru a 

ajuta copiii si adolescentii cu deficiente de invatare sa-si imbunatateasca in mare masura 

performantele scolare, precum si stima de sine. 
 

Ce sunt dificultatile in invatare? 
 

Interesant este faptul ca nu exista o definitie clara si larg acceptata a deficientei de 

invatare. Din cauza naturii multidisciplinare a domeniului, exista o continua dezbatere cu 

privire la problema definirii; in prezent, in literatura de specialitate, exista cel putin 12 

definitii. Aceste definitii disparate sunt de acord asupra anumitor factori: 
 

Cei cu dificultati de invatare au probleme cu achizitiile si progresul scolar. Discrepantele 

exista intre potentialul unei persoane de a invata si ceea ce invata ea de fapt. 
 

Cel cu dificultati de invatare prezinta un model de dezvoltare inegal (dezvoltarea 

limbajului, dezvoltarea fizica, dezvoltarea scolara si / sau perceptiva). 
 

Problemele de invatare nu sunt cauzate de factori de mediu. 
 

Problemele de invatare nu sunt cauzate de retardul mintal sau de tulburarile emotionale. 
 

Care este frecventa deficientelor de invatare? 
 

Specialistii estimeaza ca de la 6 pana la 10 la suta din populatia de varsta scolara are o 

problema de invatare. Aproape 40 % din copiii inscrisi in invatamantul special sufera de o 

deficienta de invatare. Se estimeaza ca exista de asemenea 6 milioane de adulti cu deficiente 

de invatare. 
 

Care sunt cauzele deficientelor de invatare? 
 

Pana in prezent nu se cunosc cauzele deficientelor de invatare. Totusi, unele observatii 

generale se pot face: 
 

Unii copii se dezvolta si se maturizeaza intr-un ritm mai lent decat altii de aceeasi varsta. 

Prin urmare, acestia nu pot fi in stare sa indeplineasca sarcinile cerute la scoala. Acest tip de 

deficienta in invatare se numeste intarziere in dezvoltare. 
 

Unii copii cu vederea si auzul normale pot interpreta gresit imaginile si sunetele de zi cu zi 

din cauza unor tulburari inexplicabile ale sistemului nervos. 
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Problemele dinainte de nastere sau din copilaria timpurie pot influenta negativ capacitatea 

ulterioara de invatare a copilului. 
 

Copiii nascuti prematur si copiii care au avut probleme medicale la scurt timp dupa nastere 

pot avea deficiente de invatare. 
 

Problemele de invatare pot fi mostenite genetic. 
 

Deficientele de invatare sunt mai frecvente la baieti decat la fete, posibil pentru ca baietii 

au tendinta sa se maturizeze mai lent. 
 

Unele dificultati de invatare par sa fie legate de problemele de ortografie, pronuntie sau 

structura limbii. 
 

Care sunt primele semne ale deficientelor de invatare? 
 

Copiii cu deficiente de invatare prezinta o gama larga de simptome. Acestea includ probleme 

de citire, matematica, intelegere, scris, vorbire sau abilitati cognitive. Hiperactivitatea, lipsa 

de concentrare si de coordonare a atentiei pot fi, de asemenea, asociate cu tulburari de 

invatare, dar nu sunt dizabilitati de invatare propriu-zise. Principala caracteristica a deficientei 

de invatare este o diferenta semnificativa intre achizitiile copilului in unele domenii si 

inteligenta lui in ansamblu. Deficientele de invatare afecteaza de obicei cinci domenii 

generale: 
 

Vorbire: intarzieri, tulburari, precum si abaterile de la ascultare si vorbire. 
 

Scris: dificultati de citit, scris si de ortografie. 
 

Aritmetica: dificultati in efectuarea operatiunilor aritmetice sau in intelegerea conceptelor de 

baza. 
 

Cognitie: dificultati in organizarea si integrarea gandurilor. 
 

Memorie: dificultati in amintirea informatiilor si instructiunilor. 
 

Ce ar trebui sa faca un parinte in cazul in care isi suspecteaza copilul ca ar avea 

probleme de invatare? 
 

Parintele trebuie sa contacteze personalul institutiei de invatamant si sa solicite testarea si 

evaluarea copilului. Legea cere ca scoala publica sa ofere servicii de educatie speciala 

copiilor care au nevoie de ele. Daca testele indica faptul ca un copilul necesita servicii 

educationale speciale, comisia de evaluare se va reuni pentru a stabili un plan individual de 

invatamant (PIP), adaptat la nevoile copilului. PIP contine un plan de invatamant conceput 

pentru remedierea si compensarea dificultatilor copilului. 
 

Totodata, parintele trebuie sa duca copilul la medicul de familie sau la medicul pediatru 

pentru un examen clinic complet. Copilul trebuie sa fie examinat pentru problemele 

corectabile (ex.: vedere slaba sau pierderea auzului), care pot determina dificultati la scoala. 
 

Cum poate deficienta de invatare sa afecteze parintii copilului? 
 

Cercetarile indica faptul ca reactia parintelui la diagnosticul de deficienta de invatare este mai 

pronuntata decat la orice alt diagnostic. Este de luat in considerare faptul ca in cazul in care 
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un copil are retard mental sau un handicap fizic, parintele devine constient de problema inca 

din primele saptamani de viata ale copilului. Cu toate acestea, dezvoltarea prescolara a 

copilului cu deficienta de invatare este adesea lipsita de semne evidente si parintele nu 

suspecteaza ca exista o problema. Atunci cand este informat cu privire la problema de catre 

personalul din scoala/gradinita, prima reactie a parintelui este de a nega existenta problemei. 

Aceasta negare este, desigur, neproductiva. Parintele tinde sa ramana in acest stadiu pentru o 

perioada mai lunga de timp, pentru ca el nu este expus la frustrarile de zi cu zi ale copilului. 

 

Cercetarile efectuate sugereaza ca parintele unui copil cu deficienta de invatare trece 

printr-o serie de emotii inainte de a accepta cu adevarat copilul si problema lui. Aceste 

etape sunt total imprevizibile. Un parinte poate trece de la o etapa la alta in mod aleator. 

Unii parinti sar peste etape, in timp ce altii raman intr-o singura etapa pentru o perioada 

indelungata. Aceste etape sunt: 
 

NEGARE: “De fapt nu este nimic in neregula” “Asa am fost si eu cand eram copil, nu va 

faceti griji” “Va face progrese” 
 

CULPABILIZARE: “Il infantilizezi” “Astepti prea mult de la el” “Nu s-a transmis din 

familia mea” 
 

FRICA: “Poate ei nu-mi spun care este problema reala!” “Daca este mai rau decat imi spun 

ei?” “Se va casatori vreodata? Va merge la facultate? Va absolvi?” 
 

INVIDIE: “De ce nu poate fi ca sora lui sau verii sai?” 
 

DURERE: “Ar fi putut avea atata succes daca nu avea problema de invatare!” 
 

NEGOCIERE: “Sa asteptam pana anul viitor! ” “Poate ca problema se va rezolva daca ne 

mutam (sau se duce in tabara etc).” 
 

FURIE: “Profesorii nu stiu nimic.” “Nu-mi place acest cartier, aceasta scoala … acest 

profesor.” 
 

VINOVATIE: “Mama mea a avut dreptate, ar fi trebuit sa fi folosit scutece din bumbac cand 

a fost bebelus.” “Mai bine nu lucram in primul sau an de viata.” “Am fost pedepsit pentru 

ceva si copilul meu are de suferit ca rezultat.” 
 

IZOLARE: “Nimanui nu-i pasa de copilul meu.” “Tu si eu impotriva lumii. Nimeni altcineva 

nu intelege.” 
 

FUGA: “Sa incercam aceasta terapie noua – Popeasca spune ca functioneaza!” “Voi merge 

din clinica in clinica, pana cand cineva imi va spune ceea ce vreau sa aud!” 
 

Repetam, modelul acestor reactii este total imprevizibil. Aceasta situatie se agraveaza prin 

faptul ca, frecvent, mama si tatal pot fi implicati in etape diferite si contradictorii in acelasi 

timp (de exemplu, culpabilizare vs negare; furie vs. Vinovatie). Acest lucru poate face 

comunicarea foarte dificila. 
 

Vestea buna este ca, cu ajutor specializat, majoritatea copiilor cu deficiente de invatare pot 

face progrese excelente. Exista multi adulti de succes, cum ar fi avocati, oameni de afaceri, 

medici, profesori etc., care au avut dificultati de invatare, dar le-au invins si au devenit 
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oameni de succes. Acum, cu educatia speciala si multitudinea de materiale, copiii cu 

dificultati de invatare pot fi ajutati din timp. 
 

Sfaturi pentru parintii copiilor cu dificultati de invatare: 
 

Luati-va cat de mult timp este necesar pentru a va asculta copiii (incercati sa intelegeti 

ce mesaj vor sa va transmita). 
 

Aratati-va afectiunea prin atingeri, imbratisari, gadilat (au nevoie de mult contact fizic). 

Incurajati-le punctele forte, interesele, abilitatile. Incercati sa echilibrati problema lor de 
 
invatare prin incurajari. 
 

Recompensati-i cu laude, cuvinte bune, zambete, reconfortati-i de cate ori aveti ocazia. 

Acceptati-i pentru ceea ce sunt si pentru potentialul lor uman de crestere si dezvoltare. Fiti 

realist in asteptarile si cerintele dumneavoastra. 
 

Implicati-i in stabilirea regulilor si activitatilor de familie. 
 

Spuneti-le atunci cand au un comportament neadecvat si explicate-le cum va simtiti cu 

privire la comportamentul lor, apoi propuneti-le moduri mai adecvate de a se comporta. 
 

Ajutati-i sa-si corecteze greselile aratandu-le sau demonstrandu-le ce trebuie sa faca. 
 

Nu-i bateti la cap! 
 

Dati-le sarcini usoare, responsabilitati casnice obisnuite. 
 

Dati-le o mica suma de bani si invatati-i cum pot sa si-o gestioneze. 
 

Oferiti-le jucarii, jocuri, activitati motrice, cat mai multe posibilitati pentru a le 

stimula dezvoltarea. 
 

Cititi povestiri placute pentru ei si cu ei. Incurajati-i sa puna intrebari, sa discute 

pe marginea povestii, sa spuna sau sa reciteasca povestea. 
 

Cresteti-le capacitatea de concentrare prin reducerea distractorilor din mediul lor (oferiti-

le un loc de lucru, de studiu, de joaca). 
 

Nu ramaneti fixati pe etapele scolii traditionale. Este important ca ei sa se dezvolte in 

ritmul lor si sa-i recompensati pentru acest lucru. 
 

Duceti-i la biblioteci si incurajati-i sa-si aleaga carti interesante. 
 

Puneti-i sa imparta cartile si informatiile cu dumneavoastra. 
 

Oferiti-le carti si alte materiale care sa le stimuleze dezvoltarea. 
 

Ajutati-i sa-si dezvolte stima de sine si sa concureze mai degraba cu ei insisi decat 

cu ceilalti. 
 

Insistati sa coopereze prin jocuri sociale si intrajutorare. 
 

Serviti drept model prin lectura si discutarea materialelor de interes personal. Impartiti cu 

ei cateva din lucrurile pe care le cititi si le faceti. 
 

Nu ezitati sa va consultati cu profesori sau alti specialisti ori de cate ori simtiti ca 

este necesar pentru a intelege mai bine ce puteti face pentru a va ajuta copilul sa invete. 
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POSIBILE EFECTE ALE INADAPTARII SCOLARE ASUPRA 

EVOLUTIEI ULTERIOARE A COPILULUI 
 

Bibliotecar Mariana Mola Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” Giurgiu 
 
 

 

Dintre cele mai importante efecte negative pe care le poate avea inadaptarea scolara, se 

remarca riscul parasirii precoce a sistemului de invatamânt, inainte de a avea o calificare. In 

sistemul de invatamânt american, aceasta este considerata o forma de abandon scolar, si se 

cheltuiesc sume enorme pentru prevenirea si combaterea fenomenului. La noi nu sunt resurse. 

Societatea nu are banii necesari pentru a dezvolta programe care sa incerce sa provoace o 

schimbare pozitiva. Acesti tineri se comporta asa cum considera ei de cuviinta, pentru ca 

nimeni nu le-a oferit un model alternativ de comportare. Pentru a vorbi doar de situatia 

intâlnita in teren se poate observa usor ca acesti elevi se prezinta in fata examenului de 

capacitate foarte slab pregatiti. Nereusita la acest prim examen le reduce mult lista de optiuni 

viitoare. In ceea ce priveste integrarea in munca se observa ca nu au capacitate buna de a 

vedea in perspectiva, raspunsul al intrebarea "Unde crezi ca vei fi peste 5 ani ?" este 

invariabil: in strainatate. Scoala prin cerintele si structura ei le apare a fi incompatibila cu ceea 

ce se intâmpla in câmpul muncii, aceasta fiind mult mai atractiva decât continuarea studiilor, 

mai ales o munca bine platita in strainatate. Aceasta nu necesita nici un fel de studii. Nici un 

fel cunostinte scolare. 
 

Mai mult. Când scoala este perceputa de catre elev ca o experienta negativa, creatoare de 

frustrari, care aduce lovituri puternice stimei de sine si autoperceptiei, nu este de mirare ca 

acesta va cauta portite de scapare. Instinctul de autoconservare ii determina o reactie normala 

de indepartare a stimulului perceput ca periculos. 
 

Pe de alta parte sanctiunile corective aplicate de scoala nu vor avea nici un efect daca 

situatia generala a acestor copii nu se imbunatateste, aceasta deoarece problemele care stau la 

baza conduitelor dezadaptative ramâne nerezolvata. 
 

Nu de putine ori pronosticul evolutiei lor ulterioare este incert. Stiind insa ca unele 

conduite care apar in perioada adolescentei se rezolva de la sine in timp odata cu inaintarea in 

vârsta este posibil ca aceasta sa fie pozitiva. Aceasta in conditiile in care societatea le ofera in 

continuare oportunitati de dezvoltare. 
 

Masuri alternative pentru diminuarea fenomenului de inadaptare scolara: rezolvarea 

problemelor copiilor problema 
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Acesta este raspunsul dat de expertii in domeniu in ceea ce priveste interventia in scoli 

pentru combaterea acestui fenomen. 
 

M. Stanbak spunea despre esecul scolar ca acesta marcheaza in primul rând din adaptarea 

scolii la elev. Esecul repetat si mai sever (spun Nuttin, Andrey, J. Le. Man) pare sa favorizeze 

agresivitatea conduitele dezorganizate, redresive, care la rândul lor constituie factori inhibitori 

ai dezvoltarii individului cu efecte negative asupra integrarii sale scolare. 
 

Dintre masurile adoptate de alte state pentru prevenirea si inlaturarea situatiilor de 

inadaptare scolara se remarca: 
 
- la nivel individual: 
 
- depistarea cauzelor insuccesului pentru combaterea inadaptarii scolare; 
 
- interventia timpurie; 
 
- individualizarea masurilor; 
 
- programe de interventie individualizate; 
 
- curriculum specific; 
 
- reforma in scoala: 
 
- consiliere intensiva sustinuta pentru tinerii cu probleme; 
 
- crearea unei retele de servicii scolare; 
 
- educatie remediatorie; 
 
- implicarea si intarirea retelelor de suport a copilului; 
 
- reforma in afara scolii: 
 
- strategii de preventie a fenomenului la nivel national; 
 
- formularea de programe scolare alternative; 
 
- forme de educatie alternative. 
 

Alti autori, precum Schon si Hamburg, mai adauga la cele anterioare: 
 

- Schon (in 1988) enumera urmatoarele posibile masuri: politici sociale pe termen lung care sa 
 

imbunatateasca oportunitatile tineretului, interventie sistematica timpurie. - Hamburg (in 

1986) propunea abordari actionale la nivelul grupului de vârsta, consiliere si modelare in 

grup. 
 

In urma celor prezentate, concluziile se trag singure. Fenomenul nu tine de un singur 

factor cauzal. Se poate vorbi de un cerc vicios, care se auto perpetueaza. Este, deci, necesara o 

interventie multidimensionala care sa rupa acest "lant al slabiciunilor", iar rezultatele pot fi 

generalizate la nivelul intregului sistem. 
 

Amintesc, in final, ceea ce spunea imparatul Japoniei cu referire la educatie: "Dati totul 

educatiei si veti avea totul!". 
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MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE EDUCATIVĂ ÎN CAZUL 

COPIILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC (ABANDON 

ŞCOLAR, DELINCVENŢĂ ETC.) 
 

Prof. Silvia Boboc, Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu 

 

Şcolile obişnuite dezvoltă o serie de servicii de sprijin pentru copiii cu diferite cerinţe 

educative speciale. Pentru copiii cu tulburări de limbaj şi cu dificultăţi de învăţare există 

„centre logopedice interşcolare” care au specialişti care desfăşoară terapii specifice pentru 

corectarea tulburărilor de limbaj şi pentru depăşirea dificultăţilor de învăţare. În aceste 

cabinete au acces toţi elevii care frecventează învăţământul obişnuit şi care au fost depistaţi de 

către profesorii logopezi care funcţionează aici ca având o tulburare de limbaj (incluzând şi 

dislexia, disgrafia, discalculia etc.). 
 

Pentru copiii cu tulburări de comportament şi dificultăţi de adaptare există „centrele de 

asistenţă psihopedagogică” care dispun de consilieri psihopedagogi care oferă servicii atât 

copiilor aflaţi în situaţie de risc şi criză cât şi familiilor acestora. Aceste cabinete de consiliere 

sunt mai răspândite de cât cele de logopedie, ambele fiind însă insuficiente ca număr şi ca 

putere de absorbţie a cazurilor existente în şcoli. 
 

Pentru copiii cu deficienţe diagnosticaţi în comisiile pentru protecţia copilului există 

serviciile educaţionale de sprijin prin cadrele didactice de sprijin/itinerante. Profesorii de 

sprijin sau profesorii itineranţi Profesorii de sprijin sau profesorii itineranţi sunt recrutaţi din 

rândul: pedagogilor, psihologilor şi psihopedagogilor, al logopezilor din centrele logopedice 

interşcolare şi din rândul profesorilor din şcolile de masă care au parcurs un curs specific de 

pregătire în domeniul educaţiei copiilor cu nevoi speciale. Un profesor din învăţământul de 

masă poate deveni cadru didactic de sprijin/itinerant printr-o varietate de căi: în urma 

absolvirii unor cursuri speciale, în urma parcurgerii unor forme de evaluare şi selecţie sau în 

urma satisfacerii unui stagiu pe termen limitat. Activitatea cadrului didactic de sprijin/itinerant 

se adresează tuturor copiilor, dar îndeosebi celor cu CES. De asemenea, activitatea sa se 

adresează tuturor părinţilor, dar mai ales celor care au copii cu CES şi tuturor cadrelor 

didactice care au copii care întâmpină, la un moment dat, dificultăţi de învăţare, adaptare, 

dezvoltare etc. Cadrul didactic de sprijin/itinerant acţionează în una sau mai multe şcoli de 

masă ori şcoli speciale unde sunt integraţi copii cu deficienţe severe, profunde sau asociate. Ei 

pot acţiona şi în centrele de resurse, dar cea mai mare parte a activităţii o desfăşoară în clase 

împreună cu învăţătorul/profesorul clasei. Cadrul didactic de sprijin/itinerant utilizează 

instrumente ca: testele psihologice (pentru diagnoză şi prognoză), testele pedagogice, 

programe şcolare, programe de intervenţie personalizată, cărţi, reviste, broşuri (pentru 

consilierea familiei şi a personalului didactic din şcolile integratoare), materiale didactice şi 

metode didactice adaptate (pentru intervenţie). Nu există nici o precizare cu privire la 

perioada, de-a lungul zilei sau a anului şcolar, în care acesta să acţioneze, intervenţia sa 

variind în funcţie de numărul copiilor, diversitatea şi complexitatea dificultăţilor lor şi de 

rezultatele realizate de beneficiari. Cadrul didactic de sprijin/itinerant trebuie să aibă 

aptitudini specifice, o înaltă motivaţie şi perseverenţă, consistenţă în realizarea 
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programelor, comunicare înaltă şi spirit de observaţie. Profesorul de sprijin/itinerant are 

responsabilităţi precum identificarea nevoii de sprijin în clasa de elevi, care se face la 

solicitarea cadrului didactic care resimte nevoia sprijinului sau în cadrul acţiunilor desfăşurate 

de echipa de sprijin în şcoală şi prin organizarea unor întâlniri preliminare “de tatonare” cu 

grupul ţintă de copii cu dificultăţi de învăţare în alt cadru decât clasa (centrul de resurse) în 

scopul cunoaşterii personalităţii acestora şi a identificării factorilor nonintelectuali care 

favorizează situaţia de eşec şcolar (stabilitatea emoţională, conflictele familiale, tulburările 

afective, motivaţia, capacitatea de automobilizare şi adaptare, încrederea in sine etc.). de 

asemenea, profesorul de sprijin/itinerant va evalua potenţialul de învăţare al grupului de copii 

şi va stabili inventarul de dizabilitati care pot fi cauze determinante ale dificultăţilor de 

învăţare. Acestea pot include: 
 

1. nivelul percepţiei vizuale şi auditive. 
 

2. limbajul oral: vocabular, articulare, tulburări de pronunţie, auz fonematic, 

înţelegere, codificare, decodificare, evocare. 
 

3. grafie-lexie : conexiune grafem-fonem, analiză/sinteză grafo-lexică, copiere vizual  
motrică. 
 

4. motricitate şi proxie: abilităţi motrice, priza creionului, lateralitate. 
 

5. orientare spaţio-temporală. 
 

6. memorie vizuală, auditivă, verbală, de scurtă durată, de lucru. 
 

7. atenţie. 
 

8. conduite operatorii. 
 

9. abilităţi simbolico-matematice: calcul, raţionament, asociere/disociere, rezolvare de 

probleme. 
 

10. nivelul inteligenţei - (QI). 
 

11. ritmul de lucru. 
 

Alte responsabilităţi includ organizarea şi susţinerea unor activităţi de consiliere a 

cadrelor didactice cu privire la problematica complexă a dificultăţilor de învăţare; colaborarea 

şi consultarea cu învăţătorul/profesorul clasei (în centrul de resurse) oferind şi primind 

informaţii cu privire la integrarea acestor copii în clasă. Profesorul de sprijin/itinerant poate 

oferi consiliere cadrelor didactice în vederea adoptării unei atitudini pozitive, încurajatoare, 

pentru evitarea marginalizării acestor copii, pentru descoperirea nevoilor, a intereselor, 

hobby-urilor care pot fi folosite ca pârghii în dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Aceşti 

profesori pot ajuta la evaluarea programelor curriculare şi realizarea adaptării curriculare pe 

ariile deficitare, în colaborare cu învăţătorul/profesorul clasei, precum şi la elaborarea 

programului de intervenţie personalizat, cu priorităţi pe termen scurt şi mediu, în funcţie de 

competentele, preferinţele şi de dificultăţile copilului. De asemenea, împreună cu 

învăţătorul/profesorul clasei, profesorul de sprijin/itinerant precizează modalităţile de lucru 

pentru anumite capitole, teme, lecţii sensibilizându-i cu privire la necesitatea recapitulărilor. 

El propune şi modalităţi de lucru pe anumite secvenţe de învăţare în care copiii au dificultăţi 
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şi desfăşoară unele activităţi de intervenţie recuperatorie care vizează învăţarea curriculară 

propriu-zisă, în alt context decât clasa (centru de resurse, cabinet logopedic etc.). Aceste 

activităţi de intervenţie educaţională recuperatorie se desfăşoară fie individual, fie cu grupul 

de copii, propunând gradual secvenţe de învăţare, sarcini pe care iniţial să le poată realiza cu 

succes pentru trezirea interesului pentru învăţare şi dezvoltarea sentimentului de siguranţă şi 

încredere în sine. De asemenea, profesorul de sprijin/itinerant poate acţiona ca asistent sau 

observator al grupului de copii, asigurând evaluarea continuă şi readaptarea programului de 

intervenţie personalizat în raport de evoluţia copiilor. Profesorii de sprijin/itineranţi lucrează 

cu o varietate de grupuri inclusiv cu copiii cu cerinţe educative speciale şi profesorii anterior 

menţionaţi. Ei oferă familiilor copiilor cu cerinţe educative speciale informaţii şi sfaturi 

privind opţiunile pe care le au pentru copiii lor, consiliere pentru membrii familiei când se 

confruntă cu anumite probleme, sprijin pentru participarea familiei la realizarea programului 

de intervenţie personalizat şi programe de educaţie a familiei. În timpul întâlnirilor de lucru cu 

părinţii, ei responsabilizează familia în actul recuperării, făcând-o conştientă de dificultăţile 

copilului. Profesorul de sprijin acţionează în parteneriat cu familia prin acţiuni de consiliere şi 

oferire de programe educaţionale realizabile acasă. Dacă este necesar, el acţionează şi ca 

psihoterapeut al familiei pentru aplanarea conflictelor interfamiliale. Pentru copiii obişnuiţi 

din şcolile integratoare, profesorul de sprijin/itinerant oferă consiliere privind acceptarea şi 

integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale şi sprijin pentru activităţile din şcoală atunci 

când este cazul. De asemenea, el oferă părinţilor copiilor obişnuiţi din şcolile integratoare 

informaţii privind particularităţile şi nevoile copiilor cu CES. Ei pot oferi consiliere şi în cazul 

în care sunt semnalate dificultăţi de acceptare a copiilor cu CES sau în cazul unor dificultăţi 

întâlnite în evoluţia şcolară a propriilor copii sau în cazul medierii relaţiei cu părinţii copiilor 

cu CES. Profesorul de sprijin/itinerant oferă cursuri de conştientizare şi informare a 

comunităţii cu privire la problemele copiilor cu CES, cu privire la integrarea acestora în 

învăţământul de masă, cu privire la implicarea diferitelor instituţii în sprijinul programelor de 

integrare, în promovarea principiilor educaţiei incluzive şi nediscriminatorii a copiilor cu 

CES. 

 

Sprijin pentru copiii/elevii aparţinând grupurilor minoritare 
 

Pentru copiii aparţinând grupurilor minoritare legislaţia în vigoare prevede asigurarea 

dreptului şi a condiţiilor pentru a învăţa în limba maternă. Planul-cadru şi programa şcolară 

pentru minorităţi sunt similare cu cele utilizate în celelalte şcoli în care se predă în limba 

română. Pentru minorităţile cu o reprezentare mai largă, cum ar fi minoritatea maghiară, este 

organizată o importantă reţea de şcoli predare integrală în limba maternă la toate nivelurile de 

învăţământ. Pentru grupurile minoritare mai mici, unde predarea nu se poate face integral în 

limba maternă datorită resurselor umane insuficiente, unele discipline sunt predate în limba 

maternă şi altele în limba română. Pentru grupurile minoritare foarte reduse sau împrăştiate, 

dacă predarea unor discipline nu se poate face în limba maternă, se asigură cel puţin studiul 

limbii materne. Deşi minoritatea roma este semnificativă ca număr, nu a existat o tradiţie a 

predării în limba romani până de curând. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, s-au înregistrat 

progrese semnificative în acest sens. Participarea părinţilor în luarea deciziilor privind 

educaţia copiilor lor. 
 

Legislaţia şi practica educaţională din România implică şi familia în procesul de 

educaţie, conform prevederilor din Legea învăţământului, art. 180: „Părintele sau tutorele 

legal instituit are dreptul de a alege forma de învăţământ şi felul educaţiei copilului minor”. 
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Responsabilităţile părinţilor se referă şi la obligaţia acestora de a asigura frecvenţa şcolară a 

copilului în învăţământul obligatoriu, la opţiunea privind frecventarea orei de religie precum 

şi alegerea cultului religios. Art. 152 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar prevede următoarele: ”Colaborarea părinţilor cu 

unitatea de învăţământ, armonizarea opţiunilor acestora cu oferta educaţională, realizarea 

scopurilor finale pe care şi le propun atât părinţii, cât şi unitatea de învăţământ sunt obiective 

majore”. În ceea ce priveşte copiii cu cerinţe educative speciale, prevederile regulamentului 

mai sus amintit se regăsesc şi în şcolile speciale. În plus, Legea învăţământului prevede ca 

decizia de orientare şcolară a copiilor cu deficienţe să fie luată cu acordul familiei sau a 

aparţinătorilor legali. Din anul 1999, curriculumul şcolar, la toate nivelurile, include un număr 

de ore, din curriculumul de bază, care sunt decise la nivelul fiecărei şcoli ţinând cont de 

opţiunile copiilor şi părinţilor precum şi de resursele şcolii. La nivelul fiecărei clase, părinţii 

sunt organizaţi în „Colectivul de părinţi al clasei” cu atribuţii, de regulă, în sfera îmbunătăţirii 

condiţiilor materiale necesare bunei desfăşurări a procesului de învăţământ şi nu de decizie cu 

privire la curriculumul şcolar, elaborarea actelor normative sau alte probleme ale şcolii. 

Reprezentanţi ai comitetelor de părinţi din fiecare clasă sunt incluşi în „Consiliul reprezentativ 

al părinţilor”, organ reprezentativ al adunării generale a părinţilor din şcoală. Acest organism 

are doar rol consultativ şi rareori joacă un rol important în luarea deciziilor cu privire la 

şcoală. Cel mai adesea are atribuţii legate de strângerea unor bani pentru îmbunătăţirea 

mediului educaţional. 

 

Cooperarea cu părinţii este uneori mai bună în şcolile speciale decât în cele de masă 

datorită nevoii permanente de vorbi cu părinţii despre evoluţia copilului, dar şi datorită nevoii 

de a implica familia în procesul de educare a propriului copil. 
 

Se conştientizează tot mai mult rolul parteneriatului între părinţi, cadre didactice, şi 

alţi specialişti care vin în contact cu copiii. Numai împreună, printr-un program educaţional 

coordonat, toţi partenerii vor urmări să obţină maximum de autonomie pentru copil, o viaţă 

normală şi activă în societate. Este foarte important ca între parteneri să existe colaborare, 

consecvenţă şi coerenţă în decizii. 

 

Relaţiile dintre părinţi şi instituţia de învăţământ pe care o frecventează copilul au o 

pondere importantă în progresul educaţional al acestuia. Pentru a sprijini eforturile cadrelor 

didactice, părinţii au nevoie de informaţii şi de sfaturi din partea acestora cu privire la 

obiectivele învăţării şi dezvoltării. De asemenea, nevoile speciale ale copilului nu pot fi 

evaluate corect fără valorificarea experienţei părinţilor. Este recunoscută nevoia ca familia şi 

şcoala să lucreze împreună dar, implicarea familiei la nivelul decizional şi la cel al elaborării 

actelor normative este insuficientă. Cel mai mult se simte lipsa programelor de informare şi 

consiliere a părinţilor în toate şcolile. Există dezvoltate serviciile adresate părinţilor doar în 

unele unităţi de învăţământ. Un rol deosebit de important în această direcţie o au organizaţiile 

nonguvernamentale care se implică şi implică părinţii în diverse programe de acest tip. 
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