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Comunicare eficientă pentru un climat educațional propice învățării 
SUPORT DE CURS 

 
 
Tema 1.Comunicarea eficientă în context educaţional 
1.1. Delimitări conceptuale  
1.1.1. Sensuri ale comunicării 

Înainte de a încerca să definim comunicarea, dorim să analizăm câteva sensuri care sunt 
atribuite acestui concept: 
Comunicare cu sens de înţelegere 

Prin prisma acestui înţeles, comunicarea reprezintă capacitatea fiinţelor umane de a-şi putea 
transfera unele altora realitatea, experienţa, trăirile, cunoştinţele etc. În acest sens, cel mai simplu 
model de comunicare cuprinde un emitent singular sau colectiv şi, de asemenea, un receptor care 
poate fi şi el format dintr-un singur element sau din mai multe elemente. Pentru realizarea înţelegerii 
între cele două entităţi este nevoie ca acestea să folosească o bază de date comună, care trebuie 
să cuprindă o limbă comună, un limbaj comun, însoţite de un cumul de exprimări nonverbale 
asemănătoare. De asemenea, înţelegerea este susţinută şi de alte capacităţi ale indivizilor, şi 
anume: sursa emitentă trebuie să aibă si capacitatea de a coda un mesaj şi pe cea de decodare a 
mesajelor, capacităţi care trebuie să le aibă şi receptorul. Astfel, comunicarea va lua forma unui 
transfer şi a unui contra-transfer 
informaţional între sursa emitentă şi cea receptoare. 
Comunicare cu sens de comunitate 

Individul uman nu există singular ci, prin afiliere cu alte persoane, formează grupuri. 
Grupurile se cristalizează în baza unor principii comune şi a unor aspiraţii sau idealuri comune. După 
cristalizarea grupurilor, un rol esenţial în menţinerea acestora în forme durabile în timp îl are 
dinamica de grup. Dinamica de grup ia naştere în primul rând datorită tendinţelor determinate de 
relaţiile interpersonale. 

Relaţiile interpersonale, care cuprind atât structurile formale, cât şi pe cele informale, se 
creează pe baza procesului de comunicare, ce contribuie esenţial la dezvoltarea societăţilor. 
Comunicarea cu sens de participare şi coparticipare 

Existenţa grupurilor implică şi participarea membrilor acestora la diferite acţiuni care pot 
determina atingerea scopurilor comune. În acest sens, participarea membrilor grupului în diferite 
structuri acţionale se realizează tot pe baza procesului de comunicare. În orice grup există membri 
activi, care se implică mai mult în acţiune, precum şi membri mai puţin activi, care, în funcţie de 
interesele lor proprii, participă doar la anumite acţiuni. Aceştia din urmă sunt denumiţi coparticipanţi. 
Atât prin participarea, cât si prin coparticiparea membrilor săi la diferite acţiuni, grupul îşi menţine 
coeziunea şi structura unitară. 
Comunicarea cu sens de organizare 

Orice acţiune care se realizează pentru a atinge un scop trebuie bine gândită 
pentru a fi eficientă. Eficienţa înseamnă: calitate şi cantitate; timp cât mai scurt de acţiune şi costuri 
minime. Aceste deziderate nu pot fi atinse decât dacă sistemele acţionează organizat şi planificat. 
Unul dintre cele mai mari avantaje ale organizării este reprezentat de control. Acesta este un 
instrument prin care pot fi măsuraţi şi se pot menţine constanţi anumiţi parametri sau elemente 
componente ale procesului acţional, prin care se ajunge la scopul dorit. 

Organizarea implică şi ierarhie, aspect care e susţinut tot de procesul de comunicare. 
Comunicarea cu sens de neînţelegere 

Nu întotdeauna entităţile care comunică ajung la un punct comun cu care să 
fie de acord. Sunt poate mai multe cazurile în care cei care comunică nu se înţeleg, şi totuşi, 
procesul de comunicare rămâne unitar. Există si situaţii în care, tocmai datorită neînţelegerii totul 
unitar al diadei sau al grupului se distruge. Aşadar, neînţelegerea este răspunzătoare atât de 
unitatea elementelor participante la procesul de comunicare, cât si de distrugerea acesteia. 
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Alături de aceste sensuri, sub care este înţeles procesul de comunicare, pot fi găsite si altele, 
deoarece acest concept are o extensie foarte mare. De asemenea, vor putea fi găsite şi în viitor alte 
înţelesuri ale acestui proces, deoarece societate, şi implicit comunicarea, se transformă permanent. 
 
1.1.2. Definirea comunicării 

Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei 
colectivităţi umane, indiferent de natura şi mărimea ei. Schimbul continuu de mesaje generează 
unitatea de vedere şi, implicit, de acţiune, prin armonizarea cunoştinţelor privind scopurile, căile şi 
mijloacele de a le atinge, prin promovarea deprinderilor necesare, prin omogenizarea relativă a 
grupurilor sub aspect afectiv, emoţional şi motivaţional (opinii, interese, convingeri, atitudini).  

În vorbirea curentă, folosirea cuvântului „comunicare” nu ridică probleme speciale. Pentru 
majoritatea utilizatorilor, „a comunica” înseamnă „a aduce la cunoştinţă” sau „a informa”. Acest fapt 
este evidenţiat de orice dicţionar explicativ unde, în general, sunt menţionate trei semnificaţii, parţial 
suprapuse, ale cuvântului „comunicare”:  

1. înştiinţare, aducere la cunoştinţă;  
2. contacte verbale în interiorul unui grup sau colectiv;  
3. prezentare sau ocazie care favorizează schimbul de idei ori relaţiile spirituale.  
Comunicarea este un proces care, din perspectiva ştiinţei comunicării, dispune de patru 

componente fundamentale:  
1. un emiţător,  
2. un canal  
3. o informaţie,  
4. un receptor.  
Într-o formă extrem de simplă, procesul de comunicare poate fi redat astfel:  

                                                      Informaţie         informaţie  
                                      Emiţător ------------- canal --------------- receptor  
        Modelul elementar al comunicării  

Din această schemă se poate înţelege că procesul comunicării presupune mai mult decât un 
participant; anume, pe lângă emiţător (sau emitent), unul sau mai mulţi receptori potenţiali. Esenţa 
procesului stă în deplasarea, transferul sau transmiterea informaţiei de la un participant la celălalt.  

În mod frecvent, circulaţia are loc în dublu sens. Altfel spus, este bidirecţională. Acesta este 
cazul dialogului, al unei discuţii dintre două persoane care, alternativ, joacă rolul de emiţător 
(vorbitor) şi receptor (ascultător). Alteori, circulaţia informaţiei poate avea loc doar într-un singur 
sens, adică este unidirecţională. Este cazul monologului, al cuvântărilor, al comunicării prin presă, 
radio sau televiziune.  

Comunicarea nu se încheie o dată cu preluarea sau receptarea mesajului. Informaţia poate 
exercita o influenţă efectivă asupra opiniilor, ideilor sau comportamentelor celor care o receptează. 
Procesul poartă numele de efect al comunicării şi se bucură în ştiinţa comunicării de o atenţie 
deosebită. Prin urmare, modelul elementar al comunicării trebuie extins:  

Informaţie              informaţie  
emiţător --------------- canal ------------- receptor -------------- efect  
Modelul elementar al comunicării, inclusiv „efectul”  

În această a doua schemă, comunicarea se aseamănă procesului „stimul- reacţie” 
(receptorul reacţionează la stimulii proveniţi din partea emiţătorului). Dar nu orice proces „stimul-
reacţie” reprezintă o situaţie comunicativă. Pentru a aparţine comunicării, ar trebui să fie cel puţin un 
proces intenţional. Pentru ca transferul de informaţie să devină un proces de comunicare, emitentul 
trebuie să aibă intenţia de a provoca receptorului un efect oarecare. Prin urmare, „comunicarea” 
devine un proces prin care un emiţător transmite informaţie receptorului prin intermediul unui canal, 
cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte.  

Dacă se merge mai departe, se poate prelucra şi îmbogăţi modelul elementar al comunicării 
cu încă trei elemente fundamentale: codarea, decodarea şi „zgomotul de fond”:  

 
Emiţător ----codare ---- canal ----- decodare --- receptor ----efect  

zgomot de fond 
Modelul fundamental al comunicării  

Modelul poate fi citit relativ simplu. Dacă un emiţător doreşte să transmită o informaţie unui 
receptor, informaţia trebuie să fie inteligibilă. De aceea, înainte de toate, emiţătorul trebuie să aibă 
grijă să se facă înţeles, să îşi găsească cuvintele, fie că procesul de comunicare are loc în scris sau 
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oral. Pasul doi îl reprezintă codarea mesajului. O dată codat, acesta este transpus în semnale care 
pot străbate canalul spre receptor. Receptorul trebuie să decodeze mesajul transpus în semnale şi 
să-l interpreteze. În fine, comunicarea poate fi îngreunată de un surplus irelevant de informaţie sau 
de zgomotul de fond. Un exemplu îl oferă distorsionarea mesajelor radiofonice din motive 
atmosferice.  
 
1.1.3. Forme ale comunicării 
Comunicarea verbală 

Cele două mari categorii ale procesului de comunicare sunt cea verbală si cea 
nonverbală, ambele cu un rol fundamental în organizarea şi structurarea societăţii actuale. 
Comunicarea verbală foloseşte ca unitate de bază cuvântul, care poate fi rostit sau poate fi scris şi 
ulterior verbalizat. Pentru a se realiza înţelegere între două entităţi acestea trebuia să comunice în 
aceeaşi limbă şi să folosească un limbaj asemănător. Comunicarea verbală a fost denumită şi 
comunicare codată. Ea poate fi folosită intrapersonal si interpersonal de la diadă si până la grupurile 
mari. 
Comunicare nonverbală 

Specialistii comunicării denumesc comunicarea nonverbală ”limbajul trupului”. 
Majoritatea cercetătorilor consideră că forma nonverbală are o pondere mai mare în conţinutul unui 
mesaj decât cea verbală, datorită faptului că se sprijină pe mai mulţi analizatori. 
Comunicarea paraverbală 

Comunicarea paraverbală este foarte puţin sesizabilă în transferul şi contratransferul 
informaţional. Această formă de comunicare se referă la tonalităţile 
vocii, timbrul vocal, pauzele dintre cuvinte sau dintre cuvinte şi gesturi, frecvenţa cuvintelor pe o 
unitate de timp, tremurul vocii etc. Sunt cazuri în care starea interioară a unui individ este trădată de 
comunicarea paraverbală, chiar dacă celelalte forme ale manifestărilor sale externe sunt ţinute foarte 
bine sub control. De 
asemenea, anumite caracteristici individuale pot fi percepute şi decodificate analizând cu atenţie 
modalităţile sale de exprimare paraverbale. 
Comunicarea interpersonală 

Această formă de comunicare poate fi considerată ca fiind un produs rezultat din combinarea 
formelor verbale, nonverbale si paraverbale. 

Unii autori consideră că procesul de comunicare interpersonală se suprapune, până la 
identificare totală, cu relaţiile interpersonale. Comunicarea interpersonală se poate realiza între doi 
sau mai mulţi indivizi şi e influenţată de mai mulţi factori, atât individuali cât şi sociali. Printre efectele 
cele mai importante pe care le produce această formă de comunicare se numără şi cel denumit 
Steinzor (se manifestă numai în grupurile în care conducătorul are un stil de conducere democratică 
şi constă în tendinţa de transmitere, în discuţiile de grup în jurul mesei rotunde, a unei cantităţi mai 
mari de informaţii către partenerul de vizavi), care se manifestă în grupuri formale si nonformale. 
Cea mai utilizată formă de comunicare interpersonală este dialogul. 

Comunicarea interpersonală este considerată cea mai importantă formă de comunicare şi cel 
mai des folosită. Oamenii nu pot evita acest tip de comunicare; existenta lor socială depinde de 
abilitatea cu care pot angaja discuţii cu alţii. Acest tip de comunicare este important pentru a te 
înţelege pe tine şi pentru a construi relaţiile tale cu ceilalţi. Pentru a realiza acest lucru trebuie 
dezvoltată capacitatea de autoanaliză, autocunoaştere, autoexpunere cât şi cunoaşterea barierelor 
şi factorilor perturbatori care îngreunează procesul comunicării. 
Comunicarea de grup 

Psihosociologii consideră comunicarea de grup ca fiind o extensie a comunicării diadice. 
Comunicarea de grup se poate realiza în trei moduri diferite: individ-grup, grup-grup, grup-individ. În 
cadrul grupului asistăm la o multiplicare a comunicării interpersonale în forme si modalităţi diferite. 
Comunicarea de grup are efecte foarte benefice în cadrul diferitelor forme de psihoterapie aplicate în 
tratarea unor devianţe comportamentale. 

 
1.2. Variabile ale comunicării 
1.2.1.Variabile (psiho)semantice 

Un cuvânt, o idee sau un mesaj pot provoca o serie de asociaţii personale care ajută sau 
blochează comunicarea. Un cuvânt poate crea un efect simbolic asupra actorilor comunicării în 
funcţie de istoria receptorilor, poziţia ideologică a emiţătorului şi relaţiile acestuia cu mesajul. Un 
exemplu este conceptul folosit pentru manager: „şeful”, „bossul”, „domnul director”, „balaurul” etc. 
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Ordinea cuvintelor în transmiterea unui mesaj este extrem de importantă, primele prezentând o 
valoare mai mare decât cele care urmează, introducând o aşteptare, o anticipare. De aceea, un 
mesaj prost pornit poate fi corectat cu greu. În acest context, este o certitudine că ultimele cuvinte 
sunt importante pentru că îşi vor pune amprenta în procesul de memorare a mesajului. 

Dacă substantivul este plasat înaintea unui şir de adjective acestea vor fi reţinute şi valorizate, 
fiind primele amintite. Dacă substantivul este aşezat după adjective, primele dintre ele vor fi eludate 
şi vor fi reţinute doar ultimele. Cu cât un mesaj conţine mai multe substantive, cu atât va fi mai dificil 
de înregistrat şi mai puţin inteligibil. 

Se mai poate reţine că poziţia centrală a unui termen dintr-o înşiruire este determinantă şi vom 
exemplifica prin următoarea serie descriptivă: simpatic, frumos, prietenos, empatic, drăgălaş 
înlocuind termenul „prietenos” cu „duşmănos”; în acest caz este de aşteptat ca receptorul să 
caracterizeze personajul supus descrierii drept un personaj urâcios, antipatic şi dificil. 

De interes sunt şi expresiile care literal transmit un mesaj dar în fapt, apare şi un al doilea 
mesaj care duce la aşa numita comunicare paradoxală. Într-o organizaţie, managerul spune 
subalternilor: „nu mai fiţi atât de ascultători” sau „eu vreau ca voi să fiţi decidenţii”, ceea ce 
presupune că ordinul se transformă într-o contradicţie, receptorii intrând într-un paradox: indiferent 
ce ar face nu pot respecta o parte a ordinului pentru că dacă nu mai sunt ascultători sau vor lua 
decizii singuri, de fapt ascultă un ordin şi se supun unei decizii. Mesajul transmis solicită un 
comportament determinat când de fapt ceea ce se doreşte este unul spontan.În această situaţie, 
persoanele pot să întrerupă comunicarea. 

 
1.2.2.Variabile sociale 

Locul pe care îl ocupă un individ într-un sistem social reprezintă statutul său - care 
construieşte imaginea de sine şi identitatea personajului, putând varia de la un moment la altul sau 
de la o situaţie la alta. În funcţie de statutul social, comunicarea va fi diferită, putând să apară 
perturbări de tipul conflictului de roluri - dacă individul adoptă un comportament diferit de cel aşteptat 
ori, dacă acesta este păstrat atunci când situaţia socială se schimbă. 

Într-o organizaţie, individul face parte dintr-un grup supus unor norme şi constrângeri care, 
diminuate, duc la modificarea raporturilor dintre membrii acestuia, ele devenind nesigure, evazive, 
supuse oscilaţiilor emoţionale. Lipsa de organizare provoacă dificultăţi în stabilirea poziţiilor fiecărui 
individ şi a acestuia în raport cu ceilalţi, şi conduce la greutăţi în alegerea atitudinilor, a expunerii 
capacităţilor şi ideilor personale. Incertitudinea fiecăruia se amplifică ducând la relaţii de respingere, 
dezacord, angoasă şi sentimente de insecuritate. Întotdeauna grupul doreşte să-şi afirme identitatea 
prin promovarea unor valori proprii, tinzând spre o anumită originalitate marcată de un limbaj 
specific. 

Vocabularul comun întăreşte identitatea grupului, răspunzând unei nevoi de detaşare faţă de 
altele prin adoptarea unui anumit cod. Individul care doreşte să se delimiteze de grup va respinge 
semnele specifice ale acestuia prin cultivarea unui limbaj personal dar condiţia integrării este tocmai 
comunicarea bazată pe identificarea imaginilor, percepţiilor şi reprezentărilor sociale comune. 

Ţinând cont că din organizaţie fac parte persoane de sexe şi vârste diferite, comunicarea 
nonverbală este influenţată de aceşti factori observându-se că, de regulă distanţa dintre indivizi de 
acelaşi sex este mai mică decât între cei de sex diferit. Femeile şi tinerii se poziţionează mai 
aproape de interlocutor decât bărbaţii şi persoanele mai în vârstă. 

Orice persoană funcţionează conform unui număr de prejudecăţi sau stereotipuri, provenite 
din istoria grupului de apartenenţă a acesteia sau influenţată de întreaga societate la un anumit 
moment istoric. Comunicarea poate fi facilitată sau perturbată în funcţie de diferite prejudecăţi sau 
stereotipuri sociale (de exemplu prejudecata referitoare la o anumită minoritate etnică) fiind 
componente ale reprezentării despre celălalt şi având funcţia de a anticipa comportamentul celuilalt, 
de a determina şi canaliza relaţionarea. 
 
1.2.3.Variabile cognitive 

Actorii comunicării, emiţători sau receptori, sunt influenţaţi de modul lor de funcţionare 
mentală şi intelectuală determinant fiind un anumit tip de reflecţie, de organizarea şi prelucrare a 
informaţiei. Variabila cognitivă este în egală măsură individuală şi socială şi se manifestă prin tipul 
de limbaj utilizat, prin organizarea logică şi prin interpretarea mesajelor. Un mesaj la nivel cognitiv 
este formulat şi recepţionat în funcţie de zestrea  interlocutorului pentru că, în relaţiile interpersonale 
nu există realitate obiectivă, ci o realitate reprezentată, reconstruită în sistemul cognitiv printr-un 
ansamblu organizat de informaţii, credinţe, atitudini şi opinii. Fiecare reacţionează aşa cum îşi 
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reprezintă realitatea, nu cum este ea în fapt - interpretează, decodează situaţiile şi comportamentul 
partenerului în funcţie de cum percepe el situaţia, de modul său de reflecţie, organizare şi prelucrare 
a informaţiei. Pentru a asigura o comunicare eficientă, mesajul elaborat va lua în considerare 
sistemul cognitiv al receptorului. 

Sarcina de îndeplinit determină demersul cognitiv, modul de raţionament, codurile şi canalele 
utilizate iar individul o va aborda în funcţie de imaginea pe care o are despre aceasta.  

 
1.2.4. Variabile psihologice 

Un anumit comportament este  rezultanta forţelor ce acţionează asupra unui organism la un 
moment dat. Forţele pot fi pozitive (nevoia de autorealizare, perfecţionare, atingerea unor obiective) 
şi conduc la un comportament de apropiere sau, pot fi negative (ocolire, evitarea unor situaţii) 
ducând la o atitudine de evitare. 

Emiţătorul transmite un mesaj pentru atingerea obiectivului comunicării dar şi pentru a evita 
anumite evenimente care îi creează probleme, filtrând informaţia. Comunicarea porneşte de la sau 
ajunge la un sistem de control, de transformare, de filtrare sau de selecţie a informaţiei, sistem care 
deşi pare deliberat, de cele mai multe ori este inconştient. 

În acest sens, se poate aminti de mecanismele proiective care constau fie în asimilarea 
gândirii celuilalt (a crede că el funcţionează ca şi tine, ceea ce implică ignorarea diferenţelor şi 
specificităţilor) fie, în atribuirea interlocutorilor a unor atitudini menite să justifice propriile 
comportamente şi/sau sentimente. Alte mecanisme sunt cele de apărare: eliminarea informaţiilor 
incomode, memorizarea selectivă, interpretarea defensivă, negarea autorităţii sursei, care se 
manifestă atunci când informaţiile nu corespund propriului sistem de valori şi relaţiilor acceptate.  

Într-o acţiune sunt importante următoarele reprezentări ale situaţiei: sinele, celălalt, imaginea 
de sine intervenită prin comportament, limbajul utilizat, canalul de comunicare ales. Există un „sine” 
intim, necunoscut celorlalţi, neexprimat - imaginea pe care şi-o face individul despre el şi un „sine” 
public, declarat, oferit celorlalţi -  în funcţie de ceea ce vrea să pară ori ceea ce crede el că este. 

Reprezentarea despre celălalt constă în imaginea caracteristicilor psihologice, cognitive şi 
sociale ale partenerului, având  un rol important în alegerea canalului şi al codului de comunicare 
pentru a obţine un  rezultat pozitiv în situaţia de relaţionare. 
 
De reţinut! 

 Variabile psihosemantice: cuvinte cu efect simbolic, primele şi ultimele cuvinte din mesaj, 
substantivul înainte şi după adjective, poziţia centrală a unui termen dintr-un şir, comunicarea 
paradoxală. 

 Variabile sociale: locul ocupat de individ în sistemul social, individul şi apartenenţa la grup – 
supus normelor, vocabularul comun grupului, distanţa dintre persoanele de sex şi vârste 
diferite, prejudecăţi şi stereotipuri sociale. 

 Variabile cognitive: modul de organizare şi prelucrare a informaţiei, tipul de limbaj utilizat, 
credinţe, atitudini şi opinii, fiecare reacţionează în funcţie de cum îşi reprezintă realitatea. 

 Variabile psihologice: Forţe pozitive: nevoia de autorealizare, perfecţionare, atingerea 
obiectivelor, forţe negative: ocolirea, evitarea unor situaţii – filtrarea unor informaţii, 
mecanisme de apărare: memorizare selectivă, interpretare defensivă, negarea autorităţii 
sursei, sinele intim, imaginea de sine, sinele public. 

 
1.3. Bariere de comunicare 
1.3.1.Repere teoretice 

Bariere specifice, cauzatoare de  blocaje:  
• personale (datorită trăsăturilor de personalitate a interlocutorilor);  
• fizice - legate de mediul în care se desfăşoară comunicarea;  
• sociale - referitoare la tradiţii, religie, obiceiuri, statut; culturale (nivelul de pregătire, 

limbaj);  
• semantice -  datorate limbajului tehnic, de specialitate, jargonului;  
• cognitive -  generate de informaţii incompatibile cu valorile instituţiei;  
• psihologice (emotivitate, afectivitate, agresivitate);  
• ambientale- se referă la contextul în care are loc comunicarea (spaţii, zgomote etc.);  
• manageriale: presupun incapacitatea de a asculta, rezerva de a exprima păreri, 

schimbarea modalităţilor de comunicare;  
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• organizatorice: apar ca urmare a diferenţelor din circuitul ierarhic, lipsei timpului şi 
filtrării mesajului. 

Aceste bariere pot fi înlăturate dacă există: disponibilitate de dialog; angajament în 
îndeplinirea obiectivelor propuse; competenţă profesională; abilităţi de comunicare şi negociere; 
deschidere spre dialog real; cunoaşterea partenerului de dialog; capacitate de analiză rapidă a 
punctelor tari şi slabe ale unui dialog; echilibru emoţional; deschidere spre schimbare; creativitate. 
 
1.3.2.Factori ce generează blocaje în comunicare 
Diferenţele de personalitate 

 Fiecare om este un unicat prin pregatire, experienţă, aspiraţii - elemente care împreună sau 
separat influenteaza întelegerea mesajelor.  

Personalitatea este considerată de specialişti determinată de: 
- constituţia şi temperamentul subiectului; 
- mediul fizic (climat, hrană); 
- mediu social (ţară, familie, educaţie); 
- obiceiuri şi deprinderi (igienă, valori, ritualuri). 

 Oamenii îşi dezvoltă personalitatea pe parcursul vieţii sub influenţa moştenirilor genetice, a 
mediului şi a experienţei individuale ceea ce generează modalităţi diferite de comunicare. Fiecare 
om are repere proprii în funcţie de imafinea despre sine, despre alţii şi despre lume în general. 
Percepţia fiecăruia despre persoanele din jur poate fi afectată şi din această cauză comportamentul 
nostru poate influenţa partenerul de comunicare.        

Nu suntem capabili întotdeauna să inflenţăm sau să schimbăm comportamentul celuilalt, 
dar e bine să ne studiem pe noi înşine pentru a observa dacă o schimbare în comportamentul nostru 
poate genera reacţii satisfăcătoare. 
Diferenţele de percepţie 

Percepţia este procesul prin care indivizii selectează şi interpretează senzorial stimuli şi 
informaţii în funcţie de propriile repere şi de imaginea generală despre lume şi viaţă. Modul în care 
privim lumea este influenţat de experienţele noastre anterioare, astfel că, persoane de diferite 
vârste, naţionalităţi, culturi, educaţie, ocupaţie, sex, temperament etc. vor avea alte percepţii şi vor 
recepta situaţiile în mod diferit. Diferenţele de percepţie sunt deseori numai rădăcina multor alte 
bariere de comunicare. Există o mare probabilitate ca receptând mesajele, oamenii să vadă şi să 
audă exact ceea ce s-a dorit prin mesaj, dar nu sunt excluse nici situaţiile de percepţie greşită. 
Oamenii tind să respingă informaţiile care le ameninţă reperele, obiceiurile şi concepţia despre lume. 
Cu alte cuvinte, suntem tentaţi să vedem ceea ce dorim să vedem şi auzim ceea ce dorim să auzim, 
evitând să recunoaştem realitatea în sine.  

De asemenea, informaţiile sunt acceptate şi în funcţie de persoana de la care provin, 
modul şi situaţia de transmitere (de exemplu, o observaţie negativă poate fi acceptată sau 
considerată ca ameninţare, în funcţie de emiţător: prieten sau o persoană străină. 
Diferenţele de statut 

Poziţia socială a emiţătorului şi a receptorului în procesul comunicării poate afecta 
semnificaţia mesajului. De exemplu, un receptor conştient de statutul inferior al emiţătorului, îi poate 
desconsidera mesajele, chiar dacă acestea sunt reale şi corecte. Un emiţător cu statut înalt este, de 
regulă, considerat corect şi bine informat, mesajele lui fiind luate ca atare, chiar dacă sunt false ori 
incomplete. 
Diferenţele de cultură 
 Persoanele care provin din medii culturale diferite, care încurajează şi dezvoltă valori diferite, 
pot ridica între ele diferite bariere de comunicare datorate unor ritualuri, obiceiuri, simboluri 
neînţelese de receptor.  
Lipsa de cunoaştere 

Este dificil să comunicăm eficient cu cineva care are o educaţie diferită de a noastră, ale 
carei cunoştinţe asupra unui anumit subiect de discuţie sunt mult mai reduse sau mult mai ridicate. 
Desigur, este posibil, dar necesită îndemânare din partea emiţătorului care e bine să fie conştient de 
discrepanţa dintre nivelurile de cunoaştere şi de necesitatea de a-şi adapta mesajul. 
Probleme semantice 

Acest tip de probleme sunt generate de folosirea unor cuvinte în mod greşit, ori a unor 
cuvinte în sintagme greşite (de exemplu, cuvântul „fortuit" utilizat cu sensul de “forţat” ori “drept 
pentru care” în loc de “drept care”. 
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Probleme semantice apar şi atunci când se utilizează în exprimare cuvinte sau expresii din 
jargon, argou, neologisme, expresii strict tehnice sau prea pretenţioase. Lipsa de interes a 
interlocutorului faţă de mesajul transmis 

Acolo unde ea este evidentă şi de înţeles, se cere acţionat cu abilitate pentru a direcţiona 
mesajul astfel încat să corespundă intereselor şi nevoilor receptorului. 
Emoţiile 

Emoţia puternică este răspunzatoare de blocarea aproape completă a comunicării. Pentru a 
evita acest blocaj este bine să se renunţe la comunicare atunci când persoanele sunt afectate de 
emoţii puternice. Aceste stări pot duce la incoerenţă putând schimba complet sensul mesajelor 
transmise. Uneori receptorul poate fi mai puţin emoţionat, impresionat de o persoană care vorbeşte 
fără emoţie şi entuziasm, considerând-o plictisitoare – astfel că puţină emoţie nu strică. 
Zgomotul 

- utilizarea unor instalaţii improprii (amplificatoare, boxe etc.); 
- semnale parazite pe canalele de comunicare; 
- emiţătorul şi receptorul vorbesc în acelaşi timp; 
–folosirea de catre emiţător a unui număr exagerat de cuvinte, chiar dacă acestea sunt 
corecte.  

De reţinut! 
Barierele de comunicare pot fi reduse dacă există:  

 disponibilitate de dialog;  
 angajament în îndeplinirea obiectivelor propuse;  
 competenţă profesională;  
 abilităţi de comunicare şi negociere;  
 deschidere spre dialog real;  
 cunoaşterea partenerului de dialog;  
 capacitate de analiză rapidă a punctelor tari şi slabe ale unui dialog;  
 echilibru emoţional;  
 deschidere spre schimbare;  
 creativitate. 

 
1.4. Reguli de comunicare eficientă 

Relaţiile umane sunt sprijinite şi întărite de arta de a comunica- prin decodificarea mesajelor 
verbale, dar mai ales nonverbale, a cărei stăpânire devine o condiţie esenţială şi nu o opţiune.  

 
1. Capacitatea de a crea o primă impresie bună 

În primele momente de întâlnire dintre două persoane, se pare că inconştientul este cel care 
hotărăşte viitorul relaţiilor dintre ele, prima cunoştinţă având ca efect imediat un simţământ de 
stinghereală, cauzator de disconfort. Acesta poate fi diminuat prin poziţionarea persoanei 
necunoscute în dreapta interlocutorului ceea ce dă un sentiment de siguranţă. Persoanele care se 
aşează în stânga uneia necunoscute afirmă că au trăit sentimente de mânie, teamă iar cei aşezaţi în 
dreapta, au trăit sentimente de bucurie, linişte, siguranţă. Deşi cauzele nu sunt explicate, autorii ne 
spun că dovezile experimentale sunt relevante. 

O primă impresie pozitivă se construieşte imitând limbajul nonverbal al interlocutorului: ţinuta 
trupului, poziţia mâinilor şi picioarelor, gesturile, ajungându-se la o aşa numită sincronizare care se 
aplică şi la paraverbal: ritmul vorbirii – accelerarea sau încetinirea acestuia, intensitatea volumului – 
ridicat ori scăzut. Pentru o primă întâlnire, este apreciat un stil de comunicare concis, relatări 
succinte, mai ales dacă este vorba de experienţe personale, evitarea utilizării excesive a pronumelui 
personal „eu”. De folos în dezvoltarea ulterioară a relaţiilor de colaborare este obţinerea unor 
informaţii de la interlocutor despre obiceiurile şi preferinţele cestuia, iar dezvăluirile despre propria 
persoană  este indicat să rămână cantonate în experienţe reuşite, păreri optimiste, sentimente 
pozitive. 

 
2. Prezentarea interesantă a propriei poveşti 

În comunicare, de cele mai multe ori apar povestirile, fiind de dorit ca ele să aibă semnificaţie  
pentru cei din jur şi relatarea lor să fie făcută cât mai expresiv  cu putinţă pentru ca interlocutorul să 
asculte cu atenţie şi interes. De ce şi cum se poate „masacra” o povestire?  În primul rând pentru că 
naratorul devine plictisitor dacă îşi concentrează atenţia doar asupra lui şi nu asupra reacţiei 
ascultătorilor, care pot să nu fie interesaţi de ceea ce aud. În al doilea rând, este posibil să se 
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utilizeze prea multe cuvinte sau amănunte nesemnificative pentru interlocutor. Vorbirea lentă face 
imposibilă savurarea comicului de limbaj iar incoerenţa duce la neînţelegerea mesajului. Exagerarea 
faptelor şi lauda excesivă pot îndepărta emiţătorul de scop -  de ce se povesteşte, care sunt 
obiectivele de îndeplinit, ce rezultat se aşteaptă, ce efecte neaşteptate pot să apară. De multe ori se 
intervine brutal cu propria poveste contracarându-i pe ceilalţi care spun lucruri interesante.  

Umorul, sinceritatea, implicarea, concizia, originalitatea sunt pilonii susţinători ai unei 
comunicări de succes. 

 
3. Ascultarea activă 

Dacă deja vă gândiţi la răspunsul vostru înainte ca celălalt să termine de vorbit, înseamnă că 
nu ascultaţi! 

Oamenii sunt obişnuiţi să audă dar au uitat să asculte, considerând, de cele mai multe ori că 
ştiu deja ceea ce se comunică, întrerupând interlocutorul şi continuând cu propria lor versiune a 
povestirii acestuia. „Arta de a asculta este ca o forţă magnetică, un timp dăruit fără judecăţi critice.” 

Interlocutorii preferaţi sunt cei care ştiu să asculte, conferind un sentiment de linişte, armonie, 
siguranţă, fiind părtaşi la gândurile, visurile, speranţele, temerile şi neîmplinirile acelui partener de 
dialog încurajat să îşi dezvăluie şi să-şi afirme personalitatea, încrederea în sine fără teamă de 
critici, comparaţii sau judecăţi. Greşeala celui care nu ascultă este aceea că interpretează după 
bunul său plac, fără să ţină cont de mesaj, îmbracă gândurile şi ideile altora în mantia propriilor 
semnificaţii şi interpretări, etichetează totul în funcţie de capacitatea lui de percepere şi înţelegere a 
lucrurilor.  

Rolul comunicării nu este doar acela de a transmite informaţii ci şi de a asculta fără a emite 
judecăţi şi a da sfaturi. Ascultarea înseamnă  înţelegerea situaţiei în care se află emiţătorul, 
perceperea realităţii prin ochii lui,  renunţarea la dorinţa de a fi tu însuţi în centrul atenţiei. 

 
4. Evitarea polemicilor pentru a nu face rău 

Polemicile sunt inevitabile în comunicare şi pot evolua în două direcţii: dezbatere sau ceartă. 
Dezbaterea este o discuţie bine structurată, în care se aduc dovezi ce sprijină afirmaţiile legate de 
un subiect, în încercarea de a convinge asupra justeţii afirmaţiilor, fiind un proces intelectual în care, 
desigur, este preferabil să „ai dreptate”. Dezbaterea presupune un conflict intelectual şi oferă 
argumente pentru  susţinerea unui punct de vedere. 

Cearta este o confruntare între doi sau mai mulţi interlocutori care folosesc un ton vehement 
pentru a-şi expune părerile contradictorii despre un anumit subiect. Interlocutorii ţipă unii la alţii, 
devin adversari,  lupta verbală se mută în plan personal, se folosesc etichete şi apelative jignitoare, 
dovezi negative, partenerii se acuză cu intenţii răuvoitoare, lăsându - se conduşi de sentimente, 
sfârşind prin a se socoti jigniţi şi neîndreptăţiţi, doar scuzele fiind cele care pot reglementa situaţia. 

Într-o ceartă individul se simte atacat, ostil, drept care apare conflictul şi discuţia este 
percepută ca o luptă personală, ceea ce duce la apărarea de sine şi nu a unui punct de vedere. În 
astfel de cazuri sarcasmul înrăutăţeşte situaţia, apare „individul polemic” care trebuie să fie unicul 
deţinător al adevărului, care îşi impune voinţa, are dreptate cu orice preţ şi îşi învinge adversarul fără 
să ţină cont că într-o discuţie pot câştiga ambele părţi. Nu orice polemică poate fi evitată dar se 
pledează pentru lucrurile bune şi valori, fără a fi cineva atacat sau jignit. Întrebarea cheie în cazul 
unei polemici este: „Cum să-ţi ofer argumente şi puncte de vedere diferite fără să te simţi lezat sau 
jignit?”. 

 
5. Evitarea criticii distructive 

Critica este un atac la adresa personalităţii sau caracterului unui individ şi nu la adresa 
comportamentului acesteia, criticul fiind o persoană care judecă, evaluează sau analizează, tinzând 
să găsească greşeli peste tot şi făcând aprecieri dure, producătoare de nemulţumiri. 

Cuvintele (sub diferite forme: observaţii furioase, ironii şi sarcasme, comparaţii nejustificate, 
critici constructive) dar şi acţiunile non-verbale (de tipul neacordării atenţiei interlocutorului prin 
vorbirea în acelaşi timp cu altcineva, uitatul pe fereastră etc.) pot provoca durere şi respingere, pot 
răni spiritual, emoţional, mental şi fizic  . 

Observaţiile şi criticile duc la scăderea productivităţii, a eficienţei, jignesc, umilesc, 
manipulează, controlează, acuză, dau naştere sentimentelor de vinovăţie fiind atât de nocive încât 
sunt necesare mai multe gesturi sau observaţii pozitive pentru contrabalansarea uneia negative. 
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Există şi critici constructive care ajută la propria perfecţionare, atrag atenţia asupra unor 
greşeli, sugerează grija şi dragostea celor din jur, determină schimbări pozitive. Când se fac 
observaţii critice, pentru evitarea conflictului, este bine să se ţină cont de următoarele: 

• se critică la o persoană comportamentul şi nu caracterul ei;  
• se specifică motivul pentru care se critică o persoană, fără a o jigni;  
• se critică doar comportamente care se pot schimba;  
• se oferă ajutor pentru remedierea situaţiei;  
• se critică fără furie şi sarcasm;  
• nu se fac comparaţii cu alţii;  
• se solicită schimbări clare;  
• criticile se fac între patru ochi, nu în public;  
• observaţiile critice încep cu un comentariu pozitiv;  
• în încheiere, persoana criticată este asigurată că va fi ajutată. 

 
6. Controlul comunicării nonverbale 

Două treimi din procesul de comunicare îl constituie comunicarea nonverbală. Trupul 
„vorbeşte” prin mesaje care uneori vin în contradicţie cu cele verbale, ochii trădând cu cea mai mare 
uşurinţă sentimente precum: tandreţe, afecţiune, mânie, plictiseală, fericire, teamă . Greutatea,  
îmbrăcămintea, coafura, bijuteriile sunt purtătoare de mesaje, nu întotdeauna favorabile. La fel şi 
unele ticuri: jocul cu pletele, privitul la ceas, scărpinatul, legănatul picioarelor. 
De reţinut! 
 
Ai şanse să comunici eficient dacă ţii cont de: 

 Capacitatea de a crea o primă impresie bună 
 Prezentarea interesantă a propriei poveşti 
 Ascultarea activă 
 Evitarea polemicilor pentru a nu face rău 
 Evitarea criticii distructive 
 Controlul comunicării nonverbale 

 
1.5Comunicarea organizaţională 
1.5.1. Definire 

În cazul organizaţiei, comunicarea se defineşte ca proces prin care are loc schimbul de 
mesaje în vederea realizării obiectivelor individuale şi comune ale membrilor ei.  

Relaţiile organizaţionale au ca suport comunicarea interpersonală. Fiind un proces complex, 
comunicarea antrenează, însă, dincolo de latura structurală, şi alte aspecte ale existenţei 
organizaţiei: tehnice, economice, psihologice, educaţionale, culturale etc.  

Complexitatea comunicării aduce în planul practicii o cerinţă specială faţă de manager: 
abilitatea de a fi un bun comunicator. Or, această abilitate se dezvoltă în primul rând pe înţelegerea 
rolului comunicării organizaţionale.  

La întrebarea „de ce comunicăm într-o organizaţie?“ pot exista o multitudine de răspunsuri, 
câteva fiind însă unanim acceptate:  

• funcţiile managementului nu pot fi operaţionale în lipsa comunicării. Procesele de stabilire a 
obiectivelor, de realizare a concordanţei cu structura organizatorică şi informaţională, de armonizare 
a acţiunilor cu obiectivele iniţiale şi de eliminare a defecţiunilor, de antrenare a personalului, se 
bazează pe primirea şi transmiterea de mesaje. Comunicarea este, deci, crucială pentru existenţa şi 
succesul organizaţiei, ea fiind prima responsabilitate a managerului;  

• comunicarea stabileşte şi menţine relaţiile dintre angajaţi, oferindu-le informaţiile necesare 
orientării şi evaluării propriei munci în raport cu a celorlalţi, cu cerinţele organizaţiei, în ansamblul 
său, şi a mediului acesteia;  

• prin feed-back-ul realizat, comunicarea relevă posibilităţile de îmbunătăţire a performanţelor 
individuale şi generale ale organizaţiei;  

• aflată la baza procesului de motivare, comunicarea face posibilă identificarea, cunoaşterea 
şi utilizarea corectă a diferitelor categorii de nevoi şi stimulente pentru orientarea comportamentului 
angajaţilor spre performanţă şi satisfacţii;  

• contribuie la instaurarea relaţiilor corecte şi eficiente, de înţelegere şi acceptare reciprocă 
între şefi şi subordonaţi, colegi, persoane din interiorul şi exteriorul organizaţiei.  
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Problema reală a comunicării organizaţionale nu este dacă managerii se angajează sau nu în 
acest proces, ci dacă ei comunică bine, nesatisfăcător sau insuficient.  
 
1.5.2. Componentele comunicării organizaţionale  

Orice proces de comunicare presupune existenţa următoarelor elemente:  
- emitentul - este orice angajat care deţine informaţii, idei, intenţii şi obiective privind 

comunicarea. Emitentul formulează mesajul, alege limbajul receptorului şi mijlocul de comunicare. 
Deşi are un rol preponderent în iniţierea comunicării nu poate controla deplin ansamblul procesului;  

– receptorul - este orice angajat - manager sau executant - care primeşte mesajul. 
Importanţa receptorului într-o comunicare nu este mai mică decât a emitentului. Cu toate acestea, în 
practică funcţionează o serie de prejudecăţi referitoare la actul recepţiei şi la statutul receptorului în 
comunicare. Mulţi manageri sunt tentaţi să considere receptarea mesajelor ca fiind automată şi 
inferioară; sarcina lor este de a transmite şi nu de a primi. În realitate, a asculta este la fel de 
important cu a vorbi, a citi nu este cu nimic mai prejos decât a scrie. Reuşita comunicării depinde de 
adecvarea conţinutului şi formei de exprimare a mesajului cu capacitatea de percepţie, înţelegere a 
receptorului, cu starea sa sufletească. Astfel, expresiile elevate, prea tehniciste ori prea subtile 
adresate unui receptor insuficient pregătit sunt inutile, pentru persoanele cu prejudecăţi sau pentru 
cele aflate într-o dispoziţie rea din diverse motive (sănătate, probleme familiale etc.). Mesajele 
trebuie prezentate diferit faţă de receptorii lipsiţi de prejudecăţi sau într-o stare de spirit echilibrat.  

– mesajul - este simbolul sau ansamblul simbolurilor transmise de emiţător receptorului. În 
realitate, mesajul este mult mai complicat decât această simplă definiţie. Specialiştii vorbesc de 
textul şi de muzica mesajului. În timp ce textul este partea deschisă a mesajului concretizată în 
cuvinte, muzica este partea invizibilă conţinută de orice mesaj. Ea poate să implice o varietate de 
înţelesuri. Spre exemplu, dacă cineva comite o greşeală sau rosteşte într-o discuţie cuvinte, expresii 
care ar putea impresiona neplăcut interlocutorii, muzica mesajului poate fi o ameninţare nerostită 
sau o ironie care-l plasează în ridicol. Între rude şi prieteni, cunoscuţi şi colegi, muzica mesajului 
poate conta mai mult decât textul. Este tot atât de adevărat, însă, nu întotdeauna această latură 
subtilă a mesajului este percepută în acelaşi mod cu intenţiile emitentului. Infatuarea, plictiseala, 
dezacordul, uneori percepute în mesajele celorlalţi, nu reprezintă intenţii ale emitentului, ci 
interpretări proprii ale situaţiilor marcate de sensibilităţile, prejudecăţile, starea de spirit a 
receptorului;  

– contextul sau mediul - este o componentă adiacentă, dar care poate influenţa mult 
calitatea comunicării. Se referă la spaţiu, timp, starea psihică, interferenţele zgomotelor, 
temperaturilor, imaginilor vizuale care pot distrage atenţia sau provoca întreruperi, confuzii.  

Un mesaj va căpăta o altă semnificaţie rostit de aceeaşi persoană, spre exemplu şeful, în 
biroul său (importanţă oficială), în biroul subordonatului (simplu reproş), pe stradă (mesaj lipsit de 
importanţă), ori la domiciliu (atenţie, prietenie).  

– canalele de comunicare - sunt traseele pe care circulă mesajele. După gradul de 
formalizare acestea pot fi:  

• canale formale sau oficiale, suprapuse relaţiilor organizaţionale. Sunt proiectate şi 
funcţionează în cadrul structurii astfel încât să vehiculeze informaţii între posturi, 
compartimente şi niveluri ierarhice diferite. Eficienţa comunicării depinde de modul de 
funcţionare a acestor canale. Apariţia unor blocaje frecvente în anumite puncte indică 
necesitatea revizuirii posturilor sau a investigării stării climatului de muncă, a relaţiilor 
interpersonale;  

• canale informale sau neoficiale, generate de organizarea neformală. Ele constituie căi 
adiţionale de comunicare care permit mesajelor să penetreze canalele oficiale. Depăşind 
barierele legate de statut şi ierarhii, reţeaua canalelor informale poate vehicula ştiri, noutăţi, 
informaţii mai rapid decât canalele formale. Deşi mesajele astfel transmise sunt frecvent 
distorsionate şi filtrate ele reprezintă, în afara rapidităţii informaţiei, şi avantajul unei 
disponibilităţi sporite din partea angajaţilor.  
Un proiect eficient de comunicare solicită luarea în considerare a ambelor categorii de 

canale, cunoaşterea modului lor de funcţionare, a avantajelor şi dezavantajelor pentru a le putea 
folosi şi controla. „Dacă am răspândit o veste ştiu că voi primi reacţii în mai puţin de o zi. Dacă am 
transmis o ştire oficială, un raport sau un memoriu vor trece trei săptămâni până să primească un 
răspuns“, afirma un manager referindu-se la reacţiile canalelor formale şi neformale;  

– mijloacele de comunicare - constituie suportul tehnic al procesului. Contribuţia lor este 
vizibilă în direcţia vitezei de vehiculare, acurateţei mesajului, costului comunicării. În această 
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categorie de comportament intră telefonul clasic la care s-au adăugat telefonul mobil şi robotul 
telefonic, telexul şi telefaxul, combinarea aparaturii video şi audio pentru teleconferinţe, reţele de 
computere, video şi televiziunea prin circuit închis. Problema de bază cu care se confruntă 
organizaţiile în acest domeniu este cea a oportunităţii şi eficienţei investiţiilor, ştiut fiind că 
tehnologiile comunicării sunt dintre cele mai marcate de ritmul alert al schimbărilor. 

 
1.5.3.Tipuri de comunicări organizaţionale  

Marea diversitate a formelor de comunicare derulate în cadrul organizaţiilor solicită 
încadrarea lor în anumite clasificări, utilizând mai multe criterii.  

a) În funcţie de direcţie, comunicarea poate fi: descendentă, ascendentă, orizontală şi 
diagonală.  

– Comunicarea descendentă urmează, de obicei, relaţiilor de tip ierarhic, derulându-se de 
la nivelul managementului de vârf, către nivelurile de execuţie. Conţinutul ei este dat de decizii, 
reglementări, instrucţiuni, transmiterea de sarcini, solicitarea de informaţii. Principala problemă a 
acestui tip de comunicare o constituie marea probabilitate ca mesajul să fie filtrat în timp ce este 
vehiculat de la un nivel la altul, deoarece fiecare nivel poate interpreta mesajele în funcţie de 
propriile necesităţi sau obiective.  

În organizaţiile puternic centralizate şi în care se practică stilul autoritar, acest tip de 
comunicare este predominant, în cadrul procesului de comunicare unilaterală.  

– Comunicarea ascendentă constă în transmiterea de mesaje de către subordonaţi şefilor 
direcţi şi, succesiv, nivelurilor superioare ale managementului. Prin ele se vehiculează rapoarte, 
cereri, opinii, nemulţumiri. Rolul comunicării ascendente este esenţial pentru eficienţa procesului de 
comunicare, deoarece atestă recepţia mesajelor transmise de manageri. De asemenea, prin 
intermediul ei se informează managementul de nivel superior asupra stării morale a personalului, 
asupra obstacolelor din calea comunicării, nivelului şi formei abaterilor înregistrate cel mai frecvent. 
Faptul că mesajul circulă de la executanţi la manageri, nu-l scuteşte de filtrele cognitive sau 
psihologice. Astfel, în cazul transmiterii unor informaţii, rapoarte, sugestii privind conţinutul muncii şi 
modalităţile de îmbunătăţire ale acesteia, şefii pot fi încercaţi de teama că subordonaţii lor ar putea fi 
apreciaţi de superiori ca fiind mai competenţi; or, în cazul în care informaţia constituie un feed-back 
la un mesaj anterior, şeful poate interpreta comunicarea subordonatului drept o încercare de a-i 
testa competenţa profesională ori autoritatea. În asemenea situaţii, se pot instala blocaje cu efecte 
asupra capacităţii de control şi menţinere a procesului de comunicare.  

– Comunicarea orizontală sau laterală se stabileşte între persoane sau compartimente 
situate la acelaşi nivel ierarhic. Rolul acestui tip este de a facilita coordonarea activităţilor ce vizează 
obiective comune, excluzând intervenţia managerilor de nivel superior.  

– Comunicarea diagonală este practicată în situaţiile în care membrii organizaţiei nu pot 
comunica prin celelalte canale. Spre exemplu, în cazul utilizării managementului prin proiecte, apar 
frecvent comunicările diagonale între echipa de proiect şi restul compartimentelor structurii. Spre 
deosebire de comunicările clasice, acest tip prezintă avantajele economiei de timp şi costuri, ale 
folosirii unor relaţii informale, ale potenţării unui climat bazat pe apreciere reciprocă. 

b) După modul de desfăşurare, comunicarea poate fi: reciproc directă, reciproc indirectă, 
unilaterală directa şi indirectă.  

– Comunicarea reciprocă indirectă sau faţă în faţă este apreciată de practicieni ca fiind cel 
mai eficient mod de a construi o relaţie de lucru. Fiind bidimensională (deoarece implică auzul şi 
văzul), ea permite emitentului să evalueze pe loc modul în care a fost primit mesajul. În funcţie de 
reacţiile receptorului, mesajul poate fi repetat, reformulat, iar conduita poate fi şi ea rapid adaptată. 
Acest tip de comunicare este cu deosebire solicitat în problemele delicate, ce antrenează 
sensibilităţile şi susceptibilităţile personalului. De altfel, un manager care va difuza subalternilor săi 
veştile proaste prin scurte mesaje scrise, riscă să fie cotat ca perfid ori lipsit curaj. În aceste condiţii, 
credibilitatea sa va avea mult de suferit.  

Avantajul feed-back-ului rapid este completat de cel al comunicării non-verbale. Expresiile şi 
gesturile sunt descifrate, verificate şi clarificate imediat. Comunicarea faţă în faţă rămâne o formă 
precisă, rapidă şi eficientă pe care se pot construi relaţii interpersonale sănătoase şi durabile.  

– Comunicarea reciprocă indirectă se realizează prin telefon, radio şi, din ce în ce mai 
mult, prin televiziunea interactivă. Dintre toate mijloacele menţionate, cel mai utilizat, în prezent, este 
telefonul. Deşi rapidă, preferată pentru mesajele presante, comunicarea telefonică este lipsită de o 
mare parte din mesajele non-verbale. Unele mesaje pot fi deduse din volumul, intonaţia vocii sau 
viteza de vorbire. Dar pot fi considerate aceste semnale absolut concludente? Faptul că cineva 
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vorbeşte repede la telefon este un semn că doreşte să scurteze conversaţia ori că îi displace 
comunicarea telefonică. Acestea şi încă alte câteva probleme ridică în faţa acestui tip de comunicare 
o serie de obstacole, ce limitează şi o orientează doar spre anumite categorii de mesaje.  

– Comunicarea unilaterală directă se regăseşte în cazul transmiterii de ordine, mesaje 
care nu cer răspuns, dar şi în cazul unei categorii de reuniuni – şedinţe de informare.  

- Comunicarea unilaterală indirectă se realizează prin intermediul scrisorilor, filmelor, 
discursurilor. Ultimele două sunt suporturi relativ recente faţă de hârtia folosită de secole în 
realizarea comunicării. Scrisorile constituie un tip deosebit de comunicare. În era comunicaţiilor 
electronice, scrisoarea tinde să fie apreciată ca un gest de eleganţă şi curtoazie.  

c) După gradul de oficializare, comunicarea poate fi formală şi informală.  
– Comunicarea formală include ansamblul mesajelor ascendente şi descendente, care 

circulă pe canalele relaţiilor organizatorice. Ea se poate prezenta sub forme diferite: vorbită, scrisă, 
directă şi indirectă, multilaterală şi bilaterală. Indiferent de forma în care se foloseşte, comunicarea 
rămâne o necesitate pentru reglementarea funcţionării organizaţiilor.  

– Comunicarea informală include zvonuri şi bârfe. Cauzată de lipsa de informaţii sau de 
informaţiile trunchiate ce pot apărea în procesele de relaţionare interumană, comunicarea informală 
încearcă să elimine nesiguranţa, curiozitatea sau anxietatea unor persoane. 

 
1.5.4.Factori de influenţă  

Fiecare organizaţie are o reţea proprie de comunicare. Personalitatea, individualitatea, 
amprentele culturale ale organizaţiei se regăsesc în compoziţia subtilă a mesajelor vehiculate. 
Aceste particularităţi sunt efectul unor influenţe executate de factorii interni şi externi ai organizaţiei.  

Dintre factorii externi cu influenţă asupra configuraţiei comunicării organizaţionale 
menţionam:  

• mediul ambiant - aflat în rapidă şi continuă schimbare, mediul înmulţeşte volumul şi 
sporeşte viteza cu care trebuie transmise şi receptate mesajele. De asemenea, tipul de 
mediu poate influenţa structura comunicării organizaţionale. Astfel, un mediu liniştit poate 
încuraja comunicările scrise, căci ele rămân valabile mult timp; în cazul comunicărilor 
formale şi directe, consumul de timp nu este monitorizat excesiv. Într-un mediu agitat şi 
reactiv ori turbulent, în care schimbările se succed cu repeziciune, comunicările scrise tind 
să fie înlocuite cu cele verbale, cele informale par să le echilibreze pe cele formale, iar 
telefoanele sunt preferate liniştitelor convorbiri faţă în faţă;  

• modificarea tehnicii şi a tehnologiilor - afectează inclusiv tehnologia comunicării. 
Influenţele acestui factor sunt evidente mai ales în mijloacele tehnice promovate în 
procesul de comunicare: faxul, pagerul, telefonul mobil răspund nevoilor comunicării 
rapide, dar tind, în acelaşi timp, să anuleze unul din marile atribute ale comunicării: 
personalizarea;  

• creşterea nivelului general de educaţie al oamenilor este un avantaj pe linia creşterii 
calităţii comunicării. Codificarea, decodificarea, interpretarea şi feed-back-ul pot elimina 
unele deficienţe generate de lipsa de educaţie, ignoranţă ori rezistenţă la nou.  

 
Factorii interni cu influenţe mai directe şi mai vizibile asupra structurii comunicării sunt:  

• parametrii structurii organizatorice – gradul de formalizare, nivelul de centralizare al 
autorităţii, modul de efectuare al controlului influenţează decisiv structura şi procesul de 
comunicare. Astfel, o înaltă centralizare şi formalizare, un control detaliat şi rigid – parametrii 
specifici structurii de tip birocratic – se vor reflecta în predominanţa comunicărilor scrise, 
descendente, formale şi impersonale. Procesul de comunicare se desfăşoară în aparenţă 
simplu, deoarece mecanismele sunt reduse de automatisme, rutine fără complicaţii şi 
subtilităţi cerute de codificarea şi interpretarea unor mesaje nonformale şi de folosirea feed-
back-ului. Această simplificare nu reprezintă decât o sărăcire a comunicării.  
Configuraţia structurii organizatorice influenţează prin numărul de componente, plasarea şi 

conexarea lor pe niveluri ierarhice. O structură încărcată, cu multe niveluri ierarhice conduce la 
multiplicarea şi aglomerarea proceselor de comunicare, la îngreunarea şi apariţia numeroaselor 
filtre, la multiplicarea comunicării informale;  

• modul de proiectare şi funcţionare a sistemului informaţional – reflectă partea formală şi 
scrisă a comunicării. Sistemul informaţional poate interveni asupra mesajelor, canalelor şi 
mijloacelor de comunicare. Existenţa unor deficienţe la nivelul sistemului informaţional 
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generate de supra sau subinformare se va reflectă în calitatea, cantitatea, viteza de circulaţie 
a mesajelor, în promovarea cu prioritate a anumitor tipuri de comunicări;       

• stilul de management – este factorul care influenţează asupra gradului de personalizare a 
comunicării.  

În funcţie de concepţia care stă la baza stilului de muncă, managerul poate fi adeptul:  
o ascultării necondiţionate din partea subordonatului. Este cazul stilului autoritar, 

bazat pe lipsa de încredere în oameni, dar şi pe supraestimarea propriilor posibilităţi. Eliminând 
dialogul şi feed-back-ul, acest stil promovează prioritar comunicarea descendentă, formală. 
Comunicarea faţă în faţă este considerată, în general, o pierdere de timp, fiind evitată;  

o dialogului în cazul stilului democrat-participativ. Interesat de opinia subordonatului, 
respectându-i demnitatea şi folosindu-i competenţa, managerul va promova comunicarea verbală, 
alături de cea scrisă, va utiliza intens comunicarea non-verbală şi va decodifica sentimentele şi 
reacţiile celor din jur. Comunicarea faţă în faţă îmbracă frecvent, în acest caz, aspecte informale.  

• tipul de cultură organizaţională – prin componentele de perenitate – concepţii de bază, 
valori şi perspective – cultura impune şi menţine tradiţii, reguli nescrise, dar puternic 
înrădăcinate, care se resimt în individualizarea procesului de comunicare a fiecărei 
organizaţii. Dacă tradiţia a impus, spre exemplu, comunicarea lipsită de formalizare, dar 
selectivă, ca în cazul culturii de tip pânză de păianjen, modificarea ei spre o comunicare 
cerută de cultura de tip reţea va cere o adevărată revoluţie culturală. Pe de altă parte, prin 
intermediul comunicării sunt vehiculate mesaje culturale conţinute în mituri, legende, sunt 
consolidate valori şi perspective ale unui anumit tip cultural. 

 
1.6. Comunicare şi mass – media  
1.6.1. Discursul public 
 Emoţiile înaintea unui discurs public sunt determinate de două componente majore. Prima 
este de natură fizică şi este determinată de reacţii instinctive ale corpului. În aceasta situaţie se 
produce o descărcare de adrenalină, inima bate mai repede, sângele este pompat mai mult către 
organele vitale decât către extremităţi şi apar semne precum transpiraţia rece, îmbujorarea etc. A 
doua componentă este reacţia psihologică la un eveniment de care ne temem şi care poate întreţine 
sau amplifica reacţiile fizice ale organismului. Importante sunt atât pregătirea, cât şi susţinerea 
propriu-zisă a unei prezentări orale - ascultătorii nu vor neapărat numai informaţie; ei vor să fie luaţi 
în consideraţie, stimulaţi, antrenaţi, bine-dispuşi. Acesta este şi motivul pentru care cei care nu-şi 
dezlipesc privirile de pe foaia de hârtie sunt plictisitori şi nu sunt ascultaţi. 
Pregătirea prezentării. Factorul timp este decisiv în pregătirea unei prezentări. Concentrarea maximă 
a publicului durează aproximativ 10 minute – de aceea este indicat să se structureze prezentarea 
cât mai riguros, acordând între 10 şi 20% din timp introducerii, 60-80% din timp problemelor de 
conţinut şi 10-20% din timp concluziilor. Exersarea prezentării acasă, cu ceasul în faţă, este o 
excelentă modalitate de a verifica dacă selecţia materialelor se încadrează în spaţiul de timp 
solicitat. Notiţele clare şi uşor de urmărit, scrise pe o singură parte, reprezintă o bună modalitate de 
a pregăti o prezentare. 
Folosirea mijloacelor vizuale. Prezentările PowerPoint trebuie să evite clişee vizuale: butoanele 
animate; topirea unei imagini în alta; formarea textului prin căderea literelor; sporirea 
spectaculozităţii trecerii de la o pagina la alta prin punctarea cu o coloană sonoră.  
Rostirea discursului. Nu începeţi să vorbiţi până: nu vă asiguraţi că publicul este aşezat şi vă acordă 
toată atenţia, nu aţi stabilit un contact vizual cu auditoriul, nu aţi studiat dintr-o privire organizarea 
spaţiului personal de mişcare, nu aţi respirat adânc şi nu v-aţi găsit poziţia cea mai comodă. 
Încercaţi să nu folosiţi clişee sau expresii banale de tipul “Am marea plăcere de a …”, să nu 
prezentaţi nici mulţumiri şi nici scuze în primele fraze ale discursului dumneavoastră. Păstraţi-le 
pentru sfârşit. Controlaţi-vă starea de nervozitate din primele minute ale prezentării. Două din 
semnele cele mai des întâlnite ale acestei stări sunt impunerea unui ritm prea alert de expunere şi 
tendinţa de a nu ne orienta corpul şi privirea către public. Există mai multe moduri de a începe un 
discurs, în funcţie de personalitatea vorbitorului: 
- denumirea temei, urmată eventual de câteva precizări referitoare la alegerea titlului prezentării; 
- referirea la obiectivele şi aspectele pe care doriţi să le abordaţi în cadrul temei propuse; 
- anticiparea unor întrebări sau aspecte problematice; 
- prezentarea unei anecdote sau unei glume; 
- rostirea unei mărturisiri; 
- prezentarea unor fapte sau date statistice; 
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- folosirea unui citat nu foarte lung şi relevant pentru subiectul discursului; 
- afirmaţii cu un conţinut şocant. 
Finalizarea discursului. Modalităţile posibile pentru încheierea prezentării sunt: 
prezentarea unor concluzii punctuale; lansarea unor interogaţii (retorice) prin care să recaptaţi 
interesul slăbit al publicului; glume scurte, care să ilustreze aplicabilitatea ideilor; invitarea publicului 
de a trece la acţiune în spiritul celor afirmate în prezentare; utilizarea de citate prin care să se 
sublinieze ideile expuse.  
 Discursul poate avea mai mult succes dacă se apelează şi la procedee care vin să 
completeze efectul comunicării verbale propriu-zise: variaţii ale tonului şi ritmului (pentru a sublinia 
sau accentua anumite pasaje şi pentru a menţine trează atenţia ascultătorilor); gestica adecvată, 
(eficacitatea sa este diminuată dacă apare ca excesivă, nenaturală); mişcarea în faţa auditoriului şi 
printre aceştia (menţinerea atenţiei receptorilor); menţinerea permanentă a contactului vizual cu 
auditoriul (pentru menţinerea atenţiei publicului şi crearea impresiei de sinceritate, onestitate, 
deschidere). 
 
1.6.2.Relaţia cu presa 
 Relaţiile cu presa se bazează pe consens, consimţământul fiind tradus printr-o susţinere 
reciprocă, necondiţionată financiar, exprimat prin dispoziţia pe care o au jurnaliştii de a mediatiza 
persoana sau instituţia, de a prelua un mesaj şi de a-l susţine. 
 Din punct de vedere instituţionaltrebuie să existe o persoană dedicată special relaţiei cu 
presa. În cazul unităţilor de învăţământ, de obicei, directorul este cel care are această 
responsabilitate, managerii publici având rolul de a înţelege şi de a coopera cu jurnaliştii. Este de 
preferat ca directorul să desemneze totuşi o persoană care are abilităţi, studii, competenţe deosebite 
de comunicare: integritate, capacitate de a reacţiona în timp real şi adecvat, abilitatea de a înţelege 
jurnaliştii, de a analiza şi negocia situaţiile care apar, răbdare, lipsă de aroganţă şi nervozitate. 

Vă prezentăm mai jos un posibil decalog pentru relaţia cu mass - media:  
• însuşiţi-vă foarte bine mesajul transmis;  
• încercaţi să cunoaşteţi auditoriul;  
• ascultaţi întrebările cu atenţie; 
• răspundeţi la întrebarea adresată; 
• evitaţi no comment-ul (refuzul poate fi justificat doar prin securitatea instituţiei sau pentru 

evitarea speculaţiilor);  
• fiţi pozitivi; 
• nu minţiţi;  
• nu daţi niciodată mai multe informaţii decât ştiţi sau decât trebuie;  
• nu introduceţi comentarii personale;  
• nu spuneţi niciodată ceva ce nu vreţi să se citeze; 
• încercaţi sa controlaţi dialogul. 

  De multe ori, comunicarea cu presa se face prin intermediul telefonului şi atunci e 
bine să se ţină cont şi de următoarele aspecte: 

• se răspunde la telefon într-o manieră prietenoasă, profesională şi prompt; 
• se răspunde în intervalul primelor 4 semnale sonore ale apelului; 
• se vorbeşte rar şi clar; 
• se acordă interlocutorului toată atenţia şi se ascultă activ; 
• se dau informaţii specifice; să explică ce acţiuni trebuie întreprinse ca urmare a convorbirii 

telefonice; 
• se utilizează numele corect al persoanei care sună; 
• se creează o foaie cu răspunsuri şi informaţii necesare; 
• nu se critică şi nu se corectează; 
• nu se fac promisiuni care nu pot fi respectate; 
• se păstrează mesajele în ordine şi se verifică lista mesajelor la sfârşitul fiecărei zile; 
• se asigură că a îndeplinit toate angajamentele şi că a răspuns la toate convorbirile în timp 

util; 
• se zâmbeşte - zâmbetul “se aude”. 

 Jurnaliştii nu sunt nici duşmani, nici prieteni, însă pot deveni camarazi (te poţi baza pe ei atât 
timp cât interesele sunt comune. Drept urmare, nu trataţi jurnaliştii ca pe reprezentanţi ai jurnalelor, 
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dar nu uitaţi ce jurnale reprezintă. Jurnaliştii sunt oameni faţă de care trebuie să vă poziţionaţi prin 
acţiuni, discuţii şi negocieri.  
 Rolul responsabilului de relaţia cu presa va ţine cont de următoarele aspecte: transmiterea 
de mesaje nedistorsionate şi complete; promovarea instituţională realistă; dezvoltarea unei 
colaborări pe termen lung, de tip win-win - câştig-câştig, care ţine cont de obiectivele grupurilor de 
interes; pregătirea contextului; instrumentalizarea relaţiei cu presa(jurnaliştii profesionişti apreciază 
şi “premiază” dacă sunt avertizaţi de iminenţa unei noutăţi, primesc informaţii de mare acurateţe, li 
se oferă poze, statistici şi orice alte suporturi care îi ajută să se departajeze în competiţie. 
 

1.6.3.Interviul 
 În situaţia în care sunteţi solicitaţi să daţi un interviu, ţineţi cont de următoarele aspecte: 
• Încearcă să îţi controlezi unele dintre gesturile pe care le faci în mod inconştient (cum ar fi 

scărpinatul după ureche/ jocul cu şuvitele de păr) sau reacţiile feţei. 
• Păstrează contactul vizual în timpul conversaţiei şi dacă privirea persoanei respective te 

intimidează, fixează un punct aflat în mijlocul frunţii. 
• Zâmbetul sincer, din inimă, înseamnă să zâmbeşti şi cu ochii, să îţi destinzi toate trăsăturile 

feţei.  
• Îndreaptă-ţi corpul spre partenerul de discuţie pentru a confirma interesul pe care îl acorzi, fie 

că stai jos sau în picioare. Dacă te afli la o masă, poziţia trebuie să fie dreaptă pe scaun.  
• Întăreşte-ţi cuvintele prin gesturi ale mâinilor, fără a exagera cu mişcările. 
• Nu te juca cu pixul, nu bate darabana pe marginea mesei, nu îţi trece mâna prin păr, nu-ţi pune 

mâinile la gură sau pe faţă. 
• Nu ţine braţele şi/sau picioarele încrucişate.Interlocutorul poate interpreta această atitudine ca 

pe o dezaprobare, nesiguranţă, respingere, defensivă, nervozitate sau încordare. 
• Imbracă-te potrivit cu imaginea pe care doreşti să o impui despre tine, dar să te simţi bine în 

hainele tale.  
• Inregistrează-ţi vocea în timp ce vorbeşti cu cineva şi ascultă apoi caseta. Daca nu eşti 

multumit de ceea ce auzi - cuvinte sacadate, bâlbâieli, pauze mari, sunete ascuţite etc., fă 
exerciţii de dicţie şi respiraţie ca să îţi îmbunătăţesti tonul şi intonaţia vocii.  

• Controlează-ţi tonul vocii în timpul discuţiilor, mai ales când sunt în contradictoriu. Când simţi 
că te enervezi, respiră adânc şi coboară încet vocea. Unui ton ridicat i se răspunde cu unul şi 
mai ridicat, ceea ce determină şi alimentează conflictul. Dacă însă vorbeşti cu voce joasă, 
interlocutorul va fi obligat să îţi răspundă în acelaşi mod.  

 
1.6.4.Conferinţa de presă 
 Pentru evenimentele ce se desfăşoară într-o instituţie, uneori, este indicat să se facă 
publicitate prin conferinţe de presă. Amintim mai jos câteva reguli pentru a vă asigura succesul unei 
astfel de acţiuni:  

• organizaţi conferinţa de presă în zilele de luni până joi, între orele 10.00 şi 11.00; interesaţi-
vă dacă sunt şi alte evenimente importante care ar putea să pună în umbră evenimentul 
planificat; 

• invitaţiile la conferinţa de presă ar trebui trimise cu o săptămână înaintea evenimentului şi 
conţin toate detaliile relevante despre tema conferinţei (inclusiv cine o susţine), alături de 
coordonatele referitoare la locul, ziua şi ora desfăşurării; 

• titlul referitor la subiectul conferinţei va fi identic cu titlul comunicatului de presă ulterior, care 
se va emite doar în ziua conferinţei; 

• asiguraţi necesarul de echipamente tehnice şi verificaţi că funcţionează, cu cel puţin o oră 
înainte de începerea conferinţei;  

• dacă aţi adus documentul pe diferite tipuri de suport (CD, DVD, MEMORY-STICK), salvaţi-o 
în memoria calculatorului înainte de începerea conferinţei; 

• verificaţi capacitatea sălii, existenţa scaunelor, vizibilitatea, luminozitatea şi aerisirea sălii; 
• utilizaţi mape de presă personalizate care conţin: comunicatul de presă, lista vorbitorilor şi a 

organizatorilor (nume complet, funcţie, organizaţie), sinteze ale activităţilor pe care le faceţi 
publice, prezentarea generală a organizaţiei. 
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1.6.5. Comunicatul de presă 
1. Titlul(Scurt, de impact, sintetic, explicit; accentuează o acţiune. Dacă veţi pune şi un 
subtitlu din care să reiasă clar la ce se referă comunicatul de presă respectiv, care să fie 
incitant şi la obiect, veţi creşte şansele de a vă „vinde” comunicatul. Purtătorul de cuvânt 
nu trebuie să piardă din vedere faptul că informaţiile pe care le transmite intră în 
competiţie cu nenumărate altele, pentru a capta atenţia şi interesul redactorului. 
2. Număr de înregistrare 
3. Localitatea, data 
4. Subiectul (Trebuie să răspundă la întrebările: cine?, ce?, unde?, când?, cum? şi de 
ce?. Furnizează informaţiile esenţiale dar şi informaţia incitantă care îl determină pe 
redactor să continue să citească întreg documentul. Prezintă aspectul cel mai important şi 
mai semnificativ al subiectului. Evitaţi să începeţi cu locuţiuni lungi, de tipul „ca urmare a, 
în conformitate cu”. Redactaţi două-trei fraze simple şi clare.) 
5. Mesajul-cheie(Adu argumente. Pune informaţia de mai sus în context. Explică 
succesiunea faptelor, unde e cazul. Motivează o decizie prezentată în primul paragraf. 
Comunicatul poate include o declaraţie a unui oficial sau a unui expert. Adaugă culoare şi 
naturaleţe prin oralitatea exprimării. E un bun mijloc de a adăuga o judecată de valoare 
sau o opinie, care, altminteri, sunt greu de redat în restul comunicatului, care trebuie să 
aibă un caracter obiectiv, axat pe acţiuni. Nu uitaţi să folosiţi ghilimelele şi să atribuiţi 
declaraţia.) 
6. Date de contact pentru informaţii suplimentare(număr de telefon şi adresa e-mail: de 
exemplu: Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: XY, funcţia, nr. tel, fax, e-
mail). 

 
Observaţii: 

• proiectaţi un format standard al organizaţiei şi folosiţi-l doar pe acesta 
• antetul este obligatoriu 
• utilizaţi acelaşi font şi acelaşi corp de literă 
• textul se scrie la o distanţă de 1,5 rânduri sau maximum 2 rânduri  
• nu depăşiţi o pagină decât în cazuri excepţionale 
• limbajul utilizat în redactarea unui comunicat de presă este simplu şi concis 
• citiţi-l de două ori, împreună cu alt coleg, înainte de a-l transmite. 

 
De reţinut! 

 Discursul public presupune: pregătirea prezentării, folosirea mijloacelor vizuale, rostirea 
discursului, finalizarea acestuia şi controlul comunicării nonverbale. 

 Interviul ţine cont de următoarele reguli: controlul gesturilor, contactul vizual, zâmbet, atitudine 
deschisă, controlul tonului vocii, îmbrăcăminte adecvată, răspunsuri concise. 

 Conferinţa de presă se anunţă cu o săptămână înainte, este susţinută de mape personalizate, se 
desfăşoară în săli aerisite, luminoase, beneficiază de echipamente moderne şi funcţionale de 
prezentare. 

 Comunicatul de presă are succes dacă răspunde la întrebările: cine?, ce?, unde?, când?, cum? 
şi de ce?. Furnizează informaţiile esenţiale dar şi informaţie incitantă care îl determină pe 
redactor să continue să citească întreg documentul. Prezintă aspectul cel mai important şi mai 
semnificativ al subiectului. 

 În relaţia cu presa se are în vedere: sunteţi pozitivi, nu minţiţi, cunoaşteţi foarte bine subiectul, nu 
daţi mai multe informaţii decât trebuie, nu verbalizaţi ceea ce nu doriţi să fie reprodus, cunoaşteţi 
auditoriul, nu introduceţi comentarii personale. 
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Tema 2. Climatul educaţional al şcolii şi al clasei de elevi 
2.1.Climatul educaţional 
2.1.1.Delimitări conceptuale 

Moralul, atmosfera sau spiritul de grup constituie specificul psihologic al oricărui colectiv şi 
atunci când este pozitiv, favorabil, determină o mai mare perseverenţă în realizarea sarcinilor şi un 
randament superior. Un nivel înalt al moralului unui grup educaţional presupune o coeziune şi o 
solidaritate puternică a membrilor săi. La nivelul climatului se regăseşte sintetic ansamblul trăirilor 
subiective ale membrilor grupului, acestea fiind generate de contextul obiectiv al vieţii de grup.  

În literatura de specialitate, se utilizează destul de frecvent termenii de climat, atmosferă şi 
moralul grupului, cu o semnificaţie echivalentă.Prin climat, desemnăm „ambianţa intelectuală şi 
morală care domneşte într-un grup, stărilesubiective mai ales cele de ordin afectiv şi moral, climatul 
reprezentând moralul grupului” (Păun, E.,1999).  
 

Prin specificul sau, şcoala este o organizaţie in cadrul căreia climatul constituie o variabila 

esențială care influențează calitatea activității pedagogice in ansamblu, dar mai ales performanţele 

profesorilor şi elevilor.  
Climatul scolii este definit ca un fel de metabolism propriu,care mediaza interiorizarea 

diferitelor influenţe externe şi racordarea lor la dimensiunile interne ale şcolii. 
Climatul scoliise manifestă prin : 

- caracteristicile relațiilor psihosociale din şcoală; 

- tipul de autoritate; 
- gradul de motivare si de mobilizare a resurselor umane;  

- starile de satisfactie sau insatisfacție trăite de membrii grupului; 

- gradul de coeziune din comunitatea şcolara. 

Climatul scoliiconcentrează particularitățile actorilor educației, procesate pedagogic pe o 

linie imaginară situată la intersecția următorilor factori psihosociali:  

- coeziunea educatorilor, angajata direct sau indirect în contextul cerințelor instituționalizate 

la nivel de echipă didactică, exprimate şi asumate într-o anumită perioadă de timp 
determinată; 

-  coerenţa proiectelor pedagogice angajate la nivel tehnologic; 
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- percepția pe care subiectul şi/sau obiectul educației o are asupra obstacolelor care apar în 

calea realizării proiectelor pedagogice angajate; 
- capacitatea de satisfacere a intereselor generale şi individuale ale subiectului şi obiectului 

educației, înregistrată efectiv pe parcursul activității pedagogice şi după încheierea acesteia. 

Climatul educațional se constituie atât la nivelul şcolii cât şi la nivelul clasei de elevi, între cele 

două stabilindu-se relații de dependenţă reciprocă. 

Climatul intervine în relaţia dintre elev şi mediul său de activitate şi înglobează semnificaţiile 
pe care elevul le conferă celor cu care interacţionează, având de cele mai multe ori un caracter 
situaţional şi contextual, o anumită stabilitate, dar şi o dinamică accentuată. El se manifestă prin 
caracteristicile relaţiilor psihologice din şcoală, tipul de autoritate, stările de satisfacţie, gradul de 
coeziune din comunitatea şcolară.  

La nivelul clasei de elevi, climatul reprezintă o realitate intuitivă direct perceptibilă, un 
ansamblu de stări subiective generate de dinamica grupului educaţional, ceea ce-i conferă un 
caracter specific. Climatul educaţional este produsul unor raporturi interpersonale la diferite niveluri 
formale sau informale (profesor–profesor, profesor–elev, elev–elev sau relaţia cu părinţii), un 
indicator al„sănătăţii” grupului educaţional folosit, în acelaşi timp, şi ca un criteriu axiologic de 
diferenţiere a unor clase de elevi (Iucu, R., 2000). Climatul şcolar influenţează mai ales 
performanţele profesorilor şi elevilor, dar şi calitatea activităţilor pedagogice în ansamblu, putând 
avea atât valori pozitive (factor de susţinere), cât şi valori negative (factor perturbator). 
Caracteristicile definitorii ale climatului psihosocial, sunt (Cristea, D.,1984): 

1.are un caracter sintetic, în sensul că reprezintă o rezultantă a unui ansamblu de factori 
interni şi externi, obiectivi şi subiectivi. Astfel, climatul apare ca o atitudine colectivă a grupului dat, 
determinată de interacţiunea tuturor factorilor obiectivi şi subiectivi care acţionează în mediul în care 
grupul îşi desfăşoară activitatea (mediul şcolar); 

2.o relativă stabilitate şi independenţă în raport cu factorii care l-au generat. El nu se 
dezvoltă şi nici nu se modifică imediat sau foarte uşor în urma acţiunilor factorilor determinanţi, 
având o anumită inerţie, datorită funcţiei reglatoare şi compensatoare pe care o are climatul în 
dinamica microgrupurilor; 

3. are un caracter generalizat  la nivelul grupului respectiv, în ciuda atitudinilor diferite ale 
unor membri în raport cu anumite aspecte care contribuie la generarea climatului. Atmosfera se 
referă la aspectele tranzitorii ale climatului, în sensul că pot apărea diverse „nuanţe” de atmosferă pe 
fondul aceluiaşi climat, acestea fiind determinate de acţiunea unor factori aleatori ce pot avea o 
durată relativ redusă. Trebuie însă menţionat faptul că, moralul poate fi un descriptor şi pentru 
individ, indicând starea psihoafectivă a acestuia, în timp ce climatul se referă exclusiv la realităţi 
colective (grupuri, organizaţii). 

Climatul educaţonal este deseori menţionat ca mediu de învăţare, precum şi prin termeni ca 
atmosferă, ambianţă, ecologie. Impactul climatului unei clase asupra studenţilor şi a profesorilor 
poate reprezenta un beneficiu sau o barieră în învăţare.  

Climatul sălii de clasă şi climatul şcolii reflectă influenţa culturii şcolii, care este o calitate 
stabilă ce reiese din fundamentul instituţionalizat al valorilor şi al credinţelor, normelor, ritualurilor, 
ideologiilor şi tradiţilor. Climatul şi cultura clasei sunt influenţate de împrejurimile şcolii şi de 
contextele sociale, economice, politice şi culturale (casă, vecinătate, oraş, stat). 

Conceptele cheie legate de înţelegerea climatului clasei includ:  
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a) sistemul social 
b) atitudini sociale 
c) moralul studenţilor şi a profesorilor 
d) putere, control, îndrumare, sprijin, structuri de evaluare 
e) practicile curriculare şi intrucţionale 
f) comunicarea aşteptărilor 
g) eficacitate 
h) cererile de responsabilitate 
i) coeziunea 
j) competiţia 
k) nivelul de integrare dintre elevul cheie şi variabilele din clasă 
l) menţinerea sistemului, schimbarea, dezvoltarea 
m) ordinea 
n) siguranţa 

Rudolph Moos (1979) a grupat aceste concepte în trei dimensiuni pentru clasificarea mediului 
omului şi le-a folosit în dezvoltarea măsurilor de climat al clasei şi al mediului. Cele trei dimensiuni 
ale lui Moos sunt: 

• Relaţia – natura şi intensitatea relaţilor personale în mediu: măsura în care oamenii sunt 
implicaţi, se ajută şi se susţin între ei. 

• Dezvoltarea personală – direcţiile de bază de-a lungul cărora tind să apară dezvoltarea 
personală şi îmbunătăţirea de sine. 

• Întreţinerea şi schimbarea sistemului – măsura în care mediul este ordonat, clar cu privire la 
aşteptări, cu care menţine controlul şi răspunde la schimbare. 
Un rol important în crearea unui climat organizaţional pro schimbare îl are managerul şcolar 

care prin adoptarea unui anumit stil managerial îşi pune amprenta asupra relaţiilor existente la 
nivelul şcolii. Putem spune că există tot atâtea tipuri de climat şcolar câte stiluri de conducere se 
adoptă. În esenţă, putem identifica următoarele tipuri de climat şcolar, din perspective 
managementului instituţional: 

• autocratic exploatator, în care deciziile se iau la nivel superior ierarhic, prin neimplicarea 
subordonaţilor deoarece aceştia nu se bucură de încrederea managerilor. Acest tip de climat 
îl regăsim în organizaşiile birocratice ,închise. 

• autocratic binevoitor în care subordonaţii participă la luarea deciziilor într-o mică măsură şi 
numai în anumite condiţii. 

• democratic consultativ care permite comunicarea bilaterală, iar subordonaţii sunt responsabili 
de deciziile luate numai la nivelul de bază. 

• democratic participativ, caracterizat prin descentralizare decizională, încredere motivare, 
comunicare la toate nivelurile. 
Conceptul de climat al clasei implică intenţia de a stabili şi a menţine un context pozitiv, care 

facilitează învăţarea. În practică, climatul clasei variază de la ostil sau toxic la primitor şi poate 
fluctua de pe o zi pe alta sau de-a lungul anului şcolar. Mai mult decât atât, deoarece conceptul este 
o construcţie socială psihologică, observatori diferiţi pot avea percepţii diferite asupra climatului dintr-
o anumită clasă. Prin urmare, în primele sale cercetări, Moos a măsurat mediul claselor în termeni 
de percepţii comune asupra celor din clasă.  

Abordările predominante de măsurare a climatului clasei folosesc:  
1) Percepţile profesorului şi a elevului 
2) Evaluările unui observator extern 
3) Etnografie, studiu de caz, tehnici de evaluare interpretative (Fraser, 1998; Freiberg, 1999). 

 Importanţa climatului clasei 
Climatul clasei este văzut ca un factor major în determinarea comportamentului şi a învăţării. 

Înţelegerea modului de stabilire şi menţinerea a unui climat pozitiv al clasei este văzut ca o 
îmbunătăţire în şcoli. 

Cercetările sugerează relaţii semnificative între climatul clasei şi lucruri ca angajamentul 
studentului, comportamentul, eficacitatea de sine, realizările, dezvoltarea socială şi emoţională, stilul 
de conducere al directorului, etape ale reformei educaţionale şi calitatea generală a vieţii în şcoală 
(Fraser, 1998; Freiberg, 1999). De exemplu, studiile arată asociaţii între nivelul de realizare şi clase 
care sunt percepute ca având o coeziune mai mare şi o structură de scop-direcţie mai dezvoltată, 
precum şi un nivel mic de dezorganizare şi conflict. Cercetările sugerează, de asemenea, că 
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impactul pe care îl are climatul clasei ar putea fi mai mare asupra studenţilor proveniţi din familii cu 
venit mic sau din grupuri care sunt discriminate. 

Dată fiind natura cercetărilor cu privire la climatul clasei, interpretările     cauză-efect rămân 
speculative. Corpul mai larg de cercetare asupra climatului organizaţional sugerează creşterea 
cererilor pentru realizări şi rezultate mai bune la teste şi dependenţa de recompense sociale şi 
tangibile pentru a controla comportamentul şi a motiva performanţa care contribuie la un climat al 
clasei reactiv şi supra-controlat (Mahony & Hextall, 2000). 

 

2.1.2. Factorii care influențează climatul  educațional al şcolii şi al clasei de elevi 

Climatul este produsul unei multitudini de factori, dintre care unii se detaşează prin impactul 

lor mai evident: 

a) Factorii structurali – țin de diferitele aspecte referitoare la structura unei organizații. Prin 

structura organizației se înțelege modul in care sunt grupați şi interacționează membrii acesteia in 

vederea realizării obiectivelor; 
- se asigură o distribuire a statusurilor şi rolurilor, în raport cu care indivizilor le revin anumite 

drepturi şi obligații; 

- indică raporturile ierarhice dintre indivizi, dintre diferite niveluri. 

Factorii structurali cu impactul cel mai mare asupra climatului educațional  sunt: 

- marimea şcolii / clasei de elevi. In şcolile cu un număr mai mare de elevi 

şi cadre didactice, climatul educațional este mai rece, spre deosebire de şcolile mai 

mici in care climatul este mai cald, nu lipsit, însa, cu desăvârşire de posibile stări 
tensionale; 
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- compoziţia umană a şcolii, care se referă la structura de vârsta şi de sex, 

gradul de omogenitate a pregătirii profesionale, poziția socială extraorganizaţională 

(mediul social de proveniență atât al profesorilor, cât şi al elevilor etc.). 

 b) Factorii instrumentali – se referă la condițiile şi mijloacele de realizare a obiectivelor 

educaționale. 

  Printre aceşti factori se pot menționa: 

- mediul fizic şi condițiile materiale; 

- relațiile funcționale dintre membrii comunităţii şcolare; 

- strategiile şi modalitățile de acțiune; 

- stilul de conducere şi competenţa directorului (la nivelul şcolii), stilul didactic al 
profesorului (la nivelul clasei de elevi); 

- modalitățile de comunicare în interiorul şcolii /clasei  de elevi şi ale şcolii cu 

diferiți parteneri externi. 

Nu este important cât comunicăm, ci cum comunicăm! 
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c) Factorii socio–afectivi şi motivaționali – se manifestă prin efectele lor asupra gradului de 

integrare socio–afectivă, a coeziunii şi motivației membrilor organizației şcolare/ clasei de elevi. 

 Printre aceşti factori se numără: 

- contaminarea afectiva a relațiilor interpersonale (acceptare, respingere, 

indiferenta) si prezenta unor subgrupuri (clici, bisericuțe); 

- relațiile membrilor organizației cu directorul si ale elevilor cu profesorii; 

- satisfacția sau insatisfacția generată de activitatea comună; 

- convergenţa sau divergenţa dintre interesele organizației şi aşteptările 

membrilor; 

- tehnicile de motivare utilizate în organizație şi consistenţa lor (tehnici 

participative sau nonparticipative, pecuniare sau nonpecuniare); 

- posibilitățile şi modalitățile de promovare; 

- relația membrilor cu instituția şcolară (de tip contractual, rece sau caldă).  
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2.1.3.Directorul - mediator al climatului  educațional al scolii; profesorul – mediator al 

climatului educațional al clasei de elevi 

DIRECTORUL 

- prin poziția sa de coordonator al activității din şcoală, intervine ca un 

mediator al relațiilor dintre membrii organizației şi, inevitabil, al climatului şcolar; 

- activează, facilitează, clarifică, impulsionează, orientează, ajută etc. şi, cu 
această ocazie el creează o atmosferă socio-afectivă în comunitatea şcolii. Important este 
ca această atmosferă să se obiectiveze într-un climat pozitiv; 

- pe lângă atribuțiile sale administrative sau academice, el îndeplineşte şi un 

rol expresiv, care se obiectivează cu precădere în domeniul climatului şcolii. 
Stilul de conducere reprezintă modul în care managerul îşi asumă puterea cu care a fost 

investit prin statutul său în şcoală şi arta de utilizare a puterii în practici manageriale care să 

permită atât realizarea  obiectivelor educaționale, cât şi asigurarea unui climat de participare şi 

manifestare personală a fiecărui membru al comunităţii şcolare. 

Stilul didactic al profesorului influențează, la randul sau, climatul educațional al clasei de 

elevi. Există numeroase descrieri tipologice ale stilurilor de conducere şi didactice; cea mai 

cunoscută dintre acestea este cea produsa de K. Lewin şi colaboratorii săi.  Aceştia descriu două 

stiluri de bază, şi anume stilul autoritar şi stilul democratic, pe care le regăsim atât la director cât şi 
la profesor. 

            1 Stilul autoritar are următoarele caracteristici: 
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- obiectivele generale ale grupului sunt stabilite de director/ profesor; 

- modalitățile de lucru si etapele activității sunt decise de către lider, astfel 

încât membrii grupului nu vor cunoaşte în avans ceea ce urmează să se 

realizeze; 
- liderul este cel care decide şi impune sarcina de realizat şi colaboratorii cu 

care va desfăşura activitatea;  

- liderul personalizează elogiile si criticile, dar atitudinea sa este, mai degrabă 
rece şi impersonală decât ostilă. 

            2  Stilul democratic are următoarele caracteristici: 
- obiectivele şi politicile generale ale grupului sunt supuse dezbaterii, liderul 

încurajând participarea activă a tuturor membrilor; 

- desfăşurarea activităților (metodele, procedeele, etapele) sunt, de 

asemenea, rezultatul unor decizii colective; 
- repartizarea sarcinilor este decisa de grup, iar alegerea colaboratorilor se 

face in mod liber; 

- liderul încearcă sa se comporte ca un membru al grupului, egal cu ceilalți, 

sa fie apropiat, dar in acelaşi timp obiectiv cu aprecierile si criticile .  

       Sub raportul implicațiilor acestor stiluri asupra climatului educațional al şcolii şi al clasei 

de elevi, apar diferențe sensibile: stilul autoritar generează egoism şi individualism, ostilitate 

şi agresivitate, dirijate adesea împotriva unor “țapi ispăşitori“ din grup; stilul democratic 
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generează un climat cald, deschis,  bazat pe relații amicale, sincere, iar spiritul de echipa 

este foarte dezvoltat. 
Aceste doua stiluri sunt completate de multe altele, prezentate adesea in tipologii complexe, 

dar ele rămân repere importante; opțiunea pentru un stil sau altul se face în funcție de specificul 

problemelor de rezolvat. 
 

2.1.4. Tipuri de climat educațional 

Având in vedere dependenţa climatului educațional al şcolii şi al clasei de elevi de stilul de 

conducere /didactic  şi de comportamentele şi sistemele relaționale generate de acestea, 

cercetările au pus în evidenţă că şcolile / clasele diferă între ele din punctul de vedere al climatului.  

Aceste diferențe se datorează comportamentului directorului, pe de o parte şi comportamentului 

profesorilor, pe de alta parte. 
Cele trei dimensiuni ale comportamentului directorului sunt: 
  - comportament suportiv, care se caracterizează prin grija pentru profesori, deschidere 
pentru cooperare, sugestii, respect pentru personalitatea şi competenţa fiecăruia. Critica 
adresată profesorilor este constructivă,  iar laudele nu lipsesc; 
- comportament autoritar, care se caracterizează prin control şi supraveghere stricte, închis 

la sugestiile altora. Este ceea ce se numeşte directorul “mână de fier”. 
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- comportament restrictiv – se manifesta prin împovărarea profesorilor cu tot felul de obligații 

extradidactice, de tip administrativ, care-l împiedică să-şi realizeze în bune condiții activitatea 

de instruire. Directorul mai mult împiedică decât sprijină activitatea profesorilor. 
     Comportamentul profesorilor este descris prin următoarele trei dimensiuni: 

      - comportament colegial, caracterizat prin relații deschise şi prieteneşti între profesori, 

care sunt entuziaşti, toleranți, se ajută reciproc şi se respectă, cu un etos profesional înalt; 

      - comportament familiar, care se manifestă prin relații şi atitudini puternic impregnate 

afectiv, fapt ce creează o atmosferă tipic comunitară. Profesorii interacționează nu numai în 

activităţi profesionale, ci şi în cele personale, participând la evenimentele ce marchează viața 

fiecăruia; 

 - comportament neangajat, ce poate fi caracterizat pe scurt astfel: profesorii, deşi lucrează în 

aceeaşi şcoală, nu depun eforturi pentru a forma o echipă, nu interacționează pentru 

realizarea unor scopuri comune. Gradul lor de angajare este foarte redus, comportamentul 

faţă de ceilalți este negativist şi critic, iar interesul pentru problemele şcolii este foarte scăzut.  

         Prin combinarea acestor comportamente şi ponderea lor specifică în diferite situații, pot 

fi descrise patru tipuri de climate şcolare: deschis, angajat, neangajat, închis. 
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   a) Climatul deschis – are ca trăsături distinctive cooperarea şi respectul. 
    Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere 
la adresa acestora, le respectă competenţa şi le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită 

un control strict birocratic. Relațiile dintre profesori sunt colegiale şi prieteneşti.                       

   b) Climatul angajat este marcat de comportamentul rigid şi autoritar al directorului, care-i 
împovărează  pe profesori cu tot felul de sarcini suplimentare şi îi frustrează printr-un control 

strict. Nu-l interesează şi nu respectă profesionalismul cadrelor didactice. In aceste condiții, 

profesorii îsi construiesc o lume a lor, paralela cu cea a conducerii. Profesorii dau dovada de 

profesionalism, întrețin relații deschise, se respectă, se sprijină şi cooperează, prețuiesc 

şcoala şi îl ignoră pe director. 

    c) Climatul neangajat este opusul celui angajat. Directorul are un comportament deschis, 
orientat spre profesori şi preocupările lor sprijinindu-i permanent. Încearcă sa-i stimuleze să 

aibă inițiativă, îi ocroteşte în raport cu obligațiile împovărătoare de tip administrativ. Cu toate 

acestea, profesorii nu-l acceptă şi nu-l sprijină, sabotându-l adesea. Profesorii nu se respectă 

nici între ei, gradul lor de angajare instituțională fiind minim. 

   d) Climatul închis. Atât directorul, cat si profesorii desfăşoară activitățile mai mult din 

obligație. Rutina, lipsa de interes şi de implicare, stările de frustrare şi de suspiciune, absenţa 

cooperării şi a respectului sunt aspectele cele mai importante. 

    Acest climat este caracterizat de directori autoritari, inflexibili, dar ineficienți şi de profesori 

intoleranți, apatici şi lipsiți de angajare. 
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2.1.5. Promovarea unui climat pozitiv al clasei 

O abordare proactivă în dezvoltarea unui climat pozitiv al clasei necesită atenţie asupra 
următoarelor aspecte: 

1) îmbunătăţirea calităţii vieţii în clasă pentru studenţi şi profesori; 
2) urmărirea unui curriculum care promovează spiritul critic, dar şi învăţarea socială şi 

emoţională; 
3) permiterea cadrelor didactice să fie eficiente cu o gamă largă de elevi; 
4) adoptarea motivaţiei intrinsece pentru învăţare şi predare. 

În această privinţă, literatura propune: 
• o atmosferă primitoare, care inspiră încredere; 
• mecanisme de suport social pentru elevi şi profesori; 
• numeroase opţiuni pentru a-ţi atinge scopurile; 
• participarea semnificativă a elevilor  în luarea decizilor; 
• transformarea unei clase mari într-un set de mai multe unităţi mai mici, care maximizează 

motivaţia intrinsecă pentru învăţare şi nu sunt bazate pe capacităţi sau pe gruparea în funcţie 
de orientarea problemelor; 

• furnizarea instrucţiunilor şi răspunderea la probleme în mod personalizat pentru fiecare elev; 
• folosirea unei varietăţi de strategii pentru prevenirea şi rezolvarea problemelor cât mai 

repede de la apariţia lor; 
• un mediu sănătos şi atractiv pentru învăţare şi predare. 

Rolul psihologului şcolii 
Dată fiind importanţa climatului clasei, realizarea şi menţinerea unui climat pozitiv în fiecare 

clasă trebuie să fie o prioritate a profesorilor. Psihologii şcolii pot avea un rol important prin a profita 
de fiecare oportunitate de a lucra cu profesorii la clasă, pentru a creşte competenţele profesorilor şi 
a furniza suport colegial. Acest lucru înseamnă depăşirea consultaţiilor tradiţionale în legătură cu 
strategiile de management al unei clase aride şi modul în care indivizii îşi manifestă comportamentul, 
metodele de învăţare şi problemele emoţionale.  

Psihologii şcolii pot fi invitaţi să petreacă din ce în ce mai mult timp în clasă, făcând echipă cu 
profesorii pentru a îmbunătăţi climatul clasei. În plus, psihologii şcolii pot lucra cu alte echipe de 
suport al elevului pentru a îmbunătăţi climatul clasei prin stabilirea şi menţinerea unui climat pozitiv 
care promovează starea de bine şi impune bariere învăţământului arid (Adelman & Taylor, 1997). Un 
obiectiv major în acest sens ar trebui să fie dezvoltarea programelor şcolare care: 

• asistă elevii şi familiile acestora în timp ce negociază tranziţiile legate de şcoală; 
• cresc implicarea mediului de acasă în şcoli; 
• previn eventualele crize; 
• cresc implicarea şi suportul comunităţii; 
• facilitează accesul elevilor în cadrul unor servicii speciale la nevoie. 

 
Concluzie  

Climatul clasei are un rol major în modelarea calităţii vieţii şi învăţării în şcoli. Cercetările au 
indicat o gamă de strategii pentru obţinerea unui climat pozitiv. Psihologii şcolii pot juca un rol major 
în crearea unui astfel de climat.  
 
2.2. Managementul riscului: rolul personalului şcolii 
(riscul, situaţii de risc, etape în managementul riscului) 
Situaţiile de risc 

“Teza societăţii de risc” (Michael Regester & Judy Larkin, 1997, Risk issues and Crisis 
Management; a casebook of Best Practice, Kogan Page Limited) se bazează pe câteva elemente: 
•Continuă schimbare şi nesiguranţă a societăţii; 
•Ritmul  infernal al inovaţiilor industriale şi tehnologice; 
•Presiunea timpului şi a costurilor; 
•Tendinţa către o mai mare individualitate. 
 Riscul  este o măsură a efectului advers al unei situaţii – stabilirea şi comunicarea posibilelor 
pericole asociate unui anumit proces în raport cu garanţiile şi avantajele pe care le oferă. 
           Dileme cu care se confruntă organizaţiile: 
•riscul înseamnă altceva pentru fiecare; 
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•atitudinile fundamentale sunt greu de schimbat; 
•publicul nu urmăreşte riscul zero; 
•sursa informaţiilor despre risc este esenţială; 
•emoţia. 
 Managementul situaţiilor de risc este definit ca fiind un instrument care ar trebui folosit de 
companii pentru a identifica, analiza şi gestiona situaţiile de risc apărute (într-o societate populistă, 
care trece printr-o schimbare discontinuă) şi a reacţiona la ele înainte ca acestea să se tranforme în 
informaţii publice. 

Managementul situaţiilor de risc nu este acelaşi lucru cu managementul crizelor şi cei doi 
termeni nu ar trebui folosiţi unul în locul celuilalt. 

O parte din dificultatea de a defini şi de a înţelege principiile managementului situaţiilor de 
risc provinde şi din faptul că acesta este mai puţin orientat spre acţiune şi are o natură mai 
anticipativă decât managementul crizelor. 

Managementul situaţiilor de risc este productiv, în sensul că încearcă să identifice potenţialul 
pentru schimbare şi să influenţeze deciziile legate de această schimbare înainte ca ea să aibă un 
efect negativ asupra corporaţiei. 

Managementul crizelor tinde să fie o disciplină mai reactivă, care gestionează o situaţie după 
ce aceasta devine publică şi afectează compania.  

Managementul situaţiilor de risc înseamnă să priveşti în viitor pentru a identifica posibilele 
tendinţe şi evenimente care pot influenţa modul în care o organizaţie este capabilă să funcţioneze. 

Managementul situaţiilor de risc este procesul managerial al cărui scop este să ajute la 
păstrarea pieţelor, la reducerea riscului, la crearea de oportunităţi şi la gestionarea imaginii (a 
reputaţiei corporaţiei) ca bun al organizaţiei, în beneficiul atât al organizaţiei, cât şi al acţionarilor săi 
principali. 
Situaţie de risc – Hainsworth şi Meng (1988) 

Drept consecinţă a unei acţiuni care a fost realizată sau propusă de către una sau mai multe 
părţi şi care poate duce la negocieri şi soluţionări particulare, la litigii civile sau penale sau poate 
deveni o problemă de politică publică prin intermediul acţiunilor legislative sau administrative.- 
Chase şi Jones, “o problemă nerezolvată în legătură cu care se poate lua o decizie”. 

Cu toate acestea, este important să reţinem faptul că gestionarea situaţiilor de risc nu trebuie 
considerată o activitate defensivă. 
                 Heath şi Cousino (1990) identifică patru cerinţe funcţionale principale pentru ca o 
companie să-şi maximizeze poziţia şi să-şi susţină în mod pozitiv politica publică: 
•Planificarea şi operaţiunile inteligente; 
•Apărarea îndârjită şi atacul inteligent; 
•Curăţenia din propria ogradă; 
•Cercetarea terenului. 
               Hainsworth, 1990 şi Meng, 1992 identifică în cazul situaţiilor de risc un ciclu alcătuit din 
patru etape: 
•originea  
•medierea şi amplificarea  
•organizarea 
•rezolvarea 
Etapa 1 – orientarea: situaţia de risc potenţială 

O situaţie de risc se produce în momentul în care o organizaţie sau un grupă acordă 
importanţă unei probleme (sau unei oportunităţi) apărute, care este consecinţa unei tendinţe 
politice/legislative, economice sau sociale în curs de dezvoltare.(Crable şi Vibbert, 1985) 
 În etapa timpurie, potenţială, vedem un eveniment sau o condiţie definită care pot căpăta 
importanţă. 
Etapa 2 – medierea şi amplificarea: situaţia de risc emergentă 

Pe măsură ce apar grupurile şi se formează taberele, se produce un proces de mediere şi 
amplificare printre ceilalţi indivizi şi grupuri care pot avea un punct de vedere similar şi care pot 
reacţiona în acelaşi mod. 
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 Situaţia de risc emergentă indică o creştere treptată a nivelului presiunii exercitate asupra 
organizaţiei pentru a accepta situaţia de risc. Mai multe grupuri pe măsură ce încearcă să amplifice 
sau să legitimizeze situaţia de risc. (Meng, 1987) 
 Un factor esenţial în evoluţia situaţiei de risc în această fază este dediatizarea. 
Etapa 3 – organizarea: situaţia de risc curentă şi situaţia de criză 
 Medierea creează diferite grade de organizare. Poziţiile se consolidează. Grupurile încearcă 
să soluţioneze conflictul într-un mod care fie să servească intereselor lor, fie să limiteze măcar 
posibilele daune. 
 Pe măsură ce aceste grupuri acţionează conform punctelor de vedere şi obiectivelor proprii 
condorm poziţiile, conflictul atinge un nivel de vizibilitate publică ce poate transforma problema într-
un proces de stabilire a unei politici publice. 
(Hainsworth, 1990) 
 Situaţia de risc poate sări peste noapte de la statutul de situalie curentă la cel de criză pentru 
a ajunge la o instituţie. 
Ciclul de viată al situaţiilor de risc 
 
Etapa 4 – rezolvarea:    situaţia de risc latentă 
  O dată ce o situaţie de risc şi-a parcurs întregul ciclu de viaţă, ea va ajunge la un nivel 
de presiune care obligă organizaţia s-o accepte necondiţionat. 
Importanţa acţiunii din timp 

Identificarea situaţiilor de risc emergente trebuie să se afle pe lista priorităţilor iniţiale.Trebuie 
luaţi în considerare şi alţi factori, ca de exemplu, gradul impactului şi, de asemenea, 
probabilitatea ca situaţia de risc să se dezvolte pe parcursul unei perioade de timp relativ 
predictibile. 
Etapa de analiză a situaţiei de risc 
•Stabilirea originii situaţiei de risc 
•Cercetările cantitatice si calitative 
•Stabilirea intensităţii actuale a situaţiei de risc 
Etapa opţiunii privind strategia de schimbare a situaţiei de risc - Reacţia organizaţională 
•Strategia de schimbare reactivă, opoziţia organizaţiei faţă de schimbare, accentul punându-se pe 
continuarea comportamentului din trecut 
•Strategia de schimbare adaptativă, o deschidere faţă de schimbare şi o recunoaştere a caracterului 
său inevitabil 
•Strategia de reacţie dinamică anticipează şi încearcă să modifice direcţia deciziilor privind politicile 
publice 
Etapa programării acţiunilor privind situaţia de risc 
- necesită o coordonare a resurselor pentru a oferi sprijinul maxim în vederea atingerii scopurilor şi a 
obiectivelor. 
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Tema 3. Gestionarea situaţiilor problemă la nivelul organizaţiei scolare  

3.1. Programul de intervenţie (decizia, planul de măsuri, aplicare, monitorizare şi 
control, evaluare) 

 
Gestionarea situaţiilor de criză educaţională este o iniţiativă managerială prin excelenţă care 

se organizează, se conduce şi se desfăşoară după legităţi, principii şi funcţiunicu o solidă 
specificitate managerială. 
 

CRIZA

IDENTIFICAREA SIT.CRIZA

DECIZIA

ETIOLOGIA

PROGRAM INTERVENTIE

APLICARE

CONTROL

EVALUARE

 
         Înainte însă ca să fie introduse corective ori demersuri de soluţionare, în procesul de stingere 
şi eliminare a crizei respective, trebuie să fie statuate demersurile de diagnoza iniţiala a 
fenomenelor, de analiza, de elucidare, de investigare.  
Decizia 
- Întrucât situaţiile de criză solicită un mare grad de operativitate, orice minut pierdut în fazele 
incipiente se poate converti în zile de căutări şi de eforturi mai târziu.  
- De aceea perioadele de criză, evenimente cu caracter atipic, solicită cadrului didactic nu numai 
promptitudine şi rapiditate (ambele circumscrise eficienţei) ci şi variante rezolutive, de multe ori 
nestructurate, nonstandard, în raport de analiza şi diagnoza iniţială.  
- Numărul alternativelor pentru decizie e bine să fie multiplicat, durata luării deciziei foarte 
scurtă şi neînsoţită de ezitări. La fel de dăunătoare sunt şi inconsencvenţele, marcate prin reveniri. 
- Din punct de vedere managerial, decizia este un proces de alegere în mod deliberat a unei linii 
de acţiune pentru a ajunge la un anumit rezultat, obiectiv. Ea reprezintă selectarea unui 
anumit curs al acţiunii dintr-un număr de alternative, hotărând astfel declanşarea anumitor 
acţiuni care conduc la realizarea obiectivelor stabilite.  
- Din perspectiva personală, deciziile sunt o expresie a asumării responsabilităţii managerilor şi de 
suportare a consecinţelor datorate opţiunilor iniţiale făcute. 

 O definiţie operaţională a deciziei, data de profesorul Ioan Jinga în Jinga,Ioan, "Conducerea 
învăţământului", EDP, Bucureşti, 1993 o prezintă ca "activitate conştientă de alegere a 
unei modalităţi de acţiune, din mai multe alternative posibile, în vederea realizării 
obiectivelor propuse".  

          Inainte de a trece la măsurile imediate de soluţionare e necesar să se alcătuiască un set de 
operaţii planificate în funcţie de parametrii de definiţie ai crizei.  
            Chiar dacă decizia preliminară a fost luată deja (accentuând valoarea imediată a deciziilor 
preliminare) ca tip de intervenţie imediată foarte necesară, pentru perspectivele pe termen lung 
trebuie să fie trasate liniile de evoluţie şi alternativele pentru deciziile secundare.  
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Aspectele operative ale intervenţiilor vor fi îmbinate cu cele care ţin de redresarea şi 
ameliorarea situaţiei pe termen mediu şi lung - este bine dacă ar exista şi o eşalonare în timp a 
următorilor paşi, marcaţi de evidentul caracter probabilist al acestora. 
Aplicarea măsurilor 

 e bine să se alinieze strategic intervenţiile prin ajustarea lor permanenta la situaţie, la 
oameni, la caracteristicile momentului ales  

 orientarea către scopul comun, eliminarea ostilităţii şi a suspiciunilor, consencventa 
 situarea tuturor celor implicaţi în ipostaza de participanţi activi la procesul de soluţionare a 

crizei 
Monitorizarea şi controlul 

 monitorizarea trebuie să însoţească orice demers acţional; 
 importanta acestuia constă în grija pentru localizarea cât mai fidelă a fenomenului, 

evitarea şi prevenirea altor efecte ale crizei sau chiar micro-crize paralele 
 diversitatea procedurilor folosite, multe dintre ele fără o pretestare anterioara, solicita o 

ajustare permanenta a lor din mers fără stagnări şi pauze; 
 cursivitatea intervenţiilor, gradul de omogenitate şi coerenta sunt verificate şi optimizate. 

Evaluarea 
 măsurarea şi aprecierea stării finale a institutiei / clasei în urma încheierii demersurilor 

rezolutive  
 se configureaza seturi de indicatori relevanţi pentru a evita distorsiunile în apreciere şi 

pentru certificarea nivelului final post - criza 
 nivelurile de conştiinţa ale indivizilor fiind foarte diferite iar efectele cu care criza s-a soldat 

nefiind prea uşor de creionat, nici starea finala (cum la fel de greu se creionează şi cea 
iniţială) nu este simplu de evaluat 

 plan de masuri pentru evitarerea viitoarelor crize  
 
Concluzii post-criză 

 Un obiectiv esenţial al etapei evaluative îl constituie concluziile inferate în urma impactului 
cu starea de criză şi angajarea tuturor celor implicaţi în acţiuni de cunoaştere şi de prevenire 
a viitoarelor situaţii de acest gen  

 Semnificaţia acordată evenimentului critic trebuie să constituie un fundament temeinic de 
învăţarea organizationala  

 Un cadru didactic bun, cu experienţa dar şi cu calităţi manageriale evidente va putea să 
exploateze întreaga desfăşurare a evenimentelor în favoarea dezvoltării ulterioare a 
organizaţiei, a eficientizării demersurilor sale personale dar şi pentru sporirea productivităţii  

 O criză poate să fie aşadar formativă pentru ca, după cum s-a putut observa, ea 
îndeplineşte şi o serie de funcţiuni ameliorative, dependente de competentele manageriale. 

 
Evoluţia unei situaţii de criză educaţională şi elementele 

conexe

MEDIU
INTERN DESTABILIZARE

RESTRUCTURARE
INTERIOARA

OBSTACOLE 
NOI

CRIZA DEPASIRE Reluarea
actului

MEDIU
EXTERN DEZECHILIBRU

RECONSTRUCTIE
EXTERNA

REUSITA
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3.2. Strategii de intervenţie în situaţii problematice/ de criză educaţională (gestionarea şi 
organizarea intervenţiilor) 

Încercând să desluşim căile şi modalităţile optime de intervenţie în situaţii de criză în general şi 
în situaţii de criză educaţională în special, pot fi discutate propunerile venite din partea domnului 
Daniel Gheorghe Luchian, în lucrarea “Managementul în perioade de criză”, în ceea ce priveşte 
paşii pe care ar trebui să-i parcurgă managerul (cadrul didactic) în gestionarea şi organizarea 
intervenţiilor în cazul unor situaţii de criză educaţională. 

PRIMUL PAS: 
 „scapă de urgenţe, dar: 

 nu neglija consecinţele negative pe termen lung; 
 nu abandona atingerea obiectivelor importante dar mai puţin urgente; 
 nu încălca şi nu ignora restricţiile stabilite anterior; 
 nu acţiona sub stres, după inspiraţia de moment; 

ordonează-ţi ideile, dar: 
 nu neglija cauzele reale ale problemelor apărute în schimbul efectelor; 
 nu acţiona prin supra-reacţie; 
 evita amalgamul de probleme, dorinţe, minuni şi lozinci din minte ta; 

nu deveni gorilă: 
 răutatea oamenilor se accentuează în situaţii de criza; 
 “chiar dacă fierbi pe dinăuntru, stăpâneşte-te în interior”; 
 neuronii nu îi poţi recupera indiferent ce ai face. 

decompresarea: 
 nu te pierde în nimicuri; 
 subalternii te aprobă pe faţă pentru acţiunile minore de succes, dar te critică pe la spate (ca 

nu eşti un bun manager pierzându-ţi timpul cu nimicuri); 
 tine la distanta subalternii care sunt mereu de acord cu tine; 
 apropie-te de subalternii care te critică pe faţă. 

scapă de “hoţii de timp”: 
 paradoxul timpului: ai la dispoziţie doar timpul de care dispui; 

anticipează răul: 
 regula entropiei: orice acţiune sau eveniment are tendinţa naturală de a evolua în sensul 

descreşterii eficientei, cu toate ca efortul şi cheltuielile cresc constant; 
 nu lăsa acţiunile riscante să se desfăşoare de la sine; 
 pregăteşte decizii anticipate, secundare pentru cazurile defavorabile; 
 nu te lăsa luat prin surprindere de cazurile negative care pot apărea; 
 deşi în interior, într-o asemenea situaţie, eşti pesimist, trebuie să araţi în permanenţă o figura 

de om mulţumit şi optimist faţă de toţi;  
planificarea: 

 “lipsa unei planificări în luptă este mai gravă decât războiul însuşi” (De Gaule); 
 orice oră petrecută pentru planificarea acţiunilor tale viitoare îţi va economisi 4 ore de 

execuţie a acţiunilor în derularea lor;  
pune-te pe locul doi: 

 cu toată criză manageriala actuală şi viitoare, managerii români sunt campioni mondiali în 
abilitatea de a-şi atinge obiectivele personale: primul loc este persoana mea, pe locul doi 
este persoana mea, pe locul trei este persoana mea, pe ultimul loc este sistemul pe care îl 
conduc, de la creşă pana la minister; 

atenuează reculurile: 
 în perioada de criză fixează-ţi mereu trei obiective principale deoarece orice obiectiv principal 

îţi generează minimum două obiective derivate; 
ia “decizii bombă”: 

 pentru atingerea fiecărui obiectiv principal trebuie să proiectezi un set de decizii dure, care 
aplicate, devin restricţii reale; 

fixează priorităţi: 
 aplică regula expansiunii americane: go step by step; 
 priorităţile se stabilesc în funcţie de patru factori: câştigul financiar, durata de timp, calitatea 

produselor şi a serviciilor, cererea reala a populaţiei ţintă; 
anticipează întârzierile: 

 “orice acţiune îţi ia de două ori mai mult timp decât ai calculat iniţial” (Murphy); 
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 soluţia mediocră este simplă, soluţia inteligentă este mai complexă;  
respectă regula lui 3: 

 nu ai voie să mizezi totul pe o singură alternativă, stabileşte-ţi cel puţin trei asemenea soluţii 
decizionale; 

fii decis: 
 cu partenerii nu ai voie să fii nehotărât sau oscilant, deoarece creezi un efect de bumerang şi 

ei vor fi nehotărâţi cu tine; 
nu amâna decizia: 

 amânarea generează şi menţine stresul; 
 orice amânare lucrează în defavoarea ta;  

controlează corect: 
 explică-le standardele de atins, dă-le mână liberă, controlează-i periodic, compară rezultatele 

cu standardele, explică-le când şi unde au greşit. 
PASUL DOI:  
fă-ţi feedback-ul: 

 dacă laşi lucrurile să evolueze de la sine, ele se vor degrada continuu; 
 compară ceea ce ţi-ai propus cu tot ceea ce ai realizat şi calculează abaterile; 
 pentru a nu te enerva şi a nu te îmbolnăvi eşti tentat să renunţi la control, fapt care poate 

minimaliza eficienţa activităţii; 
condu prin excepţie: 

 deviza managementului prin excepţie este “nu trebuie să ştii istorie”; 
micşorează pauzele: 

 de obicei inactivitatea este ridicată la nivel de activitate; 
relaxează-te : 

 nimeni nu te menajează în perioadele de criză; 
 trebuie planificate anumite perioade de linişte. 

menţine transparenţa: 
 de frică să nu pierzi hârtiile, le pui la adăpost; este o mare greşeală; 
 regula calvarului: dacă ai nevoie de o hârtie nu o găseşti. Când nu mai ai nevoie de ea, 

apare brusc; 
 organizează activitatea de secretariat;  

 
renunţă la ciorne: 

 trebuie să fii conştient ca toate hârtiile ajung, în final şi fără excepţie, la renumitul coş de 
gunoi; 

 trebuie să ai în permanenţă tăria de a te rupe de trecut, păstrând numai documentele 
importante; 

nu îţi mări stresul: 
 nu îţi încărca locul de muncă cu documente şi accesorii inutile; 

cere scheme: 
 o schemă înlocuieşte 1000 de cuvinte şi te face să te simţi mai bine; 
 schemele consumă de zece ori mai puţin timp şi îţi dau posibilitatea să decizi mai repede şi 

mai eficient;  
luptă cu birocraţia: 
schimbă mereu/orice: 

 tot ceea ce este prezent este perimat; 
 aducând schimbări permanente în sistemul pe care îl conduci, te vei menţine pe linia de 

plutire a eficienţei;  
fii american: 

 lucrează mereu după un plan; 
 lucrează step by step: “un tun îl dai o dată în viaţă; al doilea tun este o plasă” 

împarte în sferturi: 
 împarte-ţi programul zilnic în diviziuni de câte 15 minute; fragmentează-ţi programul tău zilnic 

în 10 minute şi vei realiza mai multe acţiuni în acelaşi interval de timp; 
fii flexibil: 

 durata fiecărei acţiuni trebuie să conţină câte o rezervă; 
aplică legea Pareto: 
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 în organizarea tuturor resurselor umane şi materiale, cu o parte mică de efort (20%) vei 
produce o parte mare de rezultate (80%); 

 probabilitatea de rezolvare a problemelor din întâmplare creşte direct proporţional cu 
mărimea şi efortul depus pentru rezolvarea lor; 

focusează-te: 
evită să te concentrezi greşit; evită să pierzi timpul; evită să faci eforturi inutile. 

 
3.3. Comunicare eficientă: managementul conflictului prin negociere 
3.3.1.Gestionarea stărilor tensionale din clasă  

In orice colectivitate, clasă, grup, apar stări tensionale cauzate diferit, manifestându-se sub 
forme variate, latente sau active, în mod progresiv sau regresiv, de scurtă durată sau lungă durată, 
cu efecte imediate sau întârziate, rezolvate parţial, total sau amânate, rezolvate direct sau printr-un 
complex de metode şi factori s.a. 

Şi adesea după gradul de dezvoltare al stărilor tensionale, profesorul-manager dă dovadă 
tocmai a eficienţei conducerii sale. In stare de criză se verifică adevarata sa măsură, căci nu există 
un climat idilic, aşa cum îşi doresc profesorii, ignorând dificultăţile muncii educative. 

Conturarea stărilor tensionale 
Literatura managementului dezvoltă direct rezolvarea conflictelor apărute, adică atunci 

când deja au luat o formă vizibilă, gravă, cu efecte negative evidente. 
Or, în educaţie, problema principală este aceea a prevenirii, a utilizării în aşa mod a 

strategiilor de influenţare a elevilor, încât să se diminueze/îngusteze câmpul de manifestare sau/şi 
închegare a cauzelor. 

A ajunge la conflict deschis în clasă, este deja tardiv în educaţie şi dovedeşte lacune 
importante tocmai în managementul clasei, al activităţilor, al relaţiilor, al strategiilor, al evaluării, al 
disciplinării. 

Evoluţia stărilor tensionale, de la apariţia singulară, de scurtă durată, monocauzată până la 
izbucnirea conflictului, reflectă un drum, care trebuie sesizat, identificat, analizat oportun de către 
profesor şi rezolvat prin intervenţie adecvată. 

De fapt, profesorul trebuie să anticipeze un aspect: orice abatere a sa sau a elevilor înşişi 
de la normele, regulile raţionale, fireşti ale activităţii educaţionale, va trezi imediat diferite 
comportamente. 

Acestea se pot manifesta progresiv: 
- mirarea la apariţia unei abateri de la normal, drumul real, sesizarea şi 

identificarea situaţiei, disconfortul cognitiv şi afectiv;  
- căutarea cauzelor, efortul de integrare, analiza, explicarea, compararea şi rezolvarea, 

dacă este o abatere spontană, nerepetabilă, extinderea comunicării de înţelegere;  
- sesizarea repetării manifestărilor-abatere, exprimarea imediată a nemulţumirii, sub 

formă verbală, cu încercare de rezolvare acum şi cu rol preventiv mai accentuat;  
- în cazul nerezolvării, concretizată în repetări, nemulţumirea ia forme mai evidente: apar 

manifestări de respingere, încordare, frustrare, insatisfacţie, agresivitate, neparticipare, refuz, 
deteriorarea relaţiilor. Starea tensională începe să se manifeste deschis, să perturbe climatul 
şi activitatea, iar unele proceduri inadecvate pot s-o aprofundeze;  

- starea de conflict propriu-zis se instalează dacă starea tensională latentă nu 
este rezolvată, nu se apelează la „negocieri”, la analiza complexă a cauzelor, nu se recurge la 
un sistem de metode, procedee.  

Deja, pentru educaţie, a ajunge în acest stadiu, este tardiv, efectele asupra elevilor şi 
activităţii fiind grave şi de mai lungă durată sau greu de compensat: rămânerea în urmă la 
învăţătura, absenteismul sau abandonul, indisciplina, apariţia şi manifestarea grupurilor 
informaţionale etc.. 

Abia acum apare criza la nivelul clasei, al grupurilor, al activităţilor, al relaţiilor (profesor - 
elevi, elevi - elevi), cu deteriorare deosebit de gravă a activităţii, a climatului, etapele anterioare 
anunţând-o. De unde marea importanţă a prevenirii în educaţie, pentru că aici nu putem avea 
rebuturi, nu putem provoca şi încuraja o formare contrară scopurilor şi devenirii umane, prin 
neintervenţie sau intervenţie greşită şi tardivă. 

Deciziile curente, operative sunt cele eficiente în prevenire, iar profesorului i se cere 
cultură psihopedagogică, managerială, cunoaşterea continuă a elevilor, studiul analitic al evoluţiei 
sale şi a clasei şi intervenţia oportună. 
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Profesorul-manager, interesat de prevenire are ca barometru de control: climatul de 
activitate din clasă, disciplina, atenţia. 

Gradul de manifestare al acestora, dimensiunile climatului, sesizate la timp şi analizate 
indică nivelul tensiunilor apărute/manifeste. 

Managementul general abordează conflictele instalate, care sunt definite ca înfruntarea 
dintre două tendinţe, idei, interese contrare, aproximativ egale, percepute ca atare de părţile 
implicate, ca stări emoţionale incompatibile care conduc la opoziţie şi la crearea de situaţii 
conflictuale, cu episoade de manifestare a acesteia. 

Atunci managementul explicit în clasă nu este diagnosticarea şi explicarea acestor stări 
tensionale agravate, ca în managementul general, ci cel care tocmai previne şi nu ajunge la acest 
stadiu. 

De asemenea, pentru un bun profesor-manager, care anticipează, cunoaşte greşelile 
tipice, cunoaşte nivelul de aspiraţii al elevilor, îşi proiectează activitatea raţional, nu putem spune că 
apariţia unei stări tensionale, chiar conflict este spontană, neaşteptată (dar ca n-a intervenit la timp, 
nu l-a interesat etc.).  

Tipuri de cauze ale stărilor tensionale 
Cauzele variatelor stări tensionale pot fi regăsite în orice aspect al procesului educaţional, 

al managementului sau, când nu corespunde cu normele pedagogice, cu aşteptările elevilor. 
Relaţiile interpersonale din clasă generează cele mai multe stări tensionale, pe diferite 

trepte şi grade de manifestare. Ne vom opri aici la aspectele „neeficiente” ale relaţiilor profesor-elev: 
- cunoaşterea empirică a elevilor, a particularităţilor, a aşteptărilor, a experienţei sociale 

anterioare, a puterii de integrare;  
- nerezolvarea unor stări mai vechi, pe fondul cărora se acumuleaza noi „dovezi”;  
- stimularea inegală practicată în activitate;  
- slaba atenţie acordată cauzelor unor comportamente care preced sau ilustrează 

o tensiune psihică;  
- oferirea unor slabe puncte de sprijin în rezolvarea, depăşirea situaţiilor critice;  
- supraîncărcarea cu sarcini nediferenţiate, corelată cu evaluarea incorectă a 

celor anterioare;  
- aplicarea rutinieră, şablon a unor măsuri asemănătoare la toţi elevii;  
- evaluarea subiectivă şi a cunoştinţelor şi a comportamentului afectiv-atitudinal;  
- relativa continuitate şi consecvenţa în formare, educaţie, mai ales în cazul unor elevi;  
- acordarea în continuare a priorităţii informativului, cu neglijarea aspectelor formării - 

dezvoltării elevilor;  
- nevalorificarea preocupării elevilor de studiu independent, de afirmare a creativităţii, de 

completare prin activităţi extraşcolare;  
- nesesizarea la timp a influenţelor informate asupra elevilor, dar cu menţinerea cerinţelor 

anterioare asupra participării;  
- redusa  diversificare  a  metodelor  de  activizare,  pentru  a  stimula  

participarea diferenţiată a elevilor, a le sădi încredere în forţele proprii;  
- abuzul de muncă frontală, care blochează afirmarea unor elevi;  
- nerespectarea ritmului de afirmare a fiecărui elev;  
- redusa utilizare a variatelor forme şi reţele de comunicare, cu toţi elevii;  
- afirmarea subiectivă a exigenţei;  
- neînţelegerea cauzelor insucceselor afirmate progresiv la elevi;  
- nesesizarea unor cauze ce ţin de starea bio-fizică, fiziologică a elevilor sau de condiţiile 

de mediu familial, social, cultural;  
- neacceptarea exprimării unor opinii opuse sau modificate ale elevilor;  
- necunoaşterea motivelor variate ale afirmării participării elevilor în activitate;  
- recurgerea la argumentul autorităţii în rezolvarea unor probleme;  
- pasivitatea, amânarea rezolvării problemelor constatate sau „trimiterea la diriginte”;  
- persistenţa unor impresii, tensiuni vechi nesoluţionate, dar generalizate;  
- utilizarea „expresiilor şi atitudinilor ucigaşe” în afirmarea elevilor (nu numai a creativităţii), 

menţinerea unor catalogări;  
- neclarificarea, neîndepărtarea unor percepţii şi interpretări greşite, de ambele părţi;  
- afirmarea deschisă sau nu a neîncrederii;  
- persistenţa în didacticism, tutela, controlul excesiv;  
- nestăpânirea propriilor nemulţumiri cauzate extern, dar prelungite în clasă;  
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- neadaptarea la evoluţia dezvoltării elevilor, la particularităţile de vârstă (mai ales 
în perioada crizei pubertare, a adolescenţei);  

- redusa formare a deprinderilor de cunoaştere reciprocă, de muncă în grup, de cooperare, 
de acceptare reciprocă;  

- neantrenarea elevilor în managementul activităţii: în organizare, în luarea 
deciziilor curente, în coordonare, în evaluare, în reglare;  

-nemotivarea   iniţială   a   elevilor,   prin   prezentarea   elementelor   proiectului,   
a obiectivelor, a strategiei, a performanţelor aşteptate, a modurilor de evaluare,  

- nediscutarea cu elevii a regulilor şi a consecinţelor neparticipării, indisciplinei în activitate;  
- neexersarea înţelegerii şi acceptării sancţiunilor, recompenselor;  
- relativa acordare  a încrederii  în rezolvarea,  delegarea unor responsabilităţi  

şi urmărirea îndeplinirii, apoi a recompensării;  
- neutilizarea relaţiilor cu elevii în afara lecţiilor, în activităţi în afara clasei 

pentru comunicare, cunoaştere, stimulare, rezolvarea de probleme - consiliere;  
- slaba   conştientizare   şi   susţinere   a   exersării   autocunoaşterii,   

autoevaluării, autoeducaţiei elevilor;  
- slaba comunicare cu părinţii pentru cunoaşterea evoluţiei elevilor şi stabilirea 

unui parteneriat în soluţionarea tensiunilor ivite (ca profesor, nu ca diriginte aici);  
- nesprijinirea elevilor în rezolvarea unor probleme ale acestora apărute în relaţia 

cu şcoala, cu alţi factori externi;  
- analize, aprecieri eronate, subiective, conjuncturale ale manifestării elevilor;  
- stilul permisiv sau cel rigid, autocratic;  
- lipsa de interes pentru relaţiile între elevi: felul competiţiei din clasă la disciplina sa, rolul 

grupurilor informale în îndepărtarea unor elevi, modul de comunicare între elevi şi în grupul de 
muncă în timpul activităţii, tolerarea unor manifestări agresive sau de intimidare a unor elevi de 
către alţii în lecţie, neantrenarea clasei în înţelegerea şi rezolvarea problemelor unor elevi, relativa 
antrenare în rezolvarea sarcinilor prin cooperare etc..  

Toate aceste cauze şi încă altele derivate din aplicarea unui management defectuos în 
clasă, în activitate la disciplina sa conduc la trăiri negative, ce se acumulează, se exprimă sau nu şi 
ajung conflicte deschise, situaţii de criză. Este un semn al ineficienţei activităţii profesorului, ca 
educator, ca manager (nu ca specialist în domeniul său). 

 
3.3.2. Metodologia prevenirii şi rezolvării conflictelor 

Educaţia morală clasică, prin metodologia ei specifică, previne şi rezolvă stările tensionale, 
până la un anumit nivel, dacă profesorul ar aplica-o la timp, corect, eficient. Insă profesorul de o 
anumită disciplină încă este adeptul mentalităţii dominării specialistului asupra educatorului, iar 
acum şi al managerului clasei. 

Ineficienţa metodologică rezultă, în primul rând, din necunoaşterea şi nerespectarea unor 
principii, norme, ajungându-se la erori, efecte contrarii, acutizarea stării tensionate, îndepărtarea lor 
ar constitui tocmai soluţii, în primul rând, de prevenire: 

- profesorul adoptă o soluţie concepută propriu, fără antrenarea elevilor, pe baza 
unor experienţe sau modele anterioare; 

- favorizează subiectiv pe unii elevi;  
- lasă pe alţii să rezolve (liderii din clasă, diriginte);  
- lasă ca timpul să-şi spună cuvântul;  
- creează precedente sau adânceşte starea, prin neintervenţie la timp;  
- aplică numai sancţiuni, fără a analiza cauzele şi amploarea. Or, perspectiva pozitivă este 

mai favorizantă.  
- nu se apleacă asupra esenţei, conţinutului, caracteristicilor stării sesizate, ci 

asupra semnelor exterioare, opiniilor colegilor;   
- nu recurge la discutarea, negocierea problemelor, pentru rezolvare;  
- în cazul elevilor, „supunerea la vot” a soluţiei poate adânci conflictul;  
- nu sunt suficient valorificate părţile pozitive ale personalităţii, comportamentului elevilor;  
- adeseori, se discută situaţia în lipsa celor implicaţi;  
- elevii nu sunt suficient de stimulaţi pentru a nu mai fi inhibaţi în exprimarea opiniilor, 

nemulţumirilor, soluţiilor;  
- lipsa de continuitate în urmărirea apariţiei şi consolidării efectelor pozitive, 

poate redeschide şi chiar aprofunda starea tensională tocmai supusă rezolvării;  
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- sistemul informaţional şi de comunicare în management sunt relativ utilizate.  
Soluţiile metodologice manageriale specifice, combinate cu cele ale educaţiei morale, pot 

sprijini cu succes profesorul în demersul cerut. 
Totuşi, insistând pe prevenire, pe disciplinare conştientă, literatura de specialitate oferă ca 

modele specifice: 
- în toate situaţiile, profesorul să se manifeste pozitiv, să conştientizeze elevii 

asupra scopurilor şi cerinţelor de rezolvare şi mai ales asupra normelor disciplinare, de 
participare utilizând stimulările adecvate;  

- terapia realităţii, cu raportarea comportamentului mereu la specificul mediului, la cerinţele 
şi dificultăţile lui, prin analize, dezbateri;  

- rolul „efectului de undă” asupra grupului atunci când se aplică o sancţiune unui elev; 
- modelul modificărilor de comportament: întărirea unui comportament se 

datorează consecinţelor pozitive sau negative pe care le are. Intărirea, repetarea unui 
comportament pozitiv şi lipsa de întărire a celuilalt va conduce la o schimbare;  

- modelul consecinţelor logice: elevul să se autoanalizeze şi să prevadă 
consecinţele abaterilor, cu sprijinul profesorului, clasei.  

Fără a aprofunda, menţionăm ca strategii rezolutive, adaptabile la situaţii: 
- ascultarea, receptarea părerilor exprimate de cei în conflict, apelând şi la empatie, pentru 

a le înţelege;  
- identificarea motivului real, generator al stării tensionale;  
- analiza comparativă, cu obiectivitate, a variantelor expuse;  
- găsirea punctelor comune pozitive, pentru a fi utilizate ca puncte de plecare 

în construirea soluţiilor;  
- discuţia individuală, cu fiecare parte, pentru completarea informaţiilor cauzale;  
- sugerarea punerii în situaţia celuilalt;  
- prezentarea părţilor şi analiza în comun a variantelor posibile de rezolvare şi găsirea unei 

căi de compromis/prin acord;  
- discuţia la nivelul grupului, ca studiu de caz;  
- apelul la scopuri comune, chiar mai generale, ale educaţiei şi minimalizarea 

rolului tensiunilor curente în cheltuirea energiilor intelectuale, afective;  
- arbitrajul, implicarea unei părţi neutre sau medierea, consultaţia, consilierea;  
- punerea în  situaţii de cooperare,  în rezolvarea sarcinilor, pentru o mai bună cunoaştere 

reciprocă obiectivă;  
- punerea în situaţii de comunicare variată pentru „a se deschide”, a asculta pe ceilalţi;  
- punerea în situaţii de exprimare emoţională, descriptivă a stărilor tensionale în 

faţa grupului (clasei) sau nu;  
- utilizarea sistemului recompenselor;  
- exersarea unor noi comportamente, în mod conştient, sub controlul grupului;  
- organizarea de discuţii în grup şi cu alţi factori interesaţi (părinţi, diriginte, 

consilier, prieteni);  
- antrenarea părţilor angrenate în conflict în rezolvarea de proiecte comune;  
- punerea în situaţii de competiţie, pentru a dovedi capacităţi, conduite noi, pozitive; 
- cererea de scuze în mod direct, la nivel de grup sau clasă, cu explicaţia necesară;  
- raportarea în comun la situaţii „mai rele”, dificultăţi, obstacole, ameninţări;  
- căutarea în orice stare tensionala şi a aspectului pozitiv, în sens formativ (şi 

din experienţe negative se învaţă);  
- contracararea, pentru conştientizare, clarificare, a unor situaţii şi mai dificile, 

dar rezolvabile;  
- analiza situaţiilor prin prisma unor criterii obiective, ferme de conduită;  
- imaginarea a cât mai multe consecinţe negative şi pozitive şi analiza lor comparativă de 

către părţile implicate;  
- schimbarea grupului sau reconstruirea după alte criterii;  
- apelul la factori de specialitate (medici, psihologi, jurişti, asistenţi sociali s.a.) în cazul 

abaterilor, devierilor grave de comportament;  
- apelul la procedee de negociere, de înţelegere comună (deşi este specifică adulţilor); 
- utilizarea sistemului de sancţiuni, pedepse, dezaprobări s.a.  
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Utilizând toate acestea, este important ca profesorul să nu întrerupă fluxul lecţiei, să nu 
întrerupă activitatea celorlalţi pentru actele minore de indisciplină a unor elevi. Aici, comunicarea 
non-verbală şi cea para-verbală au efecte deosebite. 
 
3.3.3. Managementul conflictului prin negociere 

Negociere: un proces decizional între părţi interdependente care nu împărtăşesc preferinţe 
identice. 

Negociere distributivă: negociere de tip câştig/pierdere în care o cantitate fixă de valori 
este divizată între părţi. 

Negociere integrativă: negociere de tip câştig/căştig care pleacă de la prezumţia ca 
soluţionarea problemei comune poate multiplica valorile care se cuvin fiecărei părţi. 

Negocierea este încercarea de a ajunge la un schimb satisfăcător între părţi. Uneori, ea este 
foarte explicită, dar se poate desfăşura şi într-un mod profund implicit sau tacit. De exemplu, în 
încercarea de a obţine un post mai interesant sau de a pleca de la serviciu mai devreme, termenii 
schimbului propus nu sunt enunţaţi clar. Şi totuşi este o negociere… 

Negocierea distributivă presupune un joc de sumă zero, o situaţie de tip câştig/ pierdere; 
se poate imagina că negocierea distributivă se află pe axa dintre stilul competiţional şi cel îndatoritor. 
In teorie, părţile vor înclina mai mult sau mai putin către compromis. 
 Tehnici de negociere distributivă: 

- ameninţări şi promisiuni 
- fermitate faţă de concesie – tehnici de menajare a propriului orgoliu 
- persuasiunea (verbală sau dezbaterea) 
Exemplu: problema: de ce câştigă femeile mai puţin? Diferenţa de sex în negocierile 
salariale 
Negocierea integrativă pleacă de la prezumţia că rezolvarea problemei comune poate 

genera o situaţie de tip câştig/câştig, aflându-se pe axa dintre stilul ocolitor şi cel colaborativ, în mod 
ideal tinzând către cel din urmă.    
 Tehnici  de negociere integrativă: 

- extinderea schimbului de informaţii (atacarea poziţiei celeilalte părţi şi încercarea de a o 
convinge de corectitudinea propriei poziţii) 

- încadrarea diferenţelor drept oportunităţi 
- reducerea costurilor (pe care cealaltă parte le asociază acordului) 
- sporirea resurselor (ocolirea sindromului “tortul este cât este”) 
- introducerea obiectivelor superioare (rezultate atractive care nu pot fi obţinute decât prin 

colaboare) 
Implicarea celei de a treia părţi 
Cea de-a treia parte intră în joc mai ales in cazuri de impas. 

Medierea: procesul medierii are loc când o a treia parte, neutră, facilitează ajungerea la un acord 
negociat. Mediatorul intervine în: 

- procesul sau atmosfera negocierii 
- conţinutul negocierii 
Arbitrajul: are loc când celei de-a treia părţi i se dă autoritatea să impună termenii stingerii 

unui conflict. Chiar partenerii în dispută pot uneori să cadă de acord asupra necesităţii arbitrajului, 
dar în general acesta este mandatat formal, prin lege, sau informal, la solicitarea şefilor sau a 
rudelor. Ideea principală este ca negocierea a eşuat şi negociatorul trebuie sa facă alocarea 
distributivă finală, neexistand loc pentru soluţii integrative. 

 Elemente de retinut despre procesul de negociere: 
- Interese faţă de poziţii: concentrarea pe interesele de bază, nu doar pe poziţiile declarate; 
- Credibilitatea (în occident, un manager de nivel ierarhic mediu, expert în domeniul său, 

este considerat credibil; în orient, expertiza profesională poate fi mai puţin relevantă 
decât vârsta şi poziţia ierarhică) 

- Menajarea orgoliului (evitarea personalizării problemelor) 
- Efectul de reprezentare. 

Pregătirea  şi  desfăşurarea  negocierilor 
În majoritatea cazurilor procesul de negociere este previzibil, fapt ce ne oferă posibilitatea de 

a gândi din timp modul în care ne vom aborda partenerii. În acest sens, vom ajunge la necesitatea 
de a cunoaşte strategia partenerului şi ceea ce şi-a propus el. Toate acestea nu pot fi realizate decât 
printr-o pregătire temeinică a negocierilor. 
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După precizarea obiectului şi a scopului negocierii, urmează pregătirea continuă cu o 
amplă evaluare a poziţiei proprii. Aceasta constă într-o analiză intimă a propriei filozofii a vieţii, o 
inventariere a încărcăturii noastre intelectuale şi emoţionale; este de fapt un proces de autoanaliză, 
deseori greu de realizat.  

Pregătirea negocierilor implică şi o profundă examinare a propriei poziţii faţă de parteneri, 
prin prisma raportului între a vorbi şi a asculta. În acest sens, considerăm că într-o negociere cel mai 
important este să ne concentrăm în a asculta ce spune partenerul (inclusiv ce nu spune, dar lasă să 
se înţeleagă). Tot în faza de pregătire, în care discutăm cu noi înşine, este important să analizăm 
mai multe variante posibile şi să avem în vedere că în negociere nu suntem niciodată învingători 
până când partenerul nu se declară învins. 

După această analiză şi pregătire de sine urmează pregătirea negocierilor prin cercetare şi 
studiu. Această cercetare – care trebuie făcută cu maximă obiectivitate, fără implicarea de reacţii 
afective sau prejudecăţi – se referă în primul rând la obţinerea a orice fel de informaţii despre 
partenerii cu care vom negocia. Sunt esenţiale informaţiile referitoare la activitatea de ansamblu a 
partenerului şi la succesele sau insuccesele acestuia în negocieri anterioare. De multe ori putem 
învăţa mai mult despre o persoană analizând eşecurile acesteia. În altă ordine de idei, cercetarea 
are în vedere consultarea mai multor surse de informare, care să asigure veridicitatea informaţiilor 
pe care ne bazăm. O anumită informaţie va conduce la un anumit comportament în procesul de 
negociere, iar dacă informaţia este greşită şi poziţia în negociere va fi greşită. 
 Ca principiu, negocierile dau câştig de cauză celui care gândeşte mai bine şi mai ales celui 
care gândeşte vizionar. Desigur că spontaneitatea, capacitatea de a reacţiona prompt şi abilitatea 
de a improviza sunt calităţi importante în procesul de negociere. Toate acestea însă nu pot asigura 
succesul fără o pregătire atentă a negocierilor pe scenarii diferite. În cadrul procesului de pregătire a 
negocierilor este necesar să abordăm distinct situaţiile posibile de conflict şi cele de cooperare. Mulţi 
negociatori trec peste faza de pregătire a discuţiilor, bazându-se exclusiv pe instinctul şi calităţile lor 
naturale. 
 Există un raport direct proporţional între experienţa negociatorului şi timpul afectat de acesta 
procesului de pregătire pentru negocieri. Un astfel de proces va cuprinde în mod obligatoriu o 
schemă simplă dar concisă, incluzând scopul propus şi modul de acţiune, dar şi supoziţiile noastre 
asupra celor ce şi-a propus partenerul şi a căilor sale posibile de acţiune; cu alte cuvinte, asupra 
scopurilor şi, respectiv, mijloacelor, instrumentelor de realizare a acestora. Dacă, în ceea ce ne 
priveşte, există motive să credem că ne vom putea elabora schema, dificultăţile apar atunci când va 
trebui să stabilim ce are în minte partenerul nostru şi să ne imaginăm posibilele sale scheme, în aşa 
fel încât să nu fie luaţi prin surprindere.  

Există trei elemente de bază în orice pregătire:  
  1.Stabilirea obiectivelor negocierii 

Stabilirea obiectivelor se referă la precizarea propriilor obiective în negocieri , cât şi 
raportarea lor la prezumtivele obiective ale partenerului. 

 2. Evaluarea cazului celeilalte părţi   
  Pentru a planifica negocierea, trebuie să se emită ipoteze referitoare la reacţiile probabile ale 
celeilalte părţi la solicitările dumneavoastră. Dacă se acţionează fără a testa ipotezele s-ar putea ca, 
inevitabil, să cheltuiţi multă energie pentru a opune rezistenţă la anumite lucruri ce nu vor fi solicitate 
de cealaltă parte, sau pentru a solicita ceva pentru care cealaltă parte nu opune rezistenţă. 

3. Evaluarea punctelor tari şi a punctelor slabe 
Punctele tari se traduc prin punerea sau influenţa pe care o puteţi exercita asupra celeilalte 

părţi pe parcursul discuţiilor. Moralul bun, optimismul, încrederea în forţele proprii, rezistenţa 
psihică, răbdare, premeditarea şi planificarea acţiunilor întreprinse pot fi întotdeauna forme de 
putere de constrângere latentă. Timpul disponibil poate fi o formă de constrângere. 

 
Strategii şi tactici de negociere 

Negocierea include atât tactici verbale cât şi nonverbale. Conform unui studiu,cuvintele 
comunică numai 7%din înţeles, tonul vocii comunică 38%,iar expresia feţei 55%. Comportamentul 
verbal şi cel nonverbal generează de multe ori probleme. Experţii în negocieri internaţionale David 
Berlew şi Ellen Raider spuneau că :”Este greu să citeşti scrisul de pe zid dacă nu cunoşti limba, mai 
ales dacă nu ştii unde să găseşti zidul’’. 
Tactici verbale  
 Negociatorii folosesc multe tactici verbale. Cercetări făcute în acest sens au arătat că 
negociatorii câştigă mai mult dacă: 
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- numărul întrebărilor puse creşte 
  - numărul angajamentelor luate înainte de acordul final scade 
  - mărimea cererii/ofertei iniţiale creşte 
 Prin urmare cei mai buni negociatori din cele mai multe culturi încep prin a avea aşteptări mari, 
pun multe întrebări şi nu acceptă prea multe angajamente înainte de stadiul final al negocierii. 
Tactici de negociere din perspectiva legilor negocierii 

Procesul de negociere se desfăşoară cu ajutorul mai multor tactici, tehnici şi scheme. 
Principalele legi care sunt utilizate în procesul de negociere sunt: 

• legea contrastului, conform căreia „două lucruri diferite, dacă sunt puse alături, par şi 
mai diferite”. 

• legea reciprocităţii, conform căreia „dacă cineva ne dă sau ne ia ceva, simţim dorinţa să-i 
dăm sau respectiv, să-i luăm altceva în schimb”. 

 Tactica „Da..., dar..” 
În cadrul unui proces de negociere, pentru a fi puţin mai siguri de reuşita acestuia, este 

nevoie şi de ceva diplomaţie, iar una dintre tacticile care ne facilitează acest lucru este tactica „Da.‚ 
dar..”.Este genul de tactică verbală care neface mai ageabili pentru partenerul de negociere. Nu 
costă nimic. 

Diplomaţii nu spun aproape niciodată NU. Ca şi negociatorii buni din toată lumea, ei au 
învăţat acest lucru de la asiatici. 

Întors din lungul său drum asiatic, Marco Polo scria ca a întâlnit adevărate şcoli în care erau 
formaţi solii şi purtătorii de cuvânt ai căpeteniilor mongole şi tibetane. Aceştia primeau, seara, atâtea 
vergi la tălpi câţi de “nu” le scăpau peste zi de pe buze. Oamenii urăsc faptul de a fi negaţi, 
contestaţi, constrânşi. “NU” este o negaţie directă şi categorică care taie, rupe şi loveşte. Prezintă 
riscu1 de a ofensa partenerul şi a bloca discuţia, “NU” irită şi inverşunează. Este lipsit de delicateţe. 
Oamenii cu tact îl evită cu multă grijă. 

Exprimată simplu, clar şi fără echivoc, negaţia “NU” rămâne fără variante de opţiune 
ulterioară. Nu lasă loc de întors. Rupe comunicarea. În schimb, o formulare de genul: “da... dar“ 
poate fi folosită cu sensul de negaţie, păstrând şi alte două variante de opţiune. Ea are trei nuanţe 
posibile: una care înseamnă “da”, una care înseamnă “poate” şi încă una care înseamnă chiar “nu”. 
Oricând se poate continua pe varianta dorită. De ce să spunem “nu”, când există “da”…      

Secretul lui “da...‚dar...”este acela că permite formularea opiniei proprii ca pe o continuare a 
ceea ce a spus partenerul şi nu ca pe o contrazicere directă a opiniei acestuia. 

Tactica „Piciorul-în-prag” 
 Este o tehnică de manipulare psihologică minoră. Când negociezi ceva, indiferent ce şi cu cine, 
urmăreşti să convingi partenerul că tu ai dreptate, iar nu el. Vrei să smulgi un privilegiu, o concesie, 
un acord. Pentru asta, influenţezi în favoarea ta gândirea, sentimentele şi comportamentul său. De l-
ai putea manipula, măcar puţin, ai face-o fără rezerve. Ai făcut-o deja. Mulţi o fac. DA... nu este etic, 
DAR... oamenii se manipulează unii pe alţii în modul cel mai firesc şi natural. Copilaşul care 
scânceşte sau îşi alintă mama pentru a primi o jucărie, manipulează din cel mai nevinovat instinct. 
Într-o mică măsură, un cadou sau o floare pot fi instrumente de manipulare, în sensul pozitiv al 
cuvântului. Pentru a determina pe cineva să facă o concesie majoră, mai întâi, pui piciorul în prag, 
ca uşa să rămână întredeschisă, ceri ceva nesemnificativ, dar de aceeaşi natură şi greu de refuzat. 
Abia după asta, formulezi cererea reală avută de la început în vedere. 

Există tehnici de manipulare majoră (hipnoza sau programarea neurolingvistică) 
care anulează aproape total voinţa manipulatului şi o înlocuiesc cu cea a manipulatorului, dar nu 
sunt la îndemâna oricui. Marii negociatori şi agenţi de vânzări le folosesc. 

Tactica de bazar 
Numită şi tehnica “retragere după refuz” poate fi întâlnită în bazar sau la colţul străzii unde 

negustorul lansează cereri exagerate chiar de la începutul negocierilor. De exemplu, dacă marfa 
oferită poate fi evaluată decent, la 20 mii lei, se cere brutal şi nejustificat preţul de 50 mii lei. 
Pretenţiile sunt artificiale şi premeditate în ideea că, ulterior, în trepte succesive, să se renunţe cu 
“bunăvoinţă” la ele. Renunţările vor lua aparenţa unor  concesii. Ale sale vor fi însă reale. Avantajul 
şi şmecheria la concesii false: se răspunde cu concesii reale. 

De regulă, în acest mod se ajunge la un rezultat mai bun decât cel posibil în condiţii de licitare 
corectă a poziţiei de negociere. Dacă adversarul intră în joc va fi nevoit să joace.  

Tactica trântirii uşii în nas 
A negocia, indiferent ce şi cu cine, înseamnă măcar un pic si a manipula. În fond, ceea ce se 

urmăreşte este să influenţezi în favoareata, gândirea, sentimentele şi comportamentul adversarului. 
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Deşi studiată de psihologi, această tehnică de manipulare, numită şi tehnica “retragerii după 
refuz” este una dintre cele mai banale şi larg folosite de oamenii obişnuiţi, însituaţii obişnuite. 
Conform acestei tehnici, pentru a creşte sursele de a obţine de la cineva o anumită favoare, vom 
cere mai întâi o favoare mult mai importantă, dar de aceeaşi natură, ştiind aproape sigur că vom fi 
refuzaţi. Abia după refuz, când ni s-a trântit uşa în nas, revenim cusolicitarea pe care o aveam în 
vedere de la început. Şansele de a obţine ce vrem cresc considerabil. 

Ingraţierea(linguşeala, flatarea oponentului). 
Frontul rusesc (oferirea a două alternative de rezolvare a problemei; una este de 

neacceptat, astfel încât partenerul este pus în situaţia de a face orice ca să o evite). 
Disimularea(una spui şi alta faci). 
Astae! (negociatorul îi prezintă problema celeilalte părţi, cerându-i să accepte condiţiile sale 

pentru că, oricum, acţiunea s-a produs deja; este riscantă pentru că poate genera alte conflicte). 
Tehnica obligaţiilor irevocabile (James Dean şi Marlon Brando-jocul „Laşii”)- se aruncă 

întreaga responsabilitate pe umerii celuilalt, deoarece doar acesta poate face ceva să salveze 
situaţia; este des întâlnită la nivelul elevilor. 

Kamikaze(este folosită de negociatorul care, în situaţii de criză, dacă cererile nu-i sunt 
satisfăcute, preferă să distrugă totul decât să cedeze; filozofia lui este „nici tu, dar nici eu!”). 

Tehnica „salamului” (sau a mozaicului) – porneşte de la principiul că nu poţi obţine totul 
deodată; la început te mulţumeşti cu puţin, ca să nu fii refuzat, în paşii următori 2/3/4 întreg salamul, 
felie cu felie, va trece în posesia negociatorului (este des folosit în copii versus părinţi). 

Omul bun/omul rău(pe modelul poliţistul bun/poliţistul rău). 
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Tema 4. Gestionarea situaţiilor problemă la nivelul clasei  de elevi  
4.1. Management şi disciplină (strategii utilizate în procesul de asigurare a disciplinei, metode 
de intervenţie personală) 
 
 “Menţinerea unei discipline eficiente la clasă este rezultatul unui şir constant de decizii 
corecte… oricare sunt deciziile disciplinare pe care le ia un dascăl, ele sunt rezultatul direct al 
filosofiei pe care cadrul didactic o are şi o trăieşte în faţa elevilor săi”. (Dr. Ollie E. Gibbs, Dr. Jerry L. 
Haddock, Disciplina la clasa, Berlin, Belz Verlag, 1987) 

În lucrarea “100 Ideas that work! Discipline in the classroom”, Colorado Springs, 
Colorado, 80935, Sharon R. Berry, stabileşte o serie de principii solide pentru instaurarea 
disciplinei în clasă, întemeiate pe o bază creştină.  

În scopul definirii conceptului de disciplină, autorul utilizează o etimologie religioasă şi 
apreciază că principiul elementar în vederea introducerii acesteia este stabilirea unor relaţii de grija 
şi de preocupare între cadrul didactic şi elevi.  
Principii: 
Stabileşte relaţii personale de preocupare şi grijă faţă de toţi elevii tăi. 
Învaţă-i pe elevi să respecte principiile structurii de autoritate şi fii tu însuţi un model în acest 

sens. Acordă-le respect acelora care ocupă poziţii ierarhice superioare. 
Dezvoltă şi dă dovadă de autodisciplină. 

Tratează-i pe părinţii elevilor tăi ca pe nişte parteneri. 
Pregătiri necesare pentru asigurarea succesului: 
Pregăteşte-ţi sala de clasă pentru a putea desfăşura ore ordonate si disciplinate. 
Menţine un mediu fizic adecvat. 
Fii organizat. 
Stabileşte activităţi algoritmice (repetitive) pentru fiecare activitate educativă. 
Foloseşte aşezarea băncilor ca pe o metodă specifică de realizare a unei bune discipline 

(ergonomia clasei). 
Stabileşte reguli implicite (în conformitate cu valorile expresive), pentru clasa ta. 
Încurajează-i pe elevii care respectă aceste reguli. 
Punctualitatea este o recomandare esenţială pentru instaurarea unui climat de diciplină. 
Pregăteşte-ţi activitatea de predare. 
Pune-ţi în valoare propriile capacităţi manageriale (managementul clasei de elevi). 
Alege o imagine idealizată pentru clasa ta (valori expresive şi norme implicite in clasa de elevi). 
Adaptează-ţi sarcinile de predare capacităţilor de învăţare ale elevilor. 
Integrează “viaţa” - concretul în activităţile de predare, implicându-i pe elevi în situaţii de viaţă 

concrete (printr-o varietate de mijloace audio-vizuale). 
Nu utiliza un material care solicită prea mult timp pentru prezentare şi care poate crea o confuzie 

prin mânuirea acestuia. 
Elimină plictiseala care poate rezulta din repetarea monotonă şi din activitatea intensă, 

îndelungată. 
Respectă diferitele stiluri de învăţare ale elevilor, precum şi caracteristicile lor de personalitate. 
Oferă alternative şi “ocazii” de învăţare elevilor pentru a exploata capacităţile lor de decizie şi de 

opţiune. 
Concentrează-te asupra a ceea ce elevii vor face şi mai puţin asupra a ceea ce ei vor citi, vor scrie, 

vor spune. 
Dirijează sarcinile de învăţare către nivele superioare ale gândirii (dincolo de memorare şi de 

înţelegere). 
Dă-le elevilor tăi un motiv pentru care să lucreze, cunoscut fiind faptul că orele de studiu cu un 

suport motivaţional solid sunt mai bine tolerate şi acceptate de către elevi. 
Asigură-le elevilor ocazia de a se organiza şi de a lucra pe grupe. 
Dă-le posibilitatea tuturor elevilor, chiar şi celor mai dificili, de a accepta roluri responsabile de 

conducători, întrucât acestea pot influenţa pozitiv atitudinea elevilor. 
Discută deseori cu elevii tăi despre imaginea ideală a clasei din care fac parte. 
Asigură interacţiuni bogate şi variate, precum şi o conexiune inversă frecventă şi raţională. 
Transmite-le elevilor ideea că eşti mândru de ceea ce ei devin şi de ceea ce ei realizează, fapt 

care asigură concentrarea ta ca manager pe evoluţie (progres) şi nu pe perfecţiune. 
Fii un model pentru elevi în modul în care faci faţă crizelor, dezamăgirilor, frustrărilor şi mâniei. 
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Fii tu însuţi, fii realist si original. 
Copiii au nevoie de un “dascăl”, de un educator, nu de un partener de joacă. 
Insistă tot timpul asupra respectului faţă de adulţi. 
Arată întotdeauna politeţe şi respect faţă de elevi. 
Manifestă optimism pedagogic în strategiile pe care le utilizezi în activitatea de predare. 
Fii consecvent. 
Fii drept, fără discriminări şi favoritisme. 
Concentrează-te pe ascultarea activă. 
Manifestă atenţie pentru ca elevii şi părinţii acestora să nu înţeleagă greşit apropierea ta fizică, 

mângâierile, atingerea pe umăr şi îmbrăţişările. 
Dă-ţi toată silinţa pentru a nu nutri antipatie faţă de unii dintre elevi pentru faptele lor. 
Nu da dovada de mânie. 
Nu-i umili pe elevii tăi şi nu folosi sarcasmul în activitatea educaţională. 
Fii atent la “capcana cuvintelor aspre şi critice”, deoarece numai în aparenţă cuvintele aspre 

aduc reacţia dorită. 
Nu reacţiona exagerat şi nu transforma incidentele minore în confruntări majore. 
Nu interveni dacă un comportament nedorit va dispărea de la sine. 
Nu ameninţa cu nici o acţiune pe care nu poţi sau nu o vei îndeplini. 
Tratează comportamentul nedorit în mod individual; nu generaliza şi nu culpabiliza întregul grup 

pentru aceasta. 
Dacă unele comportamente nedorite sunt răspândite în întreaga clasă,   concentrează-te asupra 

liderului. 
Nu invita elevii la delaţiune, nu-i pune în postura de a-şi pâră colegii. 
Respectă regula pedepsei naturale corectând anumite comportamente negative tocmai prin 

consecinţele lor.  
Foloseşte cât mai puţine cuvinte cu un efect cât mai mare. 
Nu-ţi fie teamă să arăţi că ai simţul umorului. 
Nu uita: Ironia este prima formă a agresivităţii verbale. Utilizată în exces şi în momente 

nepotrivite poate crea tensiuni.  
Fii destul de “mare” ca să admiţi că ai greşit şi că poţi să ceri uneori chiar şi scuze. 
Alcătuieşte un istoric al clasei tale folosind instantanee, modele de lucrări, decupaje cu realizările 

elevilor, un buletin informativ al clasei. 
Stabileşte anumite zile pentru “vedeta” clasei: în această zi încurajează-i pe elevi să scrie 

bileţele cu dedicaţie elevului desemnat pentru săptămâna respectivă, adaugă unul cu propriile tale 
observaţii şi adună-le pe toate într-un “săculeţ cu amintiri” pe care elevul îl va putea duce acasă şi îl 
va impartasi parintilor. 
Foloseste povestiri pentru a ilustra comportamentul pe care încerci să-l încurajezi. 
Alcătuieşte o listă cu citate celebre care se potrivesc cel mai bine clasei de elevi pe care o 

conduci. 
Adună-ţi un dosar de idei cu privire la modul în care poti să-ţi umpli “timpul mort”. 
Menţine legătura cu elevii şi cu părinţii acestora chiar şi în afara orelor de curs, printr-o 

convorbire telefonică, o carte poştală, o scrisoare, care demonstrează că le eşti solidar şi apropiat. 
Trimite-le părintilor atât informaţiile negative cât şi cele pozitive cu privire la copiii acestora, 

prezentându-le într-o serie care debutează cu cele pozitive. 
Propune-ţi în fiecare zi să ai mai degraba interacţiuni pozitive decât negative, atât cu clasa în 

general, cât şi cu elevii care creează probleme. 
 “Administrarea disciplinei este o sarcina mai laborioasa decat refugiul in cateva trucuri 
punitive. Ea este tot asa de laborioasa si de provocatoare precum este gandirea medicala 
comparata cu mandrul “hocus-pocus”al vraciului primitiv. Sarcina dascalului este de a transforma 
principiile unei discipline adecvate in actiune zilnica la clasa” (Fritz Redl, When We Deal With 
Children, BUSS Press, 1997) 

Cele mai semnificative cinci probleme de disciplină care apar cel mai frecvent în şcolile 
americane (Sharon R. Berry): 
discuţii necontrolate şi plimbări în timpul orei; 
lipsa de respect faţă de cei în poziţii de autoritate; 
necinstea, minciuna; 
rezistenţa pasivă/nonimplicarea; 
comportament sfidător. 
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Strategii specifice utilizate în procesul de asigurare a disciplinei  
în clasa de elevi 

Uneori faptele vorbesc mai puternic decât vorbele. 
Utilizează metodele nonverbale şi de continuitate (deplasarea uşoară cu spatele pentru a fi 

aproape de elevul care vorbeşte, punerea mâinii pe umărul său, mutarea elevului într-o altă bancă, 
sunt metode eficiente care permit lecţiei sa aibă continuitate – să nu se oprească) 
Utilizează tăcerea ca mijloc corectiv: Opreşte-te dintr-o dată în mijlocul unui cuvânt aşteptând ca 

elevul sa fie atent. Clasa va simţi imediat motivul pentru care te-ai oprit. Continuă fără niciun 
comentariu. Dacă acest lucru nu este suficient, uită-te la ceas şi cronometrează timpul cât a trebuit 
să-ţi întrerupi ora. Elevul indisciplinat îţi datorează acel timp când alţii au timp liber pentru lucrări 
de mâini îndemânatice, pauza pentru joacă etc. 
Incearcă să nu te adresezi clasei până când nu ai certitudinea că toţi elevii dovedesc 

comportamentul disciplinat de ascultare. 
Incearcă să stabileşti un contact vizual permanent cu elevii. 
In vederea semnalării unui comportament (in)/disciplinat al elevului aşază în dreptul său, pe bancă 

steguleţe sau steluţe, diminuând, sau mărind dupa caz, numărul lor. 
Evită întrebările al căror răspuns este aşteptat după o ordine previzibilă; pune mai întâi 

întrebarea şi apoi nominalizează elevul care urmează să răspundă. 
Fii gata să schimbi metoda de lucru cu una de genul întrebare – răspuns, când simţi că elevii au 

obosit sa te asculte doar pe tine… 
Orientează-i pe elevi către operaţia de extragere a unor principii de viaţă din conţinutul academic 

predat. Aplicarea acestor principii în relaţiile cu părinţii, cu prietenii, cu ceilalţi profesori este o 
problemă de o deosebită importanţă pentru transferul acestora. 
Consiliază-l pe elevul care are probleme. 
Organizează-ţi activitatea în sensul solicitării unor sarcini precise de la elevi. 
Recunoaşte şi indică, pe cât posibil chiar şi verbal, cele mai mici îmbunătăţiri în comportamentul 

elevilor şi încurajează-i. 
Concentrează-te asupra elevului cu un comportament regulamentar, laudă-l şi felicită-l pentru 

aceasta. 
Incearcă să comunici cu elevul indisciplinat, întrebându-l dacă şi cum poţi să-l ajuţi, aceasta 

dându-ţi ocazia să te apropii cât mai mult de el. 
In situaţii dificile foloseşte o voce scăzută pentru discursul din clasă şi nu ridica tonul, pentru 

ca elevul să depună un efort în plus pentru a te asculta, în loc să vorbească sau să facă gălăgie. 
Recunoaşte că atunci când un elev persistă în indisciplină, acest fapt este deseori un semn al unei 

nevoi mai profunde, de obicei nevoia de atenţie sau de dragoste (împlinind nevoile emoţionale de 
bază ale elevilor - dragostea, afirmarea, apartenenţă, imaginea de sine, pot fi prevenite situaţiile de 
indisciplină). 
Dă dovadă de multă răbdare. 

 “Nu sunt atat de naiv încât să cred că orice metodă de disciplină poate avea efect pozitiv 
asupra fiecărui copil.” (Kevin Leman, Making Children Mind Withhout Losing Yours, Kennedy 
Century Press, 1994) 
Metode de intervenţie personală 

În cazul  unei discutii personalizate cu elevul, ar trebui să avem în vedere: 
Explică-i clar elevului care este conţinutul comportamentului nedorit, demonstrându-i că ceea 

ce el a făcut dăuneaza întregii clase; 
Incearcă să-l faci să înţeleagă şi să fie de acord că ceea ce a făcut a fost un lucru dăunător,  

evitând întrebări de genul: “De ce te porţi asa?” pentru că el rareori ştie de ce! 
Asigură-l pe elev că tu crezi că el poate să facă faţă aşteptărilor tale cu privire la o bună 

comportare în clasă. Incearcă să-l faci să fie de acord cu tine asupra acestui lucru. 
Pentru că elevul să înţeleagă şi mai bine, aminteşte-i comportamentul la care te aştepţi din 

partea lui. Fii cât se poate de clar. Cere-i să-ţi promită că se va comporta aşa încât să ajute şi nu să 
dăuneze clasei. 
Aminteşte-i elevului că alegerea pe care o face de a se comporta într-un anumit fel este, de 

asemenea, alegerea consecinţelor pe care aceasta le aduce după sine. Ajută-l pe elev să 
înţeleagă că el şi-a ales pedeapsa. 
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Asigură-l pe elev că te interesează persoana sa şi că doreşti ca el să fie la tine în clasă.  Arată-i că-
l iubeşti şi că vezi în el un mare potenţial în viaţă, dacă se autodisciplinează şi îşi deschide inima 
şi pentru interesele clasei. 
Dacă crezi că e nevoie, aminteşte-i consecinţele care pot avea loc dacă problemele continuă. 
Dacă toate eforturile tale de a lucra cu un elev într-un grup eşuează, abordează-l pe elev în 

particular (evită pedepsele care îl umilesc pe elev în public). 
După unul sau mai multe cazuri în care ai discutat în particular cu elevul, gândeşte-te să închei cu 

el un acord scris cu privire la comportamentul său. 
In contractul său în înţelegerea stabilită cu un elev, după o discuţie personală cu el, se poate stabili 

un cod de semne pentru a fi folosit la focalizarea atenţiei asupra devierilor comportamentale. 
In cazul în care simţi că eşti ineficient şi că nu ai ajuns la nici un rezultat,    consultă-te cu 

consilierul şcolar şi apoi cu directorul instituţiei de învăţământ respective. 
Nu discuta situaţia elevului cu alte persoane, confidenţialitatea este o regulă a activităţilor de 

gestionare a situaţiilor de criză educaţională. 
Nu ezita să iei legatura cu părinţii, dar fii atent la metoda pe care o foloseşti. 
Consideră-i pe părinţii elevului nişte aliaţi, mai ales în vederea îmbunătăţirii situaţiei şcolare a 

elevului, şi nu ca pe nişte salvatori; totul depinde de tine însuţi! 
Izolarea, interzicerea participării la unele activitaţi şi reţinerea în şcoală sunt tehnici eficiente 

mai ales pentru elevul care doreşte să fie pe placul “mulţimii” (durata pedepsei variază în funcţie de 
vârstă, de particularităţile de personalitate ale elevului şi de gravitatea comportamentului). 
Dacă un elev continuă să fie indisciplinat şi nu se schimbă în urma măsurilor luate pentru 

ameliorarea comportamentului său, trebuie făcuţi paşi mai serioşi pentru depistarea conflictelor 
emoţionale posibile, a tulburărilor de atenţie, a problemelor de învăţare sau a altor cauze care se 
afla la baza acestei indiscipline. Iată câteva sugestii: 
Organizează o scurtă întâlnire cu consilierul şcolar, cu directorul şcolii, cu părinţii elevului 
şi cu alţi specialişti, care pot fi convocaţi cu scopul de a rezolva situaţia problematică. 
Copilul poate primi o evaluare profesională şi o recomandare pentru tratament; 
Copilul şi familia lui pot beneficia de consiliere psihopedagogică. 

Concluzii: 
Ca o observaţie finală putem spune că disciplina este un proces pozitiv. 
A nu se uita afirmaţia că buna disciplina se bazează pe relaţii de grija şi precocupare pe termen 

lung; deoarece relaţiile sunt de natură emotională (nu mentală), transmite-le elevilor tăi multe 
mesaje de genul “Simt”, “Mă simt”. 
Invaţă cel puţin o sută de moduri diferite de a spune: “Bine!” concentrându-te să te adresezi 

elevilor într-un mod pozitiv.  
… O sută de moduri diferite de a spune: “Bine!” 
Iată câteva dintre acestea:  
interesant, te descurci bine, nemaipomenit, incredibil, excelent, superb, grozav, senzaţional,  
bine făcut, bine gândit, mai bine ca oricând, bine organizat, serioasă treabă,  
ştiam că poţi s-o faci, esti bine pregătit, data viitoare va fi mai uşor, se întrevede rezultatul, ce 

îmbunătăţire, sunt mândru de tine, minunat, de apreciat, frumos,  
o adevarată operă de artă, creativ, ce capodoperă, grea treabă dar bine făcută, ai parcurs 

kilometrul in plus,  
s-a născut o stea, ce încurajator, n-am cuvinte, merge bine, remarcabil, performanţă olimpică, eşti 

în frunte, de neuitat, m-ai lăsat fără  grai, de apreciat,  
ai făcut un lucru unic … 

 
4.2. Strategii de intervenţie în cazul conflictelor provocate de copii cu cerinţe educative 
speciale 
4.2.1. Gestionarea comportamentelor neadecvate 

Crizele educaţionale, evenimente cu caracter atipic, solicită cadrului didactic nu numai 
promptitudine şi rapiditate, ci şi variante rezolutive, de multe ori nestructurate, non-standard, în 
raport de analiza şi diagnoza iniţială. 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 seturi de instrumente vizează două obiective majore şi anume: 

a) reducerea stresului, prin gestionarea eficientă a problemelor apărute şi a relaţiei 
cu elevii; 

b)  protejarea sănătăţii emoţionale a copiilor. 
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Fiecare cadru didactic s-a confruntat cel puţin o dată în cariera sa cu o situaţie de criză 
educaţională. De multe ori, soluţionarea acestor probleme este dificilă deoarece acestea “ascund” 
mai multe aspecte care trebuie gestionate. De exemplu, Ionel, este un elev din clasa a III care este 
agresiv. Reducerea agresivităţii lui Ionel este o problemă destul de complicată, dacă nu ne aplecam, 
întâi de toate, asupra comportamentelor observabile pe care acesta le manifestă, pentru că, înainte 
de toate, ne lovim de comportamentul pe care elevul îl face. 

O strategie de intervenţie utilă în astfel de cazuri este operaţionalizarea problemei, adică 
indentificarea comportamentelor pe care un elev le face şi care este ţinta modificării. Ca urmare, 
pentru fiecare situaţie problematică trebuie identificate comportamentele care apar şi care ne fac să 
punem diferite etichete (obraznic, neatent etc.). 

Operaţionalizarea problemelor cu care vă confruntaţi la clasă poate fi realizată cu ajutorul unui 
tabel de tipul: 

 
Situaţia problemă Operaţionalizarea problemei 
X este agresiv X îşi muşcă colegii. 

X îşi loveşte colegii. 
 

................................... ....................................................... 
 

Atenţie la identificarea comportamentelor. „Este supărat, este atent, este responsabil, este 
înţelegător, este trist, este furios” nu sunt comportamente. Ele nu pot fi înregistrate obiectiv de alţi 
observatori. Astfel, comportamentele identificate trebuie să indice ce face elevul, nu ce nu face şi 
trebuie să fie desemnate prin verbe la diateza activă şi la forma afirmativă. 

Ce sunt comportamentele 
1. sunt acţiuni observabile ale unei persoane; dacă doi observatori sunt în 

proximitatea persoanei pot înregistra acelaşi lucru. 
2. sunt acţiuni măsurabile, tocmai pentru ca pot fi observate; se pot înregistra 

caracteristici precum frecvenţă pe unitatea de timp stabilită, durată, intensitate, 
latenţă. 

3. se învaţă, deci se pot modifica; de exemplu, învăţ să anunţ profesorul că nu m-am 
pregătit (să mă scuz) ca metodă de a nu fi ascultat în acea zi. 

4. sunt predictibile, adică pot fi anticipate; de exemplu, anticipez că se va scuza că nu 
s-a pregătit, ori de câte ori doreşte să nu fie ascultat. 

5. sunt guvernate de legi care pot fi cunoscute şi aplicate în situaţii de muncă şi de 
viaţă personală pentru modificare a comportamentelor. 

Comportamentele apar şi se menţin datorită consecinţelor imediate care le urmează. Aceste 
consecinţe imediate se numesc întăriri. 

Unele dintre consecinţe au, la rândul lor, un impact semnificativ asupra manifestărilor viitoare ale 
comportamentului respectiv, făcându-l mai probabil (întărindu-l) sau mai puţin probabil (penalizându-
l). 

O întărire este acea situatie/stimul care survine dupa executarea unui comportament şi care îi 
sporeşte manifestările viitoare. 

Exemplu: studiem acum pentru că în trecut studiul consecvent a fost recompensat prin note, 
laude de un profesor. 

Intăririle pot fi: 
- neplanificate- exemplu: vorbim limba engleză şi obţinem tot felul de beneficii de pe urma 

acestui fapt; 
- planificate -notarea elevilor. 
Viaţa socială este scena pe care se întâlnesc, în cadrul unor interacţiuni permanente, 

comportamente şi întăriri şi, conştienţi sau nu, prin modul în care manipulăm întăririle, modificăm 
comportamentul celuilalt, în speţă modificam comportamentul elevilor noştri. 

Intărirea este o funcţie pe care o poate dobândi un stimul, nu o calitate intrinsecă, invariabilă a 
acestuia. Deci întărirea se defineşte prin efectele pe care le are asupra comportamentului.  

Exemplu: elevul care chiuleşte de la ore pentru a evita o nota proastă. Chiulul este întărit de 
consecinţele lui, şi anume evitarea notei mici. 

De aici rezultă şi faptul că nu trebuie să identificăm întărirea cu recompensa. Recompensele 
formează numai o parte din întăriri, ele referindu-se la stimuli pozitivi.  

Tipuri de întăriri: 
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- pozitive: vizează menţinerea sau intensificarea unui comportament prin producerea sau 
prezentarea unei stimulări, sau altfel spus daca faci X, primeşti Y. Exemplu: Elevul X învaţă, prin 
întărire pozitivă, că dacă îşi scrie temele la timp, iese la joacă în parc. 

-negative: se referă la menţinerea sau intensificarea unui comportament prin încetarea sau 
reducerea unei stimulări aversive, sau altfel spus, daca faci X, eviţi Y. Exemplu: Cadrul didactic îl 
scoate afară din clasă pe elevul care deranjează ora; acesta învaţă, prin întărire negativă, că poate 
să plece dacă face gălăgie.  

Factori care influenţează eficacitatea întăririlor 
1. Momentul aplicării. Intăririle care se aplică imediat după efectuarea unui comportament 

sunt mai eficiente decât întăririle amânate. Pe de altă parte, aplicarea imediată a întăririlor 
favorizează învăţarea, dar nu şi persistenţa comportamentului.  

2. Caracterul întăririi. Întăririle pe care le aplicăm pentru a accelera un comportament pot fi 
similare sau identice cu cele din mediul social real (caz în care se numesc întăriri naturale) sau pot fi 
neuzuale, artificiale. Întăririle sunt artificiale şi când mărimea lor este mult diferită decât cea 
obişnuită. Putem, de pildă, să oferim un cadou unui copil de fiecare dată când el realizează un 
comportament dezirabil, dar în mediul social real el se va întâlni foarte rar cu astfel de situaţii. Acolo 
se operează cu laude, aprobări sau dezaprobări, acordarea atenţiei, o atingere pe umăr, o strângere 
de mână, un zâmbet, un semn de amiciţie etc. Cu cât sunt mai naturale întăririle pe care le utilizăm, 
cu atât e mai mare şansa consolidării şi persistenţei comportamentului ţintă. 

3. Programarea întăririlor. Întăriri pe bază de propoziţii, constă în faptul că întărirea 
survine după executarea unui anumit număr de comportamente dezirabile. 

De pildă, lăudăm un copil pentru fiecare cuvânt pronunţat corect sau după un număr variabil de 
cuvinte pronunţate (după 3, după 6, după 7, după 4, gravitând în jurul mediei de 5 cuvinte corecte / 
recompensă). Întăririle pe bază de proporţii fixe favorizează învăţarea; cele pe bază de proporţii 
variabile – persistenţa.  

Întăriri pe bază de intervale (fixe sau variabile) constă în administrarea unei întăriri după un 
interval de timp, indiferent de numărul de comportamente produse în acel interval. Aşadar, întărirea 
se aplică după primul răspuns care survine după un interval, fix sau variabil, de timp.  

4. Starea prealabilă a subiectului.Întăririle survin pe un fond prealabil al unui organism. 
Dacă acesta a fost deprivat de anumite întăriri, efectul lor actual este mai mare. Dimpotrivă, dacă 
întăririle pe care le aplicăm într-un anumit moment au mai fost aplicate anterior şi au produs saţierea 
organismului, efectul lor este mai redus. În plus, pe măsura aplicării lor întăririle pot produce saţiere. 
Astfel, un stimul care a funcţionat anterior ca întărire (ex.: o activitate de loisir, după efectuarea unui 
comportament dezirabil) îşi pierde din impact dacă o aplicăm excesiv, produce saturaţie. 

Penalizarea  
Penalizarea este o funcţie pe care o poate avea un stimul într-un anumit context, nu o calitate 

intrinsecă şi invariabilă a acestuia. Deci, penalizare (pedeapsă) este orice eveniment care determină 
reducerea unui comportament. 

Principalele tipuri de penalizare: 
a) Pedeapsa fizică este cea mai primitivă formă de penalizare şi se bazează pe administrarea 

unor stimuli care activează receptorii de durere (loviri, statul pe coji de nucă).  
b) Represori verbali. Represorii verbali sunt expresii care, fiind adesea asociate cu diverse 

forme de penalizare au devenit penalităţi condiţionate. 
Din aceasta categorie fac parte interdicţiile: “Nu face X!” şi ameninţările verbale: „O să îţi arăt eu 

ţie!” 
c) Excluderea sau time-out-ul se referă la scoaterea unei persoane care a efectuat un 

comportament indezirabil dintr-o situaţie recompensativă. În această categorie intră excluderea dintr-
un grup, punerea la colţ, statul la şcoală după ore ş.a.m.d.  

Literatura de specialitate precizează că 10-15 minute reprezintă maximum de durată dezirabilă. 
10 minute de time-out este tipic pentru situaţiile din clasă.  

d) Sancţiunea vizează retragerea unor întăriri de care a beneficiat cineva ca urmare a efectuării 
unui comportament indezirabil. Aici găsim toată gama de acţiuni prin care îl facem pe celălalt “să 
plătească pentru ceea ce a făcut”. 

Costurile penalizării: 
a) Pedeapsa poate produce agresivitate şi reacţii emoţionale negative. 
b) Pedeapsa poate produce evaziuni şi comportamente evitative din partea celui pedepsit. 
c) Penalizarea poate funcţiona ca întărire negativă pentru cel care o utilizează şi, ca atare, 

poate duce la utilizarea ei abuzivă. 
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d) Penalizarea poate modela comportamentul celui pedepsit. Un profesor prea sever, care 
penalizează aspru orice abatere de la disciplină sau carenţă de învăţare, trebuie să fie conştient că 
unii dintre elevi cel puţin se vor îndepărta nu numai de el ci şi de materia lui, uneori chiar de şcoală. 
 

Extincţia 
Atunci când dorim să eliminăm sau să reducem frecvenţa, durata sau intensitatea 

comportamentului unui copil folosim extincţia.  
Extincţia (“stingerea”) constă în reducerea frecvenţei unui răspuns prin eliminarea întăririlor care 

anterior au fost asociate cu apariţia răspunsului. 
De cele mai multe ori, în faza iniţială de aplicare a extincţiei, durata, frecvenţa sau intensitatea 

comportamentului creşte înainte să scadă, iar apariţia unor reacţii agresive a fost deseori 
consemnată. 

Pentru o mai bună gestionare a comportamentului se recomandă, în comunicarea cu copiii, 
folosirea formulei feddback-lui pozitiv: 

1. Atunci când tu …………. 
(comportamentul specific) 
2. Eu m-am simţit ………… 
(sentimentul) 
3. Şi m-am gândit…………. 
(ceea ce am gândit în acel moment) 
4. Şi mă aştept ca pe viitor ………. 
(aşteptarea) 
 
Funcţiile comportamentelor reprezintă nevoile persoanei respective. De exemplu, funcţia de a 

obţine ceva (atenţia profesorului) poate face ca un elev să vă întrerupă ora în mod constant. 
Satisfacerea acestor nevoi asigură funcţionarea optimă a fiecăruia dintre noi. Funcţiile pe care 
comportamentele le au nu pot fi evaluate, nu pot fi bune sau rele. Comportamentele care răspund 
acestor funcţii pot fi însă evaluate şi considerate adecvate / acceptabile sau neadecvate / 
neacceptabile. 

Cele mai frecvente nevoi pentru a căror satisfacere apar comportamente problematice la elevi 
sunt: 

• Atenţia adultului 
• Recunoaştere din partea colegilor 
• Confort emoţional 
• Siguranţă (securizare) 
Dacă identificăm funcţia comportamentului care se doreşte a fi schimbat putem să îi învăţăm pe 

elevi să înveţe să facă comportamente adecvate pentru a satisface nevoia lor de atenţie din partea 
adulţilor şi care să înlocuiască comportamentele neadecvate. 

Este bine de reţinut faptul că un comportament problematic se va menţine atâta timp cât are o 
funcţie, indiferent de sancţiunile care îi sunt aplicate. 

Observarea directă a unui comportament presupune identificarea consecinţelor sale imediate, 
fapt necesar pentru identificarea cât mai corectă a funcţiei comportamentului. 

Funcţia unui anume comportament nu poate fi identificată corect atâta vreme cât în calcul nu vor 
fi luate şi antecedentele. Antecedentele reprezintă stimuli, evenimente, circumstanţe care preced 
comportamentul imediat înainte de apariţia lui. 

Ca urmare, o metodă de reducere sau eliminare a unui comportament, precum şi de prevenire a 
apariţiei lui este modificarea antecedentelor. Această metodă de management comportamental se 
numeşte metoda de control a stimulilor, sau mai pe scurt ABC (antecedente, comportament/ 
behavior, consecinta).  

Există situaţii în care multe dintre problemele de comportament ale elevilor pot fi simptome ale 
unei condiţii medicale complexe, precum condiţiile neurologice. În aceste cazuri, intervenţia 
învăţătorului are un rol important în continuare, dar trebuie însoţită şi de alte tipuri de intervenţii, 
specifice simptomatologiei. 

Responsabilitatea care revine cadrului didactic în aceste cazuri este diferenţierea între o 
problemă de disciplină şi problemele medicale. 

 
 
4.2.2. Copiii cu hiperactivitate şi/sau deficit de atenţie  
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        Unii copii sunt mai vioi decât alţii şi orice copil poate fi la un moment dat foarte neliniştit.În 
această situatie îi este greu să se concentreze sau este uşor de distras. Ştim că în general copiii mai 
mici au dificultăţi mai mari când trebuie să stea liniştiţi sau să se concentreze mai mult timp asupra 
unei sarcini comparativ cu copiii mai mari. Capacitatea şi durata de concentrare se dezvoltă odată 
cu vârsta. Copiii cu tulburări hiperchinetice se diferenţiază de copiii care manifestă aceste 
caracteristic în limite normale, prin frecvenţa şi intensitatea cu care apar problemele. Comparativ cu 
alţi copii de aceeaşi vârstă, copiii cu tulburări hiperchinetice au probleme mari în trei domenii:  

• ei se evidentiază prin dificultăţile de concentrare şi de atenţie;  
• prin comportamentul impulsiv;  
•  prin agitaţia psiho-motorie accentuată. 
Dificultăţile de concentrare şi de atenţie 
Acestea se manifestă şi printr-o distractibilitate crescută. Sarcinile sunt întrerupte rapid şi nu sunt 

finalizate. Acest lucru se observă mai ales în cazul activităţilor ce necesită efort intelectual susţinut. 
Aceste manifestări apar mai pregnant în cazul activităţilor impuse din exterior (de exemplu teme, 
sarcini şcolare). Copiii trec frecvent de la o activitate la alta, pierzându-şi aparent interesul pentru 
una dintre sarcini, deoarece sunt distraşi de cealaltă. 

Comportamentul impulsiv  
Copiii cu tulburare hiperchinetică au tendinţa de a acţiona brusc şi fără a se gândi anterior; 

comparativ cu copiii de aceeaşi vârstă, ei nu sunt capabili să amâne anumite nevoi până la 
momentul în care acestea ar putea fi îndeplinite. Ei oferă răspunsurile înainte ca întrebarea să fie 
complet formulată şi îi întrerup adesea pe ceilalţi. 

Agitaţia psiho-motorie 
Copiii cu tulburări hiperchinetice se fac remarcaţi mai ales la grădiniţă si în scoala primară prin 

faptul că sunt extrem de neliniştiţi şi în continuă mişcare. Aceste probleme apar mai ales în situaţiile 
care necesită linişte. Ei se ridică frecvent în timpul orelor sau în alte situaţii în care ar trebui să stea 
aşezaţi; le este dificil să se joace în linişte, aleargă şi se caţără permanent. Această agitatie nu 
depinde de anturaj sau de cerinţe. 

Aceste probleme apar în diverse domenii de activitate şi se observă nu doar în familie, ci şi la 
grădiniţă sau la şcoală, în timpul activităţilor. Problemele sunt mai vizibile în situaţiile în care se cere 
o rezistenţă mai crescută din partea copilului sau a adolescentului, de exemplu în timpul orelor, al 
efectuării temelor sau în timpul meselor. La majoritatea copiilor aceste probleme nu apar deloc sau 
apar într-o formă mai redusă atunci când se află într-un mediu nou, când sunt confruntaţi cu un 
singur adversar sau atunci când se dedică unei activităţi preferate, chiar dacă aceasta solicită într-un 
anumit grad atenţia (de exemplu jocurile pe computer). Aceste probleme sunt denumite tulburări de 
atenţie/ tulburări de hiperactivitate (ADHD) 
          Evoluţia tulburării şi etapele de dezvoltare 

Tulburările hiperchinetice debutează înaintea vârstei şcolare, fiind evidente cel târziu la 
vârsta de cinci, şase ani. Odată cu debutul adolescenţei se diminuează în special agitaţia 
psihomotorie, în timp ce problemele de atenţie sau comportamentele impulsive pot persista. 
             În continuare sunt descrise succint etapele de dezvoltare. 

- Copilăria timpurie 
Mulţi, însă nu toţi copiii cu tulburare hiperactivă se fac remarcaţi încă din primul an de viaţă printr-un 
nivel de activitate extrem de ridicat: probleme de somn, probleme de alimentaţie şi de digestie, 
precum şi prin ţipătul frecvent. Totuşi, există mulţi sugari cu aceste caracteristici care nu dezvoltă 
ulterior o tulburare hiperchinetică. 

- Vârsta preşcolară 
La copiii cu vârste între trei şi şase ani, caracteristicile cele mai evidente sunt agitaţia psiho-

motorie şi mişcarea continuă. Copiilor le este greu să se implice într-un joc liniştit şi de durată. 
Uneori aceste probleme sunt mai vizibile la grădiniţă decât în familie, deoarece acolo acţionează mai 
mulţi stimuli care pot să le distragă atenţia. Mulţi copii se remarcă prin crize de furie extreme şi prin 
nerespectarea limitelor şi a indicaţiilor; la alţii pot apărea întârzieri în dezvoltarea limbajului, în 
dezvoltarea motricităţii şi a desenului. 
          - Vârsta şcolară mică 
 Odată cu şcolarizarea apare o acumulare a problemelor, deoarece copiii sunt brusc 
confruntaţi cu cerinţa de a sta linistiţi şi de a se concentra o perioadă mai lungă, cerinţe pe care nu le 
pot îndeplini. Unii copii trec peste debutul şcolii fără o intensificare semnificativă a problematicii. În 
familie, efectuarea temelor devine adesea problema centrală. Performanţele scăzute la şcoală, mai 
ales problemele legate de învăţarea cititului şi a scrisului apar frecvent, dar nu întotdeauna. Din 
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cauza acestor dificultăţi, mulţi copii îşi pierd interesul faţă de şcoală şi, mai mult, pot apărea 
comportamente agresive sau probleme cu stima de sine. 

 
- Adolescenţa  
Agitaţia psiho-motorie se diminuează de cele mai multe ori deja la începutul pubertăţii, 

problemele de concentrare şi impulsivitatea se reduc odată cu vârsta, fiind totuşi mai marcante 
comparativ cu cei de aceeaşi vârstă. La copiii cu o evoluţie favorabilă adesea nu se mai constată 
diferenţe faţă de cei de aceeaşi vârstă, chiar dacă în continuare sunt consideraţi a fi foarte vioi. Cei 
care deja din adolescenţă s-au făcut remarcaţi prin agresivitate, dezvoltă comportamente antisociale 
care iau forma absenteismului, a minciunii şi a furtului. Unii adolescenţi au tendinţa de a consuma 
alcool şi droguri. 

- Vârsta adultă 
Problemele comportamentale din adolescenţă se pot continua şi la vârsta adultă, la unii apare 

însă o reducere a simptomatologiei. Cea mai nefavorabilă evoluţie apare la cei care au dezvoltat în 
adolescenţă comportamente antisociale şi care au terminat scoala cu performanţe slabe. 

 
Sumar de aspecte clasificate 
a). Neatenţia: 
1. Deseori nu observă detaliile, iar în realizarea sarcinilor pentru acasă, fac greşeli datorate 

neatenţiei; 
2. De multe ori, întâmpină dificultăţi în activităţi de învăţare sau recreative unde este necesară 

menţinerea atenţiei pentru un timp mai îndelungat; 
3. De cele mai multe ori, când alţii îi vorbesc, dă impresia că nu ascultă; 
4. Frecvent se întâmplă să nu urmeze cerinţele sau sarcinile care se impun pentru finalizarea 

unei activităţi; 
5. Deseori are greutăţi în organizarea temelor şi a altor activităţi; 
6. Adesea evită sau respinge activităţile sau temele care îi solicită atenţia şi concentrarea; 
7 . Pierde cu uşurinţă obiecte care îi sunt necesare realizării temelor sau activităţilor; 
8. Se lasă uşor distras de stimuli exteriori; 
9. Uită, rămâne în urma în activităţile zilnice, şcolare şi extraşcolare. 
b.) Hiperactivitatea: 
1. Deseori îşi mişcă mâinile şi picioarele sau nu-şi găseşte locul pe scaun; 
2. De multe ori se ridică de pe scaun, în clasă, în timpul orelor de curs; 
3. Aleargă sau se caţără în situaţii în care acest comportament nu este adecvat; 
4. Are dificultăţi  de adaptare când activităţile se desfăşoară în linişte; 
5. De multe ori este agitat şi are o activitate motorie exagerată, care nu poate fi influenţată prin 

reguli sociale sau prin observaţiile părinţilor. 
c.) Impulsivitatea: 
1. Deseori răspunde fără să aştepte ca întrebarea să fie complet formulată; 
2. Are dificultăţi în a-şi aştepta rândul la joc sau în alte activităţi de grup; 
3. Îi întrerupe şi îi deranjează frecvent pe ceilalţi; 
4. Vorbeşte foarte mult fără să-i pese de contextul creat, de cerinţele formulate de adult. 
De obicei, probleme similare celor prezentate mai sus pot fi observate atât în familie, cât şi la 

grădiniţă, la şcoală sau în alte situaţii. Din această cauză, specialiştii nu discută doar cu părinţii, ci şi 
cu educatoarea şi/sau cu învăţătoarea. In cercurile de specialiate nu s-a ajuns la un consesns în 
ceea ce priveşte stabilirea diagnosticului, unii specialişti considerând că trebuie să existe manifestări 
în toate cele trei domenii importante (neatenţie, hiperactivitate şi impulsivitate), în timp ce alţii susţin 
că există diferite tipuri de tulburare hiperactivă, ca de exemplu: 

- Tulburarea de hiperactivitate cu manifestări din toate cele trei domenii; 
- Tulburarea de hiperactivitate caracterizată în special prin dificultăţi de concentrare a atenţiei şi 

mai puţin prin impulsivitate şi nelinişte motorie; 
- Tulburarea de hiperactivitate caracterizată prin impulsivitate şi nelinişte motorie şi mai puţin prin 

dificultăţi de concentrare. 
Când problemele apar doar într-un domeniu, acest lucru indică faptul că tulburarea nu este atât 

de severă sau că se poate vorbi despre o serie de manifestări comportamentale pe care cadrul 
didactic le poate corecta în procesul de educaţie prin activităţi şi acţiuni specifice. 

CONVINGERI GREŞITE: 
 Ale copilului cu ADHD 
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-“nimeni nu mă place” 
-”nimeni nu e mulţumit de mine” 
-”viaţa e plină de reguli dificile sau chiar absurde” 
-”nimic din ceea ce fac nu e bine” 
-”orice aş face nu pot fi acceptat de ceilalţi” 
“mă străduiesc degeaba” 

 Ale părinţilor unui copil cu ADHD 
“copilul poate, dar nu vrea” 
“nu ascultă niciodată” 
“este foarte rău” 
“face aşa intenţionat, ca să mă enerveze” 
“mă face de ruşine peste tot” 
“noi suntem de vină că l-am răsfăţat” 
“avem cel mai rău copil din lume” 

 Ale celorlalţi 
“copilul este răsfăţat sau prost crescut” 
“părinţii sunt de vină” 
“nu vrea să înveţe şi să fie cuminte” 
“este obraznic şi rău intenţionat” 
“îi sfidează pe ceilalţi copii” 

Situatii în care pot apărea comportamente de neatenţie, nelinişte şi impulsivitate, fără să fie 
prezentă tulburarea de hiperactivitate: 
 Dacă copilul este neliniştit, impulsiv şi are probleme de concentrare nu înseamnă neapărat 
că suferă de o tulburare hiperactivă, deoarece aceste manifestări pot apărea şi în alte cazuri 
precum: 

- Suprasolicitare şcolară; 
- Subsolicitare şcolară; 
- Manifestări de hiperactivitate induse de medicamente; 
- Manifestări comportamentale de tip opozant; 
- Nelinişte şi probleme de concentrare la copii cu anxietate; 
- Nelinişte şi probleme de concentrare la copii cu dispoziţie tristă şi cu probleme emoţionale; 

        - Manifestările de tip hiperactiv în tulburările psihiatrice grave 
Modificările la nivelul educaţional  
- implică adaptarea mediului clasei,  
- adaptarea instrumentelor şi a sarcinilor de lucru,  
- adaptarea curriculei şi a modalităţilor de predare.  
Creşterea performanţei şcolare a copiilor cu ADHD depinde în mare măsură de comunicarea 

eficientă a instrucţiunilor în cadrul activităţii de predare. Eficienţa instrucţiunilor pe care le dati 
elevilor este influenţată de modul în care instrucţiunile sunt formulate. În cazul copiilor cu ADHD, 
eficienţa instrucţiunilor este asigurată de respectarea următoarelor reguli: 

 Obţineţi atenţia elevului fie prin asigurarea unei proximităţi spaţiale (vă apropiaţi de 
copil îl atingeţi cu o mână pe umăr) sau prin stabilirea contactului vizual.Dacă copilul este 
atent, ceea ce îi transmiteţi va fi receptat mai bine.  

 Formulaţi instrucţiunile într-o manieră simplă, la obiect. 
 Instrucţiunile trebuie să indice concret comportamentul dorit şi să nu fie vagi. O 

instrucţiune concretă  de tipul „Pune cărţile în bancă şi penarul în geantă!” este mai eficientă 
decât instrucţiunea „Fă-ţi curat pe bancă!,” deoarece prima specifică exact comportamentul, 
a doua instrucţiune are un caracter mai vag.  

 Nu daţi mai multe instrucţiuni în acelaşi timp! Copilului cu ADHD îi va fi greu să fie atent 
şi apoi să le execute în ordinea dorită.  

 Organizarea tranziţiei de la un tip de activitate la altul sau de la o sarcină la alta este deosebit 
de importantă în cazul copiilor cu ADHD care frecvent au probleme, fie întârziind trecerea la 
o altă activitate, fie abandonând sarcinile noi.  

 Această problemă apare mai ales la trecerea de la pauză la ore. 
 De aceea este important ca tranziţiile rapide  de la o activitate la alta să fie 

recompensate. De exemplu, dacă copilul cu ADHD îşi întârzie activitatea după pauză 
deoarece nu are pregătite cărţile şi caietele pentru ora viitoare, înainte de începerea pauzei 



53 
 

puteţi spune elevului că dacă atunci când sună de intrare are deja instrumentele necesare 
orei viitoare pe bancă, primeşte 5 minute de joc la calculator la sfârşitul orei.  

 Recompensele trebuie să fie importante pentru copil să fie acordate la scurt timp după 
efectuarea comportamentului dorit. 

 Aranjarea clasei (a băncilor şi a altor materiale).Amenajarea sălii de clasă este poate una 
din cele mai importante cerinţe în lucrul cu copiii cu ADHD şi are ca obiectiv principal 
eliminarea posibililor distractori ai atenţiei (Hall, 2000).  

 Acest lucru se poate realiza prin eliminarea sau reducerea zgomotelor exterioare clasei 
(izolare fonică) sau prin înscrierea copilului în clase cu un număr mai redus de elevi.  

 Pentru a reduce mişcările copilului prin clasă, acestuia i se pot da două bănci aşezate în 
faţa clasei. 

 Profesorul îl va instrui pe copil ca de câte ori simte nevoia să se mişte prin clasă să se 
mute în linişte de la o bancă la alta împreună cu toate instrumentele necesare activităţii. 

 Izolarea de distractori a copilului cu ADHD prin utilizarea unor mijloace la îndemână. Astfel, 
se poate amenaja o bancă cu margini ridicate la care copilul poate să stea atunci când 
realizează sarcini mai dificile care necesită concentrarea atenţiei. Această bancă nu trebuie 
să fie prezentată copilului într-o formă negativă sau ca o pedeapsă „Banca ruşinii,” sau 
„Banca pentru copii neatenţi”. Mai degrabă trebuie prezentată ca un fel de „birou personal 
de lucru”, într-o manieră pozitivă, recompensatoare. 

 Daţi posibilitatea elevului să-şi pună chiar o plăcuţă cu numele propriu pe „birou” sau să-şi 
aducă unele obiecte personale, dar care să nu-i distragă atenţia. 

 Poziţia copilului cu ADHD în clasa (locul în bancă). Poziţia elevului în clasă este de 
asemenea extrem de imporatantă.  

 Copiii cu ADHD trebuie aşezaţi în primele bănci, aproape de învăţător. De asemenea, 
copilul trebuie să stea singur în bancă  sau cu un coleg care să-l supravegheze. 

 Încercaţi să-l înconjuraţi pe copilul cu ADHD cu elevi pe care dumneavostră îi consideraţi 
model de comportament şi care să nu-i distragă atenţia.  

Concluzie: 
 Intervenţiile comportamentale se adresează atât copilului cât şi părinţilor şi cadrelor 

didactice care interacţionează cu copilul.  
 Este necesară construirea unui program de intervenţie individualizat care se realizează de 

către profesorul consilier sau/ şi specialistul în tehnici cognitiv-comportamentale, în 
colaborare cu părintele şi profesorul copilului.  

 Aplicarea tehnicilor comportamentale se realizează în mod constant şi este necesară 
monitorizarea permanentă a progresului copilului în scopul readaptării planului de intervenţie.  

 
4.2.3. Copilul supradotat 

 Supradotatul este o persoană cu o inteligenţă mult superioară mediei (de obicei, un IQ de peste 
130) şi care dovedeşte perspicacitate în rezolvarea problemelor, creativitate mărită, iamginaţie, 
maturitate morală, gândire critică şi flexibilă, motivaţie intrinsecă pentru învăţare, aptitudini, 
precocitate etc. De exemplu, psihologul american Lewis Terman îi numeşte „copii dotaţi” pe cei care 
obţin la testele de inteligenţă un IQ de peste 130, „copii supradotaţi” pe cei cu un IQ de peste 140 în 
timp pentru cei cu un IQ de peste 170 foloseşte termenul de „geniu”. 

Unii teoreticieni consideră coeficientul de inteligenţă drept un factor determinant pentru definirea 
„supradotării”, în timp ce alţii îl consideră inutil. Totuşi, coeficientul de inteligenţă rămâne un factor 
important în evaluarea copilului, deoarece oferă informaţii despre ritmul lui de învăţare. 

Copiii supradotaţi sunt legaţi în primul rând de abilităţi superioare în sfera cognitivă. Copiii 
supradotaţi se caracterizează prin precocitate în ceea ce priveşte dezvoltarea motrică. Astfel, unii îşi 
susţin singuri capul chiar din prima zi de naştere iar la nouă luni încep să meargă fără ajutorul 
celorlalţi. 

 Abilităţile de comunicare ale unui copil supradotat sunt mai dezvoltate decât cele ale unui copil 
obişnuit. Copiii supradotaţi se caracterizează printr-un nivel avansat de dezvoltare a limbajului. Mulţi 
spun primele cuvinte la şase luni şi prima frază la 12 luni. De cele mai multe ori, copiii supradotaţi 
învaţă să citească înainte de a merge la şcoală şi folosesc un vocabular mai elevat decât ceilalţi 
copii din categoria lor de vârstă. Ei citesc foarte repede şi preferă cărţile şi revistele pentru elevii mai 
mari. La doi ani şi jumătate, unii copii supradotaţi numără până 10 iar la 3 ani şi jumătate rezolvă 
mental exerciţii de adunare şi scădere cu numere până la 10.    
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Copiii supradotaţi învaţă repede în comparaţie cu ceilalţi copii din categoria sa de vârstă. Din 
acest motiv, de multe ori se plictisesc la şcoală. Uneori, elevii supradotaţi care ies în evidenţă prin 
abilităţile şi aptitudinile lor superioare sunt respinşi de către colegii de clasă. Din acest motiv, se 
poate întâmpla ca elevul supradotat să încerce să-şi ascundă abilităţile. Alteori, fiind plictisiţi, le 
răspund profesorilor într-un mod neconformist, dând impresia că sunt necooperanţi. Astfel, ei pot fi 
adevăraţi elevi problemă iar profesorii îi pot considera ca fiind situaţi sub nivelul mediu al clasei.  

Ceea ce îi face să înveţe este curiozitatea. De la o vârstă mică, copiii supradotaţi încep să pună 
întrebări exploratoare şi nu se mulţumesc cu orice răspuns. Deseori, insistă în obţinerea unor 
răspunsuri cât mai satisfăcătoare. Ei sunt adesea foarte buni observatori şi extrem de interesaţi de 
ce se întâmplă în jurul lor. Au o memorie foarte bună, atenţie distributivă şi de lungă durată, o mare 
putere de abstractizare şi sinteză. Copiii supradotaţi se caracterizează prin gândire critică şi 
reflexivă, prin rapiditatea cu care rezolvă problemele prin diverse procedee. Au o imaginaţie 
debordantă şi dau dovadă de originalitate. Deşi inteligenţa este o însuşire diferită de creativitate, 
teoreticienii au ajuns la concluzia că există o mare asemănare între comportamentul copilului 
supradotat şi a celui creativ. 

În ceea ce priveşte abilităţile sociale şi emoţionale ale copiilor supradotaţi, aceştia sunt adesea 
preocupaţi de probleme morale, filosofice şi sociale. Au o sensibilitate mărită faţă de lumea 
înconjurătoare şi sunt preocupaţi de marile probleme ale societăţii pe care le înţelege asemenea 
unui adult. Teoreticienii sunt de părere că, din punct de vedere moral, supradotaţii sunt avansaţi faţă 
de cei care au acceaşi vârstă. Universul emoţional al unui copil supradotat este foarte bogat şi 
complex. El este independent, preferând să lucreze individual, având o mare încredere în 
posibilităţile proprii şi o stimă de sine pozitivă. În general, este sociabil şi  relaţionează bine cu 
adulţii, manifestă calităţi de lider şi are simţul umorului.     

Copilul supradotat doreşte să atingă perfecţiunea. Este critic cu el însuşi, se concentrează cu 
intensitate asupra îndeplinirii intereselor proprii. Atunci când nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
întocmai interesele se simte frustrat, refuză să-şi mai facă treaba sau o face în grabă, fără să acorde 
o atenţie sporită. În multe cazuri, cei din jur nu remarcă tendinţele spre perfecţionism manifestate de 
copilul supradotat. Aceste tendinţe nu sunt evidente pentru cei din jur; aceştia nu văd decât 
aparanţele care indică că elevul lucrează fără a depune un mare efort.  În mod normal, supradotaţii 
au unul sau mai multe talente, adică manifestă aptitudini şi abilităţi superioare pentru un anumit 
domeniu, fie academic ( matematică, fizică, chimie, limbi străine etc ), fie artistic.   

În ceea ce priveşte abilităţile fizice, teoreticienii consideră că nu există o predispoziţie fizică 
pentru supradotarea intelectuală. Un timp, au existat două prejudecăţi referitoare la caracteristicile 
fizice ale supradotatului, anume că acesta este mai slab decât ceilalţi copii şi că are tendinţa de a 
avea o forţă fizică mai mare.  

Cum recunoaştem un copil supradotat?  
Nu există anumite trăsături universale sau semne după care să ne ghidăm pentru a recunoaşte 

un copil supradotat. Totuşi, mulţi copii au unele caracteristici în comun. 
Abilităţi de limbaj – în timp ce majoritatea copiilor formează propoziţii şi înţeleg un limaj 

complex la vârsta de doi ani, copiii supradotaţi au această abilitate mult mai devreme. 
Abilităţi de învăţare – toţi copiii au o dorinţă de a învăţa noi lucruri, de a căuta noi experienţe, 

de a conştientiza relaţiile cu cei din jurul lor. Ce îi deosebeşte pe copiii supradotaţi de aceştia este 
faptul că primii au o plăcere deosebită îna face toate aceste lucruri. Astfel, creierul lor pare a fi un 
burette care absoarbe noi informaţii şi idei. 

Trăsături emoţionale şi de comportament – copiii supradotaţi sunt, de obicei mult mai 
emoţionali decât ceilalţi. Ei pot fi mult mai sensibili şi pot manifesta empatie în situaţii în care ceilalţi 
ar părea indiferenţi. 

Abilităţi motrice – Copiii supradotaţi pot fi avansaţi în abilităţi ce presupun mişcarea, 
coordonarea, echilibrul în activităţi motirce, cum ar fi asamblarea obiectelor mici sau a pieselor de 
puzzle. 

Pentru o mai bunǎ înţelegere a caracteristicilor de personalitate ce dau profilul pedagogic din 
educaţia copiilor înzestraţi, urmǎtoarea enumerare de însuşiri ale copilului înzestrat va permite 
înţelegerea modului în care acesta este privit de cǎtre profesor şi dimensiunile sale de evaluare: 

 
   - foloseşte un vocabular bogat şi adecvat; 
   - este eficient în comunicarea vorbitǎ sau scrisǎ; 
    -are un bagaj de lecturǎ bogat, preferând de obicei cǎrţi pentru adulţi; 
    -doreşte sǎ discute materialele citite; 
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    -are un interes deosebit pentru o arie de cunoştinţe, în care gǎseşte motivaţie şi pasiune; 
    -consumǎ timp pentru pasiunea proprie şi pentru proiecte speciale; 
    -are rezultate şcolare deosebit de bune pe anumite zone de interes; 
    -întelege ce este bine sau rǎu într-o activitate şi gǎseşte cǎi de optimizare; 
    -descoperǎ valenţe noi la idei vechi ; 
    -are o memorie deosebitǎ pe arii de interes şi stǎpâneşte repede conceptele şi abilitǎţile de 

bazǎ ; 
    -nu are rǎbdare cu procedeele de rutinǎ şi cu abilitǎţile automate; 
  -  pune întrebǎri penetrante în particular, la nivelul cauzelor şi al motivelor; 
   - gǎseşte plǎcere în activitǎţi intelectuale; 
    -recunoşte repede relaţii; 
    -îi plac structurile, ordinea şi consistenţa; 
   - aratǎ virtuozitate şi are multe hobby-uri; 
    -gândeşte critic, este sceptic şi evalueazǎ prin teste în care acoperǎ toate posibilitǎţile; 
   - este plin de umor; 
    -gândeşte în afara eului propriu; 
  -  este interesat de ceea ce este bun sau rǎu, drept sau nedrept ; 
    -învatǎ rapid; 
   - poate sǎ-şi concentreze atenţia un timp îndelungat; 
   - este sensibil sufleteşte ; 
   - aratǎ compasiune pentru alţii ; 
   - este perfecţionist; 
    -prezintǎ intensitate a trǎirilor ; 
    -are sensibilitate moralǎ; 
    -prezintǎ curiozitate neobisnuitǎ ; 
    -este foarte perseverent în ariile proprii de interes ; 
    -este hiper energic ; 
   - preferǎ compania celor mai în vârstǎ ; 
    -citeşte devreme(este precoce) şi este avid de cunoştinţe; 
    -este foarte creativ; 
   - are tendinţa de a contesta autoritatea; 
   - are abilitǎţi în folosirea numerelor ; 
    -raţioneazǎ bine, fiind un bun gânditor; 
   - are multe idei de împǎrţit cu alţii ; 
    -este un strǎlucit gânditor, însǎ e distrat şi neatent la detaliile neimportante ; 
    --deosebeşte cu uşurintǎ detaliile importante şi relevante de celelalte; 
   - oferǎ rǎspunsuri neobişnuite şi neaşteptate la probleme; 
    -poate atinge nivele înalte de gândire abstractǎ; 
    -comunicǎ eul propriu prin mijloace variate (verbale, kinestetice, limbajul corpului etc.); 
    -adunǎ o mare cantitate de informaţii în domeniile de interes; 
   - îşi aminteşte rapid fapte; 
   - este frecvent perceput de alţii ca lider; 
    -este cooperant în grupuri; 
    -acceptǎ responsabilitǎţi; 
    -se adapteazǎ cu usurinţǎ la situaţii noi ; 
    -este încrezǎtor în colegi şi candid în opiniile depre oameni; 
   - îi plac schimbǎrile; 
   - cere puţinǎ direcţionare din partea profesorilor; 
  -  sunt mai interesaţi de raspunsuri la întrebǎri de tip „cum” şi „de ce” decât la alte tipuri de 

întrebǎri ; 
    -pot lucra independent mult mai devreme decat alţii ; 
   - sunt adesea diagnosticaţi ca hiperactivi ; 
   - sunt interesaţi de lucruri neobişnuite sau stranii; 
    -dovedesc interes deosebit pentru activitǎţile intelectuale şi artistice; 
    -percep cu uşurintǎ asemǎnǎrile, diferenţele şi anomaliile; 
   - deseori „atacǎ” materiale complexe, descompunându-le în pǎrţi componente simple şi le 

analizeazǎ sistematic; 
   - sunt gânditori, fluenţi, capabili sǎ genereze posibilitǎţi, consecinţe sau idei înrudite; 
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    -gândesc flexibil, abordând o problemǎ pe mai multe cǎi; 
    -sunt originali şi deseori neconvenţionali în rezolvarea de probleme; 
    -pot gǎsi relaţii între obiecte, fapte şi idei neînrudite; 
    -sunt doritori de inţelegere complexǎ; 
    -construiesc deseori ipoteze de genul „dar dacǎ”; 
    -sunt sensibili la frumos şi atraşi de valorile artistice. 
Aceşti copii necesită programe şi/sau servicii educative superioare celor care se găsesc, de 

regulă, în programa şcolară, în vederea realizǎrii contribuţiei lor faţǎ de sine şi faţǎ de societate. 
Toate aceste caracteristici sunt utilizate în educaţia copiilor înzestraţi, iar evaluarea progresului se 
face pe toate aceste direcţii. Importanţa identificării timpurii a supradotaţilor este primordială şi 
constă tocmai în faptul că majoritatea explicaţiilor despre diferenţele dintre potenţialitate şi situaţia 
de supradotat îşi îndreaptă factorii familiari şi oportunităţile educative şi profesionale spre diferenţele 
substanţiale din mediile favorabile timpurii. 

Există multe mituri referitoare la copiii dotaţi: 
    - copilul dotat ar excela în toate domeniile ; 
    - ar avea o bună performanţă şcolară şi o puternică motivaţie în a-şi finaliza cu succes 

studiile; 
    - ar fi foarte bun la lectură şi expresii orale; 
    - ar fi întotdeauna un elev echilibrat, independent şi capabil de a se autodirija. 
    Studiile de specialitate au arătat că lucrurile nu sînt tocmai aşa şi că mulţi elevi dotaţi sau 

talentaţi rămîn, din păcate, neidentificaţi pentru că nu corespund acestui stereotip. 
    Ceea ce mai trebuie menţionat este că unii supradotaţi se comportă ca elevi ideali pentru 

profesori, modele de bună purtare, în timp ce alţii sînt adevăraţi copii-problemă, putînd fi evaluaţi de 
profesori ca situîndu-se sub nivelul mediu al clasei. Explicaţia acestei stări de fapt ne trimite la 
diferenţierea făcută de Guilford între gîndirea convergentă şi cea divergentă. Copiii cu o gîndire 
divergentă dezvoltată sînt adesea plictisiţi, răspund într-un mod non-conformist, poate chiar ironic, 
oferind impresia că sînt necooperanţi. Să ne amintim că două dintre geniile omenirii, A. Einstein şi T. 
Edison, au fost consideraţi elevi foarte slabi de către profesorii lor. 

    Recomandări pentru profesori: 
    1. Oferiţi copilului dotat o îmbogăţire orizontală şi verticală a materiei. Îmbogăţirea 

orizontală înseamnă a oferi mai mult material cu acelaşi nivel de dificultate unui copil care a terminat 
înaintea colegilor, iar cea verticală se referă la oferirea unui material cu un nivel mai avansat, 
anticipînd lecţiile următoare. Ambele procedee prezintă şi riscuri: în cazul îmbogăţirii orizontale, 
copilul poate să se plictisească şi să-şi piardă interesul; îmbogăţirea verticală folosită exagerat poate 
duce la dezechilibrarea activităţii de predare. Cele două procedee trebuie, deci, îmbinate. 

    2. Discutaţi cu elevul respectiv posibilitatea realizării studiului individual. Una dintre 
cele mai eficiente metode în lucrul cu elevii dotaţi constă în stabilirea de teme de studiu individual. 
Temele trebuie însă orientate astfel încît să acopere domeniile de interes ale copilului. Ele nu vor fi 
în nici un caz impuse, altfel copilul se poate simţi suprasolicitat, pierzîndu-şi motivaţia. 

    3. Încurajaţi lecturile suplimentare. Unul dintre reproşurile cele mai frecvente este acela că 
elevii nu mai citesc. Unii specialişti recomandă în cazul copiilor dotaţi ca aceştia să citească şi 
biografii sau autobiografii ale celebrităţilor în ideea că viaţa acestora i-ar putea inspira. 

    4. Stimulaţi apariţia hobby-urilor. Dacă un copil este interesat în mod special de poezie, de 
peşti sau de calculatoare, el trebuie încurajat în această direcţie. La vârste mai mari ei vor fi 
îndrumaţi să participe la concursuri de creaţie sau ştiinţifice. 

    5. Încercaţi varianta unui mentorat prin corespondenţă. În şcolile mici, numărul copiilor 
dotaţi este adesea redus. Pentru a le oferi acestora o asistenţă educativă corespunzătoare, în 
Statele Unite s-a experimentat un program numit Sponsor-Corespondent Plan, care punea copilul 
talentat în legătură cu un specialist din domeniul de interes (de multe ori, pensionar). Această soluţie 
s-a dovedit extrem de eficientă şi credem că ar putea fi adoptată şi în ţara noastră. 

 
4.2.4. Agresivitatea 

Agresivitatea, care nu este sinonimă cu violenţa, se poate manifesta prin numeroase 
comportamente diferite, începând de la gesturile ameninţătoare şi mergând până la crimă. 

Dicţionarul de psihologie face distincţie între violenţă şi agresivitate, considerând 
agresivitatea ca o tendinţă de a-l ataca pe celălalt sau orice obiect susceptibil de a sta în calea unei 
satisfaceri imediate. Violenţa este definită ca forţă brutală pe care o fiinţă o impune altora, putând 
merge până la constrângere exercitată prin intimidare sau teroare (Larousse, 2006). Majoritatea 
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analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp ce violenţa ţine 
mai mult de cultură, de educaţie, de context. Au fost identificate diferenţe de gen: băieţii au un risc 
mai mare decât fetele de a fi atât agresor cât şi victimă, acest lucru deoarece fetele adoptă alte 
manifestări ale agresivităţii. Fenomenul este unul stabil în timp, deşi se manifestă intens în 
adolescenţă. 

Cercetările au arătat că de cele mai multe ori aceeaşi persoană este şi victimă şi agresor 
(Marsh şi colab., 2001). 

Deseori, în şcoală întâlnim astfel de comportamente la elevi, fie faţă de profesori, fie faţă de 
colegi. Nu de puţine ori, consecinta unui astfel de comportament este etichetarea din partea 
profesorilor (de exemplu: ,,e obraznic,,) şi marginalizarea din partea colegilor. E important să 
identificam căile care duc la agresivitate, să identificăm factorii de risc relaţionaţi unui astfel de 
comportament, pentru a putea anticipa riscurile dezvoltării unui comportament agresiv. 

 Formele agresivităţii: 
Conform clasificării propuse de N.Mitrofan există câteva criterii în funcţie de care se pot stabili 

coordonatele de „funcţionare” , in raport cu care capata consistenta si semnificatie atit din punctul de 
vedere al cercetarii psihosociale, cat si ontologic intr-un sens mai larg, comportamentele agresive. 
Astfel putem vorbi despre agresivitate având în vedere: 

a) agresorul sau persoana care adoptă o conduită agresivă; 
b) mijloacele utilizate în vederea finalizării intenţiilor agresive; 
c) obiectivul/obiectivele urmărite; 
d) forma de manifestare a agresivităţii. 
În raport cu primul criteriu putem distinge: 
- agresivitatea tânărului şi agresivitatea adultului; 
- agresivitatea masculină şi agresivitatea feminină; 
- agresivitatea individuală şi agresivitatea colectivă; 
- agresivitatea spontană şi agresivitatea premeditată. 
 În raport cu al doilea criteriu se poate constata că există: 
- agresivitate fizică şi agresivitate verbală; 
- agresivitate directă li agresivitate indirectă. 
 În raport cu cel de-al treilea criteriu există: 
- agresivitatea care urmăreşte obţinerea unor beneficii; 
- agresivitatea care urmăreşte în mod predominant rănirea ori chiar distrugerea victimei. 
Şi  în cele din urmă în raport cu al patrulea criteriu se distinge: 
- agresivitatea violentă şi agresivitatea nonviolentă;  
- agresivitatea latentă şi agresivitatea manifestă. 
 Agresivitatea îmbracă mai multe forme:  
• Verbală ( batjocura, jignirea, cuvinte grosolane, ironia, bârfa, intriga, calomnia, ponegrirea 

cuiva, luarea în râs a celor slabi şi neajutoraţi); 
• Fizică ( lovirea persoanelor, vătămarea fizică a acestora, deposedarea prin forţă de bunuri);  
• Emoţională (formarea complexelor de inferioritate la cei agresaţi, atitudini de izolare şi 

respingere). 
• Materială (distrugerea mobilierului şcolar şi a bunurilor altor persoane). 
 
Factorii care generează agresivitatea: 

 Agresivitatea apare ca urmare a nesatisfacerii unor trebuinţe primare de foame, sete, odihnă, 
distracţie, etc, deci este reprezentanta frustraţiei sau impiedicării realizării unor tendinţe, trebuinţe 
vitale. 

 Agresivitatea poate urma unei relaţii autoritare, dure, a unui stil primitiv de educaţie (s-a 
observat că grupuri de oameni ţinuţi şi dirijaţi autoritar când sunt lăsaţi în afara acestui tip de relaţie  
dezvoltă  conduite agresive). 

 Agresivitatea poate fi urmarea unor carenţe afective. 
 Agresivitatea poate fi urmarea unor carenţe ale mediului social. 
 Agresivitatea poate fi urmarea unor pedepse, sancţiuni în neconcordanţă cu actele comise, 

cu gradul de vinovăţie. 
 Agresivitatea se poate dezvolta pe un fond de oprimare permanentă privind libertăţile 

personale decizii, opinii, trebuinţe, interese, puncte de vedere, etc. 
 Agresivitatea poate fi dezvoltată în contextul unui climat familial încărcat de  conflicte, saturat 

de emoţii şi trăiri emoţionale negative: frică, teamă, furie, etc. 
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 Agresivitatea poate să apară atunci când ne simţim permanent nedreptăţiţi, marginalizaţi. 
 
 
Intensitatea agresivităţii se diferenţiază în funcţie de: 

 încărcătura psihică acumulată; 
 tipologia structurală a personalităţii; 
 mormele, modelele educaţionale; 
 puterea stăpânirii de sine, a capacităţii de discernământ: 
 capacitatea, mobilitatea de orientare depăşirea tensiunii psihice acumulate, a nevoii agresive 

altele decât cele cu efecte nesănătoase, dăunătoare. 
Nevoia în sine de descărcare este necesară, depinde însă ce formă alegem, ce direcţii, ce 

intensitate şi coloratură imprimăm acestei nevoi şi de ce mijloace ne folosim în detensionare. Este 
de subliniat faptul ca fiecare din noi preluăm din mediul înconjurător tensiuni, suntem frustraţi de 
anumite trebuinţe, drepturi care ni se cuvin, suntem jigniţi sau umiliţi, nedreptăţiţii, etc.; toate acestea 
vor putea fi depăşite cu maturitate cognitivă, afectivă, socială. 

 
Profilul  psihologic  al  elevului  agresiv 
Comportamentele agresive au o evoluţie lentă; deseori, acestea se declanşează după o lungă 

perioadă de timp. Agresivitatea, în ceea ce îi priveşte pe elevi, se defineşte printr-o paletă largă de 
comportamente, cum ar fi lipsa cooperării cu profesorii precum şi un nivel scăzut de autocontrol.  

Copiii agresivi cu vârste cuprinse între 7 – 12 ani pot fi recunoscuţi după următoarele 
caracteristici: 

• crize de furie intense; 
• certuri frecvente cu adulţii; 
• enervarea intenţionată a altor persoane; 
• opoziţie faţă de regulile şi indicaţiile adulţilor; 
• învinovăţirea altor persoane pentru propriile greşeli; 
• se simte jignit foarte uşor şi este iritabil, se enervează uşor; 
• este frecvent răutăcios şi are gânduri de răzbunare; 
• îi ameninţă sau îi intimidează pe ceilalţi; 
• iniţiază frecvent bătăi; 
• foloseşte obiecte pentru a provoca răni fizice grave altor persoane (de exemplu pietre, sticle 

sparte, cuţite); 
• chinuie alte persoane, de exemplu copii mai mici sau animale; 
• distruge intenţionat proprietatea altora; 
• fură (de exemplu furt din magazine) sau le ia colegilor lucrurile; 
• este în afara casei peste noapte fără permisiunea părinţilor (de exemplu doarme la un prieten 

deşi i se interzice acest lucru); 
• chiuleşte frecvent de la şcoală. 
În plus, mulţi copii agresivi sunt neatenţi, nu ascultă atunci când li se explică ceva (acasă sau la 

şcoală), fac multe greşeli, sunt impulsivi şi acţionează fără a se gândi, sunt uşor de distras. În aceste 
cazuri apare şi o problemă de ADHD (sindromul de deficit atenţional) sau o tulburare de 
hiperactivitate. 

Copiii agresivi manifestă frecvent un comportament opoziţional, sunt ostili sau duşmănoşi, fiind 
respinşi de prietenii lor, ceea ce determină în general o accentuare a manifestărilor agresive. Deşi 
copiii agresivi sunt cei care îi provoacă pe ceilalţi, ei sunt foarte sensibili, uşor de rănit şi ranchiunoşi. 
Se simt foarte uşor ameninţaţi şi atacaţi, de aceea îi consideră pe ceilalţi, inclusiv pe proprii fraţi, ca 
fiind „răutăcioşi” şi „duşmănoşi”. Ca urmare ei sunt frecvent respinşi, apar probleme importante la 
şcoală şi conflicte în familie. 

a)Caracteristicile agresivităţii atunci când agresorul este băiat: 
• Intimidarea 
• Controlul 
• Umilirea 
• Dominarea prin forţă 
• Ameninţarea siguranţei personale 
Tactici folosite: 
• poreclirea 
• bătăile, luptele 
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• deposedarea de bunuri (bani, obiecte personale) 
• distrugerea proprietăţii victimei 
• îmbrâncirea 
• lovirea 
• iniţierea de atacuri repetate 
 
b)Caracteristicile agresivităţii când agresorul este fată: 
• cruzime socială 
• manipulare 
• rănirea sentimentelor 
• respingere subtilă şi izolarea marginalizarea victimei 
Tactici folosite: 
• utilizarea poreclelor 
• izolarea victimei “Nu vorbiţi cu ea!.” 
• bârfe 
• împrăştierea de zvonuri false 
 
Concluzii 
Se poate afirma că aceşti elevi prezintă o lipsă a controlului asupra dispoziţiilor (stărilor) lor 

ceea ce îi aduce în conflict cu alţi elevi şi cu adulţii. În situaţii de conflict ei nu sunt pregătiţi să facă 
compromisuri şi răspund necorespunzător reacţiilor egalilor lor. Lipsa lor de cooperare în clasă se 
transformă în imposibilitatea de a urma instrucţiunile şi inabilitatea de a respecta cererile 
profesorilor. Aceşti elevi au dificultăţi în realizarea corectă a temelor şi continuitatea muncii în 
timp. Pe parcursul liceului abilităţile de cooperare ale acestor elevi scad, ei participă tot mai puţin la 
munca de la şcoală, depun din ce în ce mai puţin efort pentru activităţile şcolare. Elevii cu acest 
tip de comportament îşi pierd interesul pentru şcoală, iar actele minore de agresivitate cresc odată 
cu vârsta (Loeber şi Strouthemer-Loeber, 1998). Dacă iniţial tinerii se angajează la agresiuni minore, 
în timp, acestea se transformă în violenţă psihică şi fizică.  

 
Consecinţele manifestăriilor agresive / violente în contextul şcolar: 
■ Performanţe şcolare scăzute 
■ Eşec şcolar, suspendare, excludere sau părăsirea voluntară a şcolii 
■ Asumarea violenţei ca formă acceptabilă de rezolvare a problemelor/conflictelor 
■ Efort suplimentar din partea profesorilor şi administraţiei pentru gestionarea problemelor de 

disciplină (comportamentetele disruptive de la clasă şi agresive din pauză necesită atenţie şi 
supraveghere suplimentară), ceea ce duce la scăderea eficienţei predării şi limitarea oportunităţilor 
de învăţare pentru ceilalţi elevi 

■ Imagine negativă din partea colegilor şi a profesorilor 
■ Marginalizarea elevului 
■ Sentimente de izolare şi singurătate 
■ Consumul de alcool, droguri 
■ Acte de delicvenţă în adolescenţă 
■ Criminalitate şi psihopatologie la vârsta adultă 
(Farrington,1991; Olwus,1979) 

 
Ce le lipseşte cel mai mult copiilor agresivi? 
Copiilor agresivi le lipseşte experienţa de a câştiga prieteni prin joc şi cooperare. Ei nu sunt 

capabili să renunţe la propriile necesităţi şi nu consideră că trebuie să-i sprijine pe ceilalţi (de 
exemplu pe cei slabi şi pe cei cu nevoi de ajutor). Le lipsesc activităţile pozitive realizate în comun la 
şcoală şi în familie. 

Copiii agresivi suportă foarte greu eşecurile. Dar astfel de eşecuri apar frecvent în viaţa de zi cu 
zi, deoarece de cele mai multe ori acţionează impulsiv, fără a se gândi la ce fac. Ei se pot pune cu 
dificultate în locul victimei comportamentului lor agresiv, nu manifestă compasiune faţă de acestea.  
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Tema 5. Un climat educaţional centrat pe valori; viziunea şi misiunea şcolii 
5.1. Perspective multiple asupra inteligenţei şi muncii bine făcute 
 

Şcoala din societatea postdecembristă a fost probabil, instituţia cel mai des supusă 
schimbărilor şi provocărilor. De la instituţia rigidă care executa o politică naţională impusă, şcoala s-
a îndreptat către un tip de instituţie modernă care funcţionează într-un nou model de societate. 
Schimbările majore s-au produs în domeniul legislativ, curricular, pregătirea profesorilor, evaluare, 
management, implicarea elevilor în viaţa şcolii. 
Pe parcurs şcoala a învăţat să cunoască şi să înţeleagă lumea în care există dar şi să-şi găsească 
cea mai eficientă modalitate de a funcţiona într-o societate de tip concurenţial: învăţământ privat, 
afaceri profitabile, motivaţie scăzută pentru învăţare, buget redus, interes scăzut din partea 
profesioniştilor etc. 
 
 Ce roluri are şcoala? 

Şcoala s-a depărtat din ce în ce mai mult de rolul său tradiţional, acela de a transmite cunoştinţe 
delimitate strict pe discipline de studiu şi s-a îndreptat tot mai mult spre valorizarea individului din mai 
multe perspective. Totul în acord cu lumea în contunuă mişcare în care trăim.Cu alte cuvinte, şcoala nu 
face decât să-i pregătească pe copii, formându-le competenţe  care să le permită acestora să-şi găsească 
locul în societate. 
Şcoala acţionează în următoarele direcţii: 

• îi pregăteşte pe copii pentru a avea o meserie-sunt eficiente din punct de vedere social 
• îi ajută pe copii să-şi dezvolte propriul potenţial, să devină creativi, motivaţi să înveţe permanent, 

să lucreze împreună cu ceilalţi-fac educaţie pentru dezvoltare şi schimbare 
• îi ajută pe copiiii aflaţi în situaţie de risc să reuşească din punct de vedere al integrării- asigură 

egalitatea de şanse 
 

Care este drumul şcolii către schimbare? 
Pentru ca o şcoală să se plieze pe cerinţele societăţii în care funcţionează poate urma: 

• modelul centralizat- în care politicile, strategiile sunt transmise de la un nivel superior 
către instituşiile şcolare, acestea urmând să se conformeze şi să le implementeze; 

• modelul descentralizat-în care şcolile au o strategie proprie, dezvoltă un sistem 
independent care nu au în vedere nevoile generale ale sistemului; 

Foarte importantă în procesul de schimbare este cultura şcolii. Schimbarea culturii vizează un efort 
susţinut în scopul socializării indivizilor, determinarea acestora  de a adopta un  comportament 
corespunzător în concordanţă cu valorile şi convingerile considerate corecte. 
Schimbarea culturii: 

• orientată către valori; 
• în mare măsură necontrolabilă; 
• preocupată de transformarea credinţelor fundamentale; 
• orientată spre calitatea vieţii dintr-o organizaţie; 
• diagnosticul implică preocuparea pentru examinarea efectelor disfuncţionale ale credinţelor 

fundamentale; 
• schimbarea leadership-ului este esenţială. 
 

Astăzi,şcoala (în sens larg – de la grădiniţă la universitate, incluzând programele post 
universitare) oferă un nivel de educaţie ce stârneşte tot mai multe îngrijorări la nivel global, dar şi în 
cadrul fiecărei comunităţi care îşi asumă o perspectivă a dezvoltării. Intr-o societate dinamică, în 
care piaţa muncii se restructurează într-un ritm şi în direcţii imprevizibile, în care domeniile 
cunoaşterii se diversifică şi se reorganizează cu o viteză nemaiîntâlnită până acum, ce fel de 
caracteristici trebuie să capete educaţia, în şcoală şi dincolo de ea?  

Şcoala, ca instituţie conservatoare în esenţă (pentru că rolul ei este să prezerve trecutul 
cunoaşterii umane transmiţându-l generaţiilor viitoare), inevitabil râmâne în urma societăţii 
cunoaşterii. Trecerea de la focalizarea pe cunoştinţe de tip enciclopedic la competenţe încearcă să 
atenueze această inadecvare. Tocmai de aceea termenul de competenţă a suscitat numeroase 
discuţii în pedagogia cunoaşterii. 
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Intr-o accepţie care vizează focalizarea asupra persoanei care învaţă, competenţelesunt 
ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi, valori şi atitudini dobândite prin învăţare, care 
asigură mobilizarea achiziţiilor cognitive şi axiologice în scopul rezolvării unor problemedin lumea 
reală, într-o varietate de contexte (Singer & Sarivan, 2006).  Competenţele unei persoane sunt cu 
adevărat formate atunci când acea persoană reuşeşte să mobilizeze seturile structurate de 
cunoştinţe şi abilităţi de care dispune astfel încât, reorganizându-le în configuraţii noi, adaptate unor 
situaţii concrete, să poată rezolva probleme diferite de cele întâlnite anterior. Oricare ar fi nivelul de 
educaţie, competenţele se formează azi la confluenţa a trei tipuri de factori: factorul individual – 
individul, cu aspiraţiile şi motivaţiile sale, cu profilul său cognitiv (tipuri de inteligenţe, stiluri de 
învăţare, predispoziţii) şi cu nivelul anterior de achiziţii; factorul social – societatea cunoaşterii cu 
implicaţiile sale pe piaţa muncii; factorul epistemologic – domeniile de cunoaştere purtătoare ale 
unor moduri de gândire specifice, reflectate în achiziţiile experţilor din domeniile respective. Aici e de 
menţionat faptul că, în lumea de azi, expert nu e cel care ştie multe din domeniul respectiv, e cel 
care reuşeşte să utilizeze ceea ce ştie pentru a produce o nouă cunoaştere. Deşi puse adversativ, 
desigur cele două condiţii nu se exclud.  

La nivelul Uniunii europene, pentru a orienta tipul de performanţă care răspunde mai bine 
societăţii cunoaşterii, s-a convenit asupra unui set de competenţe-cheie de sorginte transdisciplinară 
care să asigure valoare adăugată pentru piaţa muncii, coeziunea socială şi cetăţenia activă, 
instrument care se doreşte a oferi flexibilitate şi adaptabilitate, satisfacţie şi motivaţie. Acest 
instrument propune opt domenii de competenţe-cheie: comunicarea în limba maternă; comunicarea 
în limbi străine; competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; competenţa 
digitală; a învăţa să înveţi;competenţe sociale şi civice; iniţiativă şi antreprenoriat; sensibilizare şi 
exprimare culturală (EC, 2006). Cuprinse in majoritatea notelor introductive ale programelor şcolare 
româneşti actuale, ele rămân însă simplificate la nivel de etichete-titlu, pierzând exact dimensiunea 
transdisciplinară care le-a generat, în lipsa unor metodologii specifice şi a unei culturi a 
implementării autentice. 
 Cultura şcolară care însoţeşte instituţia în călătoria ei către schimbare este un proces de grup 
în care toţi membrii învaţă noi modalităţi de a face educaţie, care înţeleg că procesul este de durată 
şi se focalizează pe calitatea educaţiei. 
Cercetătorii (Rosenholtz’s 1989, Hopkins 1994, Stoll şi Fink, 1996) au creat tipologii ale culturii 
şcolare care pot servi ca instrumente valoroase în scopul proiectării strategiilor de dezvoltare 
instituţională. Ei au identificat cinci tipuri de şcoli: 
Şcolile în mişcare: 

• favorizează succesul elevilor; 
• se adaptează la noile condiţii şi continuă să se dezvolte, prin eforturi comune; 
• îşi conştientizează obiectivele; 
• au voinţa şi priceperea necesare pentru a-şi atinge scopurile. 

Şcolile care plutesc: 
• de obicei au rezultate bune(academice); 
• elevii au succes la învăţătură indiferent de calitatea predării; 
• nu îi pregătesc pe copii pentru schimbările care se produc în societate. 

Şcolile care stagnează: 
• lucrează nici bine, nici rău; 
• nu au ritmul adecvat pentru a face faţă schimbărilor; 
• scopurile ineficiente şi deseori contradictorii blochează progresul; 

Şcolile care luptă pentru existenţă: 
• sunt conştiente de ineficienţa activităţii lor; 
• depun eforturi mari pentru a-şi îmbunătăţi activitatea; 
• sunt într-o permanentă agitaţie productivă; 
• acceptă riscul aplicării oricăror metode; 
• până la urmă vor reuşi să se adapteze. 

Şcolile care se scufundă: 
• ineficiente, izolate, caută vinovaţi şi se bazează numai pe propriile puteri; 
• din cauza apatiei, ignoranţei, profesorii sunt incapabili să se schimbe; 
• părinţii sunt învinuiţi pentru rezultatele slabe ale elevilor; 
• au nevoie de acţiuni ferme şi de un sprijin extern considerabil.  
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Cultura şcolii poate fi privită şi ca o rezultantă a mai multor culturi ale unor categorii specifice: 
profesori, elevi, părinţi, etc. Cercetările efectuate au evidenţiat că diferenţele dintre diferite sectoare 
de activitate în ceea ce priveşte valorile, credinţele şi normele pot duce la blocaje importante ale 
unei comunicări eficiente la nivelul şcolii. 
Cultura şcolii se poate schimba fie implicit, fără a planifica acest lucru, fie explicit, odată cu 
introducerea deliberată a unor norme şi valori noi care să sprijine schimbarea.Stoll şi Fink(1995) 
propun zece norme care pot influenţa îmbunătăţirea educaţiei în şcoli: 

1. Scopuri împărtăşite: ştim către ce ne îndreptăm! 
2. Responsabilitate pentru reuşită:trebuie să reuşim! 
3. Colegialitate: lucrăm împreună pentru reuşită! 
4. Ameliorare continuă: se poate şi mai bine! 
5. Învăţare continuă: învăţăm cu toţii! 
6. Asumarea riscurilor: învăţăm încercând să facem ceva nou! 
7. Sprijin: există întotdeauna cineva care bsă ne ajute! 
8. Respect reciproc: fiecare are ceva de oferit! 
9. Deschidere: putem discuta despre diferenţele dintre noi! 
10. Sărbătorire şi umor: suntem mândri de noi şi ne simţim bine împreună! 

 
Ce bariere pot fi în calea schimbării? 

Transformarea unei organizaţii determină instalarea unei stări de tensiune psihică la nivelul 
fiecărui membru. Comportamentele de criză se reunesc sub numele de rezistenţă la schimbare , 
care are diferite forme de manifestare: conflicte interne, comportament defensiv etc. Este ştiut faptul 
că cel mei greu se produce schimbare în domeniul umanului(comportamente, valori, atitudini). 
Chiar dacă actorii schimbării îşi declară dorinţa de schimbare, ei nu renunţă la stereotipii, obiceiuri 
sau doresc schimbarea contextului nu a lor înşişi. 
Barierele care pot bloca schimbarea la nivelul şcolii sunt: 

• bariere perceptive: stereotipia 
• bariere cognitive: ignoranţa, precedenţa, folosirea incorectă a limbajului, retenţia selectivă 
• bariere emoţionale: obişnuinţa, capriciul, conformismul, teama de risc, preocuparea pentru 

judecarea nu pentru generarea ideilor, inabilitate în a incuba idei şi a găsi rapid soluţii 
• bariere de mediu: neacceptarea criticii, menţinerea echilibrului existent, percepţia şefilor ca 

fiind omnişcienţi 
• bariere culturale: tabuurile, respect necritic faţă de tradiţii 
• efectele totalitarismului: dubla gîndire 
• gândire prin procură. 

 
Care sunt actorii schimbării? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTORII 
SCHIMBĂRII

  ELEVII:                                         

inițiativă,             participare,  
comunicare, respect 

 

      AGENȚI 
ECONOMICI: 
dezvoltare, 
posibilități, 
colaborare, 

informații, nevoi 

       ONG‐uri, 
FUNDAȚII: 
colaborare, 
parteneriat, 
inițiativă, dezvoltare, 

      PRIMĂRIA:               
nevoi, informații, 
colaborare, sprijin, 
dezvoltare 

     MANAGERII:                    
feedback, resurse, 
sarcini, comunicare, 
parteneri, mediatizare, 
promisiuni, evaluare, 
angajamente, deschidere

      FAMILIA:                 
cerințe, resurse, 
monitorizare, 
consultare, respect, 
acceptare, 
încurajare, răspuns 

       PROFESORII:                     
implicare, metode, strategii, 
echipă, angajamente, 
promisiuni, analiză, 
elaborare, derulare, 
evaluare 
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Proiectare şi planificare 
Activităţile de proiectare şi de planificare se diferenţiază ca nivel de generalitate: 

• proiectarea enunţă strategia de acţiune a şcolii 
• planificarea stabileşte paşii concreţi prin care sunt realizate obiectivele proiectului 

Funcţiile panificării: 
• de orientare(a organizaţiei) 
• de raţionalizare (a resurselor) 
• de motivare(a personalului) 

Strategia reprezintă un ansamblu de decizii şi acţiuni referitoare la selectarea mijloacelor şi stabilirea 
resurselor necesare atingerii obiectivelor pe termen lung(ţinte strategice) ale şcolii astfel încât 
aceasta să obţină rezultatele aşteptate. 
Promovarea unui management strategic şi formarea unei noi culturi organizaţionale presupun ca în 
şcoală să: se modifice normele de comportament; să se adere la un nou sistem de valori, la o 
atitudine care situează munca în top; existe un climat care favorizează inovaţia, creativitatea, 
perspectiva către viitor. 
 
Etapele managementului strategic: 
 Analiza strategică 
Reprezintă etapa de început în care are loc identificarea misiunii şcolii, analizându-se strategia 
aplicată până în acel moment. Scopul este acela de a constata dacă aceasta corespunde condiţiilor 
actuale şi viitoare şi dacă eventual putem păstra această strategie sau se impune îmbunătăţirea ei, 
chiar schimbarea. 
 Examinarea perspectivelor 
În funcţie de concluziile din prima etapă, a analizei factorilor de mediu intern şi extern se stabileşte 
un set de obiective pe termen mediu şi lung. 
 Stabilirea opţiunilor strategice viitoare şi compararea lor 
Această etapă se va desfăşura în funcţie de etapa anterioară, de setul de obiective stabilite. Pe 
baza comparării şi analizării opţiunilor strategice se va fixa strategia finală adoptată la nivelul 
organizaţiei. 
 
 Implementarea strategiei 
Această etapă constă în definirea clară a strategiilor funcţionale cât şi în aplicarea măsurilor 
organizatorice privind instituţionalizarea strategiei. 
 Evaluarea şi controlul strategiei 
Este ultima etapă care presupune analiza şi urmărirea prin controale a componentelor strategiei care 
nu funcţionează aşa cum ne-am propus sau care împiedică aplicarea ei urmând ca pe acesată bază 
să luăm măsuri pentru eliminarea lor. 
Metode de diagnoză 
Vom aminti principalele proceduri de diagnoză: 
 Analiza informaţiilor de tip cantitativ: cu referire la populaţia şcolară, mediul de 
provenienţă al acesteia, situaţia spaţiilor şcolare, date de personal. 
 Analiza informaţiilor de tip calitativ: cu referire la climatul din şcoală, relaţiile dintre oameni 
reprezentâmd diferite categorii de personal, comunicare, poziţia şcolii în comunitate, managementul 
şcolar. 
 Analiza PESTE 
 P-politicile educaţionale la nivel naţional, regional, local 
 E-expansiune sau recesiune economică, ce ramuri economice sunt prioritare şi ce resurse 
pot oferi ele educaţiei etc 
 S-problemele sociale 
 T-nivelul tehnologic al educaţiei şi formării 
 E-analiza mediului 
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 Analiza SWOT 
 Strengths-puncte tari 
 Weaknesses-puncte slabe 
 Opportunities-oportunităţi 
 Threats-ameninţări 

Punctele tari şi cele slabe se referă la mediul intern, în şcoală se identifică resurse, motivaţie 
etc.Oportunităţile şi ameninţările se referă la mediul extern, în afara şcolii se analizează contextul 
legislativ, relaţiile cu comunitatea, situaţia pe piaţa muncii etc. 
 
Proiectul de dezvoltare instituţională (PDI) 
Principalele etape ale elaborării PDI sunt: 

1. Descrierea contextului social general la nivel regional şi local 
2. Formularea MISIUNII ORGANIZAŢIEI  ŞCOLARE 

Misiunea reprezintă raţiunea de a fi, motivul fundamental pentru care există organizaţia 
şcolară. Ea este un tot unitar ce derivă din: nevoile concrete de educaţie identificate la nivelul 
comunităţii; din viziunea comună a diferitelor grupuri de interese reprezentate la nivelul şcolii; 
din cultura organizaţiei şcolare. 

3. Formularea ţintelor strategice /obiectivelor generale/direcţiile de dezvoltare a şcolii 
4. Expunerea motivelor şi argumentelor pentru alegerea ţintelor strategice 
5. Stabilirea opţiunilor şi resurselor stretegice privind căile privilegiate de acţiune 
6. Stabilirea termenelor de aplicare, a rolurilor şi responsabilităţilor 
7. Formularea rezultatelor aşteptate 

 
5.2. Şcoala şi comunitatea în societatea cunoaşterii 
O şcoală bună în comunitate 

Un lucru este bun dacă îndeplineşte toate funcţiile pentru care a fost proiectat, poate dacă 
chiar depăşeşte cerinţele şi parametrii stabiliţi la început. 
Pentru o şcoală este foarte dificil să aplicăm o astfel de etichetă deoarece: şcoala este un sistem 
complex, este necesară contextualizarea performanţei şcolii(este eficientă sau nu în funcţie de 
nevoile COMUNITĂŢII în care trăieşte), privim conceptul în funcţie de succesul pe care îl vor avea 
absolvenţii şcolii dincolo de zidurile ei. 

Conform lui Şerban Iosifescu, preşedintele ARACIP, o şcoală bună este cea care: adaugă 
valoare (elevii ştiu, pot, vor mai mult decât ştiau, putea, voiau la începutul ciclului sau programului 
educaţional, prin raportare la obiectivele şi standardele curriculare şi creează valoare (elevii sunt 
mai buni din punct de vedere uman, mai integraţi social şi profesional pentru că ştiu/pot/vor şi 
altceva decât este cuprins în programe sau planuri de învăţământ. 

Ceea ce într-o şcoală dintr-o comunitatea Z reprezintă un grad mediu de calitate , în altă 
şcoală din comunitatea Y, aflată în alt context  poate reprezenta chiar excelenţa. Contextul şi 
definirea lui de către actorii din şcoala-comunitatea respectivă detemină nivelul de calitate. 
 
 
Modele de şcoli bune 
În urma mai multor proiect implementate în ţări din Europa au fost dezvoltate modele de şcoli bune, 
în care fiecare elev se bucură de succes  şcolar : 
Şcoala prietenoasă 

• clădire curată, pereţii claselor sunt pictaţi plăcut; 
• elevii au lucrările expuse în sălile de clasă şi pe holuri; 
• relaţii foarte bune între elevi şi profesori, atmosferă destinsă; 
• profesorii colaborează pentru progresul elevilor. 

Şcoala ca o familie 
• sprijin reciproc, încredere, respect pentru diferenţe, căldură şi grijă faţă de toţi copiii şi 

personalul şcolii. 
Şcoala democratică 

• se focusează pe consultarea şi includerea tuturor actorilor în luarea deciziilor 
• membrii comunităţii educaţionale au organisme reprezentative, au un cuvânt de spus referitor 

la funcţionarea şcolii 
• valorile şi principiile democratice sunt puse în practică în cadrul orelor de curs 
• multe activităţi extraşcolare sunt derulate în colaborare cu membri ai comunităţii 
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Şcoala pentru o societate deschisă 
• pune accent pe valorizarea diversităţii, cooperare, toleranţă, gândire critică 

Şcoala interculturală 
• identifică cu succes nevoile copiilor de diferite etnii 
• desfăşoară activităţi de încurajare a atitudinilor lipsite de prejudecăţi 
• desfăşoară activităţi pentru sprijinirea elevilor aflaţi în dificultate, de motivare a acestora 
• profesorii cred în ideea că orice copil este capabil să înveţe, şcoala inteligenţelor multiple 

Şcoala dezvoltării profesionale 
• profesorii participă la cursuri de formare , aplică noi strategii în procesul didactic 
• la nivelul claselor se dezvoltă proiecte interdisciplinare, de învaţă din experienţele de succes 

Şcoala comunitară 
• în şcoală se desfăşoară activităţi pentru persoane /grupuri din comunitate-comunitatea 

beneficiază de facilităţile şcolii în afara programului elevilor 
• activităţi extraclasă care au loc în comunitate cu sprijin din partea persoanelor din comunitate 
• membri ai comunităţii sunt prezenţi în şcoală pentru a participa la activităţi 
• şcoala încurajează analiza problemelor comunităţii şi colaborează cu instituţii pentu a găsi 

soluţii viabile 
• curriculumul este parcurs şi prin activităţi care se bazează pe situaţii reale  din comunitate, 

elevii folosesc resursele şi facilităţile comunităţii şi învaţă realizând servicii în beneficiul 
comunităţii  

• scopul principal al şcolii menţionat în textul misiunii sale , este de a dezvolta spiritul 
comunitar, da a contribui la formarea unor buni locuitorui ai comunităţii , cărora să la pese 
de cei din jur, care să ia parte la creşterea calităţii vieţii în comunitatea respectivă. 

 
 
Aplicații – exemple 
 
☺TEMA 1.Comunicarea eficientă în context educaţional:Întrebări, teme de reflecţie, exerciţii 
 

• Brainstorming: Identificaţi conotaţii ale termenului „comunicare”. 
• Lucru pe grupe:Realizaţi o hartă conceptuală pentru un model al comunicării. Completaţi 

această hartă cu exemple de situaţii concrete de comunicare. 
• Lucru în perechi:Grupează-te cu doi colegi: te eşti intervievat de unul dintre ei. Celălalt va 

nota observaţii referitoare la limbajul tău verbal, paraverbal şi nonverbal. Reluaţi exerciţiul 
după ce ţi s-au comunicat aprecierile. 

• Lucru pe grupe: 
• Construiţi un mesaj pentru elevi (colegi, şefi, părinţi etc.) ţinând cont de variabilele 

psihosemantice. 
• Scrieţi un anunţ pentru un eveniment organizat pentru profesori ţinând cont de 

variabilele cognitive. 
• Adresaţi  o scrisoare care  conţine un mesaj negativ despre copilul său unui părinte, 

ţinând cont de variabilele psihologice. 
• Regizaţi un joc de rol în care se ţine cont de variabilele sociale. Personaje posibile: 

profesor, director, inspector, părinte, elev. 
• Comentaţi următoarele enunţuri: 

o Comunicarea presupune conţinut şi relaţie. 
o Comunicarea este simetrică şi complementară. 
o Comunicarea presupune acomodare şi ajustarea comportamentelor. 

• Lucru în perechi: 
• Găsiţi cinci bariere în cazul comunicării dintre: profesor – elev, director – cadre 

didactice, profesor – părinţi, lider de sindicat – reprezentanţii inspectoratului şcolar. 
• Cautaţi soluţii pentru diminuarea barierelor de comunicare găsite în exerciţiul de mai 

sus. 
• Postaţi produsele pe platformă. 

• Lucru pe grupe: 
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• Regizaţi un joc de rol în care se ridică bariere de comunicare. Personaje posibile: 
profesor, director, inspector, părinte, elev. 

• Ce metode veţi utiliza pentru a motiva participanţii la o şedinţă de sindicat să fie 
interesaţi de mesajul transmis? 

• Lucru individual: 
• Alcătuieşte o listă formată din cuvinte pe care le utilizezi frecvent la orele de 

specialitate şi roagă elevii unei clase să explice în scris sensul acestora. 
• Construieşte o poveste care să te prezinte în faţa unui auditoriu format din cadre 

didactice cărora trebuie să le transmiţi un mesaj.  
• Dă un feedback negativ unui coleg, unui părinte, unui elev, directorului şcolii. 
• Regizează un joc de rol în care se abordează o divergenţă prin ceartă şi apoi prin 

polemică. Personaje posibile: profesor, director, inspector, părinte, elev. 
• Observă timp de 20 de minute comportamentul nonverbal al colegilor de seminar (fără 

ca aceştia să ştie, la momente diferite), notaţi stările şi sentimentele care le transmit, 
apoi verificaţi. 

• În echipe de câte doi exersează ascultarea activă utilizând metodele specifice. 
• Lucru pe grupe:  

• Construiţi un discurs pentru consiliul profesoral cu tema „Îmbunătăţirea activităţii 
educative în şcoala noastră” . 

• Construiţi un discurs pentru lectoratul cu părinţii având tema „Noua Lege a 
Învăţământului”. 

• Postaţi produsele pe platformă. 
• Lucru individual: 

• Alcătuieşte un comunicat de presă prin care faci cunoscută o serbare care a avut loc 
în şcoala ta. 

• Alcătuieşte o listă cu abilităţile care te recomandă pentru a fi responsabil în relaţia cu 
presa. Ce competenţe crezi că ar trebui să le dezvolţi? Cum? 

• Proiectează o conferinţă de presă în cadrul căreia vei prezenta rezultatele elevilor tăi 
la concursurile şcolare.  

 
 

♣  Jurnal de învăţare  
 
Am învăţat 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Pot să aplic 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Vreau să (mai) ştiu 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
☺ Tema 2. Climatul educaţional al şcolii şi al clasei de elevi : Întrebări, teme de reflecţie, 
exerciţii 

• Lucru pe grupe: Identificaţi situaţii-problemă în şcoală pe următoarele dimensiuni: între 
elevi, între elevi şi profesori, între profesori, între părinţi şi profesori, între profesori şi 
personalul de conducere, între clase. Dezbatere: Cum influenţează situaţiile identificate 
climatul organizaţional? 

• Lucru pe grupe/studiu de caz: Identificaţi (raportat la rolurile manageriale ale cadrului 
didactic) ce nu a funcţionat corespunzător în situaţia dată. Dezbatere: Ce rol managerial vi 
se pare cel mai dificil de performat? 

• Lucru pe grupe:Identificaţi situaţii de risc în şcoală. Dezbatere:Consideraţi că este dificilă 
identificarea situaţiilor de risc? Argumentaţi. 

• Lucru pe grupe: Aplicaţi structura prezentată (etapele situaţiilor de risc) pe situaţia de risc 
identificată în activitatea anterioară. Dezbatere: Consideraţi că identificarea situaţiilor de risc 
este utilă? Argumentaţi. 
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• Lucru pe grupe: 
o Reflectaţi asupra potenţialului pozitiv al conflictului în organizaţia dvs.  
o Reflectaţi asupra diferenţelor dintre abordarea competitivă şi abordarea prin 

cooperare a  conflictelor 
o Daţi exemplu de conflict interpersonal care a escaladat la un conflict intragrup. 
o Daţi exemplu de conflict interpersonal care a escaladat la un conflict intergrup. 
o Daţi un exemplu de conflict care a avut consecinţe pozitive asupra organizaţiei dvs. 
o Daţi un exemplu de conflict care a avut consecinţe negative asupra organizaţiei dvs. 
o Postaţi produsele pe platformă. 

 
♣  Jurnal de învăţare  
 
Am învăţat 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Pot să aplic 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Vreau să (mai) ştiu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 
☺Tema 3. Gestionarea situaţiilor de criză la nivelul organizaţiei şcolare: Întrebări, teme de 
reflecţie, exerciţii  

• Brainstorming:  Cuvinte care vă vin în minte în legătură cu conceptele: ”problemă”, “criză”. 
Dezbatere: De ce credeţi că, de cele mai multe ori, conotaţia termenului „criză” este 
negativă? 

• Lucru pe grupe: Reprezentaţi pe schema dată o situaţie de criză din şcoală. 
• Lucru individual/reflecţie: Apreciaţi strategiile propuse în termeni de: util/inutil, 

inovativ, nepotrivit sistemului românesc. Argumentaţi. 
• Lucru pe grupe:  

• Explicaţi ce relații există între elementele constitutive ale procesului de abordare a 

situației de criză, folosind schema prezentată. 

• Enumeraţi cel puțin 3 condiții necesare pentru a lua o decizie eficientă în cazul unei 

situații de criză. 

• Explicaţi enunțul: O criză poate să fie formativă. 
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• Analizaţi o situație de criză educațională (concretă, cunoscută), evidențiind evoluția 

acestei situații şi elementele conexe. 

• Lucru individual: Notaţi o situaţie conflictuală pe care aţi avut-o la şcoală; 
identificaţi cauzele şi consecinţele. 

o Purtaţi o discuţie pe forum pe acestă temă. 
 

• Lucru în triadă: Pornind de la situaţiile conflictuale notate, identificaţi ce strategii ar 
fi fost utile. Dezbatere: Sunt strategiile identificate diferite de cele pe care le-aţi utilizat deja? 

• Lucru pe grupe:  

• Selectaţi din lista dată 5 strategii de abordare a situațiilor de criză care consideri că 

sunt cele mai eficiente sau ți se potrivesc cel mai bine. Argumentează alegerea 

făcută. 

• Realizaţi un decalog al abordării situațiilor de criză educațională. 

• Explicaţi ce strategii ai utilizat în abordarea unei situații de criză din mediul şcolar cu 

care te-ai confruntat. 

• Construiţi un mesaj pentru colegi în care să susții necesitatea abordării preventive a 

situațiilor de criză educațională. 

• Postaţi produsele pe platformă. 
• Lucru individual:  

• Comentează următoarele enunţuri: 
o Comunicarea este simetrică şi complementară. 
o Comunicarea presupune acomodare şi ajustarea comportamentelor. 

o Negocierea este de formă de comunicare în relațiile interumane. 

• Lucru pe grupe:  
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o Regizaţi un joc de rol în care se încearcă negocierea într-o stare tensională întȃlnită 
în activitatea curentă. Personaje posibile: profesor, director, inspector, părinte, elev. 

o Regizaţi un joc de rol în care se abordează o situație de criză educațională prin 

tehnici de negociere distributivă, respectiv integrativă. 

o Precizaţi importanța pregătirii negocierii şi ce anume presupune aceasta. 

• Lucru individual:  

o Prezintă o tehnică de negociere şi precizează cum şi cȃnd ar putea fi folosită în 

mediul şcolar. 

o Construieşte o poveste ce poate fi folosită în timpul unei ore de consiliere ca punct de 

plecare în abordarea unei situații de criză ce a apărut/ este posibil să apară la nivelul 

colectivului de elevi pe care îl conduci. 

o Povesteşte modul în care abordezi părintele unui copil implicat într-o situație 

tensională/ de criză la nivelul clasei din care face parte. 
 

• Lucru pe grupe:  
• Lucraţi în echipă pentru a construi o strategie în scopul: 
• negocierii pentru planificarea concediilor şi a perioadelor de activitate, într-o şcoală în 

care directorul a făcut deja o planificare, fără aprobarea Consiliului de Administraţie. 
• negocierii pentru acordarea calificativelor anuale pentru cadrele didactice dintr-o şcoală 

în care directorul domină Consiliul de Administraţie 
• Proiectaţi pregătirea unei echipe formată din 2 persoane, cu rolurile: lider şi revizor – 

observator –analist pentru negocierea de la punctul 1. 
• Pregătiţi o echipă formată din 3 persoane cu rolurile: lider, revizor, observator – analist 

pentru negocierea de la punctul 2. 
• Elaboraţi agenda negocierii de la punctul 1. 

o Postaţi produsele pe platformă. 
 

• Lucru individual:  
o Comentaţi următoarele enunţuri: 

• Orice se poate negocia. 
• “În luptă, nu contează neapărat mărimea cîinelui, - ci spiritul de luptă al 

câinelui.” Dwight D. Eisenhower 
• Negocierea este un proces de decizie. 
• „Recurgerea la conflict este adesea folosită în scopul impunerii negocierii”. 
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♣  Jurnal de învăţare  
 
Am învăţat 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Pot să aplic 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Vreau să (mai) ştiu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 
☺ Tema 4. Gestionarea situaţiilor de criză la nivelul clasei  de elevi: Întrebări, teme de 
reflecţie, exerciţii  

• Lucru pe grupe/studiu de caz: Pornind de la situaţiile date, identificaţi cea mai eficientă 
tehnică de negociere. Joc de rol: Aplicaţi tehnica identificată într-o secvenţă de 10 min. 

• Brainstorming: Identificaţi conotaţii ale termenului „disciplină”. 
• Lucru pe grupe:Apreciaţi  următoarele strategii în termeni de: uzual, nou, imposibil de 

folosit. Dezbatere. 
• Lucru pe grupe/studiu de caz: Identificaţi cele mai eficiente strategii de intervenţie pentru 

situaţiile date. 
• Lucru pe grupe: Operaţionalizaţi situaţiile problematice date în termeni de comportament 

(observabil, măsurabil). Ex: X este agresiv. 
• Dezbatere: Consideraţi că este dificil să faceţi trecerea de la „etichetă” la comportament? 
• Lucru pe grupe: Identificaţi comportamente problematice ale elevilor care au funcţia de a 

satisface anumite nevoi (ex: atenţia adultului). Dezbatere: Există comportamente dezirabile 
care pot avea aceeaşi funcţie? Argumentaţi. 

• Ce metode vei utiliza pentru a detensiona o situație „încordată” în timpul unei ore de curs? 

• Precizează cel puțin 5 cauze ale instalării situațiilor tensionale în activitatea şcolară. 

• Explică afirmația: Profesorul-manager, interesat de prevenire, are ca barometru de control: 

climatul de activitate din clasă, disciplina, atenţia. 

• Listează fapte, comportamente, fenomene care conduc la ineficiența intervenției în situații de 

criză educațională. 

• Lucru pe grupe:  
• Proiectaţi medierea în 5 paşi pentru următoarea situaţie: Sunteţi reprezentant al 

Sindicatului cu statut de observator în Consiliul de Administraţie în care se discută oferta 
educaţională pentru anul şcolar următor. Mediaţi alocarea numărului de ore de CDS. 

• Construiţi o strategie pentru medierea unui conflict între 2 colegi care îşi dispută 
responsabilitatea de şef de catedră. 



71 
 

• Lucru pe grupe: Reprezentaţi pe schema dată o situaţie de criză din şcoală. 

• Lucru pe grupe: Realizați o hartă conceptuală care să surprindă elementele unui 

plan de intervenție într-o situație de criză educațională. 

• Lucru individual/reflecţie: Apreciaţi strategiile propuse în termeni de: util/inutil, 
inovativ, nepotrivit sistemului românesc. Argumentaţi. 

• Lucru pe grupe: Realizați o listă cu factori/comportamente care pot cauza o situație 

conflictuală; Dezbatere: Care dintre elementele listate par cel mai uşor/dificil de eliminat din 

mediul şcolar? Argumentați. 

• Lucru pe grupe/în triadă: Cum ai proceda? Găseşte cea mai bună soluție dintre cele date 

pentru a aborda o situație tensională. 

o Postaţi produsele pe platformă.Iniţiaţi o discuţie pe platformă. 

• Lucru pe grupe-studiu de caz: Analiza unor intervenții în situații de criză. Identificarea 

efectelor pozitive/negative ale strategiilor aplicate pentru gestionarea acestor situații. 

Dezbatere: Ce comportamente/ decizii ale cadrului didactic fac ineficientă intervenția într-o 

situație de criză? Argumentați. 
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• Lucru individual: Notaţi o situaţie conflictuală pe care aţi avut-o la şcoală; 
identificaţi cauzele şi consecinţele. 

• Lucru în triadă: Pornind de la situaţiile conflictuale notate, identificaţi ce strategii ar 
fi fost utile. Dezbatere: Sunt strategiile identificate diferite de cele pe care le-aţi utilizat deja? 

• Lucru pe grupe/studiu de caz: Pornind de la situaţiile date, identificaţi cea mai eficientă 
tehnică de negociere. Joc de rol: Aplicaţi tehnica într-o secvenţă de 10 min. 

• Lucru pe grupe: Realizați un poster în care să prezentați o tehnică de negociere ce poate fi 

folosită în mediul şcolar. Precizați condițiile minimale în care aceasta este eficientă.  

 
♣ Jurnal de învăţare 
 
Am învăţat 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Pot să aplic 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Vreau să (mai) ştiu 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
☺ Tema 5. Un climat educaţional centrat pe valori; viziunea şi misiunea şcolii: Întrebări, teme 
de reflecţie, exerciţii  

• Brainstorming: Identificaţi valori relevante pentru şcoală în societatea cunoaşterii 
• Lucru pe grupe:Identificaţi tipuri de şcoli din perspectiva eficienţei educaţionale; găsiţi 

caracteristici ale fiecărui tip; descrieţi exemple concrete în fiecare caz 
• Lucru pe grupe/studiu de caz: Identificaţi bariere ale schimbării climatului şcolar.  
• Dezbatere: Este necesară schimbarea şcolii? 
• Lucru pe grupe:  

o Identificaţi caracteristici ale 
climatului organizaţional al unei şcoli şi stabiliţi o viziune pentru dezvoltarea acelei 
şcoli şi o misiune asumată pentru aceasta 

o Construiţi  unproiect de 
dezvoltare instituţională care să răspundă adecvat unei viziuni şi misiuni asumate a 
şcolii 

o Elaboraţi un program de 
prevenție şi management educațional centrat pe valori şi pe stimularea unui climat 
propice învățării 

o Postaţi produsele pe platformă. 
 

*** 
      Componenta on-line a programului de formare se desfăsoară pe platform de învăţare Moodle a asociaţiei 
IDEE. Prezentăm în continuare ghidul de utilizare a acesteia.                        
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Ghid de utilizare a platformei electronice 
 
Caracteristici generale 
 

MOODLE sau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment – denumeşte o platformă de 
instruire dinamică dezvoltată multimodular sub un mediu orientat obiect. 
Altfel spus, Moodle este un sistem de management al cursurilor (Course Management System – CMS), un 
pachet software creat pentru a ajuta profesorii să realizeze cursuri de calitate online şi să coordoneze 
rezultatele celor ce învaţă/studenţilor. Astfel de sisteme sunt uneori numite Learning Management Systems 
(LMS) (Sisteme de coordonare/management a învăţării), Virtual 

Learning Environments (VLE) (Medii de învăţare virtuală) si Learning Content Management Systems 
(LCMS) (Sisteme de management al conţinutului de învăţare). Utilizatorii au nevoie doar de un browser (e.g., 
IE, Firefox, Safari) pentru a participa la un curs in Moodle. Moodle este un program Open Source, ceea ce 
înseamnă ca oricine este liber să-l downloadeze gratis, să îl folosească, modifice şi chiar să-l distribuie (în 
termenii licenţei generale publice GNU - General Public License). Moodle rulează fără modificări pe platforme 
Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware şi orice alt sistem care suporta PHP, incluzând majoritatea 
furnizorilor de web (cei de găzduiesc paginile web). Informaţia este stocată într-o singură baza de date: 
MySQL si PostgreSQL sunt cele mai bine suportate, dar poate fi folosit şi cu Oracle, Access, Interbase, ODBC 
şi altele. 
 

1. Crearea unui cont 
 
Pentru a putea accesa resursele aflate pe platforma Moodle este necesară crearea unui cont. Contul poate fi 
creat de către utilizator prin apăsarea butonului ”Începe acum deschizând un cont nou pe site-ul nostru” aflat 
sub titlul ”Eşti pentru prima oară aici?” (vezi figura 1). După crearea contului utilizatorul va primi un mail de 
confirmare pe adresa de mail furnizată. După activarea contului (prin accesarea link-ului din interiorul mailului 
de confirmare), el va putea fi accesat prin completarea numelui de utilizator şi a parolei în căsuţele aferente şi 
apăsarea butonului ”Deschide-ţi cont”. 

 

Selectarea limbii 

Crearea unui cont nou Accesarea platformei 

 
Fig. 1Pagina de acces a platformei Moodle 

 
Dacă aţi ales să deschideţi un cont nou veţi fi conduşi către următorul formular (figura 2): 
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Informaţii despre dumneavoastră: 
Toate câmpurile trebuie completate. 
Vă rugăm să completaţi: adresa de e-
mail, numele, prenumele, oraşul şi 
ţara unde vă aflaţi. 

Completaţi cu numele de utilizator şi 
parola dorite 

      Apăsaţi butonul pentru a confirma 

Veţi primi un mail. Pentru a activa 
contul accesaţi link-ul inclus în mail. 

 
Fig. 2Fereastra ce permite crearea unui cont nou 
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Login 
Pentru a putea utiliza platforma Moodle trebuie să accesaţi contul creat (figura 3). După ce aţi completat 
cu datele de acces (nume de utilizator şi parolă) veţi fi conduşi către pagina principală (figura 4).   
 

Completaţi cu datele dumneavoastră 
(nume de utilizator si parola) 

 
Fig. 3Fereastra de accesare a contului creat 

 

 

Login/Logout: 
Dupa accesarea 
contului, numele de 
utilizator apare in 
partea dreapta. 
Apăsând pe acest 
nume puteţi 
modifica datele din 
cont (profilul). Tot 
de aici puteti ieşi din 
cont.  

Căutare cursuri: 
Această opţiune vă permite căutare 
unui curs după nume. 

Cursurile la care sunteţi încris: 
Aici sunt afişate toate cursurile la care 
utilizatorul este înscris. Pentru a accesa 
un curs trebuie sa apasati pe linkul catre 
acel curs. 

 
Fig. 4 Pagina principală a contului dumneavoastră 

Această pagină conţine lista cursurilor la care sunteţi înscris, buton de vizualizare a tuturor cursurilor existente 
şi un calendar.
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2. Cerere de creare a unui curs 

 
Puteţi cere să fie creat un curs nou (vezi figurile 5 şi 6). Crearea unui curs nou pe platforma Moodle înseamnă 
adăugarea lui în lista de cursuri deja existente cu numele complet, devenind astfel accesibil atât de către 
instructori cât şi de către cursanţi. Acest lucru se face de către administratorul platformei Moodle prin validarea 
cererii de creare a cursului. După crearea cursului, dumneavoastră ca instructor trebuie să schimbaţi 
proprietăţile caracteristice (setările/configurările) cursului nou creat. 
 

 

După apăsarea butonului veţi fi conduşi 
către un formular care conţine 
principalele aspecte care definesc cursul. 

 
Fig. 5Lista de cursuri şi butonul pentru cererea de creare a unui curs nou („Request a course”) 
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Numele complet al cursului: 
Utilizatorul va trece aici numele 
complet al cursului asa cum apare 
şi in curricula. Cursul va putea fi 
găsit prin introducerea numelui 
complet în căsuţa de căutare. 

Numele scurt al cursului 
Numele scurt poate fi un acronim 
sau chiar prescurtarea numelui 
complet. 

Rezumat: 
Un scurt rezumat al conţinutului 
cursului. 

Cheie de înscriere: 
Pentru a putea avea un control 
asupra celor care participă la curs 
se poate introduce o parolă. 

Informaţii suplimentare: 
Alte informaţii care ar putea să îl 
ajute pe administrator în 
evaluarea si validarea cursului 
propus. 

 
Fig. 6Formularul care trebuie completat atunci când se doreşte crearea unui curs nou 

 
 
După ce aţi completat formularul de mai sus apăsaţi butonul ”Save changes” din josul paginii şi cererea 
dumneavoastră va fi transmisă administratorului Moodle. După ce cursul va fi validat de către acesta, îl veţi 
putea vedea în lista de cursuri şi îl veţi putea modifica în funcţie de dorinţele dumneavoastră. 
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3. Setări ale cursului 

Puteţi vedea acum cursul în lista dumneavoastră de cursuri. Iniţial va apărea scris cu gri, fiind invizibil pentru 
ceilalţi utilizatori. Primul lucru pe care dumneavoastră ca instructor trebuie să-l faceţi pentru ca cursul să 
devină vizibil tuturor utilizatorilor este să configuraţi caracteristicile acestuia. Pentru a seta opţiunile legate de 
curs accesaţi ”Configurări” din meniul ”Administrare”, aflat în partea dreaptă a paginii principale după 
accesarea cursului. 

 
Fig. 7Meniul „Administrare” ce vă permite modificarea şi gestionarea resurselor din cadrul cursului 

 
După accesarea link-ului „Configurări” veţi fi conduşi către următorul formular: 

Numele complet al cursului 

Numele scurt al cursului 

Rezumat: 
Un scurt rezumat al cursului. 
Acest rezumat va apărea mai 
tarziu în lista de cursuri. 

Formatul cursului: 
Există mai multe formate 
disponibile. Acestea vor fi 
prezentate pe larg mai târziu. 

Data de începere a cursului 

Numar de săptămâni sau lecţii: 
De exemplu, 14 săptămâni pe 
semestru. 

 
Fig. 8Fereastra „Configurări curs” în care puteţi modifica datele importante ale cursului 
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Accesul oaspeţilor: 
Este permis sau nu accesul 
vizitatorilor. 

Termen de înscriere la curs: 
Aici se poate specifica o perioadă 
de timp în care se pot efectua 
înscrieri la curs.  

Accesibilitate: 
În momentul în care este creat 
cursul, el este invizibil 
cursanţilor. De aici poate fi făcut 
vizibil. 
Cheie de acces: 
Pentru a restricţiona accesul la 
curs se poate preciza o cheie de 
înscriere. 

 
Fig. 9Fereastra „Configurări curs” - continuare 

 
 

 
Fig. 10După ce aţi completat toate câmpurile necesare trebuie să apăsaţi întotdeauna butonul „Salvează 

schimbările” pentru ca modificările făcute să fie vizibile 
 

Apăsaţi butonul „Salvează schimbările” pentru a salva noile setări ale cursului dumneavoastră.  
 

4. Tipuri de formate de curs 
 
În funcţie de specificul cursului poate fi selectat un anumit format. În zona centrală a ferestrei se pot 

vedea, în funcţie de format, resursele cursului grupate pe săptămâni sau pe sesiuni. Blocuri care permit 
accesul la diversele funcţii ale platformei se află in părţile laterale ale paginii. Acestea pot fi modificate sau 
îndepărtate. 

 
a) Format tip lecţie (figura 11) – Cursul este organizat în lecţii. O lecţie („topic”) nu este 

restricţionată nici unei limite de timp. Numărul de lecţii poate fi specificat în setările cursului 
şi poate fi modificat oricând. 
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Fig. 11Formatul de tip lecţie 
 

b) Format săptămânal (figura 12) – Cursul este organizat săptămână de săptămână, cu date 
clare de început şi sfârşit. Fiecare săptămână este listată într-o căsuţă separată şi poate fi 
modificată sau îmbunătăţită cu diferite materiale, texte şi activităţi.  

 

 
 

Fig. 12Formatul săptămânal 
c) Format social (figura 13) – acest format este orientat pe un forum principal, forumul Social, 

care apare listat pe pagina principală. 
 

 
 

Fig. 13Formatul social 
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5. Interfaţa Moodle  

 
În partea centrală a ecranului se află listate lecţii (topics) sau sesiuni, în timp ce funcţiile utilizate pentru 
administrarea cursului şi comunicare se află în părţile laterale ale paginii principale a cursului (vezi figura 14). 
 
 

 

Activarea editării: 
Acest mod poate fi acesat doar de 
către instructorul care a creat 
acest curs. Permite aducerea la zi 
şi organizarea cursului.  

Numele complet al cursului 

Lista cu participan�ii la curs  
curs
Activităţi: 
Lista cu toate tipurile de activităţi disponibile 
în cadrul cursului.  

Login/Logout 

Switch role to...: 
Cursul apare diferit cursantilor 
şi instructorilor. Această 
opţiune îi permite instructorului 
să vadă cursul aşa cum îl vede 
un cursant. 

Ultimele ştiri: 
Aici apar ultimele mesaje postate 
pe forum-ul de discuţii.Este 
inclusă o legătură care permite 
postarea de subiecte noi. 

Activităţi recente: 
Aici vor apărea listate 
modificările apărute de la ultima 
accesare a site-ului. 

Activităţi pe săptămâni/lecţii: 
Cursul pe săptămâni/subiectele cursului, dar şi texte, 
materiale şi teme. În funcţie de formatul cursului 
acestea vor fi grupate pe lecţii, săptămâni sau mesaje 
pe forum. 

Upcoming events: 
Atenţionări cu privire la 
evenimente legate de curs care 
sunt programate în perioada 
următoare. 

Configurări: 
De aici pot fi modificate setări 
generale: numele cursului, 
rezumat, parolă, format etc. 

Assign roles: 
De aici pot fi numiţi alţi 
instructori şi pot fi înscrişi 
cursanţi. 

Fişiere: 
Permite încărcarea de fişiere şi 
accesul la directorul care conţine 
fişierele. 

 
Fig. 14Pagina principală a unui curs 
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6. Aducerea la zi şi adaptarea unui curs 

 
După activarea modului editare temele, conţinutul cursului, activităţile etc. pot fi modificate. Opţiuni şi simboluri 
suplimentare devin vizibile, se pot încărca materiale, pot fi introduse titluri etc. Blocurile pot fi de asemenea 
modificate, mutate sau şterse atunci când instructorul a activat acest mod. 

 

Organizare blocuri: 
Aceste simboluri permit mutarea, ştergerea 
sau ascunderea unui bloc. 

Activare/inactivare editare: 
În modul editare instructorul poate aduce 
modificări cursului. 

Organizare teme: 
Subliniază, ascunde sau mută o temă sau 
o sesiune. 

Activare bloc adiţional: 
Într-un curs nou sunt doar câteva blocuri 
activate. De aici se pot adăuga blocuri 
suplimetare. 

Add a resource: 
O listă cu resursele care pot fi adăugate 
unei teme/sesiuni. 

Add an activity: 
Se poate adăuga o activitate care poate 
avea ca scop testarea, evaluarea, 
încurajarea comunicării şi a muncii în 
echipă între participanţi.  

 
Fig. 15 Pagina principală a cursului după ce a fost activată editarea  
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Grupuri: 
Afişează vizibilitatea grupurilor 
existente 

Vizibil/invizibil: 
Diversele activităţi, materiale 
etc. pot fi vizibile sau nu pentru 
participanţii la curs.  

Şterge: 
Materialele, activităţile sau 
blocurile sunt şterse permanent. 

Modificare: 
Deschide un editor text care 
permite introducerea de 
informaţii suplimentare despre o 
activitate sau un material. 

Mutare: 
Schimbă ordinea activităţilor, 
materialelor, blocurilor etc. 

Mutare spre dreapta 

 
Fig. 16Explicarea simbolurilor folosite în editare 
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Adăugarea unei resurse 
 

Moodle permite încărcarea de resurse în curs, crearea unei legături către un fişier sau către o pagină web 
externă, introducerea unei etichete care să conţină instrucţiuni şi informaţii suplimentare referitoare la o 
secţiune a cursului. Pentru a încărca şi organiza resurse şi pentru a crea şi edita o pagină text poate fi folosit 
editorul text. 
 

 

Add a resource: 
Cu ajutorul meniului drop-down 
care listează diverse tipuri de 
resurse, se pot adăuga resurse pe 
subiecte sau săptămâni. 

Insert a label: 
Se va deschide o căsuţă unde pot fi 
introduse instrucţiuni scurte, 
informaţii sau un scurt comentariu 
pentru a structura o secţiune a 
cursului.  

Compose a text page: 
Se pot adăuga resurse sub formă de 
text neformatat. Opţiune utilizată 
mai ales pentru a scrie direct sau 
pentru a adăuga texte.  

Compose a web page: 
Se poate adăuga un text folosind un 
editor care are prevăzute o 
multitudine de opţiuni de formatare. 
Se pot aplica şi HTML şi 
Javascript. 

Link to a file or web site: 
Se poate crea o legătură către un 
fişier care a fost încărcat pe server 
sau către o pagină web externă. 
Paginile web vor fi deschise în 
fereastra browser-ului, fişierele 
multimedia vor fi redate de un 
program care trebuie să fie deja 
instalat pe calculatorul 
utilizatorului.  

Display a directory: 
Afişează conţinutul unui director  în 
fişierele cursului permiţând accesul 
la orice fişier aflat în acel director. 

Add an IMS Content Package: 
Opţiunea îi permite utilizatorului să 
importe resurse care se 
conformează standardului IMS.  

Fig. 17Meniul drop-down „Add a resource…” 
 
7. Adăugarea unei activităţi 

 
Moodle permite, pe lângă administrarea resurselor digitale, comunicare şi interactivitate, muncă cooperativă 
pe texte, evaluarea contribuţiilor şi răspunsurilor.   
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Chat: 
Permite comunicarea în timp real şi conţine opţiuni pentru 
administrarea şi repetarea chat-urilor. 

Database: 
Posibilitatea de a crea o arhivă proprie. 

Formular evaluare: 
Crearea şi evaluarea de chestionare.  

Forum: 
Susţine comunicarea online şi poate fi structurat în diverse 
moduri (forum de mesaje, forum centrat pe diverse subiecte, 
form de tipul întrebare –răspuns etc.). Poate fi folosit de 
asmenea pe post de mailing list.  

Glossary: 
Permite crearea şi menţinerea unei liste cu definiţii. Poate fi 
colaborativ – generat de participanţi, sau poate constitui o 
bază comună de cunoştinţe. 

Sondaj: 
Permite crearea şi evaluarea de sondaje şi evaluări. Acestea 
pot fi anonime sau pot conţine numele respondentului. 
Datele obţinute pot fi exportate într-un fişier cu format CSV 
după care pot fi evaluate statistic folosind un program de 
analiză statistică potrivit. 

Teme de casă: 
Teme tipice: încărcarea de eseuri, fişiere, experimente, 
proiecte sau rapoarte. Pot consta în încărcarea unui fişier sau 
pot fi editate direct online. Este posibilă evaluarea lor. 

Test: 
Teste online. Pot conţine diverse tipuri de întrebări.  Există 
de asemenea diverse modalităţi de analiză şi evaluare a 
rezultatelor. 

Wiki: 
Această opţiune poate fi folosită mai ales pentru compilarea 
şi editarea de texte colective. Încurajează munca 
colaborativă. 

Fig.1
8Meniul drop‐down „Add an activity…” 
 

8. Setarea şi editarea unui Forum 
Forum-urile pot fi adaptate cerinţelor specifice cursului. Astfel instructorul poate specifica dacă toţi cursanţii vor 
primi toate mesajele prin mail şi cum pot fi aceştia activi pe forum. Forumul poate avea deci fie caracterul unui 
avizier, fie cel al unui forum cu moderator, fie forum deschis. 
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Nume forum 

Tip forum: 
Specificaţi dacă cursanţii pot doar să citească 
sau dacă pot şi să răspundă şi să scrie pe forum. 
Astfel se va defini fie un forum asemănător unui 
avizier, fie un forum cu moderator sau un forum 
deschis. 

Introducere forum: 
O scurtă prezentare.  

În funcţie de opţiunea pe care o faceţi aici este 
posibil ca toţi cursanţii să primească tot ce se 
postează pe forum. 

În funcţie de această opţiune postările necitite 
vor fi marcate sau nu. 

Aici se specifică dimensiunea maximă a unui 
ataşament. 

Specificaţi dacă şi cum sunt evaluate 
contribuţiile pe forum.  

 
 

 

Specificaţi dacă forum-ul va fi diferit în funcţie 
de grupuri. În cazul în care se selectează „No 
groups” nu vor exista subiecte colective, dacă se 
selectează „visible” pot exista subiecte 
alternative iar dacă se selectează „separate” 
subiectele sunt restricţionate la anumite grupuri. 

După ce aţi efectuat modificările dorite apăsaţi 
unul din cele două butoane. 

 
Fig. 19Fereastra formular ce trebuie completată pentru crearea unui forum 

După crearea forumului, acesta va deveni vizibil în dreptul lecţiei unde a fost creat şi poate fi recunoscut după 
simbolul din figura următoare. 

 

 
 

Puteți recunoaşte un 
forum după acest simbol. 

Adăugați un subiect nou. 

În cadrul forumului creat, atât instructorul cât şi cursanții pot 
adăuga un subiect nou de discuție sub forma unui mesaj. 
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Subiectul contribuției.

Aici se introduce mesajul. 

Există posibilitatea de a 
ataşa un fişier.  

După completarea mesajului se apasă butonul 
“Post to forum” pentru ca mesajul să fie postat pe 
forum. 


