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Plan de mlsuri privind comportamentul civic al elevilor gi
integrarea lor

l.Dezvoltarea unui plan comportamental la nivelul clasei

3. Comportamentul adecvat trebuie incurajat gi uneori invilat. [n cazul in care mediul familial al
elevului nu il ajuE pe acesta sd-gi dezvolte un comportament adecvat, atunci trebuie sI i se faci
foarte clar cunoscut ceea ce se a$teaptA de la el in mediul gcolar. Schema de mai jos propune un
plan de dezvoltare al unui comportament pozitiv la nivelul clasei.

2.Plan de dezvoltare al unui comportament pozitiv

Faza de stabilire

Aceast6 fazd este crucial[ in dezvoltarea dinamicii clasei de elevi. Profesorul si clarifice aspecte ca:
A organizarea clasei (pe grupuri/ pe perechi/ pe r6nduri);
& cum / dacd se va realiza deplasarea./ mutarea elevilor in anumite situalii/ la anumite ore/ in

cazul anumitor sarcini in clasi;
3 cum sd procedeze pentru a solicita asistenla profesorului;
I chestiuni legate de temele de cas6, luarea notilelor, modul de evaluare etc.
3 Pentru ca unui set negociat de drepturi-responsabilitdli-reguli sd se transforme intr-un

instrument eficient de management al comportamentului trebuie sd respecte cel pulin 2
principii:

I sd reflecte valorile qi obiectivele politicii generale a gcolii cu privire la comportamenU
f sd fie aplicat consistent de intreg personalul qcolii.



Faza de consolidare

& in aceast[ faz[ rutinele qi regulile devin norme prin utilizarea sistematics.Odatd stabilite
regulile trebuie depus efort pentru consolidarea lor.

k Stabilirea regulilor nu este suficient[; nici mdcar afigarea lor. Profesorul trebuie mereu s[ se

adreseze unor comportamente inadecvate ca: intdrzierea la or5, gildgia in clasd, refuzul de a
realiza sarcina date, limbaj inadecvat, pAni cdnd se creeazi niqte,,norme" de comportament in
activitatea la clasd.

* Comunicarea regulilor nu trebuie sd ia forma unui instrument prin care profesorul igi exerciti
controlul asupra clasei, ci trebuie considerate un mijloc pentru a atinge un scop: cooperarea
profesor-elev intr-o comunitate de inv[lare. Astfel, regulamentul stabilit face posibile predarea,
invdtarea gi managementul efi cient.

Faza de coeziune

& in aceastd etapd managementul comportamentului are loc in cadrul dinamicii deja formate a
relaliei profesor-elev. DacI am reugit sd stabilim o relalie de lucru pozitivi cu elevii ne bazam
mai pulin pe reguli gi rutine, acum elevii fiind mai congtienli de comportamentul lor gi de
carinlele cu privire la invdJare. Dirigintele/profesorul se poate folosi de orele de dirigenlie
pentru a discuta nevoile qi preocupdrile individuale/de grup.

Stabilirea nivelului de bazl al com portamentului

I frecvenja,
* locut,
* timpul,
tr situa{ia sociali,
D evenimente declangatoare,
3 descrierea comportamentului problemS.
B duratacomportamentului problemd,
I severitatea comportamentului,
B consecinJele pentru elev,
* consecinlele pentru ceilalli.

3. Construirea unui plan comportamental

Planul
&
s
B

comportamental trebuie sI contind:
informalii despre natura difi cultalilor comportamentale ale elevului;
obiective de atins intr-un anumit interval de timp gi pagi spre atingerea [or;
ac(iuni pentru atingerea obiectivelor (prescriptii comportamentale, personal implicat qi suportul
oferit de ace$tia, programe specifice/activitdliimateriale/ echipament);
ajutorul solicitat pdrinlilor 9i modul de implicare al acestora;

orice modalitate de implicare directd a elevului (ex. autoevaluare);
dacd se fumizeaz[ prescriplii legate de cerinJe speciale;
modul de monitorizare qi evaluare;
termene gi modalitdli de verificare/ evizuire a planului.
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Este important ca perinlii elevului/elevilor pentru care se propun planuri comportamentale si lle
consultali 9i sd cunoascd planul de modificare a mediului gi modul in care acesta afecteaza programul
elevului.

4.Realizarea unui plan comportamental

1. Listarea comportamentelor
I Listarea comportamentelor dezirabile/indezirabile ajut[ la stabilirea unui cadru de referinld

pentru definirea gi abordarea acestor comportamente. Aceste comportamente pot fi ulterior

^ divizate dupl situaliile in care se manifestd: in clasi, pe coridor, in curtea gcolii.
In general problemele se grupeazd in urmdtoarele categorii:

I relajii cu profesorii;
k retalii cu alli elevi;
X aspecte legate de sine: siguranla personali, probleme de morald, obignuinJe, controlul gi

exprimarea emoliilor.
2. Selectarea comportamentului asupra ciruia se va concentra interventia

3 Nu se recomandd sd aborddm mai mult de un comportament o datd, pentru reuSita
intervenliei !

I Se alege unul dintre comportamentele indezirabile care are punctaj maxim ca frecvenli 9i se

urmdreqte timp de I slptimdni elevul pentru a inregistra aqa-numitul ,,nivel de bazd", adicd
situalia de la care pleclm gi cu care vom compara rezultatele intervenliei.

Aplicorea modelului MODELULUI ABC
X, Acest model este utilizat pentru a inlelege care sunt factorii ce influen(eazi comportamentul

elevului gi cum putem interveni pentru a modifica comportamentele nedorite.

A - antecedente

Evenimentele antecedente sunt foarte importante pentru a evidenlia contextul care faciliteazd aparilia
unui comportament sau a altuia la copil. Antecedentele se pot clasifica in:

X reguli;
I expectanle;
t contextul frzic (organizarea clasei).

B - comportament (behaviour)

X Comportamentul este ceea ce face copilul. PIrinlii qi profesorii fac adesea remarce de genul:
"E leneg" sau .,Are o atitudine nepisitoare" gi au convingerea cI descriu corect $i exact
problema. Comportamentul, insa, este ceva obsen abil, mdsurabil Si bineinleles, poate fi
schimbat. Comportamentul !u este ceva ce copilul nuface (ex. ,,Nu-gi face tema!" nu este un
comportament). ,,Se joaci cu creionul" c6nd ar trebui sI-gi faci tema ar putea fi
comportamentul pe cire am dori s[-l diminuim.
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C consecin{e

f Consecinlele care apar ca unnare a comportamentelor sunt de o importanli critici. Oamenii fac
anumite lucruri deoarece acliunile lor sunt urmate de anumite consecinle (ex. atenlia celorlalli,
laudi, alte beneficii). Un comportament nu este continuat dacd efectele realizdrii lui sunt
negative (ex. daci egti pedepsit, daci nu te bagd nimeni in seamd, dace esti criticat etc.).
Consecinlele pot astfel fi clasificate in: variante de recompense Si de consecinle.

I in concluzie, modificarea comportamentului se poate face in 2 moduri:
I schimbdnd situaJia care il favorizeazd (antecedentele);
I schimbAnd consecinlele/efectele pe care le are gi care il men{in.

Obiective generale
I . - formarea sistemului atitudinal de favorizeaza proiectia personalitatii ;

2. optimizarea capacitatilor de relationare cu colegii si profesorii ;

3. - educarea spiritului de echipa, de cooperare ;

4. - descarcarea tensiunilor agresivitatii ;

Concluzii:
3 Comportamentul este strAns legat de contextul in care apare. Ca urmare, considerarea tuturor

aspectelor contextuale este esentiale pentru rezolvarea problemelor legate de comportamente
neadecvate.

I Un comportament inadecvat manifestat la nivel de gmp de elevi reprezinti un aspect mult mai
grav decdt un comportament inadecvat manifestat la nivel individual. Comportamentul
inadecvat trebuie abordat cu fiecare individ in cauzi.

I Comportamentul inadecvat al elevilor nu este de natura exfaordinara. Din cdnd in cdnd, fiecare
dintre noi se comporte inadecvat, 9i acest lucru ne poate ajuta sI inlelegem comportamentul
inadecvat al elevului din perspectiva elevului. inlelegerea perspectivei elevului este

fundamentali pentru a detemlina o schimbare comportamental5.
f De multe ori, anumite tipare de comportament sunt reaclii /r[spunsuri invilatei insuqite din

anumite situalii concrete. De exemplu, dacd un copilmic doreqte ca pdrinlii si-i dea ciocolat5,
dar acegtia refuzd, atunci copilul incepe sd tipe gi s[ se agite nervos. Daci Jipetele gi agitalia
nervoasd ii aduc ciocolata, atunci copilul invala foarte repede cd aceste manifestiri il duc la
rezultatul dorit. Un elev de l5 ani deline numeroase astfel de rispunsuri ingugite din anumite
situatii. Ca urmare, pentru acei elevi cu cerinle comportamentale semnificative, progresul gi

schimbarea se produc lent. Ceea ce s-a inv5{at in l5 ani este foarte greu de schimbat in cateva
luni. Dar,,inv[!ul are gi dezvdJ", iar acest lucru nu trebuie uitat de cei care simt ci orice
incercare de a determina un oomportament pozitiv pare a fi frrd speranld.

I In s{hrgit, fiecare elev este unic, cu personalitate proprie qi tipar de comportament
individualizat, iar comportamentul acestuia nu poate fi controlat. Ceea ce putem face este si
determinim contextul gi limitele care promoveazi un comportament pozitiv qi reduc
comportamentul inadecvat.
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