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Factori sociali și de personalitate implicați în comportamentul disruptiv și 

indisciplinar al adolescenților 
 

Crișan Ana-Maria, profesor consilier CJRAE/Grădinița Albă ca Zăpada 

 

Rezumat 

 

Studiul prezent explorează o serie de factori sociali și de personalitate care pot avea valoare 

predictivă și/sau explicativă asupra unor comportamente indisciplinare și de risc ale adolescenților 

dintr-un liceu tehnic din Cluj-Napoca. Cercetarea aplicativă se bazează pe date obținute în activitatea 

de asistență psihopedagogică, dar urmărește și evidențierea utilității (aplicabilității) unor instrumente 

în consilierea școlară: pentru măsurarea stimei de sine am utilizat Scala Toulluse (ETES), cu cinci 

dimensiuni (sinele fizic, sinele emoțional, sinele școlar, sinele prospectiv și sinele social) și un indice 

global, ostilitatea a fost măsurată cu Inventarul de ostilitate Buss-Durkee, urmărind șapte scale 

(suspiciune, resentiment, atentat, ostilitate indirectă, ostilitate verbală, negativism, iritabilitate) 

organizate pe două componente: atitudinală și motorie. Statusul sociometric a fost evaluat pe baza 

alegerilor generale exprimate de elevi. Variabilele implicate în analiză sunt comportamentul 

perturbator, stima de sine, ostilitatea și statusul sociometric. Gradul de indisciplină are efect predictor 

asupra formării și menținerii anumitor statusuri în clasă, dar și asupra constituirii grupurilor de 

influență. Comportamentul perturbator este confirmat în toate situațiile în care se înregistrează valori 

scăzute ale stimei de sine, dar semnificația statistică este demonstrată numai în cazul autoevaluării 

sinelui școlar. Valorile ridicate înregistrate la toate dimensiunile ostilității au sugerat studierea 

relației cu autoaprecierea stimei de sine. Rezultatele indică un număr redus de corelații semnificative, 

cu accentuarea implicării laturii emoționale. Suspiciunea și ostilitatea indirectă sunt relaționate 

statistic cu competențele emoționale, rezultatele indicând o prezență mai redusă a comportamentelor 

perturbatoare în aceste cazuri. Rezultatele prezintă o serie de limite care ar putea fi clarificate în 

cercetări mai elaborate. 

Cuvinte cheie: comportament perturbator, stima de sine, ostilitate, status sociometric, 

adolescenți 

 

Introducere 

O problemă în creștere cu care se confruntă sistemele școlare o reprezintă comportamentul 

perturbator în clasă (indisciplina). Acesta cauzează prejudicii la mai multe niveluri. La nivel 

individual este afectată învățarea, se reduce șansa de-a absolvi studiile și de-a accesa învățământul 

superior (Finn, Fish, Scott, 2008)
1
. Comportamentul perturbator devine o povară pentru clasă atunci 

când, atât instruirea, cât și funcționarea normală a clasei sunt întrerupte. Distragerea atenției 

profesorilor conduce la consumarea timpului academic. Date colectate în ultimii ani arată că până la 

40% dintre profesori sunt nevoiți să consume între 2 și 4 ore pe săptămână pentru abordarea 

problemelor de comportament negativ, în loc să realizeze sarcini specifice unui mediu de învățare 

pozitiv. La nivel organizațional, nevoia de reducere a impactului comportamentelor disuprive a 

generat regulamente și programe cu diferite grade de eficiență. 

                                                           
1
 Finn, J., Fish, R., Scott, L., (2008). Educational Sequelae of High School Misbehavior. Journal of Educational 

Research, 101,259 
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Comportamentul perturbator în clasă este definit în termeni de întârziere la ore, fuga de la ore, 

părăsirea locului în timpul activității, intervenție vocală fără permisiune, refuzul de-a efectua 

sarcinile, neefectuarea temelor și copiatul. Aceste forme de exprimare sunt relaționate în mod direct 

cu abandonul școlar și performanțele academice scăzute (Cooperkline, 2009).
2
 

Studiul prezent pornește de la observația empirică realizată pe parcursul desfășurării 

activității ca profesor consilier la un liceu tehnologic din Cluj-Napoca, unde datele din documentele 

școlare indică prezența numeroasă a comportamentelor perturbatoare în rândul elevilor și agresivitate 

moderată, în mod frecvent de tipul interacțiunilor verbale atât în relațiile orizontale (elev-elev), cât și 

verticale (elev-profesor). Considerăm important să identificăm factorii sociali și de personalitate cu 

valoare predictivă și explicativă asupra comportamentelor indisciplinare și de risc ale adolescenților 

cu scopul de a înlesni implementarea măsurilor de prevenție sau de reducere a acestora, în primul 

rând de particularizare a posibilelor demersuri de intervenție pe care le propune literatura de 

specialitate. 

Am dezvoltat această lucrare sub aspect interdisciplinar, reunind preocupări legate de 

educație, cât și de psihologie și având un caracter metodologic, întrucât ne-am propus să evidențiem 

utilitatea unor instrumente din cabinetul de asistență psihopedagogică. 

Obiective și ipoteze ale cercetării 

Grupul de elevi asupra căruia ne-am concentrat investigația a prezentat pe parcursul 

școlarizării liceale o escaladare a comportamentului indisciplinat, fiind afectată atât funcționalitatea 

relațiilor orizontale și verticale, cât și performanța academică. Intervențiile psihopedagogice 

conjugate se pot constitui în repere pentru prevenirea și reducerea comportamentului disuptiv. 

Studiul de față se constituie într-o cercetare exploratorie care își propune să arate că elementele 

favorabile dezvoltării comportamentelor școlare indezirabile pot fi identificate precoce, acest fapt 

contribuind la adecvarea programelor de intervenție.  

Obiectiv general: Explorarea rolului factorilor sociali și de personalitate în manifestarea 

comportamentelor disruptive și indisciplinare la adolescenți. 

Obiectiv metodologic: testarea eficienței unor instrumente pentru predicția problemelor 

comportamentale în liceele tehnice – pentru cabinetele de asistență psihopedagogică. 

Obiective specifice: 

 Explorarea relației dintre diferitele dimensiuni ale stimei de sine și comportamentul 

disruptiv/indisciplinat; 

 Studierea componentelor atitudinală și motorie ale ostilității în relație cu stima de sine la elevii cu 

comportament disruptiv/indisciplinat; 

 Explorarea structurii sociometrice a grupului studiat în relație cu variabilele de personalitate 

(stima de sine, ostilitate) și comportamentul disruptiv/indisciplinat; 

 Identificarea particularităților de gen în exprimarea dimensiunilor stimei de sine, ostilității și 

comportamentului indisciplinat 

Ipoteze: 

 Manifestarea unui comportament disruptiv se asociază negativ atât cu stima de sine ca valoare 

globală, cât și cu dimensiunile particulare ale acesteia: sinele fizic, sinele școlar, sinele 

emoțional, sinele social și sinele prospectiv; 

 Ostilitatea (prin dimensiunile sale: resentiment, suspiciune, negativism, ostilitate indirectă, 

iritabilitate, atac, ostilitate verbală) corelează direct cu exprimarea comportamentului perturbator; 

                                                           
2
 Cooperkline, J., (2009). School absenteeism, disruptive classroom behavior, and disruptive family processes in a 

sample of court-involved youth, Thesis 
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 Cu cât sunt mai scăzute autoaprecierile stimei de sine, cresc șansele ca nivelurile ostilității pe 

diferite dimensiuni să fie mai crescute; 

 Între imaginea de sine a adolescenţilor şi relaţiile lor interpersonale există o relaţie reciprocă 

 Statusul sociometric se asociază pozitiv cu comportamentul disruptiv și explică în parte 

conceptul de popularitate; 

 Nivelurile critice ale ostilității corelează pozitiv cu scoruri sociometrice mari;  

Metoda: 

Pentru a răspunde obiectivului metodologic, de evaluare a eficienței unor instrumente din 

cabinetul de asistență psihopedagogică în proiectarea intervențiilor în situația prezenței 

comportamentelor indezirabile la adolescenți, cercetarea aplicativă prezentă își propune explorarea 

complexității relațiilor dintre diferite variabile implicate în analiză. Principalul interes de 

cercetare îl prezintă explorarea relației dintre stima de sine, statusul sociometric și ostilitatea asupra 

comportamentului disruptiv al adolescenților dintr-un liceu tehnic din Cluj-Napoca.  

Participanți:  

Pentru acest studiu au fost selectați 21 elevi din clasa a XII-a, 9 fete și 12 băieți, cu vârste 

cuprinse între 18-19 ani, de la Grupul Școlar de Protecția Mediului, Cluj-Napoca, pe baza 

particularităților comportamentale prezentate la nivel de grup. Clasa din care fac parte elevii prezintă 

notorietate la nivelul școlii în ceea ce privește problemele de comportament atât asupra relațiilor 

elev-elev, cât și în privința relațiilor elevi-profesori. 

Variabile și instrumente de măsurare:  

În conformitate cu obiectivele propuse și cu ipoteza formulată am utilizat următorul 

instrumentar psihologic:  

Variabile Instrumente  

Comportament 

disruptiv/indiscipli

nat 

Grilă de evaluare a 

comportamentului pe baza 

raportării profesorilor 

Absențe 

Nota scăzută la purtare 

Număr de prezența la Comisia de disciplină 

Status sociometric Testul sociometric (Iacob 

Moreno, 1953) 

Preferințe și respingeri 

Stima de sine ETES - Chestionarul stimei 

de sine (Scala Toulouse, 

1991) 

Sinele emoțional 

Sinele social 

Sinele fizic 

Sinele școlar 

Sinele prospectiv 

Ostilitatea Inventarul de ostilitate  

(IO – Bus, Durkee, 1957, 

revizit 2010) 

Componenta 

atitudinală 

Resentimentul 

Suspiciunea 

Componenta 

motorie 

Negativismul 

Iritabilitatea 

Atacul/atentatul 

Ostilitatea verbal 

Ostilitatea indirectă 

 

Procedură: 

Cele trei instrumente, Testul sociometric, Inventarul de ostilitate (IO), Scala Toulouse – a 

stimei de sine (E.T.E.S.), au fost aplicate unui număr de 21 elevi din clasa a XII-a, cu vârste 
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cuprinse între 18-19 ani, fete și băieți, provenind atât din mediul urban cât și din cel rural. Testarea s-

a realizat fără limită de timp, la orele de consiliere și orientare, instrumentele fiind aplicate separat.  

Au fost asigurate condițiile optime de lucru: repartizarea elevilor în bănci s-a făcut astfel încât 

să se asigure fiecăruia dintre ei posibilitatea de a lucra independent, neinfluenţat sau neurmărit de 

ceilalţi (unul în bancă); prin câteva cuvinte adresate elevilor s-a solicitat acestora seriozitatea în lucru 

şi sinceritatea; clasa a fost informată că răspunsurile individuale vor rămâne confidențiale; s-a făcut 

apel la obiectivitate şi tratarea cu maximă seriozitate a cerințelor. Atmosfera din clasă a fost relaxată, 

elevii au avut condiții pentru exprimare liberă și deschisă. 

Într-un demers complementar, au fost studiate documentele școlare: catalogul și registrul de 

procese verbale al Comisiei de Disciplină din școală. 

La nivelul managementului educațional al școlii s-a stabilit ca fiecărui elev să-i fie 

monitorizat comportamentul de către toate cadrele didactice care predau la clasa respectivă. A fost 

concepută o grilă de observare bazată pe regulamentul școlar, atașată catalogului, astfel încât fiecare 

profesor să poată consemna prezența și/sau intensitatea unui comportament incongruent cu statusul 

de elev. Grila, împreună cu alte tipuri de raportări și cu situația absenteismului sunt utilizate de 

profesorii diriginți pentru a acorda note la purtare. 

În acord cu teoriile explicative ale transmiterii atitudinilor ostile, am aplicat scala de ostilitate 

și cadrelor didactice sub protecția confidențialității numelor, rezultatele fiind analizate statistic și 

discutate individual cu fiecare cadru didactic în parte. 

Rezultate 

Comportament disruptiv/indisciplinat 

După consultarea cataloagelor școlare din cei patru ani de liceu, tabelul cu abaterile de la 

Regulamentul Școlar, caietul dirigintelui, registrul de procese-verbale al serviciului pe școală, 

registrul de procese-verbale al Comisiei de Disciplină am constatat manifestarea constantă a 

comportamentelor școlare agresive la aceiași elevi pe tot parcursul traseului liceal. Concret, ne 

referim la absenteism (47,6%), note la purtare scăzute pentru absențe sau alte motive (diverse 

incivilități) (52,4%), consemnarea frecventă în registrul de procese-verbale al serviciului pe școală 

mai ales pentru fumat în interiorul sau curtea instituției, prezența la Comisia de Disciplină (42,9%). 

Sancțiunile disciplinare aplicate pentru aceste abateri de la regulamentul școlar au fost: observația 

individuală, mustrarea în fața clasei, mustrarea scrisă, mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă din 

școală, muncă în folosul școlii și preavizul de exmatriculare.  

Segregarea grupului constituit din elevii de clasa a XII-a în subgrupuri cristalizate în jurul 

unor lideri informali care prin tipul lor de personalitate orientează membri înspre cultura școlară sau, 

dimpotrivă, spre cea antișcolară a constituit una din cauzele cele mai frecvente ale comportamentului 

disuptiv. Comportamentele disruptive/indisciplinare sunt mai frecvente în cazul băieților, dar, în mod 

particular, la această clasă pe ambele categorii de gen se înregistrează valori crescute ale frecvenței 

problemelor de comportament. Rezultatele sunt congruente cu literatura. 

Explorarea structurii sociometrice a grupului studiat în relație cu variabilele de 

personalitate (stima de sine, ostilitate) și comportamentul disruptiv/indisciplinat 

Scorul sociometric scăzut este înregistrat în proporții egale de fete și băieți (23,8%), în timp 

ce scorul ridicat este obținut mai mult de băieți (33,3%) decât de fete (19,0%). Elevii din grupul cu 

probleme disciplinare înregistrează un scor sociometric mai ridicat, în timp ce între cei cu scor 

sociometric scăzut sunt mai numeroși elevii fără probleme comportamentale. Pe componenta 

„prietenie”, clasa a XII-a se structurează în 4 grupe cu densităţi diferite. Grupele sunt segregate ferm 

după variabila „gen”, deşi criteriul nu constituie o chestiune disputabilă la nivelul grupului analizat. 
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Prima grupă o are în centru pe eleva BE, care întruneşte şi un scor sociometric bun datorat 

dimensiunilor reduse ale grupului şi a reciprocităţii relaţiilor, rezultând o coeziune crescută; grupa a 

2-a are în componenţă cinci elevi (toţi de gen masculin) şi manifestă o independenţă crescută faţă de 

restul grupurilor. Nu există nicio reciprocitate cu celelalte grupuri. Cei doi elevi cu scor 7 constituie 

diada semnificativa a grupului, având o istorie comună de lungă durată (vecini şi colegi din clasele 

mici); grupele 3 şi 4 sunt interdependente. Elevii MM şi LI reprezintă noduri importante în aceste 

reţele, făcând legătura cu celelalte grupuri din clasă. Grupa 3 (formată exclusiv din fete, cu 

notorietate!) este atrasă de grupa 4 prin relaţia TT-LI, altfel, grupa 4 nu manifestă alt interes pentru 

grupa 3. În grupa 4 sunt doi elevi care au ajuns în această clasă în ultimul an, însă au reuşit să se 

integreze rapid (cu scoruri sociometrice comparabile cu ale celorlalţi); 

Grupurile constituite sunt informale, funcţionale, bine cristalizate, elevii fiind în clasa a XII-a, 

după o experienţă de 3 ani şcolari compleţi împreună; Repartiţia nu reprezintă o surpriză, însă 

prezintă interes câteva cazuri cu particularităţi: 

 FM şi SF (scor sociometric 0). Ca tip de temperament/personalitate cei doi se plasează la extreme 

pe axa extroversiune-introversiune. Interesele lor sociale sunt îndreptate către grupuri care le 

reflectă personalitatea. Faptul că nu întrunesc alegeri sugerează că grupul în care se plasează 

reprezintă grupul de referinţă. (Observaţie: FM a pierdut alegerea lui LIz în favoarea lui PE, cu 

care are o relatie romantică!); 

 LIz, PE, BE, RT: fiecare reprezintă câte unul din grupurile definite în clasă şi a întrunit câte două 

alegeri principale; chiar dacă scorul final al fiecăruia nu este cu necesitate ridicat, alegerile 

principale îi desemnează persoane de referinţă în cercul lor de prieteni, purtători principali de 

mesaj; 

 MM, BS, TT întrunesc un număr crescut de alegeri (de orice ordin), ultimii doi aflându-se într-o 

relaţie de reciprocitate de rang maxim. MM şi TT sunt percepuţi ca suficient de 

sociabili/deschişi/”ne-periculoşi pentru alte relaţii” pentru a crea legături cu grupele fetelor; 

 TA şi MV sunt outsideri, cele două fete manifestând o relaţie de prietenie apropiată (alegere de 

rang maxim) şi interese difuze pentru celelalte grupuri. Nu sunt asumate de niciunul dintre 

cercurile de interese. 

 

 
Figura 1. Sociograma, clasa a XII-a 
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Explorarea relației dintre diferitele dimensiuni ale stimei de sine și comportamentul 

disruptiv/indisciplinat; 

Scorurile obținute în urma aplicării scalei ETES sunt aparent surprinzătoare, însă vin în 

sprijinul ipotezei că stima de sine ca valoare globală poate să înregistreze valori normale, în timp ce 

diferitele componente ale acesteia pot afecta autoeficacitatea și comportamentele sociale și 

relaționale. O privire de ansamblu asupra datelor evidențiază o bună capacitate de autoapreciere a 

elevilor investigați, aprecierile obiective fiind în peste 50% din cazuri pe fiecare dimensiune a stimei 

de sine, cu excepția sinelui emoțional (47.6%). Totuși, se remarcă tendința de subapreciere mai 

degrabă decât de supraapreciere în celelalte situații, ceea ce conduce la nevoia de a verifica dacă 

valorile scăzute relaționează cu ostilitatea, și astfel pot să explice prezența comportamentelor 

indisciplinare la elevi. Diferențele de gen se manifestă preponderent în frecvența mai mare cu care 

fetele se subapreciază spre deosebire de băieți, care manifestă această reacție doar prin raportare la 

reprezentările despre viitor și inserția în lumea adultă (sinele prospectiv). Competențele emoționale și 

sociale corelează negativ cu caracteristicile de gen, fetele fiind acelea care înregistrează mai degrabă 

scoruri scăzute pe aceste dimensiuni ale stimei de sine (r = -.583, p=0.01, r = -.523, p=0.05). 

Matricea de corelație evidențiază, de asemenea, relația dintre nivelul stimei de sine ca valoare 

globală și comportamentele agresive, indisciplinare. Cu cât este mai scăzută stima de sine, cu atât 

crește probabilitatea pentru un elev din grupul studiat de a se asocia cu comportamente sancționabile 

(r = -.471, p=0.05). Analiza scorurilor individuale indică faptul că proporția elevilor cu agresivitate 

crescută în grupul celor cu nivele scăzute ale stimei de sine este mai mare, pe fiecare dintre 

componentele stimei de sine, valori semnificative statistic înregistrându-se la „sinele școlar” (r = -

.506, p=0.05) și „sinele global” (r = -.471, p=0.05).  

Studierea componentelor atitudinală și motorie ale ostilității în relație cu stima de sine 

la elevii cu comportament disruptiv/indisciplinat; 

La fel ca în cazul stimei de sine, scala de măsurare a ostilității utilizată returnează date care 

pot părea contradictorii. Deși scorul global poate fi orientat într-o direcție sau alta și valorile 

înregistrate pe diferitele dimensiuni ale scalei furnizează informații sugestive. În ansamblu, numărul 

elevilor care înregistrează scoruri critice la ostilitatea generală este mai mare (57,1%) decât al celor 

care înregistrează valori normale (42,9%) 

Datele indică o corelație semnificativă (r = .59, p=0.05) pe componenta atitudinală între 

rezultatele înregistrate de elevi și cele obținute de cadrele didactice într-o măsurare independentă. O 

comparație între scorurile obținute de elevi la scalele de ostilitate și scorurile obținute de profesorii 

din aceeași școală arată că modelul atitudinal (suspiciune și resentiment) transmis de profesori este 

preluat de elevi.  

 
95.20% 

71.40% 

57.10% 

47.60% 

47.60% 

23.80% 

23.80% 

47.06% 

5.88% 

35.29% 

23.53% 

Suspiciune 

Resentiment 

Atentat 

Ostilitate … 

Ostilitate verbală 

Negativism  

Iritabilitate 

Ostilitatea - scoruri comparative 

Scor critic (%) profesori 

Scor critic (%) elevi 
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Grafic 1. Comparație elevi-profesori pe dimensiuni ale ostilității 

Între dimensiunile ostilității, ostilitatea verbală explică cel mai bine comportamentul disruptiv 

al elevilor (r = .538, p=0,01). Reacțiile explozive verbale sunt cele mai frecvente și, de asemenea, cel 

mai adesea sancționate. 

Diferențele de gen se remarcă pe componentele iritabilitate (r = .594, p=0.05), resentiment (r 

= .548, p=0.05) și ostilitate indirectă (r = .523, p=0.05)  

Pentru grupul investigat, datele obținute evidențiază relația dintre diferitele dimensiuni ale 

stimei de sine și ale ostilității, în contextul exprimării comportamentelor disruptive și indisciplinate. 

Astfel, suspiciunea, ca expresie atitudinală a ostilității, este invers corelată cu sinele fizic (r = -.533, 

p=0,05). Altfel spus, cu cât adolescenții se percep fizic mai nesatisfăcător, cu atât crește riscul de-a fi 

mai prudenți față de alții și chiar de a manifesta convingerea că ceilalți le doresc răul. 

De asemenea, o slabă dezvoltare a competențelor emoționale explică pasivitatea cu care o 

parte dintre elevi primește afirmațiile răutăcioase sau glumele/farsele făcute de colegi, deși 

etichetează comportamentul acestora ca fiind ostil (r = -.611, p=0,01). 

Relația dintre subtipurile de ostilitate și statusul sociometric pe care îl are elevul în clasă este 

evidențiată în graficul de mai jos. Popularitatea este asociată cu majoritatea tipurilor de ostilitate, fără 

însă a înregistra valori semnificative statistic. 

 
Grafic 2. Relația între statusul sociometric și ostilitate 

Discuții și limite 

Datele referitoare la asocierea unor probleme de comportament cu statusul sociometric sunt 

susținute în literatură, menționându-se legătura dintre lipsa de acceptare, popularitate și respingere și 

tulburările de conduită (Cole și colab., 1990). Studiul de față prezintă rezultate diferite, posibila 

explicație datorându-se diferenței operaționale dintre tulburările de conduită și comportamentul 

indisciplinat.  

Rezultatele referitoare la faptul că tipurile de ostilitate și comportamentul indisciplinat sunt 

predictive la dezvoltarea unui statut de elev popular sunt susținute în literatură prin asocierea 

popularității atât cu un grad elevat de reactivitate, cât și cu lipsa manifestărilor agresive (Cillessen și 

Mayeux, 2004). Totodată, literatura susține și faptul că respingerea acută este cea care creează 

atribuții ostile, ceea ce duce la manifestări agresive (Peets și colab., 2011). Aceste rezultate ar putea 

explica rezultatele obținute în cazul asocierii dintre alte subtipuri de ostilitate și atribuțiile 

agresogene. 

42.90% 

23.80% 

19.00% 

23.80% 

28.60% 

14.30% 

4.80% 

19.00% 

52.40% 

47.60% 

38.10% 

23.80% 

19.00% 

9.50% 

19.00% 

38.10% 

Suspiciune 

Resentiment 

Atentat 

Ostilitate indirectă 

Ostilitate verbală 

Negativism  

Iritabilitate 

Ostilitate generală 

Relația între popularitate și tipurile de ostilitate 

scor sociometric ridicat scor sociometric scăzut 



11 
 

Comportamentul școlar indisciplinat este, așadar, în strânsă dependență cu statutul social 

conferit de subgrupul constituit informal. Criteriile de conturare ale subgrupurilor sunt diverse:  

- Primul criteriu îl constituie respectarea regulilor (prezența la cursuri, efectuarea temelor, a 

sarcinilor didactice, limbajul civilizat, respectul față de celălalt, toleranța, solidaritatea, păstrarea 

bunurilor școlare). Elevii care se conformează acestui criteriu formează un prim subgrup; 

- Al doilea criteriu îl reprezintă transgresiunea regulilor (absenteism, ignorarea cerințelor diactice 

de orice fel, limbaj agresiv, nerespectarea celuilalt, vandalism.); 

- Al treilea criteriu care generează apariția subgrupului este proveniența din același gimnaziu. În 

acest caz, relațiile dintre elevi au deja o istorie. 

- Al patrulea criteriu determinant în cristalizarea microgrupului îl reprezintă genul. De regulă 

există în orice clasă grupul fetelor și grupul băieților, particularitate a vârstei adolescenţei. 

În clasa analizată există patru microgrupuri. Primul, alcătuit din trei fete cu notorietate, s-a 

format prin respectatea primului și ultimului criteriu. Rezultatele școlare ale acestora reflectă gradul 

pozitiv de adaptare școlară. Al doilea microgrup are în componență șapte băieți. Acesta unește 

membri doar de gen masculin, care au în comun abaterea de la reguli. Comportamentul indezirabil al 

celor șapte este oglindit prin sancțiunile disciplinare numeroase, perpetuate de-a lungul întregului 

traseu liceal. Al treilea subgrup are în componență cinci băieți. Trei dintre aceștia au fost colegi de 

clasă la o școală generală din Cluj-Napoca, iar ceilalți doi au urmat, tot împreună, cursurile unei școli 

rurale. Cu excepția unui membru, se conformează regulilor, au o identitate socială pozitivă. Ultimul 

microgrup excelează în conduita deviantă. Este alcătuit din trei fete cu o identitate socială negativă. 

Eșecul școlar în cazul acestor fete se repercutează asupra dezvoltării cognitive, manifestat prin 

rezultatele slabe la învățătură, dar se reflectă şi în inadaptarea la exigențele școlii. Sancțiunile 

disciplinare primite de aceste fete sunt numeroase dacă urmărim evoluția lor în cei patru ani. 

Relațiile dintre membri microgrupurilor diferite, constituite informal, creează ambianța 

pozitivă sau negativă a clasei. De regulă, membrii acestora nu comunică decât în interiorul grupului 

informal, legăturile cu cei din alte subgrupuri fiind ignorate. Astfel clasa este lipsită de coeziune. În 

cazul elevilor de clasa a XII-a se observă o tensiune în interiorul clasei, aceasta fiind alimentată de 

rivalitatea dintre microgrupurile informale. Atmosfera de ostilitate este foarte accentuată.  

Acțiunile de deteriorare a bunurilor școlii sunt frecvente, indiferent dacă elevul este din ciclul 

inferior sau superior al liceului, își descarcă furia, de cele mai multe ori nemotivat, asupra obiectelor. 

Spațiile vandalizate sunt coridoarele, sălile de clasă, toaletele, curtea școlii. Principala atracție pe 

holuri o constituie dulapurile. Acestea sunt devastate sistematic, blocate încuietorile, sparte ușile. În 

sălile de clasă, pe bănci și pereți sunt lăsate diverse mesaje cu un conținut greu de reprodus. Pe 

scaune, în bănci sau pe mochetă se lipește guma care a fost recent mestecată. Resturile alimentare 

sunt lăsate ostentativ în bănci. După unele clase rămâne un morman de gunoaie, risipite mai ales în 

colțurile greu accesibile ale clasei. 

Agresiunile fizice sunt mai rare ca frecvență. În general cei din clasa a XII-a sunt autorii unor 

agresiuni de acest tip (închiderea unor elevi de clasa a IX-a în dulapurile de pe hol, udarea, chiar 

lovirea ușoară reprezintă câteva exemple). Însă există cazuri de elevi care apelează la mecanisme de 

integrare paradoxale: provocarea sau simptomatologia de tip „Stockholm”. 

Absenteismul nemotivat reprezintă una din formele cele mai frecvente. În clasa a XII-a B, din 

23 de elevi, 15 au nota scăzută la purtare din cauza absențelor. Mustrările scrise, aplicate ca sancțiuni 

disciplinare, sunt acordate pentru numărul mare de absențe.  

Agresivitatea verbală ocupă locul imediat următor în clasament. Testul de ostilitate confirmă 

frecvența ridicată a ostilității verbale. După suspiciune, ocupă locul fruntaș în clasament. Modalitățile 
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de manifestare sunt de la cele bolovănoase, nerafinate, la cele ironice, subtile; de la cele verbale la 

cele nonverbale sau paraverbale. Rostite cu nonșalanță, induc o atmosferă de tensiune, pe care 

profesorul este nevoit să o gestioneze. 

Fumatul în toalete, în curtea școlii sau în exteriorul ei constituie o altă agresiune la adresa 

regulilor școlare. Fumătorii, menționați frecvent în Registrul de procese-verbale al serviciului pe 

școală, sunt membrii aceluiași microgrup, cu o slabă stimă de sine și dominați de sentimente 

negative. Numele celor de clasa a XII-a sunt mai frecvente, comparativ cu ceilalți elevi. 

Zgomotul ca formă de epatare negativă creează un climat ostil studiului. Muzica perturbă 

adeseori desfășurarea orelor. Căștile nu reușesc să stopeze agresiunea sonoră, mai mult, intenționat, 

sonorul este dat la maxim pentru a fi părtași, profesorul și colegii, la subcultura manelelor. Prin 

această atitudine unii elevi încearcă să-și ascundă sentimentul de inferioritate pe care îl au raportat la 

referințele școlare/academice.  

Utilizarea excesivă a telefonului este o altă expresie a indisciplinei în școală. Prin această 

acțiune elevul este fie distras de la activitățile curente, fie încearcă să obțină informații pentru a 

răspunde la cerințele testului de evaluare. Furtul informațional este la modă în școala prezentului. 

Când profesorul îi face observație, iritarea acestuia nu cunoaște margini, nutrind resentimente pentru 

acel dascăl o perioadă îndelungată. Rezultatele testului de ostilitate demonstrează, de altfel, 

resentimentul accentuat în cazul elevilor de clasa a XII-a. Aceștia sunt foarte suspicioși (18 din 21), 

au resentimente (12 din 21), tendință spre negativism (12 din 21), manifestă ostilitate indirectă (7 din 

21), unii sunt iritabili (5 din 21), chiar gata de atac (6 din 21). 

Indiferent de formele de manifestare – umilirea spațiului sau a semenului, chiulul, insolența 

verbală, intoxicarea prin tutun sau poluarea fonică, vizualizarea ultimelor mesaje pe touch-screen – 

agresivitatea este condiționată de poziția în grup și de identitatea socială pe care o conferă elevului 

grupul, aceşti factori fiind activaţi în contextul unei stime de sine alterate. 

Între primele constatări ale studiului se remarcă frecvența scorurilor peste limita normală a 

componentei atitudinale a ostilității (suspiciunea și resentimentul). Au fost identificate și diferențe de 

gen în privința formelor de exprimare a ostilității, fetele manifestând reacții de tip pasiv-agresiv: 

iritabilitate (60%), resentiment (60%) și ostilitate indirectă (70%), în timp ce pentru băieți este relativ 

facil apelul la agresiune fizică. Desigur, aceste diferențe sunt explicate în literatură inclusiv prin 

socializarea diferențiată, experiențele individuale și contextele familiale. 

Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate ținând seama de o serie de limite: au fost 

examinate date obținute într-un moment de timp imediat consecutiv producerii unei serii de 

evenimente disciplinare, relațiile putând arăta destul de diferit într-o evaluare distribuită în timp. De 

asemenea, acțiunile disciplinare au fost înregistrate în baza de date prin consecințele formale fără a 

determina anterior ce tip de comportamente au condus la aceste măsuri sancționatorii. În viitor ar 

putea fi utilă o măsură mai rafinată care să identifice mai precis relațiile dintre măsura disciplinară 

(scăderea notei la purtare, prezentarea în fața Comisiei de disciplină etc.) și infracțiunea comisă. 

O altă categorie de limite vizează luarea în considerare a vârstei ca variabilă cu influență 

asupra fiecăruia dintre factorii analizați. Este posibil ca rezultatele generate de vârsta adolescenței 

târzii (18-19 ani) a elevilor cuprinși în studiu să difere de datele care ar fi obținute pe un grup de 

vârste diferite.  

Concluzii 

În conformitate cu obiectivele teoretice propuse am încercat identificarea componentelor 

factorilor sociali și psihologici care pot avea rol predictiv în determinarea comportamentelor 

disruptive și indisciplinare în mediul școlar. Datele indică, în primul rând influența stimulantă a 
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tipurilor particulare de ostilitate asupra comportamentului disruptiv și asupra statutului elevilor în 

clasă.  

Gradul de indisciplină are efect predictor asupra formării și menținerii anumitor statusuri 

sociale în clasă, dar și asupra constituirii grupurilor de influență. Intervenția în procesul de percepție 

socială a colegilor poate modifica evaluările elevilor referitoare la statutul celorlalți și, în consecință 

și atribuirile asociate acestora. În cazul în care intervenția la nivelul acestor factori este focusată pe 

grupele care prezintă un risc mai ridicat pentru manifestări agresive, prevenția agresivității școlare 

poate deveni mai eficientă 

Rolul componentei de personalitate, cum este stima de sine și auto-eficacitatea definită prin 

subcomponentele stimei de sine măsurate cu scala ETES, explică o parte din comportamentul 

indisciplinar. Relația dintre agresivitate și stima de sine la copii și adolescenți a primit o atenție nouă 

în ultimul deceniu, unele opinii științifice argumentând că stima de sine scăzută are un rol important 

în formarea și menținerea comportamentelor problematice (Donnellan, Trzesniewski, Robins, 

Moffitt, și Caspi, 2005; Fergusson și Horwood, 2002; Gjerde, Block, și Block, 1988). Pe de altă 

parte, există cercetări care susțin că agresivitatea la copii și adolescenți provine dintr-un nivel crescut 

al stimei de sine care este amenințată sau contestată de alți (Baumeister, Bushman, și Campbell, 

2000; Baumeister, Smart, și Boden, 1996; Bushman și Baumeister, 1998; Hymel, Bowker și Woody, 

1993). Ostrowsky (2009) a sugerat că eludarea normelor poate furniza persoanelor cu stimă de sine 

scăzută un sentiment crescut de putere și independență, poate servi la captarea atenției celorlalți sau 

poate externaliza vina pentru problemele și eșecurile avute, protejând împotriva sentimentelor de 

inadecvare, inferioritate și rușine. 

Primul obiectiv al acestui studiu a fost de a examina relația dintre stima de sine și 

comportamentul disuptiv în rândul elevilor de liceu. Rezultatele arată valori crescute ale problemelor 

de comportament în toate cazurile în care stima de sine este scăzută, însă valori semnificative 

statistic se înregistrează numai în cazurile în care sinele școlar este subapreciat. Subaprecierea 

generală a stimei de sine în cazurile de agresivitate este și ea confirmată statistic. Deși celelalte 

dimensiuni ale stimei de sine nu pot fi demonstrate statistic ca fiind în relație cu comportamentele 

disruptive, scorurile înregistrate sunt suficient de mari pentru a sugera cel puțin regândirea 

metodologică a investigației. 

Aceste rezultate sunt în concordanță cu studiile realizate de Donellan și colab (2005) și 

Trzesniewski și colab (2006), care au constatat, de asemenea, o relație puternică între stima de sine 

scăzută și agresivitate (comportamente disruptive și indisciplinare).  

O comparație între ostilitate și stima de sine indică faptul că nu toate dimensiunile acestor 

variabile corelează semnificativ între ele. Suspiciunea este cel mai frecvent întâlnită și susținută atât 

de gradul de insatisfacție față de aspectul personal (sinele fizic), cât și de valoarea generală scăzută a 

stimei de sine. Ostilitatea indirectă corelează negativ semnificativ cu sinele emoțional și este cu atât 

mai mare cu cât sunt mai scăzute competențele emoționale. În perspectivă profilactică, aceasta pare a 

fi direcția principală de orientare a unui program de prevenție a apariției comportamentelor 

disruptive și conflictelor. 

Din perspectivă metodologică, rezultatele obținute în urma utilizării celor trei instrumente pot 

completa instrumentarul cabinetului de asistență psihopedagogică sub rezerva explorării 

semnificației datelor culese cu acestea și din rândul altor categorii de elevi, care să acopere o arie mai 

largă de vârstă, problematică de comportament, temperament și chiar repere cognitive. Pentru 

domeniile în care scorurile statistice nu înregistrează valori semnificative, informațiile colectate pot 

fi valorificate ca amorse în activitățile de consiliere psiho-educațională. Nu în ultimul rând, ar trebui 
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menționat faptul că, pentru a avea rol predictiv, datele ar trebui culese în perioada de debut a ciclului 

de învățământ, astfel încât să fie înlesnită proiectarea/adaptarea unui program de prevenție.  
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Anexe 

Anexa 1 

Matricea sociometrica - cls a XII-a  

Nu

mel

e B
B

 

B
E

 

B
I 

B
S

 

B
A

 

B
M

 

C
S

 

C
R

 

F
M

 

IR
 

L
I 

L
Iz

 

M
V

 

M
M

h
 

M
M

 

P
E

 

R
T

 

F
S

 

T
A

 

T
T

 

V
S

 

J
M

 

BB  x     1                       3       2     

BE    x           1   3         2               
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BS        x 2                             3   1 

BA       2 x                   1             3 

BM   1       x   3   2                         

CS              x                               
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FM                 x   2 3     1               

IR   3       2   1   x                         

LI                     x 3       1       2     

LIz                      2 x       3       1     
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h     1                     x     3       2   

MM   3   2                     x             1 

PE 3     1                       x       2     

RT     1                     2     x       3   

FS     3                       1     x     2   
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Anexa 2 

Rezultatele obținute la Testul de ostilitate 

Cls. a XII-a B 
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12 BA 5 8 3 4 7 4 7 38 
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B 

12

B BB 2 5 0 5 4 3 7 26 

12

B BE 5 8 3 6 5 8 8 43 

12

B BI 3 8 1 2 3 1 4 22 

12

B BS 4 4 4 4 7 5 11 39 

12

B BA 2 7 1 3 5 1 9 28 

12

B BM 8 8 4 8 4 7 8 47 

12

B CR 4 7 4 6 5 7 11 44 

12

B FM 4 5 3 3 4 4 5 28 

12

B IR 6 9 3 7 9 7 11 52 

12

B JM 3 4 4 6 8 5 11 41 

12

B LI 4 4 3 3 7 7 7 35 

12

B LIz 8 6 3 7 8 11 12 55 

12

B 

M

V 7 8 2 7 7 8 9 48 

12

B 

M

Mh 1 1 2 5 7 0 12 28 

12

B 

M

M 5 7 4 4 4 7 6 37 

12

B RT 5 4 3 4 7 9 8 40 

12

B FS 2 7 1 3 2 5 6 26 

12

B TA 6 8 3 6 8 7 11 49 

12

B TT 4 7 3 6 7 10 7 44 

12

B VS 5 6 2 6 7 6 10 42 

 

Legendă:  Scor critic pe componente 

 Scor critic – ostilitate generală 
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Anexa 3 

Rezultatele individuale obținute la Chestionarul stimei de sine 

 

Clasa a XII-a B 

  B
A

 

B
B

 

B
E

 

B
I 

B
S

 

B
A

 

B
M

 

C
R

 

F
M

 

IR
 

JM
 

L
I 

L
Iz

 

M
V

 

M
M

h
 

M
M

 

R
T

 

F
S

 

T
A

 

T
T

 

V
S

 

Sinele 

fizic 
8 9 

1

0 

1

0 

1

1 
6 7 

1

0 
8 6 

1

1 
5 4 9 

1

2 
9 

1

0 

1

0 
7 6 

1

1 

Sinele 

emoţi

onal 

1

1 

1

1 
6 

1

1 
7 

1

1 
6 7 

1

0 
6 8 6 5 7 

1

2 

1

1 

1

1 
9 4 4 

1

1 

Sinele 

şcolar 
3 3 1 8 5 8 5 

1

2 
8 6 7 4 6 4 7 9 

1

2 
7 5 5 

1

1 

Sinele 

social 
8 7 5 9 

1

1 
8 7 

1

1 
8 5 8 6 8 9 9 

1

0 
9 7 4 

1

2 
9 

Sine 

prosp

ectiv 

6 8 5 9 8 8 6 8 9 9 7 7 7 7 9 6 
1

0 
8 5 5 9 

Stima 

de 

sine/ 

valoar

e 

global

ă: 

3

6 

3

8 

2

7 

4

7 

4

2 

4

1 

3

1 

4

8 

4

3 

3

2 

4

1 

2

8 

3

0 

3

6 

4

9 

4

5 

5

2 

4

1 

2

5 

3

2 

5

1 

 

Legendă: 

subestimare 

apreciere obiectivă 

supraestimare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Rolul sancțiunii în educația nonviolentă 
 

Prof. consilieri Diana Șaitiș,  Diana Dobra, CJRAE/Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” 

Cluj-Napoca  

 

Motto: ”Cea mai mare dintre violențe ar fi să abandonăm copilul într-un spațiu fără limite, 

fără repere, un spațiu disproporționat față de capacitățile sale de autonomie.” 

Elisabeth Maheu 

I. Sancțiune sau pedeapsă ? Relevanța unei reforme de limbaj.   

Sancțiunea, în concepția autoarei E. Maheu, înseamnă: 

 constrângere fermă, amândoi respectăm regula, amândoi suntem responsabili; 

 legea/regula predetermină interacțiunea dintre părți. 

Pedeapsa, în concepția aceleiași autoare, presupune: 

 reglementarea prin frică “rău faci, rău pățești”; 

 eficacitate pe termen scurt (mai ales dacă nu se dă sens regulii);  

 raport de forțe dezechilibrat; 

Diferența pedeapsă – sancțiune vizează intenția celui care sancționează și relația cu cel 

sancționat. 

II. Funcția legilor și a regulilor în educația copiilor. 

Confruntându-se cu regula/legea, copilul iese din atotputernicia sa. Realizează că există 

ceilalți, distincți de sine. Libertatea sa e limitată de libertatea celorlalți. Învață că iubirea și 

constrângerea pentru respectarea regulilor nu se opun.  

Legea "triangulează" relația educator-educat, nu se negociază, în schimb, regulile de 

proximitate (familie, școală, comunitate) pot fi: unele ne-negociabile, altele stabilite împreună cu 

copilul. 

III. Cum asigurăm confortul emoțional al copilului în raportarea la regulă ? 

În cazul educatorului ferm, regula se exprimă clar, fără ambiguități, copilul percepe 

sancțiunea ca pe o constrângere necesară, chiar dacă aceasta e neplăcută. Și, mai ales, există 

previzibilitate în soluționarea conflictelor. 

 În cazul educatorului versatil, cuvântul adultului nu e de încredere, iar copilul nu se simte în 

siguranță. Acesta nu integrează ideea de ne-negociabil și are tendința să-și hărțuiască educatorul 

(testarea limitelor). În consecință, sancțiunile pot părea aleatorii. 

IV. Ce presupune sancțiunea în educația non-violentă ? 

Sancțiunea este un pilon esențial în educația nonviolentă dacă: 

 implică 3 elemente: repararea fizică sau simbolică a “pagubelor”; o acțiune direct 

legată de regulă (ex. suspendarea unor drepturi); reflectarea asupra motivelor 

personale ale comportamentului indezirabil. 

 permite deculpabilizarea. 

 exigențele au în vedere protejarea copilului de eșec și stimularea autonomiei. 

 sancționarea prin excludere este ultima opțiune (opțiunea de criză); aceasta reflectă 

un grav eșec al relației educaționale. 

V. Aplicarea sancțiunii. Flagrant delict sau amânare ? 
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Există un moment al crizei și un moment optim al sancțiunii. Aplicarea sancțiunii în 

momentul crizei (flagrant delict) poate implica: reacție impulsivă, considerarea unilaterală a 

probelor, “justiție expeditivă”. În schimb, amânarea sancțiunii oferă timpul necesar evaluării 

situației: strângerea probelor, ascultarea părților, raportarea la regulă, “reconstruirea acordului”. 

 

VI. Comunicarea nonviolentă (CNV) - conceptul 

 

”Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat.”  

Albert Einstein 

 

Conceptul generos de comunicare nonviolentă integrează o altă soluție excelentă pentru o 

interacțiune interpersonală adecvată. M. Rosenberg (2005) teoretizează conceptul de comunicare 

nonviolentă (CNV) considerând că acesta are mai multe caracteristici, prezentate, succint, mai jos: 

 cultivă respectul, atenția, empatia. 

 poate fi aplicată eficient la toate nivelurile de comunicare, pentru medierea 

disputelor / conflictelor. 

 când folosim CNV pentru a asculta nevoile profunde din noi înșine și din ceilalți, 

percepem relațiile într-o lumină nouă. 

CNV are patru componente: 

 observația (fără judecată sau evaluare); J. Krishnamurti (2008) considera că 

observația fără evaluare este ”suprema formă a inteligenței umane”. Astfel putem 

evita critica și reacțiile defensive (vezi aplicația 1). 

 sentimentul (formulăm modul în care ne simțim atunci când observăm) (vezi 

aplicația 2). 

 nevoile (verbalizăm nevoile personale legate de stările afective pe care le-am 

identificat) (vezi aplicația 3).  

 cererea (exprimă, foarte specific, ceea ce dorim de la cealaltă persoană) – e preferabil 

să folosim un limbaj afirmativ, concret și centrat pe acțiuni; limbajul vag produce 

confuzie; o cerere neînsoțită de nevoile și sentimentele interlocutorului poate suna a 

poruncă; cu cât vom spune mai clar ceea ce dorim, cu atât vom avea mai multe șanse 

să obținem acel lucru (vezi aplicația 4). 

CNV are două părți:  

Exprimarea onestă prin cele patru componente. 

Primirea empatică prin cele patru componente. 

E important să nu confundăm judecățile de valoare cu judecățile morale; judecățile de 

valoare reflectă credințele noastre; facem judecăți morale asupra oamenilor și comportamentelor 

care nu sunt conforme cu judecățile noastre de valoare (ex: în loc de ”Violența e periculoasă.” vom 

spune ”Mi-e frică atunci când violența e folosită pentru rezolvarea conflictelor; eu apreciez / aplic 

alte strategii de rezolvare a conflictelor.”) 

Clasificarea / categorizarea și judecarea oamenilor încurajează violența. 

Comparațiile sunt deja o formă de judecată. 

Comunicarea alienantă ne împiedică să conștientizăm că suntem responsabili de acțiunile 

noastre; putem înlocui limbajul care implică lipsa opțiunii și asumării cu unul care recunoaște 

alegerea; reacțiile noastre la mesajele negative pot fi: autoculpabilizare, învinovățirea celorlalți, 

identificarea nevoilor și stărilor personale, sesizarea nevoilor și sentimentelor celuilalt. 
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Exprimarea vulnerabilității poate ajuta la rezolvarea conflictelor; este important să 

diferențiem între ceea ce simțim și ceea ce credem că suntem sau cum credem că reacționează 

ceilalți; pentru aceasta este important să avem un vocabular bogat. 

Experiența arată că din momentul în care oamenii vorbesc despre propriile nevoi și nu 

despre ceea ce e în neregulă cu celălalt, posibilitatea de a găsi soluții pentru satisfacerea nevoilor 

tuturor crește considerabil. 

Empatia  

Este înțelegerea plină de respect a experiențelor celorlalți, înseamnă golirea minții și 

ascultarea cu întreaga ființă. 

D. Goleman (2007) atribuie empatiei trei sensuri distincte și anume: să cunoști sentimentele 

altei persoane, să simți ce simte acea persoană și să reacționezi cu compasiune la durerea ei; pe 

scurt: te observ, simt împreună cu tine și acționez ca să te ajut. Unii susțin că fiecare act de empatie 

presupune un gen subtil de proiecție (). 

Precizia empatică reprezintă expertiza fundamentală în materie de inteligență socială. 

Înțelegerea rațională blochează empatia. 

În loc să oferim empatie, avem frecvent un puternic impuls de a da sfaturi și de a ne explica 

poziția sau sentimentele. 

Cu cât empatizăm mai mult cu ceilalți, cu atât ne simțim mai în siguranță și suntem mai în 

măsură să oferim compasiune. 

Avem nevoie de empatie pentru a putea oferi empatie. vezi aplicația 5 

 

VII. Aplicații:  

Vă invităm să citiți cu atenție toate afirmațiile de mai jos și să identificați componentele 

comunicării nonviolente. Puteți lucra și cu elevii aceste aplicații în vederea dezvoltării capacității 

lor de buni comunicatori. 

 

Aplicația 1 – ”Observație sau evaluare ?” 

 

Radu s-a enervat săptămâna trecută pe mine fără niciun motiv. 

Aseară, sora mea citea în timp ce mânca. 

Colegul meu nu mi-a cerut opinia. 

Tatăl meu e un om bun. 

Doamna profesoară muncește foarte mult. 

Colega mea e foarte agresivă. 

Sanda a fost zilnic la școală. 

Fratele meu mai mic uită deseori să se spele pe mâini înainte de a lua masa. 

Prietena mea mi-a spus că nu-mi stă bine cu haine de această culoare. 

Tatăl meu mă critică de câte ori vorbim. 

(afirmațiile 2, 3, 7 și 9 sunt observații, celelalte sunt evaluări) 

 

Aplicația 2 – ”Exprimarea sentimentelor” 

 

Simt că nu-ți sunt simpatic(ă). 

Sunt supărat(ă) pentru că nu mă asculți. 

Mi-e frică atunci când spui asta. 

Mă simt neglijat(ă) atunci când nu mă saluți. 
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Sunt fericit(ă) că poți veni în excursie. 

Ești groaznic(ă). 

Simt că vreau să te ignor. 

Mă simt neînțeles/neînțeleasă. 

Mă simt excelent că ai făcut acest lucru pentru mine. 

Simt uneori că nu am valoare. 

(afirmațiile 2, 3, 5 și 9 exprimă sentimente) 

 

Aplicația 3 – ”Recunoașterea nevoilor” 

 

Mă enervezi când întârzii la prima oră. 

Sunt mâhnit(ă) când spui asta, pentru că doresc să fiu respectat(ă). 

Sunt frustrate(ă) când întârzii. 

Regret că nu vii în excursie pentru că speram să ne distrăm excelent. 

Sunt dezamăgit(ă) când nu te ții de cuvânt. 

Sunt descurajat(ă) pentru că mi-ar fi plăcut să fi luat o notă mai bună la test. 

Lucrurile pe care le spun uneori oamenii mă jignesc. 

Sunt fericit(ă) că ai luat premiul întâi. 

Mi-e frică atunci când domnul profesor ridică tonul. 

Mulțumesc că m-ai ajutat la teme deoarece nu am înțeles prea bine lecția. 

(afirmațiile 2, 4, 6 și 10 exprimă faptul că vorbitorul își asumă responsabilitatea 

sentimentelor sale) 

 

Aplicația 4 – ”Exprimarea unei cereri” 

 

Vreau să mă înțelegi. 

Spune-mi un lucru pe care l-am făcut și l-ai apreciat. 

Aș dori ca părinții mei să aibă mai multă încredere în mine. 

Vreau ca tu să renunți la dulciuri. 

Lasă-mă să fiu eu însămi/însumi. 

Aș dori ca prietenele mele să fie sincere cu mine. 

Aș dori să conduci mai încet, mi-e frică atunci când mergi cu viteză. 

Mi-ar plăcea să-i cunosc mai bine prietenii. 

Aș prefera să fii respectuos/respectuoasă cu profesorii. 

Mi-ar plăcea să-ți faci și singur(ă) temele. 

(afirmațiile 2 și 7 exprimă faptul că vorbitorul formulează clar cererea sa) 

Aplicația 5 – ”Empatia” 

A: Cum am putut face ceva atât de stupid ? 

B: Te judeci prea aspru; nimeni nu e perfect. 

A: Toți imigranții ar trebui să plece de unde au venit. 

B: Chiar crezi că asta ar rezolva ceva ? 

A: Toate le știi doar tu ! 

B: Te simți frustrate(ă) pentru că ai vrea să recunosc că există și alte moduri de a interpreta 

acest lucru. 

A: Sunt nervos/nervoasă pe colegul meu. Nu mă ascultă niciodată. 

B: Crezi că ar trebui să te asculte mai mult decât o face ? 
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(afirmațiile 3 și 4 exprimă empatie din partea interlocutorului B) 

 

În punerea în practică a structurii CNV, autorul distinge între două tipuri de limbaj: limbajul 

de tip şacal („limbajul minţii”) şi limbajul de tip girafă („limbajul inimii”).  

Limbaj de tip şacal – este o expresie care a fost aleasă pentru că şacalul este un animal 

scund, care nu vede decât ceea ce are în faţa ochilor. Este un limbaj agresiv, care atestă 

superficialitate şi indiferenţa emiţătorului faţă de nevoile celorlalţi. Se constituie ca o bună 

modalitate de a clasifica oamenii în termeni de bun şi rău, de a analiza şi a critica. Persoanele care 

adoptă acest mod de gândire şi de exprimare sunt preocupate cu satisfacerea imediată a nevoilor 

personale, fără să aibă perspective asupra viitorului. Aceste persoane cred că pot identifica, printr-o 

analiză rapidă şi superficială, trăsăturile celorlalţi şi se grăbesc să îi eticheteze: „El e un superficial 

...”, „E clar că sunteţi leneşi ...” De asemenea, şacalul are tendinţa de a-i considera pe ceilalţi 

vinovaţi pentru furia lui: „Sunt furios pentru că tu …”. Limbajul de tip şacal este, prin excelenţă, 

limbajul pretenţiilor şi provoacă reacţii de rezistenţă, defensivă sau contraatac.   

Limbajul de tip girafă – sugerează că girafa are inima cea mai mare dintre animale, este 

suficient de înaltă pentru a vedea în perspectivă şi trece prin viaţă cu rafinament şi forţă. Este 

echivalentul comunicării nonviolente care ne îndeamnă să vorbim despre ceea ce ni se întâmplă şi 

să nu-i judecăm pe ceilalţi. Persoanele care gândesc în acest tip de limbaj au conştientizat că nu pot 

să-i schimbe pe ceilalţi, ci trebuie să le ofere şansa de a se schimba singuri. ”Girafele” ne comunică 

ce ar vrea să facem şi nu ce să simţim, oferindu-ne astfel posibilitatea alegerii şi eliminând 

atitudinea de rezistenţă şi refuz la schimbare. Cerinţele emise se referă întotdeauna la prezent, 

deoarece doar acesta se poate modifica. ”Girafele” îşi asumă responsabilitatea sentimentelor lor, 

conştiente că acestea sunt cauzate de propriile dorinţe şi nu de ceilalţi („Sunt furios/furioasă pentru 

că eu vreau…”). Persoanele care utilizează limbajul de tip girafă tind să le ofere celorlalţi 

posibilitatea de a răspunde cerinţelor lor, de a le satisface nevoile pentru a atinge o stare generală de 

bine şi armonie în orice relaţie. Acest tip de limbaj, bazat pe respect şi înţelegere, stă la baza 

rezolvării de conflicte deschizând calea spre negociere şi compromis. Limbajul de tip girafă se 

poate folosi în educaţie pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre toți cei implicați. Limbajul inimii „este 

un gest de iubire; înseamnă să le dai altora posibilitatea de a contribui la starea ta de bine şi de a-şi 

exercita generozitatea.”  

 

Aplicația 6: 

 

În ce situații folosiți limbajul inimii, cel de tip girafă ? Cât de frecvent îl folosiți ?  Care este 

cea mai recentă situație pe care v-o amintiți în care ați folosit acest tip de limbaj și cum anume ați 

procedat ? Ce beneficii /dezavantaje ați remarcat utilizând acest tip de limbaj ? 

În ce situații folosiți limbajul minții, cel de tip șacal ? Cât de des îl folosiți ? Care este cea 

mai recentă situație pe care v-o amintiți în care ați folosit acest tip de limbaj și ce anume v-a 

deranjat atunci ? Care considerați că au fost avantajele / dezavantajele limbajului de tip șacal ? În ce 

situații l-ați recomanda cuiva ?  

J. C.  Abric (2002) identifică cinci tipuri predominant de atitudini în comunicare:  

Atitudinea de interpretare - se referă la a presupune şi a verbaliza cauzele ascunse ale 

comportamentului sau ale cuvintelor partenerului de dialog. Poate avea drept consecinţă un răspuns 

agresiv din partea celuilalt sau blocarea comunicării, deoarece acesta se simte descoperit/ameninţat, 

fie că am avut dreptate sau nu cu privire la comportamentul său. 
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Atitudinea de evaluare - constă în oferirea unor judecăţi pozitive sau negative asupra a ceea 

ce spune sau face celălalt. Dacă judecăţile sunt negative, partenerul poate refuza comunicarea 

ulterioară sau poate reacţiona cu agresivitate. Dacă evaluările sunt pozitive, partenerul poate încerca 

să-şi orienteze discursul pentru a continua să obțină acelaşi feedback. 

Atitudinea de consiliere - vizează propunerea unor soluţii faţă de problemele exprimate de 

celălalt. Partenerul poate reacţiona diferit la această atitudine în funcţie de ceea ce îşi doreşte. 

Acesta poate să-şi orienteze discursul pentru a fi sigur că primeşte soluţii, poate să devină indiferent 

odată ce consideră că i s-a rezolvat problema sau poate deveni agresiv dacă simte că atitudinea 

noastră îi minimalizează problema.   

Atitudinea de chestionare – recurge la a-i pune întrebări celuilalt pentru a-l ajutat să se 

exprime. Cel care pune întrebări poate controla răspunsurile prin ordinea/natura întrebărilor, iar 

interlocutorul poate deveni superficial datorită dinamicii întrebare-răspuns. 

Atitudinea de comprehensiune facilitează comunicare prin tehnica ascultării active. Dialogul 

este susţinut prin manifestarea interesului faţă de interlocutor, iar scopul acestei atitudini este de a 

înţelege mesajul şi nu de a-l judeca. Situaţia optimă de comunicare este reflectată de atitudinea de 

comprehensiune, alături de opusele celorlalte, şi anume: non-interpretare, non-evaluare, non-

chestionare şi non-consiliere. Atitudinea de comprehensiune este specifică stilului asertiv de 

comunicare. 

În concluzie, a educa presupune în primul rând a fi autentic, a stabili reguli clare și ferme, a 

fi consecvent cu regulile stabilite, a comunica armonios și a-ți trata cu respect interlocutorul, chiar 

dacă el este doar un copil. 
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Relaţiile dintre stres, optimism, stima de sine, suportul social ṣi starea de 

bine subiectivă, la adolescenţi 

Pascu Viorica Angela,consilier școlar - CJRAE/Liceul Teoretic “Avram Iancu” 

 

Cu toate că adolescenţa poate fi un moment de sănătate și bunăstare, vulnerabilitățile 

specifice asociate cu autodescoperirea și independența în curs de dezvoltare, prezintă amenințări 

semnificative la adresa sănătății adolescenților. Deṣi cercetările asupra problemele tinerilor este 

importantă, ȋn ultimul timp, ȋn special dupӑ anul 1990 (arată Savage; 2011), cercetători au extins 

focusarea acestora, ȋnspre stabilirea unor indicatori pozitivi ai stării de bine, ĩncercând să comute 

obiectivele cercetărilor, dezbaterile publice, elaborarea politicilor, în direcția promovării unor 

nivele optime de sănătate ale adolescentului (Peterson, 2006). O ridicatӑ starea de bine subiectivă 

la tineri, duce la o mai bunӑ adaptare și integrare socialӑ, echilibru emoţional și la o viaţa fericitӑ 

plinӑ de satisfacţii.  

          Deṣi primele studii privind satisfacţia faţă de viaţă la copii și tineri au implicat identificarea 

variabilelor care corelează cu starea de bine subiectivă: la nivel individual (variabile de 

personalitate, credinţe), variabilele de mediu (relațiile părinţi-copii, relațiile cu colegii, climatul 

școlar) și variabilele situaționale (evenimente stresante de viață; Huebner, Suldo, & Gilman, 2006), 

precum ṣi predictori ai acesteia, mulţi cercetători cum ar fi: Gilman ṣi Huebner, (2006), Lent, 

(2004); subliniază necesitatea continuării acestora, dat fiind insuficienţa lor, ĩn raport cu cele 

realizate pe eṣantioane de adulţi, precum ṣi relevanţa acestora ĩn promovarea pozitivă a stării de 

bine ṣi prevenirea psihopatologiei la copii și adolescenți.  

Pornind de la aceste aspecte și in urma unei sinteze a literaturii de specialitate, a rezultatelor 

unor studii empirice de specialitate, ȋn 2013 am realizat un studiu cros-secţional, luând ĩn calcul un 

set de variabile cum sunt: stresul, optimismul, stima de sine, suportul social perceput, ĩn scopul de a 

surprinde relaţiile dintre acestea ṣi starea de bine subiectivă, ĩntr-un lot de adolescenţi din oraṣul 

nostru. Obiectivele studiului au vizat investigarea şi analiza gradului în care: stresul perceput, 

optimismul, stima de sine ṣi suportul social se asociază semnificativ cu cele trei componente ale 

stării de bine subiective (SWB): afecte pozitive, afecte negative ṣi satisfacţia faţă de viaţă; 

optimismul, stima de sine, suportul social sunt predictori semnificativi ai SWB la adolescenţi; 

respectiv, există diferenţe de gen, ĩntre stresul perceput, afectele negative ṣi satisfacţia faţă de viaţă. 

Cercetarea a fost realizată pe un lot de 123 adolescenţi cu vârste cuprinse ĩntre 14 ṣi 17 ani; (m= 

15,61; SD=. 77) liceeni din oraṣul Cluj-Napoca. Participanţii au completat un set de 6 chestionare 

care evaluau: stresul perceput (PSS), optimismul (LOT-R), stima de sine (SS), suportul social 

(MSPSS), satisfacţia faţă de viaţă (SWLS), afectele negative ṣi afectele pozitive (PANAS-C), 

precum ṣi un chestionar cu date demografice. Analize de corelaţie bivariate, regresie multiplă ṣi 

analiză de varianţă, au fost realizate. Rezultatele studiului au confirmat rezultatele cercetӑrile de 

specialitate pe grupe de adolescenţi și totodatӑ au ilustrat și aplicabilitatea lor practicӑ: atȃt ȋn 

munca de consiliere, ȋn cabinet, a consilierului psihopedagogic cȃt și ȋn stabilirea unor repere ȋn 

realizarea unor programe de promovare a stӑrii de bine la tineri, ȋn vederea prevenirii unor 

disfuncţionalitӑţi, distres și probleme de adaptare.    

          Studii de specialitate arată asocieri ĩntre diferite variabile: individuale, de mediu, situaţionale 

ṣi starea de bine subiectivă la tineri. Subjective well-being așa cum este definitӑ ȋn literatura de 

specialitate: “Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction” (Diener, Oishi 
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ṣi Lucas: Handbook of Positive Psychology, 2002), este un concept larg care include experienţierea 

emoţiilor plăcute, nivele scăzute ale stărilor negative și satisfacţie ridicată a vieţii.  

          Adolescenţa este descrisă în literatura de specialitate ca fiind perioada de tranziţie biologică, 

psihologică şi socială de la pubertate la maturitate; o perioadӑ de “furtunӑ și stress” (Stanley Hall, 

1904); care presupune cu necesitate rezolvarea unor “probleme de dezvoltare”: dobândirea 

independenţei de părinţi; adaptarea la propria maturizare sexuală; decizia şi pregătirea pentru o 

anumită vocaţie; etc.. Pe de altӑ parte, adolescenţa a fost conceptualizatӑ ca o perioadă de 

vulnerabilitate psihologică, determinată de dezorganizarea şi neadecvarea mecanismelor de apărare 

Eaghe şi Schwartz (1994), iar Erickson (1968) vede criza din adolescenţă ca intimitate versus 

izolare ṣi consideră formarea unui sentiment al identităţii ca fiind sarcina principală pentru un 

individ, în trecerea la maturitate. Ca o concluzie, a celor prezentate ĩn literatura de specialitate cu 

privire la mai multe puncte, privind schimbările experienţiate ĩn adolescenţă, deṣi normative, arată 

Ben –Zur, (2003), acestea sunt ilustrate ca fiind stresante pentru unii ṣi având implicaţii ĩn ce 

priveṣte  bunăstarea generală a tinerilor. 

Pentru a ilustra ȋn mod adecvat rezultatele studiului nostru este necesar a prezenta 

perspectiva stӑrii subiective de bine, așa cum este prezentatӑ ȋn literatura de specialitate, a defini 

componentele ei și a evidenţia impactul predictorilor asupra acesteia.   

    Ryan și Deci (2001) au descris domeniul well-being ca avându-ṣi fundamentul ĩn două 

tradiții distincte, dar legate tradiţional, filosofic: poziţia (perspectiva) hedonică și eudaimonică 

(eudaimonic positions). Aceste două tradiții de studiu ale bunăstării sunt destul de extinse și fiecare 

includ o mare varietate de teorii și cercetări, în care bunăstarea (well-being) este operaționalizată, 

conceptualizată și investigată oarecum diferit. Poziția hedonică este cel mai bine exemplificată de 

munca lui Diener privind Subjective Well-Being (Diener, 1984), în timp ce abordarea eudaimonică 

este poate cel mai bine reprezentată de lucrarea lui Carol Ryff privind  Psychological Well-Being 

(Ryff & Keyes, 1995) arată Browne Singley, (2005).  

   Ĩn cea de-a doua jumătate a secolului XX, arată Savage (2011), Institutul Național de 

Sănătate Mintală a început să finanțeze cercetarea centrată pe patologie. Această oportunitate mai 

mare pentru finanțare a adus la o schimbare în direcția largă de cercetare. Deși locul tulburărilor ĩn 

psihologie este relevant și important, psihologii moderni, postulează că sănătatea mintală este mai 

mult decât absența bolii mintale (Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005). De aceea, interesul 

ĩnspre punctelor forte, virtuți, creștere este valoros, deși relativ neglijat în finanțarea cercetării, după 

al doilea război mondial. Perspectiva centrată pe căutarea ĩmplinirii a fost adusă de către psihologi 

umaniṣti în anii 1960, dar nu a reușit să câștige un  suport empiric substanțial. Diener (1994) afirmă 

că măsura gradului de stări emoționale negative oferă doar o imagine parțială a cuiva privind 

sănătatea mintală în ansamblu. Absența bolii mintale, nu echivalează cu prezența sănătăţii 

mintale. Această perspectivӑ este baza mișcării psihologiei pozitive definitӑ ca fiind: „ştiinţa 

experienţei pozitive subiective, trăsăturilor individuale pozitive şi instituţiilor pozitive”, menită a 

„îmbunătăţi calitatea vieţii şi preveni patologiile care apar atunci când viaţa este sterilă sau lipsită de 

sens” (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

            În 1998, tema convenției anuale APA (American Psychological Association) a fost 

prevenţia. Ea a devenit aparent ca cercetare, prin modelul medical ṣi nu a echipat psihologii cu 

strategii pentru a preveni perturbarea psihologică, actele de violență, abuzul de substanțe etc. 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Seligman (1999) a descris o reorientare de studiu și practică 

ĩnspre punctele forte ale omului, atât pentru scopuri ale sănătății psihologice preventive, precum și 

creșterea virtuții individuale și civice. Intenția psihologiei pozitive este de a schimba concentrarea 

exclusivă doar asupra deficitelor psihologice spre un echilibru de remediere a dificultăților și 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pubertate
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Maturitate&action=edit&redlink=1
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construirea proactivă a punctelor forte si calităţi (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). În cadrul 

acestui nou val de cercetare, constructul  subjective well-being a fost studiat ca un indicator pozitiv 

al sănătății mintale (Savage, 2011).   

          Dacă abordarea hedonică conceptualizează și definește starea de bine în termeni de fericire, 

respectiv prezența plăcerii și absența durerii și se reflectă în cursul (demersul) cercetărilor ĩn starea 

de bine subiectivă (Bradburn, 1969; Diener et al, 1984), alți teoreticieni au propus modele 

conceptuale adiţional, pentru înțelegerea stării subiective de bine. Martin E. P. Seligman (2000) 

a făcut distincție între: feelings of meaning („sentimente de sens”), placere (inclusiv emoţii) și 

angajare (interest and “flow”) și a abordat starea subiectivă de bine în termeni de fericire, 

identificând următoarea structură a fericirii: plăcere (sau emoții pozitive); angajare ṣi sens 

(Seligman, Parks, Steen, 2005, p.275). Ĩn modelul prezentat de Csikszentmihalyi (1975, 1990) 

starea subiectivă de bine depinde de implicarea ĩn activități interesante. Activitati interesante sunt 

cele în care există un echilibru optim între provocare și calificare (Negovan, 2010). Ȋn concluzie, 

perspectiva hedonicӑ, ilustreazӑ urmărirea fericirii ṣi a vieţii plăcute, (Diener, 1984), ĩn timp ce 

perspectiva psihologică a stării de bine se concentrează asupra eudaimonic well-being care este 

împlinirea potențialului uman și o viață plină de sens. 

          Ĩn privinţa acestor două abordări hedonic- versus – eudaimonic, Seligman (2003), precizează 

că ambele pot fi privite ca diferite „căi spre fericire”: perspectiva eudaimonică focusată pe 

conţinutul  vieţii ṣi procesele implicate ĩn a avea o „viaţă bună”, ĩn timp ce perspectiva hedonică se 

focusează pe rezultate specifice privind obţinerea (atingerea) prezenţei afectelor pozitive ṣi absenţa 

afectelor negative, precum ṣi un sentiment holistic al satisfacţiei faţă de viaţă (Vazquez, Hervas, 

Rahona, & Gomez, (2009).  

          Abordarea hedonică a stării de bine este în prezent cea mai populară în cercetarea   

psihologică și Scala Satisfacției față de viață (SWLS; Diener, Emmons, Larsen, & Griffen, 1985), 

Scala Afectului pozitiv și Afectului negativ (PANAS; Watson & Clark, 1994) sunt măsurile cele mai 

frecvent utilizate pentru a evalua satisfacția față de viață la nivel global respectiv afectele pozitive 

ṣi afectele negative (Browne Singley, 2005). 

          În modelul hedonic al SWB, afectele întruchipează aspectul de “feeling” al fericirii, în timp ce 

componenta satisfacția faţă de viaţă a fost conceptualizată ca indicator cognitiv. Satisfacția față de 

viață este definită ca estimarea cognitivă globală, iar componenta afectivă individuală a fost empiric 

derivată, ĩn afecte pozitive și afecte negative ṣi au fost găsite a reprezenta aspecte ale bunăstării, dar 

distincte de componenta cognitivă (Browne Singley, 2005)  

           Satisfacția faţă de viață, sau calitatea percepută a vieții, este o construcție amplă, care 

cuprinde o gamă completă de funcţionare  de la "foarte scăzut" la "OK" pentru "foarte mare", și a 

primit o mai mare atenție ca fiind indicatorul optimal al funcționării în rândul tinerilor ( Suldo & 

Huebner, 2006). Studii de specialitate au identificat tineri care manifestă câteva simptome 

psihologice, având o satisfacție a vieții reduse. Acești elevi prezintă nivele mai scăzute de 

funcționare socială, sănătatea fizică, precum și realizări școlare. Importanța satisfacției vieții 

adolescentului a fost ilustrată în studiile longitudinale care au arătat ca niveluri mai scăzute ale 

satisfacției cu viaţa prezic comportamente de externalizare ṣi internalizare ĩn viitor precum ṣi 

experienţe de victimizare cu ceilalţi (Martin, Huebner & Valois, 2008). În plus, Suldo ṣi Huebner 

(2004a) au constatat ca adolescenţii cu satisfacție a vieţii mai mare, au fost mai puţin probabil să 

prezinte comportamente viitoare de externalizare ĩn urma experienţierii stresorilor semnificativi ai 

vieţii. Astfel, satisfacția faţă de viață poate fi privită ca o importantă tărie psihologică 

(psychological strength) care ajută, facilitează adaptarea ĩn decursul dezvoltării (Antaramian, et al. 

2008).  
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           Afectele pozitive au fost definite (Diener, 1994) ca emoții pozitive legate situațional, (de 

exemplu, starea, dispoziţia pozitivă, caracterizată de interes, angajare  și energie); respectiv fiind 

măsura în care un individ își exprimă plăcerea, entuziasmul și mulțumirea; și reflectă ocurenţa 

stărilor emoționale pozitive, cum ar fi: bucuria, interesul, încrederea și alerta. Afectivitatea pozitivă 

poate fi în continuare descrisă de următoarele subdimensiuni: vesel, fericit, plin de viață, încrezător, 

îndrăzneț, (pentru a numi doar câteva; Snyder & Lopez, 2002). Afectele negative au fost definite ca 

emoţii negative legate situaţional, de exemplu, starea, dispoziţia negativă, cum ar fi teama, tristeţea, 

furia; respectiv fiind măsura în care un individ este iritabil, având ușor distres și predispus la furie. 

Acesta este un distres subiectiv și nemulțumire, compus fiind din stări emoționale negative, cum ar 

fi furia, frica, vinovaţia, disprețul și dezgustul (Kail & Cavanaugh, 2007).    

           Fericirea, respectiv satisfacţia faţă de viaţă a unei persoane, depind de cultura ĩn care trăieṣte 

persoana respectivă, (importanţa ridicată sau valorizarea scăzută a acesteia), de stilul de viaţă 

adoptat, de grupa de vârstă din care face parte, de informaţiile utilizate de către o persoană, 

semnificaţia acordată acestora; ĩn general domeniile care sunt cele mai familiare, situate ĩn imediata 

apropiere a vieţii personale a individului, au puterea de a influenţa cel mai mult starea subiectivă de 

bine. (Diener, 1984).  

          Dacă Oishi et al. (1999), au constatat că satisfacția de viață rămâne constantă de-a lungul 

timpului, unii autori au susţinut că se poate schimba în timp (Snyder & Lopez, 2002). Ĩn ce priveṣte 

afectivitatea pozitivă studiile arată că aceasta este destul de consistentă în diverse situații și contexte 

(Snyder & Lopez, 2002). Ĩn schimb, Carr (2004) arată că se ĩnregistrează vârfuri ale afectivităţii  

negative ĩn adolescenţa târzie și apoi scade cu vârsta cel puțin până la vârsta adultă de mijloc 

(Basson, 2008).  

           Unul dintre obiectivele principale ale cercetării științifice în domeniul stării de bine 

subiective a fost de a identifica principalii predictori ai fericirii umane (Costa Galinha, &  Pais-

Ribeiro, 2011). Cercetările lui Diener indică că nu există un singur determinant al stării de bine 

subiective. Anumite condiţii par a fi necesare pentru o ridicată stare de bine (spre exemplu: sănătate 

mentală, relaţii sociale pozitive), dar ele ĩn sine, nu sunt suficiente pentru a cauza fericirea. Costa 

Galinha & Pais-Ribeiro (2011), arată pe baza literaturii ṣi a cercetărilor ĩn domeniu, că fiecare 

componentă a SWB prezintă predictori diferiţi. Conform acesteia, SWB este influențată de multiple 

variabile – starea emoţională a individului, evenimente trecute, expectanţe și comparaţii sociale - 

într-o interacțiune dinamică. Variabilele contextuale devin foarte importante pentru starea de bine 

subiectivă a persoanelor atunci când nevoile de bază nu sunt îndeplinite (Veenhoven, 1996); iar 

Costa Galinha & Pais-Ribeiro (2011) susțin multidimensionalitatea predictorilor.  

            Asocierea ridicată a stimei de sine cu starea de bine subiectivă la adolescenţi este reliefată 

în cercetările ĩn domeniu. De altfel, ĩn literatură apare a fi asociată cu fericirea; respectiv o 

componentă a fericirii (Malekiha, Abedi & Baghban, 2012). Importanța stimei de sine pentru 

bunăstare la adolescenți este subliniată de decenii de teorie și cercetare, care sprijină legătura sa cu 

sănătatea psihologică în timpul adolescenței. Ĩn relaţie cu adversităţile evenimentelor, adolescenţii 

sunt expuṣi la problemele de internalizare (cazul celor cu stimă de sine scăzută); iar o stimă de sine 

ridicată, poate fi tampon al efectelor acestora. Un nivel ridicat al stimei de sine se asociază cu o bună 

evaluare a persoanei de-a lungul vieţii, afectivitatea pozitivă, independenţa personală ṣi acceptanţă, 

locusul de control intern, stabilirea obiectivelor adecvate, îndeplinirea obligațiilor personale, 

modalităţi mai bune de coping ṣi o mai bună gestionare a stresului; asociată fiind cu reaţii sociale 

armoniase ṣi suportive; prin urmare, stima de sine, devine un puternic predictor al stării de bine 

(Snyder & Lopez, 2002). 
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          O altă caracteristică, care corelează cu fericirea este optimismul (Diener et al., 1991), 

devenind unul dintre constructele cheie și cel mai intes studiat ĩn cadrul psihologiei pozitive. 

Optimismul s-a fost dovedit a fi unul dintre cei mai robuṣti predictori ai stării de bine ṣi factor 

protector și esențial, contribuind la sănătatea mintală, puternic asociat cu stima de sine. La 

adolescenți, optimismul a fost găsit a fi, factor de rezilienţă, printre tineri expuṣi violenţei ĩn 

comunităţi, relaţionat cu evaluarea satisfacţiei faţă de viaţă, adaptarea pozitivă, și evitarea 

consumului de substanțe; numit fiind de către Myers ṣi Diener (1995) ca ”building block” al stării 

subiective de bine. Astfel, optimismul poate contribui la "bunăstarea” adolescenților prin efectul de 

tamponare al stresului, precum și prin promovarea unui coping activ; adaptare și implicarea în 

comportamente sănătoase (Ben-Zur, 2003).  

          Un alt predictor important și asociat cu starea de bine este suportul social perceput,           

construct multidimensional, diferențiat ȋn mai multe tipuri de suport social: informațional (sfaturi), 

concret (tangibil), precum ṣi emoțional. Acesta din urmă, se concentrează pe satisfacerea nevoilor 

socio-emoționale, adesea prin expresia empatiei, grijii sau înțelegerii. Cercetările ĩn domeniu, White 

(2009) au descris suportul social ca un construct expansiv, care descrie confortul fizic ṣi emoţional 

oferit persoanelor de către familie, prieteni și alte persoane importante din viaţa lor. Niveluri scăzute 

ale suportului social sunt legate de o varietate de rezultate scăzute: psihologice, sociale, academice 

precum și legate de sănătate printre adolescenți. Suldo și Huebner (2004a) au găsit o corelație 

puternică între suportul parental și satisfacția faţă de viață, acesta constituindu-se ĩntr-un puternic 

predictor. Investigațiile au constatat că, gradul ridicat de discordie între părinți și adolescenți a fost 

legat de nivele mai scăzute ale satisfacției faţă de viață, în eṣantioane de tineri. (Frey & 

Rothlisberger, 1996).  

            Variabilele situaționale au fost găsite ĩn a corela cu satisfacția faţă de viață în rândul 

tinerilor în special stresul din mediul înconjurător. Ash și Huebner (2001) susțin că evenimentele 

de viață stresante au un efect atât direct asupra satisfacției faţă de viață, cât ṣi indirect, prin 

atribuirile făcute (locus of control).  

            Un alt aspect ĩn cadrul relaţiei dintre stresul perceput ṣi starea de bine este diferenţa de 

gen. Rudolph, (2002), arată că cercetările au stabilit că efectul stresului tinde să crească de la 

preadolescenţă la adolescență. Fetele tind să perceapă nivele mai ridicate de stres decât băieții, în 

special în ceea ce privește factorii de stres ĩn relaţiile interpersonale, de exemplu, cu colegii, 

partenerii romantici și relațiile de familie. Moksnes, (2011) arată că fetele pot avea nivele de stres ĩn 

special ĩn jurul vârstei de 15-16 ani și afecte negative; care potrivit măsurătorilor au fost mai mari 

decât cele ale băieților, rezultate susţinute de cӑtre mulţi cercetӑtori: Kling et al, (1999); Quatman & 

Watson, (2001).   

         În cadrul studiului am urmӑrit testarea următoarelor ipoteze:  

1. există asocieri semnificative ĩntre: stresul perceput, optimism, stima de sine, suportul social ṣi 

stare de bine subiectivă, respectiv afectele pozitive, afectele negative ṣi satisfacţia faţă de viaţă;  

2. optimismul, stima de sine, suportul social sunt predictori semnificativi ai stării de bine 

subiective;  

3. există diferenţe de gen între nivele ale stresului perceput, afectele negative ṣi satisfacţia faţă de 

viaţă la adolescenţi. 

          Ȋn urma analizelor efectuate, studiul nostru a evidenţiat asocierea semnificativă, a toate 

variabilele cuprinse ĩn studiu: stres, optimism, suport social, cu componentele stării de bine 

subiective; ĩn mod diferit pentru fiecare componentă. Satisfacţia faţa de viaţă a corelat semnificativ 

moderat cu optimismul: r(121)= .60, p< .01; suportul social r(121)=.56, p<.01, ṣi negativ cu stresul r 
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(121)= -.58, p< .01 ṣi, o mai mică corelaţie cu stima de sine, r(121)= .35, p<.01. Astfel putem spune 

că, spre exemplu, stresul ṣi satisfacţia faţă de viaţă se influenţează reciproc ĩn proporţie de 26%.  

          O mai scăzută influenţă asupra stării de bine subiective a fost ĩnregistrată, pentru stima de 

sine. Diener, et al. (1999), menţionează că studii transculturale relevă că diferiţi factori corelează cu 

SWB ĩn societăți diferite; respectiv stima de sine coreleazӑ mai puternic cu satisfacție faţă de viață 

în societăţile individuliste decât în societățile colectiviste ṣi acest fapt se pare s-ar datora, faptului 

că, ĩn culturile individualiste se subliniază independenţa persoanelor fizice, iar ĩn culturile 

colectiviste se subliniază interdependenţa dintre persoanele fizice ṣi cei “apropiaţi”; pentru 

colectiviṣti, normelor culturale sunt mai important decât maximizarea plăcerii. Acest fapt ilustreazӑ 

un aspect important și anume, faptul cӑ societatea noastrӑ nu este ȋncӑ una de tip individualist, 

specific societӑţilor vestice (fapt ilustrat și de cӑtre Diner, ȋn cercetӑrile sale); respectiv, stima de 

sine nu este un predictor al stӑrii de bine, la fel ca optimismul și suportul social.  

Un aspect important ĩn cadrul studiului nostru a fost corelaţia semnificativă ĩntre 

componentele stării de bine subiective: satisfacţia faţă de viaţă, afectele pozitive ṣi afectele 

negative. Dacă ĩntre componenta cognitivă ṣi componenta afectivă s-au evidenţiat corelaţii 

semnificative (la fel ca ĩn numeroase studii empirice), ĩn cadrul studiului nostru, contrar rezultatelor 

lui Vacek et al (2010), Morgan et al (2009), afectele pozitive ṣi afectele negative s-au asociat 

semnificativ, chiar dacă au ĩnregistrat o asociere scăzută, ilustrând relativa lor independenţa. 

Considerate componente distincte, potrivit lui Huebner ṣi Dew (1996) pot coapărea ĩn acelaṣi 

moment, deṣi nu la intensitate maximă. Astfel, potrivit celor doi cercetători, o persoană cu un nivel 

maxim al afectelor pozitive, nu trebuie neapărat să aibă scăzute afecte negative; la fel ṣi ĩn cazul 

situaţiei inverse. Acest fapt are implicaţii clinice, deoarece intervenţiile care influenţează o 

componentă, pot să nu aibă efect asupra celeilalte componente (Huebner & Dew, 1996); iar potrivit 

celor doi cercetători, acestea două trebuie examinate separat.   

Cea de-a treia ipotezӑ a fost confirmatӑ parţial costatându-se o diferenţă (semnificativă la p 

<.05), ĩntre băieţi ṣi fete, doar ĩn ce priveṣte satisfacţia fată de viaţă, cu scoruri mai ridicate ale 

băieţilor.    

            Prin urmare, conform rezultatelor studiului nostru, stresul perceput, stima de sine, 

optimismul ṣi suportul social influenţează starea de bine subiectivă la tineri, respectiv creșterea și 

adaptarea optimӑ a acestora.      
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Mindfulness pentru adolescenții care doresc să renunțe la fumat 

Muntean Denisa, consilier școlar, CJRAE/Colegiul Tehnic A. Saligny 

 

 În ultimii ani abordarea mindfulness a cunoscut o explozie devenind „la modă” printre 

specialiștii în sănătate mentală (cei de orientare cognitiv-comportamentală dar nu numai) dar în 

același timp și pentru publicul larg. Există procente date publicității despre parlamentari britanici 

care practică în mod consecvent tehnici formale de mindfulness. De asemenea există programe de  

practici mindfulness adaptate copiilor în școli publice (atât în Europa cât și pe continentul 

american) cu rezultate îmbucurătoare, validate științific, legate de reglarea emoțională și sporirea 

capacității de concentrare a atenției. Tehnicile mindfulness sunt predate inclusiv soldaților care 

urmează a fi trimiși pe front pentru a le spori eficiența dar și pentru a le crește șansele de 

supraviețuire. 

 Ce este mindfulness? 

 Termenul a fost tradus în limba română în diferite moduri: concentrarea asupra prezentului, 

atenția conștientă, sau conștiința deplină.  

Mindfulness se referă la a acorda atenţie moment de moment derulării trăirilor interne 

(senzaţii fizice, emoţii, nevoi, agitaţia) concomitent cu menţinerea unei atitudini mentale de 

acceptare faţă de fiecare experienţă ca fenomen pasager fără a-l transpune în acţiune, a-l judeca, a 

rumina asupra lui sau a încerca să îl schimbăm. Mindfulness este o deprindere similară învăţării 

utilizării unui instrument muzical, se dezvoltă prin practică zilnică repetată. Rezultatele se reflectă 

în viaţa de zi cu zi în atitudinea mentală, în îmbunătăţirea flexibilităţii mentale şi emoţionale, în 

claritatea şi aprofundarea satisfacţiei vieţii şi în a spori abilitatea persoanei în a gestiona provocările 

vieţii (Davis şi colegii, 2007).  

 Evoluția utilizării psihoterapeutice a tehnicilor mindfulness 

Tehnicile formale îşi au originea în practicile Buddhiste şi au fost adaptate pentru utilizarea 

culturală occidentală astfel încât să poată fi utilizate de persoane cu convingeri religioase diverse 

sau fără o orientare religioasă clară. Au fost încorporate în tratamente pentru reducerea stresului în 

general (Mindfulness Based Stress Reduction MBSR elaborat de Jon Kabat-Zinn în 1979), în 

terapia cognitivă pentru prevenirea recăderilor în depresie (Mindfulness Based Cognitive Therapy 

MBCT elaborată în 2002 de Segal, Z., Teasdale, J., Williams, M.) sau pentru psihoterapia copiilor 

cu anxietate (în 2011 de către Semple  R. J.și Lee, J.) precum și în prevenirea recăderilor în 

tratamentul adicţiilor (Mindfulness Based Relapse Prevention MBRP Witkiewitz et al, 2005). De 

regulă tratamentele în cadrul acestor programe durează 8 săptămâni, iar ca element comun apare 

antrenarea atenţiei pentru detectarea şi modificarea relaţiei persoanei cu patternurile de gânduri 

automate. 

 Eficienţa tehnicilor mindfulness a fost evidențiată și pentru tratamentul durerii pe lângă cel 

al tulburărilor de anxietate şi al depresiei (Brewer et al, 2013). 

 Aplicarea tehnicilor mindfulness în cadrul programelor destinate persoanelor 

dependente 

 Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP),  program elaborat de  Witkiewitz, Marlatt 

și Walker în 2005, s-a adresat inițial consumatorilor de alcool. Ulterior alți cercetători i-au dovedit 

eficiența și pentru reducerea utilizării altor substanțe precum tutun, heroină, cocaină, etc.  Aceste  

intervenţii  urmăresc sprijinirea persoanelor dependente pentru a recunoaşte stimulii emoţionali, 

cognitivi şi situaţionali asociaţi cu utilizarea substanţelor, dezvoltarea de deprinderi de coping 
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precum şi îmbunătăţirea autoeficacităţii la fel ca şi terapia cognitiv-comportamentală CBT (Bowen 

et al., 2009).  

 Acest tip de intervenție psihoterapeutică lucrează în format de psihoterapie de grup cu 

persoane care au renunțat recent la consumul de substanțe cu scopul de a-i sprijini să prevină 

recăderile (reluarea consumului). Programul a apărut din necesitatea sporirii eficienței programelor 

de intervenție psihoterapeutică de tip cognitiv-comportamental și utilizează practicile bazate pe 

mindfulness pentru a oferi învățarea de răspunsuri alternative la disconfortul emoțional și a slăbi și 

reduce răspunsul condiționat de craving  în prezența simptomelor depresive. 

  Studiile asupra efectelor tehnicilor mindfulness au inclus și evaluări prin scanarea creierului 

cu rezonanță magnetică și au identificat modificări ale ariile cerebrale asociate cu cravingul, afectul 

negativ și recăderea prin trainingul mindfulness. Aceste modificări au fost observate la acei 

participanți la programul MBRP care pe parcursul celor 8 săptămâni de tratament psihoterapeutic au 

efectuat sistematic tehnicile de meditație formală propuse, pe lângă tehnicile cognitiv-

comportamentale utilizate (Witkiewitz et al, 2012). 

 Persoanelor incluse în programele psihoterapeutice MBRP li se cere să mediteze 30–45 

minute în ședința de terapie de grup săptămânală precum și 45 minute zilnic utilizând instrucțiuni 

înregistrate audio. Prin practici formale de meditație și alte exerciții bazate pe mindfulness 

persoanele care au renunțat la consumul de substanțe ajung să practice o atitudine nonevaluativă a 

stărilor negative afective învățând să investigheze componentele emoționale, fizice și cognitive ale 

experienței în loc să încerce să scape de ele.  Explicația teoretică, confirmată în practică, ar fi că 

utilizarea mindful de către clienți a atenției asupra stările problematice cognitive sau afective oferă 

o pauză, întrerupând reacția automată. În timp, expunerea repetată la experiențele anterior evitate-de 

exemplu la stările depresive în absența răspunsurilor obișnuite- consumul de substanțe- poate slăbi 

răspunsul de craving în prezența disconfortului emoțional. Tehnicile de meditație formală permit 

persoanei „alegeri comportamentale conștiente” prin modificarea răspunsului creierului la stimulii 

legați de craving.  

 Studiile au evidențiat că afectul negativ, simptomele depresive declanșează dorința 

imperioasă de a consuma substanțe. De asemenea persoanele cu tulburări afective (cu depresie) au 

un risc mai crescut de a relua  consumul de substanțe după ce l-au întrerupt. Cravingul și afectul 

negativ sunt predictori puternici pentru recăderi, aceste stări împreună cu  dorința de a le evita 

constituie motivele principale pentru consumul de substanțe (Rogojanski et al, 2011). 

 Zonele creierului asociate cu craving-ul, afectul negativ şi recăderea au prezentat modificări 

ca urmare a exersării sistematice a tehnicilor mindfulness, susţin conform studiilor lor, Witkiewitz  

şi colegii în 2013.  Modificările aduse de MBRP răspunsurilor neuronale la trăirea craving-ului şi a 

afectului negativ poate reduce riscul de recădere. Se presupune că MBRP poate afecta numeroase 

sisteme cerebrale şi poate inversa, repara sau compensa schimbările neuroadaptative asociate cu 

dependenţa şi cu recăderea în comportamentul adictiv susţin aceiaşi autori. 

MBRP învață participanții deprinderi cognitiv-comportamentale de prevenire a recăderilor 

alături de meditații formale mindfulness. O altă abordare dezvoltată specific pentru persoanele cu 

probleme legate de abuzul de substanțe este Mindfulness-Based Therapeutic Community (MBTC) 

elaborată de Marcus și colegii în 2009.  

Rata de succes a programelor de renunţare la fumat 

În general, cele mai multe programe de renunțare la fumat (Antonuccio &  Mosier, 2006) au 

o rată de succes moderată. Există o rată mare a recăderilor indiferent de tipurile de tratament. De 

exemplu, programele comportamentale au o rată iniţială de renunţare de 50-100% dar cu rate de 

recădere de 70–80%. De aceea, cele mai eficiente tratamente accentuează prevenirea recăderilor. De 
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regulă fumătorii cu consum uşor au rate de abstinenţă mai mari decât fumătorii veterani indiferent 

de programul folosit. 

Caracteristici ale renunțării la fumat la adolescenți 

Într-un studiu care îşi propune îmbunătăţirea renunţării la fumat la adolescenţi, Backinger şi 

colegii, în 2003, au observat că ratele de renunţare diferă mult, totuşi pot fi cuprinse între 0 şi 30% . 

De asemenea, ei au constatat prin metaanalize că ratele de participare ale tinerilor fumători la 

programele de renunţare la fumat variază între 2 şi 10% iar la follow-up se pierd până la 50% dintre 

participanţi. Autorii au evidenţiat dificultăţile legate atât de recrutarea tinerilor cât şi de păstrarea 

acestora în program.  Adolescenţii preferă mai degrabă să renunţe singuri la fumat decât să participe 

la programe de renunţare, sau chiar pot percepe ca fiind defăimătoare participarea la programe 

formale de renunţare la fumat. Autorii evidenţiază un alt aspect caracteristic tinerilor-fumatul 

neregulat. Dacă ei fumează uneori o cantitate mare de ţigări, timp de câteva zile, pot apoi timp de 

alte câteva zile să fumeze mai puţin sau deloc, inclusiv să fumeze “câteva fumuri” împreună cu alţi 

tineri, aspect care face dificilă evaluarea fumatului la tineri (Backinger et al, 2003). 

Prevalenţa utilizării substanţelor sporeşte semnificativ din perioada adolescenţei timpurii 

spre cea târzie având punctual culminant în perioada tranziţiei la perioada de adult tânăr. Aceste 

constatări conduc la concluzia că utilizarea substanţelor este obişnuită pe perioada adolescenţei, cu 

toate acestea aceasta este o perioadă de vulnerabilitate pentru apariţia tulburărilor legate de 

utilizarea de substanţe (Wetherill & Tapert, 2013).  

Utilizarea de substanţe în adolescenţă este asociată cu efecte negative asupra sănătăţii, 

comportamentului şi a relaţiilor sociale inclusiv modificări în dezvoltarea neurologică.  

 (Newcomb & Locke, 2005; Squeglia et al, 2009). 

Dezvoltarea pe perioada adolescenţei se desfăşoară în contextul complexităţii fiziologice, 

psihologice dar şi al tranziţiilor sociale care influenţează dinamica schimbărilor la nivel cerebral şi 

care conduc la procesări cognitive avansate, mai eficiente. Dezechilibrul circuitului frontolimbic la 

adolescent a fost asociat cu o sensibilitate crescută la stimuli motivaţionali şi la recompense 

imediate precum şi cu probabilitatea crescută de implicare în comportamente de risc, inclusiv 

consum de substanţe (Casey & Jones, 2010; Galvan et al, 2007) 

Recent, tehnicile mindfulness au fost evaluate în tratamentul adicţiilor, şi mai specific al 

fumatului. Includ două componente distincte: 

1. menţinerea atenţiei asupra experienţei imediate 

2. menţinerea unei atitudini de acceptare faţă de această experienţă 

Aceste componente pot fi văzute şi ca faţete ale aceleiaşi monede, deoarece atunci când 

atenţia devine predominantă procesele autoreferenţiale precum judecarea sau neacceptarea se reduc, 

conştientizarea sau atenţia pură se consideră a fi libere de evaluare (Brewer et al, 2013). 

Rogojanski şi colegii, în 2011, susţin că tehnicile mindfulness şi abordările bazate pe 

acceptare pot îmbunătăţi rezultatele renunţării la fumat. Studiile arată că fumătorii tind să se bazeze 

pe strategii de evitare în copingul cu stresul, acest stil de coping fiind unul care predispune la 

recăderi. Practicile mindfulness sunt asemănătoare tehnicilor de expunere interoceptive facilitând 

copingul prin abordarea emoţională şi acceptarea trăirii momentului prezent, modalităţi opuse 

evitării sau suprimării experienţei respective. 

 Printre tehnicile de meditație formală (concentrare asupra prezentului) folosite în renunțarea 

la fumat  Marlatt şi Gordon în 1985 au utilizat “surfing the urge” -a face surfing cu pofta de a fuma. 

Această  tehnică se referă la imaginarea poftei de a fuma sub forma unui val pe care persoana îl 

parcurge într-un mod asemănător surfing-ului. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Jenny+Rogojanski%22
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  Deși tehnicile formale de meditație sunt dovedite ca fiind eficiente, ele au și 

contraindicații sau indicații moderate astfel că psihoterapeuții fac evaluarea psihologică a clienților 

înainte de a recomanda tehnicile mindfulness individual sau în grup (Dobkin et al., 2011) . 

 

Programe de intervenție pentru adolescenți pentru renunțarea la fumat 

 Not On Tobacco (N-O-T) 

 Este un program elaborat de  Asociaţia  Americană a Plămânului destinat adolescenţilor care 

doresc să renunţe la fumat.  Este cel mai studiat, mai utilizat şi mai eficient program din Statele 

Unite. Are eficienţă dovedită: rată de renunţare de 21%, mai mare decât a oricărui program similar 

 

Principalele caracteristici ale N-O-T: 

 Permite participarea voluntară a tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani 

 Include  activităţi de grup, discuţii, ţinerea de jurnale, jocuri de rol. 

 Are activităţi separate pentru fete şi băieţi  

 Constă în 10 şedinţe a câte 50 minute şi se poate utiliza în şcoli şi comunităţi. 

 Se bazează pe mai mult de 10 ani de cercetare şi evaluare. 

 Tematica include motivarea, managementul stresului, efectele fumatului, pregătirea pentru 

renunţare, prevenirea recăderilor, confruntarea cu presiunea anturajului, conştientizarea mesajelor 

din media, reţele de suport precum şi stil de viaţă sănătos 

N-O-T sprijină tinerii în a înţelege de ce fumează şi îi ajută să dezvolte deprinderi, încredere şi 

sprijinul de care au nevoie pentru a renunţa la fumat. Tinerii învaţă deprinderile de care au nevoie 

pentru a se putea confrunta cu probleme dificile precum sevrajul, pofta de a fuma, precum şi 

presiunea anturajului de a continua să fumeze. N-O-T abordează de asemenea şi alte teme de interes 

pentru adolescenţi cum ar fi controlul greutăţii după renunţarea la fumat, managementul stresulului 

în moduri sănătoase, precum şi comunicarea eficientă. Abordarea separată pe sexe este justificată de 

studii care susţin că fetele şi băieţii fumează din motive diferite şi de aceea au nevoie de strategii 

diferite pentru a renunţa. www.cdc.gov 

Project EX  

Este un program de renunţare la fumat destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani care 

se desfăşoară în şcoli, pe parcursul orelor de studiu, în grupuri de 8-15 participanţi.  

Programul are ca şi scopuri renunţarea şi reducerea fumatului, implică activităţi create a fi  

motivante şi plăcute, adesându-se motivaţiei, deprinderilor de coping şi implicării personale. Constă 

în 8 şedinţe cu durata de 40-45 minute derulate pe parcursul a 6 săptămâni. Tematica şedinţelor 

include copingul cu stresul, confruntarea cu sevrajul produs de nicotină, precum şi evitarea 

recăderilor. Mai sunt incluse şi aspect care ţin de consecinţele sociale, emoţionale, legate de mediu 

şi fiziologice ale consumului de tutun. Şedinţele de grup îi ajută pe elevi să înveţe autocontrolul, 

managementul furiei, managementul stărilor emoţionale şi stabilirea de scopuri. Sunt folosite 

activităţi de motivare precum jocuri şi yoga. La follow up după 3 luni, care a avut loc 5 luni după 

ziua renunţării la fumat prevăzută în program, 17% dintre participanţi au susţinut că au renunţat la 

fumat pentru cel puţin 30 zile, în contrast cu 8% din grupul de control pe parcursul aceleiaşi 

perioade de timp (Breland et al, 2009) 

Youth Quit2Win Program 

Programul se derulează pe parcursul a 8 săptămâni în care se derulează 10 şedinţe care îşi 

propune să menţină motivaţia adolescenţilor de a renunţa la sau a reduce fumatul. Acest program 

include o dată prestabilită de renunţare la fumat la cea de a treia şedinţă de grup. Pe parcursul 

programului elevii primesc informaţii despre efectele consumului de tutun şi sunt încurajaţi să 

http://www.cdc.gov/
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reducă consumul acestuia. De asemenea, programul include şi exersarea de “deprinderi de viaţă” 

pentru a ajuta tinerii să se confrunte cu succes cu situaţiile dificile.  

Oredein et al, (2008) descriu derularea programului care a inclus între anii 2003-2004 47 de 

participanţi din 4 şcoli iar autorii descriu ca având o rată de participare activă 37% dintre elevi.  

 

Cercetări proprii 

Rata crescută a fumatului la tinerii români, corelația semnificativă dintre fumat și consumul de 

droguri ilicite  precum și absența totală a unor programe guvernamentale de prevenție a fumatului în 

școli ne-a motivat să concepem și să implementăm la elevii de nivel liceal ai unei școli din Cluj-

Napoca un program de prevenire terțiară a fumatului. Un alt motiv important au fost solicitările 

elevilor adresate psihologului școlar de sprijin pentru renunțarea la fumat.  

Am inclus în program un lot experimental alcătuit din 9 elevi fumători, 3 fete şi 6 băieţi, cu 

vârste cuprinse între 17 şi 19 ani. Lotul de control a fost alcătuit tot din 9 elevi fumători, 3 fete şi 6 

băieţi (17- 19 ani) de la o altă şcoală, pentru a preveni efectul de fuziune între subiecți.  

 

a. Descrierea programului: 

Programul s-a derulat pe parcursul anului școlar 2013-2014, a inclus 7 şedinţe, câte o 

şedinţă pe săptămână, cu durata de 50 minute şedinţa. Am obţinut acordul în scris atât al 

adolescenţilor cât şi al părinţilor lor pe baza consimţământului informat. Participarea elevilor s-a 

bazat pe dorința lor și a fost gratuită. 

Şedinţa 1 a urmărit organizarea grupului: prezentare, exerciţii de încălzire, stabilirea de 

reguli pentru derularea activităţilor în grup, elemente de educaţie interactive despre fumat- efectele 

fumatului asupra sănătăţii. 

Şedinţa 2 a abordat modalităţi de renunţare la fumat,  stabilirea de scopuri personale, 

matricea decizională, motive pentru a renunţa,  

Şedinţa 3 a cuprins identificarea situaţiilor de risc crescut pentru renunţarea la fumat, 

prezentarea simptomelor de sevraj și exerciţii pentru sporirea autoeficacităţii elevilor. 

Şedinţa 4 a introdus modalităţi de antrenare a creierului pentru sporirea autocontrolului: 

tehnici de exersare a concentrării asupra prezentului (mindfulness): surfing cu pofta de a fuma, 

frunze pe apă, parada soldaţilor, 

Şedinţa 5 s-a concentrat asupra strategiilor de coping pe tema asertivităţii, joc de rol „cum 

refuz când sunt servit cu ţigări?”, controlul furiei 

Şedinţa 6 a abordat rezolvarea de probleme- cum îmi rezolv problemele? suportul social-pe 

cine mă pot baza atunci când am probleme?  

Şedinţa 7 menţinerea progreselor, prevenirea recăderilor-diferenţierea dintre o scăpare şi o 

revenire la fumat 

 

b. Rezultate obținute:  

 Media ţigărilor fumate de către elevii din grupul experimental a scăzut,  fiind o diferenţă 

puternic semnificativă. Nu am înregistrat diferențe semnificative între post intervenție și follow up, 

astfel că, pe termen scurt, schimbările obținute prin intervenție se mențin. 

 În mod spontan, la grupul de control nu au apărut modificări legate de fumat astfel că putem afirma 

despre rezultatele obţinute că sunt efectul programului de intervenţie implementat. 

 La follow up după un an, 3 dintre elevi (un băiat și două fete din lotul experimental) au renunțat 

complet la fumat. Aceste rezultate sunt încurajatoare și susțin continuarea și îmbunătățirea 

programelor de prevenire a fumatului. 
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Concluzii: 

 Existența unor programe de intervenție care țintesc comportamentele de risc este esențială. 

Continuarea derulării lor permite elevilor să își dezvolte continuu abilitățile necesare unui stil de 

viață sănătos, și să își lărgească aria de competență privind autocunoașterea și exersarea resurselor 

personale. 

 Din perspectiva celui care concepe și implementează aceste programe atât reușitele cât și 

limitele sunt lecții importante pentru dezvoltarea unor programe mai eficiente în viitor. 

 Profesorului consilier școlar i se atribuie responsabilități care sporesc și se diversifică de la 

an la an, incluzând evaluarea și intervenția psihopedagogică adresate tinerilor de toate vârstele și 

toate nivelele de școlarizare preuniversitare, părinților, profesorilor, interacțiunii acestora, pe lângă 

activitatea de instruire la clasă și orientarea școlară și profesională.  De aceea resursele și 

disponibilitatea pentru cercetare și inovare sunt limitate. 
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LUMINI  şi  UMBRE  ale  sufletului 

Gabriela Căian,  Prof.consilier CJRAE/ Colegiul Ec „Iulian Pop” Cluj-Napoca 

 

 

 

           Marele psiholog şi psihiatru Carl Gustav Jung- fondatorul psihologiei analitice- este cel de la 

care am preluat arhetipul UMBREI.  El a întrebat,  poate pentru prima oară - „Ce preferi să fii, 

întreg sau bun?”...  şi spunea mai apoi : “ Cu cât căutăm mai mult Lumina, cu atât Umbra noastră 

devine mai densă.”     

            Noi am fost educaţi, de mici copii, să credem că toţi oamenii au calităţi şi defecte, părţi 

frumoase şi părţi urâte, lăudabile sau ruşinoase… Ne-am format de timpuriu într-un sistem al 

polarităţilor, al “binelui” şi “răului”,  al perechilor opuse şi al contrariilor, de aici toate 

constrângerile şi conflictele noastre.  Am ajuns să fim atât de convinşi că, pentru a nu fi respinşi de 

semenii noştri, trebuie neapărat să “scăpam” de defectele şi părţile urâte…Sau măcar să nu le 

arătăm nimănui. Da... şi nici chiar nouă înşine...  

            Şi aşa am început, din păcate încă de la vârste fragede, să ascundem, să îngropăm, să 

mascăm ceea ce nu se încadra în modelul dezirabil de personalitate- ceea ce risca să nu fie acceptat 

social, fie că erau trăsaturi de caracter,  de temperament sau erau dorinţe, emoţii, temeri, regrete, 

răni… 

         Cam aşa s-a născut UMBRA, care a tot crescut, odată cu noi, deci odată cu emanciparea Eu-

lui. Ea reprezintă aşa-numitele părţi ascunse sau părţi întunecate din subconştientul personal. 

Umbrele se ivesc de sub nivelul conştientului, în multe din problemele noastre cotidiene. Uneori ne 

sperie, alteori ne înfurie, alteori ne deprimă. Însă ele nu sunt de fapt „rele” sau „bune”... ci sunt 

dincolo de această separaţie forţată.  Umbra nu este ceva “negativ”, aşa cum pare. Nu e nici ceva 

“pozitiv”. Este şi - şi...pentru ca ea integrează pozitivul şi negativul, polii opuşi, contribuind astfel 

la întregirea noastră. 

         Fiecare din noi avem aceste părţi întunecate şi unii ştim că le avem, dar nu fiecare din noi 

avem aceeaşi atitudine sau relaţie cu Umbra din sufletul nostru. Cei mai mulţi oameni se tem de 

aceste aspecte întunecate ale firii, pe care le ascund, aşa cum au fost condiţionaţi social, sau le 

neagă. Insă alţii- mai înţelepţi, mai evoluaţi, au  învăţat cum să le recunoască mai uşor şi să le 

accepte, ba chiar să le preţuiască.      

  

   Să cunoaştem şi să integrăm conştient Umbra... * 2  

În loc să ne inhibăm sau să ne ascundem umbrele, mai bine ar fi să le cunoaştem. Să ni le 

asumăm – adică să le recunoaştem ca fiind părţi ale sufletului nostru  şi să acceptăm chiar acele 

aspecte întunecate de care ne este cel mai frică să le privim în faţă. Cu cât mai mult ne îndepărtăm, 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Psihologia_analitic%C4%83&action=edit&redlink=1
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evităm ori nu vrem să ne recunoaştem umbra, cu atat mai frică ne este de ea ori de faptul că aşa 

ceva am putea fi chiar noi.  Ceea ce negăm, ori nu ne asumăm, tinde să pună stapănire pe noi. De 

pildă, uneori, fără a ne propune asta, lovim sufleteşte în oamenii din jur, prin criticile noastre. Sau, 

tot aşa,  în mod neintenţionat provocăm durere unei părţi din noi înşine, adesea chiar corpului. 

Este bine să ştim că lucrurile cărora le opunem rezistenţă persistă-  este o lege universală. La fel 

cum este universală şi legea rezonanţei conform căreia putem stabili o legătură numai cu ceea ce 

rezonăm. Exista o învaţătură spirituală care spune că noi nu reuşim să vedem în  lume decât acele 

lucruri care există  şi în mintea noastră… 

La fel sunt aceste părţi întunecate din subconştient – ele vor atrage pe oricine şi orice de care 

avem nevoie pentru a oglindi aspectele din noi înşine pe care nu vrem să le scoatem la lumină. Aşa 

că ar fi cazul să dăm atenţie acelor însuşiri sau aspecte care “ne irită” la alţii. La  fel e şi cu 

critica…noi îi judecăm aspru pe ceilalţi mai ales când ei dovedesc caracteristici pe care noi nu le 

putem accepta la noi înşine. Şi atunci proiectăm…iar ceilalţi sunt oglinda noastră, fie că ne place 

sau nu !  

Sentimentele pe care le-am înăbuşit o vreme doresc cu disperare să fie acceptate, integrate în noi 

înşine. Ele sunt nocive numai când sunt reprimate. Şi atunci, în momentele cele mai puţin oportune, 

ele pot scoate capul pe furiş... fapt care ne poate pune într-o situaţie dezavantajoasă în domenii de 

viaţă importante. Atâta timp cât continuăm să ne ascundem, să ne prefacem şi să proiectăm în afară 

ceea ce nu ne place că  se află înăuntrul nostru, nu avem nici libertatea de a fi şi nici libertatea de a 

alege.  

„Psihologia analitică ne arată că oamenii sunt perturbaţi mai mult de ei înşişi decât de ceea ce li se 

întamplă cu adevarat. Autoperturbarea se dovedeşte a fi o procedură foarte „eficientă” de limitare a 

capacităţilor proprii, de autosabotare în realizarea obiectivelor propuse şi a succesului personal. 

Putem să ne eliberăm din capcanele propriilor noastre stategii autosabotoare tocmai 

conştientizând părţile mai „întunecate”, mai „tulburi” din propria noastră fiinţă. De aceea 

este nevoie să ne confruntăm cu  „umbra” noastră, cu acele aspecte ascunse pe care de obicei  nu le 

lăsăm să iasă la lumină deoarece le asociem cu emoţii negative,  comportamente disfuncţionale ori 

pentru că ele pot să ne zdruncine credinţele şi valorile, imaginea şi stima de sine.   

Sunt câteva întrebări simple pe care ni le putem pune pentru a recunoaşte mai uşor UMBRA- 

adică părţile întunecate din noi : 

 De ce anume mi-e frică foarte mult ? 

 Ce anume m-ar îngrozi  dacă aş afla eu despre mine/dacă ar şti alţii ? 

 Ce este total inacceptabil pentru mine în relaţiile interumane? 

 Ce comportamente negative condamn sau urăsc cel mai mult? 

 Ce anume judec cu cea mai mare asprime? 

 Ce situaţii îmi provoacă  dezgust? 

 Care e cea mai mare minciună pe care am spus-o cuiva? 

 Gândindu-mă la cele mai importante valori ale mele, de care mă îndepărtez mai mult? 

 Ce aspecte ale vieţii mele au nevoie de o transformare ? 

 Ce schimbări îmi este teamă să fac/ nu mă simt în stare să le fac ? 

A lucra asupra Umbrei, prin astfel de introspecţii,  este un proces de echilibrare, de vindecare a 

prapastiei dintre cunoaşterea aparentă a sinelui şi ceea ce suntem de fapt, în esenţa noastră. 
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 * 3    Să conştientizăm beneficiile aduse prin descifrarea 

mesajelor ascunse ale Umbrei … 

 

Umbrele sunt ascunse deseori în spatele problemelor noastre sufleteşti dar ele există pentru 

ca să ne înveţe, să ne ghideze şi să ne elibereze de ceea ce este neautentic în noi. Ele conţin 

mesaje tulburătoare ale sufletului, care, descifrate,  deţin  cheia problemelor noastre, astfel ne indică 

resursele si direcţia  schimbării. Umbrele noastre  sunt esenţa lui „cine  suntem  cu  adevarat ”... Ele 

ne conduc spre o „Constiienţă unificatoare”- spune Debbie Ford, autoare a mai multor cărţi privind 

evoluţia  spirituală.  

Modelul holografic al Universului ne arată că fiecare din noi suntem un Microcosmos care 

oglindeşte Macrocosmosul. Amprenta universului, ne-o demonstrează fizica cuantică, se află în 

AND-ul nostru. Forţele care susţin structura Universului se regăsesc în fiecare atom al corpului 

nostru. Întregul este conţinut în fiecare părticică. Noi toţi suntem UNUL. Bine ar fi să ne amintim 

mai des asta ! 

Cunoscându-ne  UMBRELE noi devenim liberi să trăim experienţa totalităţii noastre : 

plăcutul şi neplăcutul, conştientul şi inconştientul, iubirea şi teama, adică LUMINILE şi UMBRELE 

sufletului nostru. 

Închei metaforic, cu un îndemn: atunci când, după asfintit,  privim cu încântare  bolta 

cerească... să ne amintim că nici stelele nu pot străluci decât în întunericul nopţii. Eu cred că 

aceasta este lecţia şi darul Umbrelor ...  

 

Bibliografie și filme documentare inspirante: 

 Carl Gustav Jung- Psychology and Alchemy- The Archetypes and the Collective Unconscious, 

London, 1996 

 Debbie Ford- Partea întunecată a căutătorilor de lumină, Editura For You, Bucuresti, 2001 

 Debbie Ford- Secretul Umbrei, Editura For You, Bucuresti ,  2006 

 Gregg Braden-The Spontaneous Healing of Belief.Shattering the Paradigm of False Limits,  

Publisher Hay House, 2008 

 Legea rezonantei (2010)- film produs de Pierre Franckh  

 The Shadow Effect - Fenomenul Umbrei (2010), Link oficial:   http://theshadoweffect.com/ 

*Notă:  Imaginile inserate în articol au fost preluate de pe  www.jungquotes.com  si 

www.quotesgram.com ; traducerea lor aproximativă :  

 1- Nu devii iluminat închipuindu-ţi imagini de lumină, ci conştientizând  întunericul (Carl 

Gustav Jung) 

 2- Să cunosti propria ta întunecime (Umbra, n.t.) este cea mai bună metodă pentru a 

înţelege întunecimile celorlalţi. (Carl Gustav Jung) 

 3- Stelele nu pot străluci decât în întunericul nopţii (autor anomim) 

http://theshadoweffect.com/
http://www.jungquotes.com/
http://www.quotesgram.com/
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Studiu privind identificarea problemelor de adaptare școlară  

la elevii din clasa pregătitoare 

Prof. consilier Moldovan Ana-Maria, CJRAE Cluj  – CJAP Cluj 

 

ARGUMENT: Debutul școlarității reprezintă o etapă foarte importantă în viața copilului, 

cu schimbări majore și cerințe noi. Aceste schimbări pot genera apariția unor dificultăți ce 

interferează cu adaptarea pedagogică și socială a elevului. Prin acest studiu urmărim identificarea 

dificultăților de adaptare și a factorilor responsabili de apariția acestora cu scopul realizării de 

activități de asistență psihopedagogică adresate preșcolarilor, în vederea prevenirii apariției acestor 

dificultăți și a optimizării adaptării școlare. 

SCOP: Identificarea problemelor de adaptare și a aspectelor care pot genera probleme de 

adaptare școlară la elevii din clasa pregătitoare în vederea prevenirii inadaptării școlare prin 

elaborarea de activități desfășurate de către consilierul școlar în cadrul Programului ”Pregătirea 

pentru școală”. 

OBIECTIVE: 

- elaborarea instrumentelor de colectare a datelor; 

- aplicarea chestionarelor; 

- colectarea, centralizarea și interpretarea datelor. 

METODĂ: anchetă pe bază de chestionar 

PARTICIPANȚI:  

- cadre didactice care predau la clasa pregătitoare în anul școlar 2014-2015; 

- părinți care au copii în clasa pregătitoare în anul școlar 2014-2015. 

BENEFICIARI: 

Direcți – preșcolarii din gupele mari (an școlar 2015-2016). 

Indirecți – părinții preșcolarilor din grupele mari (2015 – 2016); 

- cadre didactice – grupe mari (2015-2016). 

ECHIPA DE LUCRU: 

- prof. cons. Abrudan Bianca – Șc. G. ”N. Iorga” Cluj-Napoca; 

- prof. cons. Craiu Cristina – Lic. T. ”Pavel Dan” Câmpia Turzii; 

- prof. cons. Henzulea Anca – Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca; 

- prof. cons. Mărginean Gabriela – Șc. G. ”L. Rebreanu” Cluj-Napoca; 

- prof. cons. Mureșan Anca – Șc. G. ”Avram Iancu” Turda; 

- prof. cons. Mureșan Emilia – Șc. G. ”Avram Iancu” Dej; 

- prof. cons. Mureșan Lorena – Șc. G. ”N. Titulescu” Cluj-Napoca; 

- prof. cons. Popa Diana – Șc. G. ”T. Dârjan” Cluj-Napoca; 

- prof. cons. Serestely Ibolya – Lic. T. ”Josika Miklos” Turda; 

- prof. cons. Trif Sanda Ana Delia – Șc. G. ”Horea” Cluj-Napoca. 

COORDONATOR: Moldovan Ana-Maria 
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ACTIVITĂȚI PLANIFICATE: 

ACTIVITATE RESPONSABIL TERMEN 

Documentare și elaborare 

chestionare 

Moldovan Ana-Maria Martie 2015 

Stabilire grup țintă Moldovan Ana-Maria Aprilie 2015 

Aplicare instrumente Consilierii școlari care au 

cabinet sau arondată școala 

inclusă în studiu 

Iunie 2015 

Colectarea și centralizarea 

datelor 

Moldovan Ana-Maria; 

Consilierii școlari care au 

cabinet sau arondată școala 

inclusă în studiu 

Iunie 2015 

Elaborare raport final Moldovan Ana-Maria Septembrie 2015 

 

ANALIZA ȘI PRELUCRARE DATELOR COLECTATE 

 

CADRE DIDACTICE: 

Număr respondeți: 20 

Item 1: ”Elevii din clasa dumneavoastră au manifestat probleme de adaptare școlară în acest 

an școlar?” 

- Da – 4 

- Nu – 16 

 
 

Din analiza graficului de mai sus, se poate observa că 80% din cadrele didactice chestionate 

au declarat că elevii nu au manifestat probleme de adaptare în acest an școlar, 20% având elevi în 

clasă care au întâmpinat dificultăți de adaptare. 

 

Item 2. ”Precizați care au fost manifestările specifice problemelor de adaptare apărute la 

elevii dvs.”: 

Formă de manifestare Frecvență răspunsuri 

cadre didactice 

Dificultăți în respectarea unor reguli privind disciplina 14 

Dificultăți în rezolvarea sarcinilor de învățare 14 

Crize de plâns / crize de furie 6 

Lipsa concentrării în timpul activităților școlare 7 

80% 

20% 
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Dificultăți în relaționarea cu cadrele didactice 4 

Dificultăți în relaționarea cu colegii de clasă sau cu copii de 

diferite vârste 

2 

Dorința de a lipsi de la școală 0 

Însingurare, tristețe, dorința de izolare, manifestate din 

momentul începerii școlii sau pe parcursul anului școlar; 

0 

Comportamente agresive/ iritabilitate manifestate/ manifestată 

din momentul în care a început școala sau pe parcursul anului 

școlar; 

6 

Alte manifestări 0 

  

 
Din perspectiva cadrelor didactice, cele mai frecvente manifestări problematice apărute la 

elevi constau în dificultăți în respectarea unor reguli de disciplină, dificultăți în rezolvarea sarcinilor 

de învățare și lipsa concentrării în timpul activităților școlare. 

 

Item 3. ”Care credeți că sunt cauzele acestor dificultăți manifestări?” 

Cauze Frecvență răspunsuri cadre 

didactice 

Probleme medicale (inclusiv comportamentale și 

psihice) 

9 

Neglijență, dezinteres, neimplicare din partea 

părinților 

7 

Șocul generat de trecerea într-un mediu mult mai 

structurat și organizat 

3 

Nu știu 3 

Neînțelegeri/ conflicte în familie 2 

Educație parentală excesiv de permisivă 2 

Lipsa frecventării constante a grădiniței 2 

Număr mare de elevi raportat la vârstă și nevoi și 2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 
14 14 

6 
7 

4 

2 

0 0 

6 

0 

Frecvență răspunsuri 
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solicitări 

Vârsta prea mică a unor elevi 2 

Lipsa deprinderilor elementare necesare debutului 

școlarității 

2 

 

 
 

Cele mai frecvente cauze ale problemelor de adaptare sunt reprezentate de probleme 

medicale, de neglijență, dezinteres și neimplicare din partea părinților și șocul generat de trecerea 

într-un mediu mai structurat și organizat. 

 

Item 4. ”Cum credeți că poate fi prevenită apariția acestor manifestări problematice?” 

 

Măsuri preventive Frecvență răspunsuri cadre 

didactice 

Colaborare funcțională între părinți, grădiniță și școală în 

etapa premergătoare debutului școlarității 

4 

Consilierea psihopedagogică a preșcolarilor/ elevilor și a 

părinților acestora 

4 

Colaborare eficientă între părinți și învățătoare 2 

Implicarea vizibilă și eficientă a părinților în educarea 

copiilor 

2 

Rămânerea în ciclul preșcolar a copiilor mai mici de 6 ani 2 

Reducerea numărului de elevi din clasa pregătitoare 2 

Organizarea diferită a spațiului de lucru și alocarea de 

mami multe resurse materiale pentru clasele pregătitoare 

2 

Nu știu 2 

9 

7 

3 3 
2 2 2 2 2 2 
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Ca măsuri de prevenire a apariției acestor probleme de adaptare, cadrele didactice 

recomandă consilierea psihopedagogică a preșcolarilor/ elevilor și a părinților acestora și 

Colaborare funcțională între părinți, grădiniță și școală în etapa premergătoare debutului școlarității. 

 

PĂRINȚI: 

Număr respondeți: 108 

 

Item 1. ”Copilul dumneavoastră a manifestat probleme de adaptare în acest an școlar?” 

- Da – 40 

- Nu – 68 

 
 

Din analiza graficului de mai sus, se poate observa că 63% din părinții chestionați au declarat că 

copiii lor nu au manifestat probleme de adaptare în acest an școlar, 37% au identificat dificultăți de 

adaptare la copiii lor. 

 

Item 2. ”Precizați care au fost manifestările specifice problemelor de adaptare apărute la 

fiul/ fiica dvs.”: 

Formă de manifestare Frecvență răspunsuri 

părinți 

Dificultăți în respectarea unor reguli privind disciplina 14 

Dificultăți în rezolvarea sarcinilor de învățare  14 

0 
0.5 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
3.5 

4 

4 4 

2 2 2 2 2 2 

37% 

63% 

Da Nu 
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Dificultăți în relaționarea cu colegii de clasă sau cu copii de 

diferite vârste 

14 

Dificultăți de concentrare a atenției în timpul activităților școlare 12 

Lipsa dorinței/ motivației de a merge la școală 7 

Dificultăți în relaționarea cu cadrele didactice 6 

Crize de plâns / crize de furie dimineața, înainte de a merge la 

școală 

2 

Dorința de a lipsi de la școală 2 

Comportamente agresive / iritabilitate manifestate / manifestată 

din momentul în care a început școala sau pe parcursul anului 

școlar 

2 

AM: Dificultăți în a se trezi dimineața 2 

AM: Frica de agresare verbală și fizică 1 

Însingurare, tristețe, dorința de izolare 0 

 

 
 

Din perspectiva părinților, cele mai frecvente manifestări problematice apărute la elevi 

constau în dificultăți în respectarea unor reguli de disciplină, dificultăți în rezolvarea sarcinilor de 

învățare și lipsa concentrării în timpul activităților școlare.  

 

Item 3. ”Care credeți că sunt cauzele acestor manifestări problematice?” 

Cauze Frecvență răspunsuri părinți 

Nu știu 26 

Probleme medicale (inclusiv comportamentale și 

emoționale) 

9 

Lipsa perioadei de adaptare 5 

Trecerea bruscă la un mediu mult mai structurat și 

organizat 

5 

Sarcini școlare prea dificile 4 
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Reguli prea stricte 3 

Oboseala 3 

Comportamente inadecvate (agresivitate verbală) 

manifestate de în pauze de elevi care provin din medii 

cu statut socio-cultural și educațional scăzut 

3 

Vârsta prea mică a unor elevi 2 

Educație parentală excesiv de permisivă 2 

 

 
24% din părinții respondenți nu au putut identifica cauzele problemelor de adaptare 

manifestate de copilul lor. 8% au identificat ca și cauză problemele medicale, incluzând și probleme 

precum hiperactivitatea, tulburările emoționale și comportamentale. Câte 5% din respondenți au  

identificat ca și cauze trecerea bruscă într-un mediu mai structurat și organizat și lipsa unei perioade 

adecvate de adaptare. 

 

CONCLUZII: 

- în ceea ce privește numărul elevilor din clasa pregătitoare, din punctul de vedere al cadrelor 

didactice doar 20% au manifestat probleme de adaptare, comparativ cu părinții elevilor care 

în proporție de 37% au declarat că fiul/ fiica lor a manifestat probleme de adaptare; 

- referitor la forma de manifestare a acestor probleme, cele mai frecvente forme, atât din 

punctul de vedere al părinților cât și din punctul de vedere al cadrelor didactice sunt:  

dificultăți în respectarea unor reguli de disciplină, dificultăți în rezolvarea sarcinilor de 

învățare și lipsa concentrării în timpul activităților școlare; 

- referitor la cauzele care au generat aceste probleme, cele mai frecvente identificate de 

cadrele didactice sunt: problemele medicale, neglijența, dezinteresul și neimplicarea din 

partea părinților și șocul generat de trecerea într-un mediu mai structurat și organizat. 

Comparativ cu cadrele didactice, 24% din părinți nu știu ce anume a generat aceste 

manifestări problematice. Din cele identificate, cele mai frecvente cauze precizate de părinți 

sunt cele medicale, trecerea bruscă într-un mediu mai structurat și organizat și lipsa unei 

perioade adecvate de adaptare; 

- ca măsuri de prevenire a apariției acestor probleme de adaptare, cadrele didactice recomandă 

consilierea psihopedagogică a preșcolarilor/ elevilor și a părinților acestora și colaborare 

funcțională între părinți, grădiniță și școală în etapa premergătoare debutului școlarității. 
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Anexe: 

Școala………………………………………… 

 

CHESTIONAR  

- CADRE DIDACTICE - CLASA PREGĂTITOARE –  

 

Prin acest chestionar urmărim identificarea problemelor de adaptare și a aspectelor care 

pot genera probleme de adaptare școlară la elevii din clasa pregătitoare. Vă rugăm să completați 

acest chestionar. Răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale şi vor fi utilizate în scopul sus 

amintit. 

 

1. Elevii din clasa dumneavoastră au manifestat probleme de adaptare școlară în acest an 

școlar? 

 DA 

 NU 

2. Dacă DA, precizați care au fost aceste manifestări problematice (alegeți din variantele de 

mai jos): 

 dificultăți în respectarea unor reguli privind disciplina; 

 dificultăți în rezolvarea sarcinilor de învățare; 

 crize de plâns / crize de furie; 

 dificultăți de concentrare a atenției în timpul activităților școlare; 

 dificultăți în relaționarea cu cadrele didactice; 

 dificultăți în relaționarea cu colegii de clasă sau cu copii de diferite vârste; 

 dorința de a lipsi de la școală; 

 însingurare, tristețe, dorința de izolare, manifestate din momentul începerii școlii sau pe 

parcursul anului școlar; 

 comportamente agresive / iritabilitate manifestate / manifestată din momentul în care a 

început școala sau pe parcursul anului școlar; 

 Alte manifestări. Precizați care: ............................................................................... 

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

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

3.  Care credeți că sunt cauzele acestor dificultăți manifestări: 

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

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

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

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

4. Cum credeți că poate fi prevenită apariția acestor manifestări problematice: 

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

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

 

Vă mulțumim! 
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Școala………………………………………… 

 

CHESTIONAR  

- PĂRINȚI CU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE –  

 

Prin acest chestionar urmărim identificarea problemelor de adaptare și a aspectelor care pot 

genera probleme de adaptare școlară la elevii din clasa pregătitoare. Vă rugăm să completați acest 

chestionar. Răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale şi vor fi utilizate în scopul sus amintit. 

 

1. Copilul dumneavoastră a manifestat probleme de adaptare în acest an școlar? 

 DA 

 NU 

 

2. Dacă DA, precizați care au fost aceste manifestări problematice (alegeți din variantele de 

mai jos): 

 dificultăți în respectarea unor reguli privind disciplina; 

 dificultăți în rezolvarea sarcinilor de învățare; 

 lipsa dorinței / motivației de a merge la școală; 

 crize de plâns / crize de furie dimineața, înainte de a merge la școală; 

   dificultăți de concentrare a atenției în timpul activităților școlare; 

 dificultăți în relaționarea cu cadrele didactice; 

 dificultăți în relaționarea cu colegii de clasă sau cu copii de diferite vârste; 

 dorința de a lipsi de la școală; 

 însingurare, tristețe, dorința de izolare, manifestate din momentul începerii școlii sau pe 

parcursul anului școlar; 

 comportamente agresive / iritabilitate manifestate / manifestată din momentul în care a 

început școala sau pe parcursul anului școlar; 

 Alte manifestări. Precizați care: .......................................................................... 

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

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

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

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

3. Care credeți că sunt cauzele acestor manifestări problematice: 

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

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

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

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

 

 

Vă mulțumim! 
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O altă perspectivă: Cine, Cum, De ce? 

                        Stanca Maria Moduna, Prof. consilier  CJRAE/ Grăd. Dr. I. Rațiu 

 

 

Introducere în consilierea psihologică 

 

Argumentarea acestui articol 

         Am utilizat generic și pentru simplificare terminologia de consiliere psihologică, înțelegând 

asistență psihopedagogică destinată elevilor de liceu, părinților, cadrelor didactice, dar și invitația 

și educarea acestora din perspectiva în care se află- elev, adult- de a se informa și de a-și oferi 

accesul la diverse servicii profesionale pentru dezvoltare personală, orientare profesională, 

obiectivul fiind îmbunătățirea calității vieții personale și profesionale, pe palierul corespunzător de 

vârstă și preocupare. 

            Ai auzit de mai multe ori, poate, de persoane care „merg la psiholog” și ți-ai format o 

întreagă părere despre acest lucru, de genul că tu niciodată nu vei apela la un astfel de serviciu, că tu 

ești „o persoană normală” care își poate gestiona de una singură trările și gândurile și că, da, în 

ultimă instanța, când nu ai mai ști ce ai putea face, ai apela la psiholog. 

          Psihologul a fost asociat, în părerea colectivă și aproape unanimă, cu psihiatrul și, deci, cu 

tulburarea mentală, cu boala psihică, cu „nebunia”, în cel mai rău caz. 

Surpriza vine însă de la faptul că cei doi specialiști se ocupă de aspecte diferite.  

Consilierul psihologic (n.a. în termeni generici numit așa pentru simplificare terminologică) 

are în centrul atenției muncii sale  persoana, omul, în viața sa de zi cu zi, cu îngrijorări uzuale, 

preocupări, speranțe, coșmaruri, frustrări, ură, resentimente, iubire, teamă, fobii etc, adică întreaga 

diversitate a normalului, pe care, dacă arunci acum o privire înspre tine, vei spune că și tu, cu 

siguranță le-ai încercat. 

          Instrumentul consilierului psihologic este cuvântul, vorba, discuția. 

Ai reținut cuvântul cheie? Normalul și vasta lui arie. 

Psihiatrul este specialistul care intervine în momentul în care lucrurile, așa-zis normale, au 

scăpat de sub control și persoana este un pericol pentru sine și/ sau pentru ceilalți. 

Instrumentul psihiatrului este medicația. 

Deci care dintre cei doi ți-ai dori să îți facă o recomandare?! 

Cu toții avem sentimente, trăiri încărcate, despre care spunem sau simțim uneori că ne 

copleșesc, însă diferența constă în ce alegi să faci cu acestea.  

 Încerci să le ții sub control, să uiți de ele, să nu te confrunți cu ele, să le negi și să te comporți ca și 

cum niciodată nu le-ai întâlnit, deși ele te bântuie în permanență? 

Sau alegi să le dai dreptul să se manifeste, să existe, să te învețe ceva? 

         În primul caz, cel în care vrei să uiți, gândurile, emoțiile nu îți vor da pace, se vor alia și vor 

izbucni când te aștepți mai puțin, demobilizându-te și scoțându-te din funcțiune. Dacă acest aspect 

persistă prea mult și prea intens sau frecvent vei dori să ai ajutorul unui medicament. Așa se ajunge 

la psihiatru. 

        Varianta a doua este cea în care înțelegi că nu ești mulțumit, împăcat și nici nu te binedispune 

ceea ce simți constant sau când și când, însă alegi să rămâi atent la aceste lucruri, le ții sub privirea 

ta, cauți sensuri, cauți înțelesuri și semnificații care să facă acord între elementele tale. 
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       Aceasta este perspectiva matură, a unui adult responsabil, care își acceptă persoana așa cum 

este, se privește realist, se apreciază pentru ceea ce este și face și, indiferent de situație, alege să fie 

mereu în echipă cu sine însuși. 

       După cum ai și înțeles, cu aceste aspecte te va susține consilierul psihologic. El nu va aduce 

nimic din ceeea tu nu ai sau din ceea ce tu nu ești, ci te va sprijini să prinzi încredere, forță, curaj să 

fii ceea ce tu poți să fii, dar și ceea ce tu ești pregătit să îți dai voie să fii. 

         Și încă o clarificare necesar a fi făcută: consilierului psihologic nu dă sfaturi și el “nu te face 

bine”! 

Singurul care este în măsură să o facă în cunoștință de cauză ești doar tu! 

Cine locuiește în gândurile și sentimentele tale 24 ore din 24?  

Cine este cel mai abilitat să spună ce este potrivit sau bine pentru sine? 

Știi foarte bine răspunsul: doar tu! 

Consilierul psihologic te asistă, este un tovarăș înțelept de drum, întoarce către tine o 

oglindă metaforică, însă este drumul tău, pe care tu alegi felul în care mergi, viteza, destinația, 

scopul, peisajul general etc.  

Așadar un tovarăș înțelept de drum este mai mult decât binevenit. 

Tipuri de consiliere psihologică 

După cum ai reținut, instrumentul consilierului psihologic este cuvântul, vorba cu sens, cu 

reflecție, cu meditație, cu autocunoaștere (un fel de măsură de sine), iar întreg acest instrumentar se 

numește consiliere psihologică. 

Consilierea provine din limba franceză unde înseamnă sfătuire, adică stai la un sfat cu o altă 

persoană care este calificată în acest sens, iar tu îți găsești, în urma acestei sfătuiri, propriile 

răspunsuri, îți ridici propriile întrebări. 

Știi foarte bine că, noi, oamenii, suntem diferiți și unici fiecare în raport cu celălalt. În 

același fel, diferit și unic, ne dorim lucruri diferite, avem motivații diferite, suntem o constelație de 

alegeri. 

Pentru aceste diferențe există diferențe de consiliere psihologică. Aceasta poate fi de diverse 

feluri: individuală, de grup, familială, de cuplu, terapeutică, educațională,  paleativă etc. 

Un tip particular de consiliere psihologică este și cea la care voi face referire în rândurile 

următoare și care se referă la situația persoanei care se află la o răscruce de drumuri, își dorește o 

schimbare și solicită sprijin pentru acest demers.  

Această consiliere face trimitere la perspectiva omului care își dorește un loc de muncă, o 

situație socială și economică stabilă, un progres cu pași mici, însă stabil. 

Dacă și tu te numeri printre aceste persoane, una dintre soluții este consilierea psihologică, 

la care poți apela, privind informarea, discutarea, punerea în balanță a perspectivelor privind 

strategiile care ți s-ar potrivi în căutarea, identificarea și obținerea unui loc de muncă. 

Acest tip de consiliere apelează la resursele tale de a te integra în schema socială generală, 

pe considerentul că nu poți trăi izolat în societatea umană, ci interacționezi, faci schimb de roluri și 

încerci să te adaptezi, faci eforturi să faci față cerințelor sociale, să împaci cerințele personale, cu 

cele familiale și profesionale. 

O persoană care muncește întrunește condițiile de a evolua, de a se dezvolta, de a fi 

mulțumit de propriile realizări, de a-și susține familia pe care o are sau cea pe care dorește să și-o 

întemeieze. 

Îți sună cunocute aceste idei, motiv pentru care te invit să apelezi la serviciile de consiliere 

psihologică! 
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Ce trebuie să știi din punct de vedere psihologic în momentul în care te formezi 

personal, profesisonal? 

Fiind inclus în cadrul liceului  pentru oricare dintre specializări, poți fi un candidat pentru 

consilierea psihologică. 

Pentru formarea teoretică și practică, la care te-ai înscris la începerea ciclului liceal, ai 

nevoie de atenție, de capacitatea de a înregistra informații noi, de a-ți actualiza informații mai vechi, 

de a-ți forma deprinderi, rutine practice, abilități, însă pentru a fi în formă este nevoie ca toate 

preocupările tale din momentul participării la cursuri să se îndrepte către informațiile de 

achiziționat. 

Îți amintești poate senzația pe care o ai în momentul în care te afli la școală pentru a învăța, 

există cerințe de a face față solicitărilor, însă, din cauză că în mintea ta se manifestă îngrijorări, 

tulburări, emoții care te perturbă, concentrarea și mobilizarea ta la solicitări au de suferit, iar 

rezultatele se dovesc a fi nemulțumitoare. 

Exact același lucru se va întâmpla și în perspectiva de adult, la altă scară. 

Îți dorești să poți însuși cunoștințe, deprinderi, dar, mai ales, să îți crești șansele reale de a 

avea rezultate școlare bune, de a munci sau de a-ți găsi, în viitor, un loc de muncă. 

Pentru acest scop, ai nevoie de limpezime, de spirit practic, de a te pune în ordine cu tine, cu 

emoțiile care te consumă, cu gândurile care interferează și blochează nivelul tău de atenție. 

În acest sens, îți recomand să soliciți din proprie inițiativă suport de fiecare dată când 

consideri că te afli într-o situație care te preocupă și pe care o dorești rezolvată. 

Sesiunea de consiliere/asistență psihologică poate fi individuală, în care participă doar 

consilierul psihologic și persoana consiliată sau de grup (mai mulți partcipanți). 

Acest tip de consiliere are o notă personală mai ridicată, participantul la consiliere putând să 

se exprime detaliat despre viața sa, despre personalitatea sa, fără a se îngrijora ce vor crede ceilalți 

despre el.  

Confidențialiatea se referă la faptul că psihologul nu va  discuta în afara ședinței de 

consiliere cu tine despre cele auzite, nu va transmite mai departe nimănui altcuiva informațiile 

personale pe care tu i le-ai confesat. 

Consilierea de grup reunește persoane care se confruntă cu aceleași dificultăți, situații 

comune etc și solicită o rezolvare, avantajul fiind comunicarea împreună, regăsirea împreună cu 

ceilalți și reformularea unor perspective cu care până la acel moment ți se părea că doar tu te 

confrunți. 

Participanții la sesiunile de consiliere de grup dezvoltă un sentiment de încredere în cei din 

jur, în faptul că împreună pot realiza mai multe decât separat, că indiferent cu ce se confruntă există 

suport și soluții. 

Tu pentru ce optezi? Pentru susținerea exclusivă de care ai parte într-o discuție individuală 

cu un consilier psihologic sau pentru susținerea pe care o poți primi din partea mai multor persoane 

similare ție sub coordonarea unui consilier? 

Indiferent pentru ce optezi, important este să alegi ceea ce ți se potrivește! 

 

Dincolo de statutul de cursant, cine ești tu? 

Cât de des ai auzit această întrebare? Cine ești tu? 

Cât de des și cum anume ți-ai răspuns la ea? 

Una dintre întrebările centrale ale consilierii psihologice este exact aceasta, deoarece de la a 

ști cine ești pleacă mai departe dezvoltarea ta. 
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Dincolo de identitatea ta fizică, există un cumul de trăsături și proprietăți care te definesc. 

Ele vorbesc despre personalitatea ta, despre temperamentul și caracterul tău, despre aptitudini, 

inteligență și, mai ales, despre modul în care tu alegi să fii. 

Toate acestea spun un fragment de poveste: povestea ta cu tine! 

Este recomandat să fii atent însă la tipul de poveste pe care alegi să ți-o spui. 

Poți alege să îți spui povestea victimei, a omului nedreptățit de societate, a respinsului 

social, a abandonatului, a izolatului (sau autoizolatului) sau poți alege să construiești la o altă 

poveste: a omului care alege să existe, să fie vizibil celorlalți, să fie auzit și înțeles de către ceilalți. 

Abia de pe poziția aceasta începi să îți faci o idee despre cine ești tu! 

Consilierul l îți va oferi cadrul în care tu vei lua legătura cu tine, încorporând ce ai preferat 

să uiți despre tine de-a lungul timpului, lărgindu-ți orizontul și diversificându-ți perspectiva. 

Uneori nu-ți va plăcea ce vei înțelege despre tine, dar vei afla cum este să accepți, să incluzi  

Personalitatea ta este amprenta ta în legăturile cu lumea. Familia, munca sunt personalitatea ta 

tradusă în practică. Așadar, lucrându-ți personalitatea, dezvoltându-ți-o, îți structurezi raporturile 

tale cu apropiații, dar și cu contextul apropiat-activitate, școală, profesie, muncă etc. 

Locul de muncă și așteptările tale 

Din moment ce ai optat pentru o specializare în cadrul unui liceu, ești deja pe calea 

construirii viitorului tău profesional, punând cărămidă cu cărămidă la temelia dezvoltării tale. 

Ai impresia că în momentul de față faci lucruri care nu îți vor folosi la nimic, însă le faci automat? 

Este momentul să fii mult mai prezent în viața ta, în faptele tale, în vorbele tale și să te locuiești cu 

normă întreagă. 

Cu cât mai mult efort și participare contribui tu la tine și la ceea ce faci, cu atât consecințele vor fi 

mult mai vizibile, iar rezultatele te vor surprinde! 

Alegând să fii principala persoană din viața ta, să fii pe aceeași lungime de undă cu tine, să te 

asculți și înțelegi vei ieși din cercul discriminării și al marginalizării. 

Nu este simplu, este însă o provocare, iar competiția cu tine însuți îți aduce mereu un învingător: pe 

tine! 

Nimeni nu este victimă, discriminat, marginalizat fără acordul său tacit, fără participarea sa! 

Te-ai confruntat și te vei confrunta și în continuare cu refuzuri, respingere, neînsemnând însă că 

aceste refuzuri îți neagă personalitatea. 

Ai ridicat ziduri în jurul tău pentru a te proteja, pentru a evita realități și totuși nu te simți nici 

protejat, nici rupt de realitate. 

Realitatea este cea în care trăiești acum, dar mai este și cea la care construiești astăzi pentru mâine, 

pentru viitor. 

     Așadar alegând să muncești, să te formezi, să te confrunți cu realitățile de azi și de mâine alegi 

de fapt să îți dai șanse, oportunități, alegi să fii preocupat de valorile tale, de motivațiile tale și de 

prioritățile tale. 

Consilierea psihologică îți arată într-o manieră structurată ceea ce tu știi deja, de fapt, despre tine, 

dar refuzi sau nu îți dai prilejul, în acest moment, să înțelegi. Și, desigur, mai este teama de 

schimbare, însă schimbările se produc oricum, în fiecare moment, lucrurile nu sunt statice oricât de 

mult ai dori uneori să le păstrezi într-o anumită formă, ci evoluează, chiar dacă imperceptibil 

uneori. 

Esențial este să fii element participant al acestei schimbări, să o generezi, să îți accesezi resurse și să 

creezi contexte de schimbare favorabile! 

Deci, consilierea psihologică generează în tine ceea ce tu ești pregătit să miști, însă te și pregătește 

pentru a fi mișcat în fluxul social. 
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Cât sunt de antrenate în şcoală abilităţile esenţiale de viaţă? 

- despre decizie şi inteligenţa emoţională – 

Prof. consilieri Diana Șaitiș,  Diana Dobra, CJRAE/Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”  

Argument 

Urmărind parcursul şcolar al absolvenţilor Liceului Teoretic Lucian Blaga am observat că mulţi 

dintre aceştia  optează pentru domenii profesionale în care este esenţială o capacitate decizională 

foarte dezvoltată (avocaţi, manageri, jurişti, judecători, economişti, întreprinzători etc.). La aceasta 

se mai adaugă şi faptul că actuala tendinţă de liberalizare a organizaţiilor moderne încarcă şi mai 

mult angajaţii cu responsabilitatea luării deciziilor în ceea ce priveşte domeniul profesional. Ar fi 

posibil ca şcoala, printr-un demers educaţional timpuriu, să dezvolte trăsături care să susţină mai 

apoi performanţe decizionale din ce în ce mai bune şi o scădere a sensibilităţii la biasările 

decizionale ? Ar fi un program de dezvoltare personală desfăşurat în şcoală oportun în acest sens ? 

Şi ce anume în cadrul unui astfel de program ar putea fi vizat cu precădere pentru a ameliora încă 

din adolescenţă procesul luării deciziilor ? 

Răspunsul nostru a fost: inteligenţa emoţională şi este susţinut de istoria acestui concept şi de 

rezultatele cercetărilor din  domeniul neuropsihologiei. Există un punct care întruneşte consensul 

tuturor autorilor,  acela că „inteligenţa emoţională furnizează cadrul ştiinţific ideii că indivizii diferă 

în felul în care acordă atenţie, interpretează şi utilizează informaţia afectivă de natură intrapersonală 

(ex.managementul propriilor emoţii) şi interpersonală (managementul emoţiilor altora) (Petrides & 

Furnham, 2003 ; cités dans Mikolajzcak, 2006). Este evident acest lucru în perioada adolescenţei, în 

care, nu numai că această diferenţă există, dar informaţia afectivă primează şi este cea care dă tonul 

în evaluarea situaţiilor şi luarea deciziilor. Explicaţia vine din sfera psihologiei dezvoltării şi a 

neurologiei aşa cum este prezentat mai jos. 

 Adolescenţa are ca şi specific creşterea spectaculoasă a unor abilităţi cum ar fi cele de 

memorare, învăţare, argumentare, abstractizare. Dezvoltarea acestor abilităţi are un rol important în 

capacitatea decizională. Dar, la acesta vârstă  aceste abilităţi, deşi există, nu sunt folosite la 

parametrii optimi, întrucât  cortexul prefrontal, una dintre zonele cerebrale care se maturizează cel 

mai târziu, este cel implicat în derularea raţionamentelor, controlul impulsurilor, rezolvarea de 

probleme, setarea de scopuri, organizare şi planificare, componente esenţiale pentru luarea de 

decizii (Steinberg, L). Mai mult, la adolescenţi se observă tendinţa de a folosi mai mult acea parte a 

creierului numită  amigdala, care controlează o mare parte din emoţii, de aceea, ei vor răspunde mai 

degrabă emoţional la o situaţie, negăsind cuvintele necesare pentru a-şi exprima emoţiile şi 

reacţionând mai rapid şi fără a lua în considerare consecinţele acţiunii, în ciuda posibilelor abilităţi 

dezvoltate de luare de decizii (Jacob & Klaczynski, 2002). Astfel se explică dificultăţi (specifice 

funcţiilor cortexului prefrontal) ca prioritizarea sarcinilor importante sau organizarea acestora, 

aspect ce influenţează şi deciziile luate (Burgess, 2008). Înţelegem astfel cum, în mod natural, 

capacitatea decizională care măsoară raţionalitatea decidentului, abilitatea sa de a evita indecizia 

sau posibilele distorsiuni care pot apărea în procesul decizional este afectată de tendinţa 

adolescentului de a interpreta lumea într-o cheie emoţională. 

Dar, ceea ce într-un prim moment este o vulnerabilitate a adolescentului, poate deveni, prin 

educaţie, un factor pozitiv în dezvoltarea capacităţii decizionale şi o componentă în procesul de 

luare a deciziilor. 

Pentru a susţine această afirmaţie vizăm inteligenţa emoţională conceptualizată ca abilitate 

mentală de către Mayer şi Salovey. Ea este considerată ca o formă de inteligenţă printre alte tipuri 
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de inteligenţă, fiind definită ca „ansamblu de aptitudini legate de gestionarea informaţiilor 

emoţionale”. Dezvoltarea unor astfel de  aptitudini (în cadrul unor programe şcolare) ar putea sa 

transforme acele elemente emoţionale pe care, în mod curent, le considerăm perturbatoare pentru 

demersurile raţionale/decizionale,  în avantaje personale, care nu perturbă, ci vin să nuanţeze şi să 

personalizeze, să crească rezistenţa la biasările cognitive în demersurile de luare de decizie. Ne 

bazăm în acest sens pe  argumentul obiectiv al neurostiinţelor (inteligenţa emoţională devenind 

astfel unul din puţinele concepte care se bucură de o astfel de susţinere stiinţifică obiectivă ): 

„cercetări recente în neurologie aduc o creditare ştiinţifică conceptului de inteligenţă emoţională 

(Damasio, 1994; LeDoux, 1996) identificând empiric un ansamblu de capacităţi emoţionale 

distincte de inteligenţa cognitivă (aşa cum este înţeleasă ea prin IQ) şi subliniind rolul lor major  în 

procesele de luare de decizie (Bechara,Tranel et Damasio, 2000 apud Olivier, Mignoniac, Sire, 

p.1452). 

Ipoteza 

Inteligenţa emoţională poate fi considerată ca factor mediator în procesul de luare de decizie. 

Metodă 

Am aplicat, în luna decembrie a anului şcolar 2012-2013, elevilor de clasa a XI-a şi a XII-a (de 

la specializările matematică-informatică şi filologie) testul care măsoară capacitatea decizională din 

Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (elaborată de S.C. Cognitrom SRL care 

conţine 14 itemi cu câte 3 variante de răspuns) şi Testul de Inteligenţă Emoţională adaptat de 

Mihaela Roco pe populaţia românească, care măsoară inteligenţa emoţională ca abilitate şi care 

conţine 10 itemi situaţionali cu câte 4 variante de răspuns. 

Lotul de subiecţi 

Lotul de subiecţi a fost alcătuit din 131 de elevi din clasele a XI-a şi  a XII-a din cadrul Liceului 

Teoretic “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca .   

 
figura 1. Lotul de subiecți în funcție de specializare. 

 

 
figura 2.  Lotul de subiecţi în funcţie de gen. 
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Clasa  Masculin Feminin 

XI 36 subiecţi: 

Matematică - informatică – 23 

Filologie - 13 

31 subiecţi: 

Matematică - informatică – 11 

Filologie - 20 

XII 31 subiecţi: 

Matematică - informatică – 26 

Filologie - 5 

33 subiecţi:  

Matematică - informatică – 11 

Filologie – 22 

Total  67 subiecţi 64 subiecţi 

tabel 1. Distribuţia lotului de subiecţi în funcţie de clasă, gen şi specializări. 
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Rezultate: 

Mai jos prezentăm rezultatele elevilor în urma aplicării chestionarelor. 

 
figura 3.1 capacitate decizională – rezultatele elevilor de a XI-a (în procente) 

 

 
figura 3.2 inteligenţa emoţională – rezultatele elevilor de a XI-a (în procente) 

 

 
figura 3.3 capacitate decizională – rezultatele elevilor de cl. a XII-a (în procente) 
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figura 3.4 inteligenţă emoţională – rezultatele elevilor de a XII-a (în procente) 

 

 
figura 4.1 capacitate decizională – rezultatele elevilor de gen masculin (în procente) 

 

 
figura 4.2  capacitate decizională – rezultatele elevilor de gen feminin (în procente) 
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figura 4.3 inteligenta emoţională – rezultatele elevilor de gen masculin (în procente) 

 

 
figura 4.4 inteligenta emoţională – rezultatele elevilor de gen feminin (în procente) 

 

Tabel 2. mediile testului de capacitatate decizională şi ale celui de inteligenţă emoţională la 

lotul de subiecţi. 

Legendă: 

Capacitatea decizională:  

Sexul Mediile testului de capacitate 

decizională pe specializări 

Mediile testului de inteligenţă 

emoţională pe specializări 

Masculin 

 

 

 

 

XI – Matematică  – informatică – 4.34 

        Filologie – 4.92 

        Media la clasa a XI-a  - 4.63 

XII - Matematică  – informatică – 3.84 

        Filologie – 4 

        Media la clasa a XII-a  - 3.92 

XI – Matematică  – informatică – 81.5 

        Filologie – 77.69 

Media la clasa a XI-a  - 79.59 

XII - Matematică  – informatică – 98.2 

        Filologie – 113.75 

        Media la clasa a XII-a  - 105.97 

Feminin  

 

 

 

 

XI – Matematică  – informatică – 2.54 

        Filologie – 4.60 

        Media la clasa a XI-a  - 3.57 

XII - Matematică  – informatică – 3.81 

        Filologie – 3.63 

        Media la clasa a XII-a  - 3.72 

XI – Matematică  – informatică – 115 

        Filologie – 92.36 

        Media la clasa a XI-a  - 103.68 

XII - Matematică  – informatică – 88.75 

        Filologie – 97.27 

        Media la clasa a XII-a  - 93.01 
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- ≤ 2 –nivel slab  

-  3 – 4 – nivel mediu  

-  4 – 6 – nivel bun        

Inteligenţă emoţională: 

- ≤ 100 – niv. slab 

- 100 – 150 – niv. mediu 

- 150 – 199 – peste medie 

- 200 – niv. excepţional 

 

Concluzii şi discuţii  

În urma studiului, după cum se poate observa, nu am găsit corelaţii relevante între 

inteligenţa emoţională şi capacitatea decizională, dar s-a ridicat o altă problemă. Am remarcat 

un nivel general îngrijorător de scăzut al inteligenţei emoţionale. Dar este acest concept destul 

de consistent încât să ne gândim că lipsa unei astfel de abilităţi poate interfera cu o dezvoltare 

armonioasă? Conform Mihaelei Roco, acest tip de inteligenţă numită emoţională (care, în 

eşantionul pe care noi am măsurat-o, este îngrijorător de mult sub medie, uneori medie, rar 

peste medie şi niciodată la nivel excepţional) se referă la „potenţialul emoţional şi social” al 

unor adolescenţi amprentaţi deja de toate ciclurile de şcolaritate ale învăţământului 

preuniversitar, adolescenţi ce se află în pragul aşa-numitului examen al maturităţii. Însă acest 

potenţial nu este niciodată „excepţional”, într-un procent foarte mic este „peste medie”, în 

contextul în care vorbim despre inteligenţa emoţională ca despre o abilitate, care ca şi orice 

abilitate, pentru a se manifesta trebuie dezvoltata. 

În ce măsură este regretabilă şi greu de înţeles lipsa unei astfel de abilităţi la tineri despre 

care spunem că au fost formaţi în şcoală, ne putem da seama  trecând în revistă  ceea ce 

vizează cei zece itemi ai testului situaţional pe care l-am aplicat pentru a stabili nivelul 

inteligenţei emoţionale (abilitate): 1. capacitatea de a fi conştient de emoţiile personale şi de a 

răspunde adecvat afectiv la situaţii neobişnuite, 2. capacitatea de a înţelege de unde provine 

starea emoţională negativă şi de a observa alternativele care pot fi încercate pentru a găsi 

soluţii adecvate, 3. capacitatea de a elabora un plan trecând peste frustrări, vizând motivaţia 

intrinsecă şi „speranţa” ca dimensiune a inteligenţei emoţionale, 4. capacitatea de a persevera 

în faţa eşecului fără a se blama pe sine sau a se demoraliza (gradul de optimism al persoanei), 

5. capacitatea de a elimina prejudecăţi, de a creea o atmosferă deschisă diversităţii, 6. 

capacitatea de a folosi empatia pentru a calma o persoană furioasă, 7. capacitatea de a te 

detaşa şi calma în cazul unei dispute puternice pentru a relua apoi în mod eficient discutarea 

problemei, 8. capacitatea de a asigura într-o echipă relaţii armonioase şi un climat favorabil 

exprimării degajate şi creative, 9. capacitatea de a implica persoane emotive în situaţii noi şi a 

le atrage progresiv în relaţii interpersonale, 10. capacitatea de a se angaja în acţiuni noi şi de a 

învăţa repede cum să obţină rezultate superioare. 

Acestea sunt puncte care ar putea să constituie structura unui program. Dezvoltând aceste 

capacităţi, am dezvolta fără îndoială, dincolo de gândirea algoritmică facilitată de curricula 

şcolară,  gradul de umanism şi o anumită flexibilitate a  înţelegerii  celor pe care îi formăm. 

În ceea ce priveşte capacitatea decizională, rezultatele sunt semnificativ mai bune, fapt care 

poate fi explicat prin specificul sarcinilor curriculare care se axează predominant pe unele 

dintre componentele capacităţii şi procesului decizional (ex: rezolvarea de probleme abstracte, 
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analize logice şi raţionale, analiza raţională a unor alternative, justificarea unor alegeri etc.) 

dar şi prin vârsta şi nivelul de şcolaritate al subiecţilor (2 factori importanţi care influenţează 

capacitatea decizională). 

În şcoală pot fi derulate activităţi pentru dezvoltarea celor 2 abilităţi esenţiale pentru 

adaptarea eficientă a tânărului la imperativele societăţii moderne. 

Activităţile de dezvoltare a capacităţii decizionale trebuie să se centreze pe cele 8 aspecte 

ale procesului decizional (Clemen & Gregory, 1995): 

1. Stabilirea contextului decizional 

2. Identificarea valorilor 

3. Înţelegerea incertitudinilor 

4. Structurarea consecinţelor 

5. Utilizarea informaţiilor 

6. Crearea alternativelor 

7. Compromisul 

8. Negocierea  

Aceste 8 aspecte ale procesului decizional pot servi ca şi obiective la activităţile 

desfăşurate cu adolescenţii, în funcţie de relevanţa lor pentru tematica abordată. 

Dezvoltarea capacităţii decizionale mai este influenţată şi de: 

- Analiza raţională a alternativelor 

- Creşterea gradului de decizie a decidentului, ajustat la stilul decizional 

- Rezistenţa la biasările cognitive  

- Nivelul de şcolaritate 

- Vârsta decidentului 

- Nevoia de stimulare cognitivă 

- Rezolvarea de probleme abstracte 

- Analize logice şi raţionale 

Activităţile de dezvoltare a capacităţii decizionale şi a inteligenţei emoţionale pot fi axate 

şi pe: 

 Analiza unor experienţe / scenarii care presupun situaţii decizionale 

 Grupuri decizionale 

 Identificarea alternativelor în probleme de etică (dileme morale, bioetică etc.) 

 Condiţii de asumare a riscului şi inventarierea consecinţelor 

 Creşterea capacităţii de raţionament 

 Dezvoltarea capacităţii empatice 

 Consultarea unor persoane avizate, experţi 

 Analizarea soluţiilor (raţional / emoţional) 

 Identificarea şi modificarea sistemelor de atribuire (dezvoltarea locusului of 

control intern) 

 Conştientizarea unor „lanţuri decizionale” (cum o decizie conduce la alta) 

 Activităţi de creştere a toleranţei la incertitudine (în condiţiile în care nu ştim 

care vor fi consecinţele deciziei pe care o luăm) 

 Conştientizarea principalelor consecinţe, avantajele deciziei dar şi 

dezavantajele acesteia 
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 Identificarea valorilor personale şi ale celor din jur şi implicarea valorilor în 

luarea deciziilor 

 Vizionarea unor materiale video (filmuleţe) urmate de dezbatere  

 Jocuri de rol, problematizări etc. 
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Training pentru asumarea deciziei responsabile la adolescenţi 

Prof. consilier  Mureșan Lorena – CJRAE Cluj /Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Titulescu” Cluj-Napoca 

 

Preambul  

Începând din anul şcolar 2008-2009  în cadrul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” am 

colaborat îndeaproape pe baza unui protocol semnat de ambele părţi, cu Fundaţia Umanitară 

Rescue, Centru de asistenţă şi sprijin pentru reabilitarea morală şi socială a persoanelor aflate 

în detenţie.  

În urma activităţilor derulate, continuarea acestei colaborări a fost considerată de bun augur, 

menţinându-se până în prezent. Această colaborare a fost importantă pentru şcoală, dat fiind 

faptul că momentan, în unele şcoli se înregistrează un număr considerabil de acte de 

conduită comise de către elevi care se abat de la regulamentul de ordine interioară ce 

guvernează fiecare dintre aceste instituţii, ajungându-se nu de puţine ori la acte de violenţă. 

În şcoala „Nicolae Titulescu” nu s-au înregistrat astfel de abateri, scopul proiectului fiind în 

esenţă acela de prevenţie. De asemenea, s-a luat în considerare faptul că vârsta la care un 

individ este pasibil de răspundere penală este de 14 ani.  

Pornind de la aceste premise, s-a luat în calcul specificul activităţilor desfăşurate de fundaţie 

(prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, conştientizare şi 

sensibilizare socială, suport emoţional şi activităţi care favorizează inserţia socială) în 

conturarea activităţilor propuse prin proiect. 

S-a urmărit ca aceste activităţi să se plieze pe dezvoltarea şi promovarea unui cadru comun 

al competenţelor de bază, competenţe relevante pentru contextul socio- profesional în 

vederea adaptării sistemului de educaţie şi formare la un context socio - economic dinamic.  

În acest an şcolar proiectul se va numi „Training pentru asumarea deciziei responsabile la 

adolescenţi”, nume sub care se va desfăşura şi cercetarea aferentă Gradului Didactic I pe 

care urmează să-l susţin în anul 2015. Un plus de noutate faţă de anii precedenţi îl constitue 

încercarea unei abordări mai riguroase a ceea ce s-a lucrat până acum, abordare despre voi 

vorbi în cele ce urmează. 

Acest proiect-program va urma linia trasată e celor anterioare, încercând să-i determine pe 

elevi să conştientizeze importanţa luării oricărei decizii, indiferent de amplitudinea pe care 

aceştia cred că decizia respectivă o are la un moment dat, să înţeleagă faptul că orice decizie 

luată îşi pune amprenta în mod iremediabil asupra devenirii lor ulterioare. 

Totodată, proiectul-program va exersa pe de o parte însuşirea de către elevi a unor 

comportamente care să le permită participarea în mod eficient şi constructiv la viaţa socială, 

însuşirea unor comportamente care permit acestora să aplaneze conflicte acolo unde este 

cazul, pe de altă parte va viza însuşirea şi exersarea interacţiunii sociale eficiente în grupuri 

mici şi mari, în viaţa personală şi publică. 

Aşa cum am precizat deja, în plus faţă de ce am lucrat anterior pe acestă temă, proiectul-

program va avea ca şi reper conceptul de capacitate decizională, în jurul căruia se va 

consolida întreaga lucrare. Se va urmări – printr-un chestionar specific capacitatea 

decizională a elevilor în vârstă de 14 ani, înainte şi după finalizarea programului. Mai precis 

se va verifica în ce măsură această capacitate poate fi îmbunătăţită prin participarea la un 

training tematic. 

Ideea de a aborda ştiinţific acest segment al activităţii educative care ţine de prevenţie a venit 

atât în urma entuziasmului şi interesului cu care elevii claselor a VIII-a aşteaptă demararea la 

începutul fiecărui an şcolar (fiind ”puşi în temă” de către colegii mai mari) al proiectului mai 
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sus amintit cât şi a rezultatelor obţinute în anii precedenţi (opinii culese de la elevi, profesori 

colaboratori şi părinţi prin intermediul unor chestionare semi-structurate ori prin intermediul 

unor file de jurnal). 

În conturarea lucrării şi alegerea subiecţilor am pornit de la premisa că vârsta adolescenţei 

este caracterizată de anumite particularităţi care pot creşte vulnerabilitatea individului în 

diferite situaţii de viaţă precum luarea deciziilor. Prin urmare, lucrarea de faţă, este în primul 

rând  destinată tinerilor, dascălilor care se ocupă cu jalonarea traiectoriei socio-profesionale 

a acestora cât şi părinţilor, actori principali în creşterea şi educarea elevilor. 

În continuare voi trece în revistă paşii pe care mi-am propus să-i parcurg în desfăşurarea 

acestui proiect. 

 

Baza teoretică 

Desfăşurată aproximativ în intervalul de timp cuprins de la 12 ani la 19 ani şi având ca şi 

etape adolescenţa timpurie sau pubertatea (12-14ani), adolescenţa de mijloc (14-17 ani) şi  

adolescenţa târzie (17- 20… ani), adolescenţa este perioada de vârstă cel mai adesea 

„mitizată”. Deseori este fie percepută ca fiind o discontinuitate marcantă în viaţa noastră, fie 

ca o perioadă de criză universală, totală şi ireversibilă, adolescenţii fiind de multe ori vătuţi 

ca fiind „membrii ai unei alte specii”. Din păcate în multe situaţii adolescenţa este sinonimă 

cu rebeliunea, patologia, devierea. 

De la autor la autor, perspectiva acordată adolescenţei este diferită. Fie adolescenţa este 

privită ca o perioadă distinctă de viaţă, un stadiu de dezvoltare care poate fi clar diferenţiat 

de restul vieţii, fie este doar o zonă de graniţă, un “tunel” în care copiii dispar, pentru ca să 

“iasă” la lumină la celălalt capăt peste câţiva ani, ca veritabili adulţi.  

Temperamentul copiilor joacă un rol hotărâtor în traversarea acestei perioade. În funcţie de 

extraversiune/ intoversiunea adolescentului, pot apare fie depresia, anxietatea (internalizare) 

fie tulburările antisociale (externalizare).  

De asemenea, suportul din partea familiei, mai ales cel emoţional are un rol aparte în 

trecerea de la copilărie la adolescenţă. Adolescenţa este perioada „dublului standard” în care 

individul este privit atât ca adult – i se atribuie responsabilităţi, există aşteptări din partea sa 

ca şi din partea unui adult, cât şi ca şi un copil – părinţii nu au încredere totală în el, 

aşteptând să li se ceară acordul pentru toate acţiunile întreprinse de către adolescent. 

Pot apare conflicte între părinţi şi copii datorită „ciocnirii generaţiilor” astfel că, de fapt criza 

efectivă ar putea fi determinată mai degrabă de lipsa circumscrierii clare a rolurilor pe care le 

are fiecare generaţie într-o familie. 

Adolescentul are de „rezolvat” următoarele „probleme de dezvoltare”: obţinerea 

independenţei (faţă de părinţi, financiare, relaţionale, spaţiale), adaptarea la maturizarea 

personală (inclusiv sexuală), stabilirea relaţiilor de cooperare şi lucru cu alte persoane, 

decizia şi pregătirea pentru o anumită vocaţie, dezvoltarea unei filozofii de viaţă, dobândirea 

unui sentiment al identităţii. 

Intrarea în adolescenţă este însoţită de modificări biologice (hormonale, fizice) şi 

psihologice, relevant este pentru adolescenţă fiind şi momentul debutului acesteia, influenţat 

de factori genetici, nutriţionali, de mediu (sociali). Dezvoltarea sistemului nervos şi implicit 

a creierului aduce cu sine adolescentului posibilitatea de operare asupra posibilului, gândirea 

abstractă, metacogniţia, multidimensionalitatea, relativismul, egocentrismul. Această 

dezvoltare cognitivă creşte potenţialul pentru reactivitatea emoţională. La adolescenţi 

controlul în exprimarea emoţiilor este mai puternic, reglările emoţionale sunt mai intense, 

adolescentul poate să se autocalmaeze dacă doreşte. Acesta conştientizează şi îşi utilizează 

propriile emoţii, sunt conştienţi de consecinţele pe care le poate avea exprimarea sau 

mascarea emoţiilor şi pot separa experienţele emoţionale imediate de identitatea proprie. 

Dezvoltarea identităţii are loc pe baza noilor experienţe emoţionale. Adolescentul poate să –
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şi negocieze şi să-şi menţină relaţiile interpersonale şi poate să distingă sentimentele de fapte 

ceea ce-l ajută la luarea deciziilor. 

Caracteristicile care circumscriu – chiar dacă nu tranşant – grupa de vârstă cuprinsă între 14-

17 ani (interval de vârstă din care fac parte şi elevii din grupul-ţintă al proiectului) pot fi 

regăsite în următoarele categorii de sarcini adaptative pe care adolescentul le are de 

soluţionat: nevoia de independenţă, interesele profesionale, sexualitatea, etica şi 

autocontrolul.  

Nevoia de independenţă a adolescentului poate fi observată în activităţi precum implicarea 

propriei persoane, nemulţumiri legate de interferenţa părinţilor cu propria independenţă, 

părere proastă despre părinţi, “investiţie” emoţională redusă în aceştia (acest aspect este 

foarte bine surprins în filmul pe care elevii l-au vizionat ca preambul la intrarea în 

penitenciar). De asemenea, adolescentul depune efort de stabilire a unor noi prietenii punând 

accent sporit pe noul grup de prieteni, cu identitatea de grup definită prin selectivitate, 

superioritate şi competitivitate. Adolescentul se confruntă cu perioade de tristeţe, care 

însoţesc “pierderea psihologică” a părinţilor, apelând la o autoanaliză amplificată, uneori sub 

forma unui jurnal. 

În ceea ce priveşte interesele intelectuale acestea sunt mai pronunţate la această vârstă decât 

înainte. 

În privinţa sexualităţii apar preocupări legate de atractivitatea sexuală, relaţii pasagere, 

sentimente de tandreţe dar şi de teamă faţă de sexul opus, sentimente de dragoste şi pasiune. 

Referitor la etică şi autocontrol, are loc dezvoltarea idealurilor şi selecţia modelelor de rol, 

apare o capacitate sporită de fixare a scopurilor cât şi interes pentru problemele morale.  

   

Obiective 

Informarea adolescenţilor cu privire la importanţa luării unei decizii. 

Prevenirea comportamentelor violente în rândul tinerilor. 

 

Ipoteze  

Introducerea adolescenţilor într-un program de informare asupra procesului decizional scade 

incidenţa comportamentelor dezadaptative. 

Participarea adolescenţilor la programul de training decizional îmbunătăţeşte capacitatea 

decizională a participanţilor. 

 

Planul lucrării vizează: 

 Testarea capacităţii decizionale a adolescenţilor 

 Infomarea adolescenţilor privind procesul decizional  

 Imersarea elevilor în mediul penitenciar 

 Compararea capacităţii decizionale la elevii participanţi la program la începutul şi la 

finalul trainingului  

 Compararea capacităţii decizionale la elevii neparticipanţi la program la începutul şi la 

finalul trainingului  

 Compararea capacităţii decizionale la elevii participanţi şi cei neparticipanţi la 

program 

Demararea lucrării va consta în testarea capacităţii decizionale ale elevilor participanţi cât şi 

ale celor din grupul de control. 

Întrucât lucrarea de faţă îşi propune o familiarizare a elevilor cu procesul de luare a 

deciziilor, cu insistenţă asupra ceea ce înseamnă luarea unor decizii greşite, respectiv 

consecinţele pe termen lung ale unor asemenea decizii, am propus parcurgerea următoarelor 

etape: 
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Etapa I – discuţii şi dezbateri la clasă pe tema deciziilor cu elevii care vor beneficia de 

programul de trening decizional. 

Etapa II – vizionarea unui film tematic, în care un individ datorită lanţului de decizii greşite 

luate pe parcursul vieţii sale ajunge în închisoare pentru crimă.  

Etapa III – dezbateri cu aceşti elevi, pe marginea filmului vizionat. Se va insista ca elevii să 

observe tema centrală a filmului şi anume că dacă  la început alegerea făcută era puţin 

diferită de cea corectă, cu timpul aceasta diferenţă s-a mărit si l-a condus pe individ la o 

distanţă foarte mare de calea corectă. 

Etapa IV – vizionarea unor interviuri cu persoane tinere aflate (sau care s-au aflat la un 

moment dat) în detenţie la Penitenciarul Aiud. 

Etapa V – după obţinerea acordului scris din partea părinţilor pentru fiecare elev în parte, are 

loc imersarea elevilor în mediul penitenciar, împreună cu câteva cadre didactice din şcoală, 

psihologul şcolar şi psihologul Fundaţiei Rescue. După realizarea un tur al penitenciarului 

elevii împreună cu cadrele didactice şi psihologul vor avea ocazia să discute cu mai mulţi 

tineri aflaţi în privare de libertate din penitenciar. 

Atât în timpul drumului spre Penitenciarul Aiud cât şi pe drumul de întoarcere vor fi culese 

opinii ale elevilor referitoare la experienţa inedită la care elevii vor participa.  

Etapa VI – după revenirea la Cluj, elevii, părinţii elevilor participanţi şi profesorii însoţitori 

vor primi un chestionar care să sondeze opinii despre evenimentul trăit. Aceste chestionare 

vor fi urmate de dezbateri şi discuţii având ca temă centrală procesul decizional. 

Etapa VII - la finalul programului elevilor li se va testa din nou capacitatea decizională. 

Simultan se vor opera – în funcţie de permisiunile primite din partea părinţilor, pe bază de 

voluntariat din partea elevilor - câteva interviuri unora dintre elevii participanţi la program. 

  

 

Metodologie  
Grupurile ţintă: elevi clasa VIII-a, părinţii acestora, diriginţi, alte cadre didactice interesate. 

Subiecti: 20 elevi clasa a VIII-a cărora li se va aplica înainte şi după participarea la training 

testul pentru capacitatea decizională.  

Grup de control: 20 elevi clasa a VIII-a cărora li se va aplica testul pentru capacitatea 

decizională la inceputul şi la finele anului şcolar fără a fi implicaţi in training.  

 

Instrumente: 

 Test pentru capacitatea decizională 

 Chestionar de opinie 

 Jurnal de călătorie 

 Interviu semistructurat 

Metode: 

 dezbateri pe tema luării deciziilor 

 vizionarea de către elevi a unui film tematic  

 vizionarea de către elevi a unor interviuri cu persoane tinere aflate (sau care s-au aflat 

la un moment dat) în detenţie la Penitenciarul Aiud 

 imersarea elevilor în mediul penitenciar,  

 discuţii cu mai mulţi tineri aflaţi în privare de libertate  

 dezbateri finale 

 

Rezultate scontate 

Prin acest proiect-program se încearcă oarecum o variantă de învăţare complementară 

inedită. A învăţa despre consecinţele unor decizii greşite de la persoane care plătesc cu 

libertatea lor pentru acţiunile pe care le-au efectuat la un moment dat, pare să fie o provocare 
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destul de atractivă şi instructivă pentru elevi; mai atractivă poate decât o discuţie teoretică 

despre aceste aspecte ale vieţii. 

Ideea centrală pe marginea căreia se va derula întreaga lucrare este aceea de a-i atenţiona, 

preveni pe elevi asupra faptului că o decizie luată la întâmplare poate să-şi pună ireversibil 

amprenta asupra întregului curs al vieţii atât al persoanei care a hotărât greşit cât şi asupra 

vieţii celor din proximitatea ei – familie, prieteni, colegi. 

 

Posibile limite ale programului 

Programul propune prevenirea potenţialelor efecte negative ale unor decizii greşite, ce pot 

amprenta ireversibil întregul curs al vieţii unei persoane, cât şi îmbunătăţirea capacităţii 

decizionale a tinerilor participanţi.  

Este probabil ca unele obiective să fie atinse, altele să nu poată fi realizate, din diferite 

raţiuni. Etapele propuse, metodele, demersul propriu zis al programului va putea fi vizualizat 

efectiv şi totodată pus în discuţie doar după încheierea sa, în cadrul analizei finale a acestuia. 

Tot ce se poate însă că această analiză să fie tema unui alt articol. 

Pe termen scurt, acest program are şanse de reuşită, având în vedere că beneficiarii îl 

consideră atractiv, inedit, ecologic. Acest fapt va fi însă confirmat (sau nu) după derularea 

acestuia.  

Pe termen lung însă, în cazul în care utilitatea sa va fi demonstrată, doar verificarea 

traiectoriei ulterioare a beneficiarilor ar putea aduce argumente pro sau contra validării 

efective a acestor metode, a programului în sine. 
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Rolul comunicării în situațiile conflictuale dintre elevi 

Prof.consilier Bia Monica Mihaela - CJRAE/ Şcoala “Avram Iancu” Turda 

 

 „Întâmplarea nu ajută decât o minte pregătită”- spunea Pasteur- „căci o minte 

nepregătită nu vede mâna pe care o întinde întâmplarea ” completează Fleming. Societatea 

modernă pune în faţa individului sarcini de cooperare, de iniţiativă şi creaţie, de asumare a 

răspunderii. De aceea, este foarte important modul în care comunicăm, modul în care ne 

raportăm la cei din jurul nostru prin folosirea unui limbaj verbal şi nonverbal adecvat. De 

aceea, problema explicării şi a înţelegerii fenomenului comunicării este o temă preferată a 

cercetării, cu atât mai mult cu cât omul, prin natura sa este o fiinţă comunicaţională, iar 

comunicarea este principala formă prin care el relaţionează cu cei din jurul său. 

Am ales să fac această cercetare şi anume, modul în care comunicarea eficientă 

afectează colectivul de elevi, deoarece cred cu convingere că, pentru orice clasă de elevi, 

cheia succesului este comunicarea eficientă pe care profesorul trebuie să o aibă faţa de elevii 

din şcoală. Dacă dirigintele clasei vrea o echipă care să funcţioneze la cel mai înalt nivel este 

necesar ca membrii echipei să comunice în permanenţă unii cu alţii, dar mai ales să înveţe să 

se asculte. Este inevitabil ca într-o echipă să nu apară conflictul. Ştim însă că, nerezolvarea 

conflictului poate să fie foarte distructivă pentru clasa de elevi. Din aceste motive cred că 

dirigintele trebuie să se implice în situaţiile conflictuale din clasă, dar nu în postura unui 

generator al conflictului şi nici a unuia care să îl menţină pe termen lung. De aceea este 

necesar ca dirigintele să folosească metode eficiente pentru aplanarea coflictului, iar dacă se 

întâmplă ca un conflict să izbucnească între elevi,  să conştientizeze că rezolvarea pe cale 

paşnică a conflictului este un demers pe care trebuie să îl aibă în vedere atâta timp cât este 

liderul clasei. Însuşirea unor tehnici ale prevenirii conflictului, dar şi ale rezolvării lui este 

obligaţia fiecărui cadru didactic, pentru că numai în acest fel se poate vorbi de succes în 

activitatea cu elevii şi în relaţionarea cu ei. 

Obiectivele cercetării au fost următoarele:înţelegerea faptului că o bună comunicare 

între diriginte şi elevi este benefică tuturor actorilor educaţionali implicaţi în procesul de 

învăţământ; demonstrarea faptului că o comunicare eficientă din partea dirigintelui  poate 

influenţa relaţiile sociale deficitare din  cadrul colectivului de elevi; utilizarea unor tehnici 

eficiente de comunicare, pentru a se  stimula activitatea de învăţare a elevilor. 

Ipoteza de lucru elaborată a decurs în urma observării unui colectiv de elevi dintr-o 

instituţie de învăţământ, în care existau numeroase conflicte, fapt pentru care elevii nu se 

implicau în activităţi, mai ales cele extracurriculare, fiind caracterizaţi de nepăsare faţă de 

rezultatele şcolare, dar şi nepăsare unii faţă de alţii. Deşi dirigintele era în funcţie de 

aproximativ un an, el nu s-a amestecat în neînţelegerile dintre elevi, considerând că timpul 

va fi cel care va rezolva conflictul până la urmă. Ba mai mult, de câteva ori chiar el a fost 

motivul izbucnirii certurilor, căci a impus în clasă  nişte reguli, fără să ţină cont de părerea 

elevilor. Aşadar, ipoteza de la care se pleacă în cercetare este următoarea: Utilizarea 

sistematică a unei comunicari eficiente a profesorului diriginte contribuie la remedierea 

situatiilor conflictuale dintre elevi, prin modifcari semnificative atât pe plan cognitiv, cât si 

pe plan afectiv- motivaţional şi comportamental. 

Pentru realizarea experimentului s-au ales două clase echivalente, având aproximativ 

acelaşi număr de elevi, rezultate şcolare asemănătoare, în amândouă clasele existând situaţii 

conflictuale, care perturbă bunul mers al procesului instructiv-educativ. Elevilor din cele 

două clase, li se aplică chestionare. Primul chestionar este alcătuit din 8 de itemi. Acest 

chestionar le este aplicat subiecţilor în două momente: înaintea programului, acesta fiind pre-

testul şi după implementarea proiectului, pentru a sesiza cum s-a modificat variabila 



69 
 

dependentă, aceasta fiind post-tesul. Acest chestionar are aceiaşi itemi atât în etapa iniţială 

cât şi în cea finală. Utilizarea unei comunicări eficiente a profesorului diriginte,  precum şi a 

unui program de rezolvare a conflictelor s-a realizat la una dintre clase, la clasa cealaltă, cea 

de control, dirigintele neimplicându-se în situaţiile conflictuale, considerând că se va rezolva 

conflictul de la sine. 

Metodele şi instrumentele folosite au fost experimentul, chestionarul, observarea, 

metoda statistică şi interpretarea datelor experimentale. 

Obiectivele programului au fost următoarele: 

o Înţelegerea modului în care comunicarea verbală, paraverbală şi nonverbală afectează 

comunicarea 

o Îndepărtarea barierelor care influenţează o comunicare eficientă 

o Folosirea unor modalităţi de prevenire a conflictelor 

o Folosirea metodelor de rezolvare a conflictelor, de îndată ce acestea apar în colectivul 

de elevi 

În ceea ce priveşte implementarea, s-au avut în vedere câteva aspecte şi anume: 

- Resursele umane: psihologul şcolar, dirigintele clasei 

- Resursele materiale: broşuri informative privind tehnicile de ameliorare a conflictelor 

- Durata: Programul se derulează pe parcursul a 11 săptămâni, câte 1 oră pe săptămână  

- Metode şi strategii:expunerea,explicaţia,dezbaterea în grupuri, dezbaterea în plen, 

argumentarea, joc de rol 

Programul s-a axat pe cunoaşterea celor trei tipuri de comunicare: verbală, 

paraverbală şi nonverbală, cunoaşterea barierelor care stau în calea unei comunicări 

eficiente, a modului în care putem preveni conflictele, precum şi găsirea câtorva metode de 

rezolvare a conflictelor. 

  În faza de posttest, pe lângă observaţiile privind modificările de comportament ale 

elevilor, motivaţiile, relaţiile ce se stabilesc între aceştia, s-au aplicat din nou chestionarele 

folosite în pretest. Prin interpretarea acestor chestionare s-a observat o modificare în 

comportamentul elevilor unii faţă de alţii, dar şi o modificare în comportamentul faţă de 

diriginte. S-au observat diferenţe destul de mari faţă de pretest la clasa experimentală, în 

timp ce la clasa de control rezultatele au rămas aproximativ la fel. 

În urma aplicării programului de rezolvare şi ameliorare a conflictelor s-au obţinut 

următoarele rezultate: 

 Îmbunătăţirea comunicării, creşterea cooperării şi toleranţă faţă de ideile diferite ale 

altor elevi, astfel încât, politeţea este un atribut care nu mai lipseşte dintre elevi, chiar 

şi atunci când în cadrul colectivului mai apar conflicte. 

 Creşterea coeziunii colectivului de elevi, datorită apariţiei relaţiilor pozitive din cadrul 

grupului, deoarece aşa cum se ştie, între coeziune şi comunicare există o legătură 

direct proporţională şi de influenţă reciprocă. Buna comunicare a făcut să crească 

coeziunea grupului, dar pe de altă parte coeziunea grupului a facilitat comunicarea 

între membrii lui. 

 Oferirea de soluţii concrete elevilor în privinţa modului în care trebuie să reacţioneze 

unii cu alţii prin folosirea tehnicilor de comunicare asertivă şi prin adoptarea unui 

comportament asertiv non-verbal  

 Libertatea de exprimare, exprimarea opiniilor în mod liber, fără repercursiuni 

 Formarea unui climat liniştit, propice derularii activităţilor instructive-educative din 

şcoală 

 Desfăşurarea mai multor activităţi suplimentare şi o mai bună implicare în activităţile 

extracurriculare, ceea ce a făcut să crească şi rezultatele elevilor la învăţătură.  

 Folosirea tehnicilor de rezolvare a conflictelor, astfel încât, relaţiile dintre elevi să nu 

fie perturbate 



70 
 

 În urma experimentului realizat s-a demonstrat că dirigintele poate să schimbe 

relaţiile dintre elevii săi, comunicarea lui dând tonul interacţiunii dintre elevii din clasa sa.  

O comunicare eficientă nu are loc niciodată doar într-un sens, căci un bun profesor ascultă 

mai întâi, invită la participare şi încurajează tot timpul. A fi un bun ascultător presupune 

manifestarea unei atitudini de respect şi de acceptare a interlocutorului. Pe de altă parte, toţi 

membrii echipei trebuie să comunice pentru binele tuturor, căci ei reuşesc numai în funcţie 

de modul în care se raportează unii la alţii. Dacă interacţiunea este puternică, atunci acţiunile 

echipelor vor fi puternice. 

 Una dintre concluziile la care am ajuns în urma experimentului este faptul că dacă 

conflictul este negat, reprimat sau camuflat, acesta poate avea o serie de efecte negative în 

rândul elevilor, printre care putem aminti: scăderea implicării în activitate, diminuarea 

sentimentului de încredere în sine, dificultăţi în luarea deciziilor şi chiar apariţia unor dileme 

morale. De aceea, profesorul trebuie să fie convins că trecerea timpului nu rezolvă 

conflictele şi că existenţa conflictelor nu este un semn de slăbiciune sau vulnerabilitate. 

Diferenţierea dintre evenimente, comportament şi interpretarea lor, evaluarea diferitelor 

opţiuni, focalizarea pe problemă, discutarea tuturor alternativelor , sunt activităţi pe care 

dirigintele trebuie să le întreprindă, pentru a rezolva cu succes conflictele apărute în clasă. 

De asemenea, foarte important este ca dascălul să încerce să folosească metodele de 

prevenire a conflictelor, deprinderi de comunicare asertivă, astfel încât elevii să nu se simtă 

jigniţi, iritaţi, răniţi sau frustraţi.  

 Nu mai puţin important, este identificarea barierelor care stau stau la baza unei 

comunicări ineficiente diriginte-elev, sau elev-elev. Acestea pot fi judecarea persoanei şi nu 

evaluarea mesajului, căutarea de contraargumente, ascultarea interlocutorului pentru a 

identifica greşelile şi nu pentru a înţelege mesajul, convingerea că numai una dintre părţi are 

dreptate.   

 O comunicare eficientă, atât a dirigintelui cât şi a elevilor  presupune pe de altă parte 

a transmite un mesaj clar şi concis, astfel încât să se evite confuziile. De aceea sunt 

importante atât modalitatea de comunicare precum şi atitudinea factorilor implicaţi. 

Modalitatea de comunicare se referă la gradul de concordanţă dintre elementele verbale şi 

cele nonverbale ale mesajului, deoarece adesea modul în care este exprimat un mesaj poate 

să modifice înţelesurile acestuia, si să aibă o atitudine mai mare decât cuvintele propriu-zise. 

Atitudinea factorilor este dată de măsura în care se manifestă o atitudine asertivă în 

comunicare. Apelând la asertivitate, recurgem la o comunicare deschisă, directă şi onestă, 

care ne permite să avem încredere în noi, dar şi să câştigăm respectul colegilor. De 

asemenea, asertivitatea promovează comportamentul interpersonal într-o variantă prin care 

se încearcă să se crească la maxim satisfacţia personală, dar numai ţinând cont de nevoile şi 

dorinţelor celor din jurul nostru. 
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Comunicarea asertivă în perioada adolescenţei 

 

Moldovan Simona, prof.consilier,CJRAE/Colegiul Tehnic de 

Comunicaţii “Augustin Maior” 

 

 

Cadrul teoretic  

           În societatea contemporană, comunicarea a devenit o temă centrală de dezbatere. 

Comunicarea este aceea care permite ca un “întreg” să funcţioneze. “Întregul” poate fi un 

individ, o echipă, o comunitate, un conglomerat de noţiuni, sau chiar populaţia globală. 

Comunicarea, prezenţa şi conştientizarea acesteia ne poate sprijini în abordarea, interpretarea 

corectă a evenimentelor. 

            Abilitatea de a comunica în mod asertiv şi cea de management al conflictelor este o 

cerinţă de succes în cadrul grupurilor, la şcoală, în relaţiile dintre colegi. Nu toate mesajele 

exprimate de ceilalţi vor fi bine acceptate şi acest fapt poate să conducă la conflict. Conflictul 

este normal, natural, ba chiar sănătos, iar un conflict bine manageriat poate să ducă la soluţii 

bune. Asertivitatea nu vine  în mod natural odată cu maturizarea. Unii oameni comunică într-o 

modalitate mult prea pasivă, alţii într-un mod mult prea agresiv. Asertivitatea, însă, este un 

echilibru fericit între acestea două. 

           Multe din ideile actuale asociate cu trainingul asertiv au fost prima dată propuse de 

Manuel J. Smith în cartea “Când spun Nu mă simt vinovat” publicată în 1975. Cartea prezintă    

“ O lege a drepturilor asertive” în zece puncte. Câteva dintre aceste drepturi sunt următoarele:  

 Ai dreptul să judeci propriul comportament, gândurile şi emoţiile, şi să-ţi asumi 

responsabilitatea pentru iniţierea acestora şi consecinţele care există asupra ta.  

 Ai dreptul să spui “Nu”.  

 Ai dreptul să nu oferi nici un motiv sau scuză pentru a-ţi justifica comportamentul.  

 Ai dreptul să judeci dacă eşti responsabil de găsirea soluţiei la problema altei 

persoane.  

 Ai dreptul să te răzgândeşti.  

 Ai dreptul să nu fii de acord cu opinia altei persoane.  

 Ai dreptul să faci greşeli şi să fii responsabil pentru ele.  

 Ai dreptul să spui “Nu ştiu”.  

 Ai dreptul să fii ilogic când iei anumite decizii.  

 Ai dreptul să spui “Nu înţeleg”.  

 Ai dreptul să spui “Nu-mi pasă”.  

   Un aspect important al acestor drepturi este asumarea responsabilităţii consecinţelor pentru 

acţiunile întreprinse şi drepturile fiecărei persoane. 

            În terapia cognitiv- comportamentală un mod de a aborda gândurile nefolositoare este 

să le provocăm în mod direct, metodă numită şi dezbaterea gândurilor. Există două strategii 

care pot fi folosite în provocarea gândurilor, şi anume, Jurnalul Gândurilor şi stabilirea unui 

Comportament Experimental. 

Jurnalul Gândurilor presupune identificarea gândurilor non-asertive după următoarele 

etape:  

  identificarea situaţiei în care te afli;  

 identificarea emoţiilor din acea situaţie (de exemplu,“Ce emoţii simt?”,“Cât de intense 

sunt?”);  



72 
 

  identificarea comportamentului şi a simptomelor fizice:”Ce am făcut?”, “Ce am simţit 

în corpul meu ?”;  

  identificarea gândurilor din acea situaţie pot lua forma unor presupuneri, interpretări, 

convingeri, valori: “La ce mă gândeam?”, “Ce îmi trecea prin minte?”.  

  evaluarea puterii convingerilor la acel moment pe o scală de la 0 la 100, urmând apoi 

dezbaterea: “ Gândesc într-o manieră asertivă, pasivă sau agresivă?”, “Care este 

dovada pentru acest gând?”, “Cum aş putea să privesc altfel situaţia?”;  

 re-evaluarea intensităţii emoţiilor iniţiale şi puterea convingerii.  

Experimentul comportamental ne ajută să schimbăm convingerea prin oferirea unei dovezi 

care să susţină o nouă convingere.  

Paşii de urmat în experimentul comportamental sunt :  

 identificarea predicţiei;  

  identificarea comportamentelor nefolositoare;  

  identificarea unei predicţii mai realiste;  

  comportamentele folositoare şi stabilirea experimentului;  

  efectuarea experimentului;  

 evaluarea rezultatelor ( “Predicţiile iniţiale au fost susţinute de dovezi?”, “Ce am 

învăţat din acest experiment?”).  

            Ca atare, scopul acestui studiu a fost de a-i ajuta pe elevii adolescenţi să înveţe şi să 

adopte strategii eficiente de comunicare asertivă ce le pot permite să îşi rezolve mai uşor 

conflictele în care pot să fie implicaţi. Menţionez faptul că acest studiu s-a realizat cu ocazia 

elaborării lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, coordonată de d-na 

lector univ. dr. Codruţa Mih.  

 

Metodologia cercetării  

Obiectivul de intervenţie formativă: elaborarea şi testarea unui program de intervenţie care să 

eficientizeze comunicarea la adolescenţi. 

Ipotezele de lucru :  
 la nivelul populaţiei şcolare predomină stilul de comunicare dezadaptativ de tip agresiv; 

 stilurile de comunicare dezadaptative pot fi transformate în comunicare adaptativă în 

urma aplicării unui program de intervenţie la clasele a X-a.  

 

 

 

 

 

Designul de cercetare  

      Designul de cercetare a fost într-o primă fază unul de tip cvasi-experimental în care s-a 

urmărit în ce măsură stilul de comunicare de tip agresiv există în rândul elevilor adolescenți 

(ipoteza 1).  

      Pentru ipoteza 2 designul de cercetare a fost unul de tip experimental în care variabila 

independentă a fost reprezentată de un program de intervenție pentru adoptarea stilului de 

comunicare asertivă iar variabila dependentă a fost reprezentată de momentul implementării 

programului de intervenție (înainte și după implementare). 

 

Lotul de participanţi  

Grupul ţintă  a fost alcătuit din 100 de elevi din clasele a X-a cu vârsta cuprinsă între 16 şi 17 

ani, din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicaţii “A. Maior” din Cluj-Napoca. Lotul 

experimental este alcătuit din 50 de subiecţi, reprezentând 38 de băieţi (76%) şi 12 fete (24%). 
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Loturile experimental şi de control au fost alese aleator. Perioada de desfăşurare a 

programului de intervenţie formativă a fost anul şcolar 2013-2014, lunile februarie-mai. 

 

Instrumentele de evaluare  

          Pentru identificarea stilurilor de comunicare am optat pentru chestionarul de 

comunicare S.C. (Analiza stilului de comunicare), probă construită de psihologul român 

S.Marcus cu importante contribuţii în studiul fenomenului empatic.  

          Chestionarul conţine 60 de întrebări, elevii trebuie să răspundă cu “adevărat” sau “fals” 

pe fişa de răspuns după cum apreciază ca fiindu-i caracteristic. Se acordă câte 1 punct 

răspunsurilor “adevărat”. Cotarea răspunsurilor se realizează pe scale privind cele 4 stiluri 

fundamentale de comunicare: non-asertiv, agresiv, manipulator şi asertiv. Stilul cu cel mai 

mare punctaj reprezintă atitudinea dominantă în comunicare. 

           Stategiile de soluţionare a conflictelor au fost identificate cu ajutorul testului Thomas-

Kilmann. Situaţiile conflictuale sunt acelea în care dorinţele a doi oameni par incompatibile.  

Testul cuprinde 30 de itemi, se marchează câte un răspuns corect la fiecare întrebare pe fişa de 

răspuns în tabelul centralizator. Cotarea se realizează pe cele 5 scale: competiţie, colaborare, 

acomodare, evitare şi compromis. 

 

Prezentarea şi desfăşurarea programului de intervenţie formativă 

           La grupul experimental alcătuit din 2 clase au fost realizate un număr de 12 activităţi, 

după cum urmează: 

 Prezentarea unui material  Power Point care cuprinde informaţii despre 

tipurile de comunicare verbală, nonverbală, paraverbală); despre stilurile de 

comunicare (pasivă, agresivă, manipulatoare, asertivă) şi consecinţele acestora; 

comunicare şi conflict; 

 10 activităţi de grup realizate cu elevii pe domeniile autocunoaştere şi dezvoltare 

personală, comunicare şi abilităţi de grup; fişe de lucru, mini-poster; 

 Vizionarea şi dezbaterea filmului privind comunicarea nonverbală - 

"Limbajul trupului determină cine eşti”, Amy Cuddy, înregistrare Ted Talk, 

iunie 2012;    

 Sfaturi practice privind utilizarea limbajului nonverbal în relaţiile 

interpersonale; 

 Discuţii libere, dezbateri pe tema comunicării eficiente în perioada adolescenţei.  

 

Rezultatele obţinute 

           Rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarelor au fost prelucrate cu ajutorul 

programului statistic SPSS.  

           Am realizat două tipuri de prelucrări statistice:  

          a) testul t pentru eşantioane independente a constat în compararea rezultatelor obţinute 

la grupul de control şi la grupul experimental înainte de a participa la programul de intervenţie 

formativă privind stilurile de comunicare şi strategiile de conflict adoptate de către elevi; 

grupurile au fost alese aleator dintre elevii de clasa a X-a;  

          b) testul t pentru eşantioane dependente ce a vizat compararea rezultatelor obţinute la 

grupul experimental înainte şi după programul de intervenţie (la 1 lună după implementarea 

programului).  

 

Validarea ipotezelor cercetării  

             Prima ipoteză a acestui studiu a fost aceea de a demonstra că există diferenţe între 

adolescenţi în ceea ce priveşte stilul de comunicare. Mai precis, am pornit de la premisa că 

stilul de comunicare de tip agresiv este cel predominant în rândul tinerilor.  
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             Pentru analiza dacă există această caracteristică a comunicării, a fost calculată 

valoarea medie şi abaterea standard pentru ambele grupe de adolescenţi. Ca atare, au fost 

calculate diferenţele în ceea ce priveşte stilurile de comunicare dintre grupul de control şi cel 

experimental în etapa de preintervenţie. Aşadar, stilul de comunicare de tip agresiv este cel 

predominant în rândul adolescenţilor.Se constată faptul că diferenţele în etapa de pre-

intervenţie pentru grupurile de control şi cel experimental sunt nesemnificative.  

              Diferenţele în ceea ce priveşte modalitatea de rezolvare a conflictului în etapa de pre-

intervenţie dintre grupul de control şi grupul experimental duc la concluzia că s-au înregistrat 

diferenţe notabile numai pentru variabila compromis (o uşoară creştere în cazul grupului 

experimental). 

              Mai mult, în sprijinul susţinerii ipotezei am recurs la computarea datelor pentru a 

obţine o variabila unică numită Asertivitate, una Comunicare nonasertivă, una pentru 

Comunicarea agresivă şi una pentru Comunicarea de tip manipulator. Datele descriptive 

pentru aceste variabile sunt redate în tabelul de mai jos. După cum se observă din tabelul 1, 

stilul de comunicare de tip agresiv are cea mai mare valoare medie (m=21,2):  

 

 

 

 

Tabel 1 Datele descriptive pentru stilurile de comunicare în cazul tuturor adolescenţilor 

 
Asertivitate 

Comunicare 

nonasertivă Agresivitate Manipulare 

Media 10.7 18.5 21.2 15.7 

Abaterea standard 1.50 1.48 1.55 1.08 

 

A doua ipoteză a acestui studiu a fost aceea de a demonstra că există o diferenţă reală 

privind modul de interacţiune socială al adolescenţilor datorată participării lor la un 

program de training pentru dezvoltarea strategiilor de comunicare asertivă.  
Pentru aceasta am calculat diferenţele în ceea ce priveşte stilul de comunicare în cadrul 

grupului experimental în funcţie de etapele programului de training (pre- şi post-intervenţie). 

Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2:  

 

   Tabel 2 Diferenţele în ceea ce priveşte stilul de comunicare pentru grupul experimental, 

comparaţii    pre- şi post-intervenţie 

Chestionar S.C. Analiza stilului de comunicare/ 

Grup experimental/ comparaţii pre- şi post –

intervenţie 

t 

Grade de 

libertate 

Pragul de 

semnificaţie 

Perechea 

1 

Grup experimental, comunicare asertivă,  

etapa pre-intervenţie 

Grup experimental comunicare asertivă,  

etapa post-intervenţie 

-15.76 49 .000 
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Perechea 

2 

Grup experimental, comunicare 

nonasertivă, etapa pre-intervenţie 

Grup experimental comunicare 

nonasertivă, etapa post-intervenţie 

9.18 49 .000 

Perechea 

3 

Grup experimental comunicare agresivă,  

etapa pre-intervenţie 

Grup experimental comunicare agresivă,  

etapa post-intervenţie 

32.33 49 .000 

Perechea 

4 

Grup experimental, comunicare de tip 

manipulator, etapa pre-intervenţie 

Grup experimental stil de comunicare 

manipulator, etapa post-intervenţie 

10.65 49 .000 

 

                În această situaţie se observă că programul de intervenţie a avut efect asupra 

elevilor din grupul experimental. Mai precis, elevii au prezentat un nivel mai crescut al 

stilului de comunicare de tip asertiv după ce programul de training s-a terminat comparativ cu 

etapa de pre-intervenţie (t(49) = -15.56, p<0.05). Comunicarea de tip nonasertiv a înregistrat 

un nivel mai scăzut comparativ cu etapa de pre-intervenţie (t(49) = 9.18, p<0.05).  

                Din fericire, comunicarea de tip agresiv şi cea de tip manipulator au înregistrat 

nivele mai reduse în etapa de post-intervenţie comparativ cu cea de pre-intervenţie. Astfel, 

pentru comunicarea agresivă valoarea testului t a fost t(49)=32.33, p<0.05 în timp ce pentru 

comunicarea de tip manipulator a fost t(49) = 10.56, p<0.05.  

                Pentru toate stilurile de comunicare diferenţele sunt semnificative din punct de 

vedere statistic în cele două etape ale studiului.  

                Diferenţele cu privire la modalitatea de abordare a conflictelor în cazul grupului 

experimental sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tabel 3 Diferenţele în ceea ce priveşte stilul de abordare a conflictelor pentru grupul 

experimental,comparaţii pre-  şi post-intervenţie 

Test  Thomas-Kilmann 

Grup experimental/comparaţii pre-şi post-

intervenţie  

t 

Grade de 

libertate 

Pragul de 

semnificaţie 

Perechea 1 Grup experimental, colaborare, etapa de 

pre-intervenţie 

Grup experimental, colaborare, etapa de 

post-intervenţie 

-17.26 49 .000 

Perechea 2 Grup experimental, evitare, etapa de pre-

intervenţie 

Grup experimental, evitare, etapa de post-

intervenţie 

17.90 49 .000 



76 
 

Perechea 3 Grup experimental, acomodare, etapa de 

pre-intervenţie 

Grup experimental, acomodare, etapa de 

post-intervenţie 

1.81 49 .070 

Perechea 4 Grup experimental, compromis, etapa de 

pre-intervenţie 

Grup experimental, compromis, etapa de 

post-intervenţie 

-6.39 49 .000 

Perechea 5 Grup experimental, competiţie, etapa de 

pre-intervenţie 

Grup experimental, competiţie, etapa de 

post-intervenţie 

8.21 

 
49 .000 

  

După cum se poate observa, s-au înregistrat diferenţe în cadrul grupului experimental în sens 

pozitiv pentru modalităţile de comunicare de tip evitativ (t(49)=17.90, p<0.05) şi competitiv 

(t(49) = 8.21, p<0.05). Astfel, dacă în etapa de pre-intervenţie s-a înregistrat un nivel mai 

crescut pentru astfel de abordări conflictuale, în etapa de post-intervenţie aceste valori au fost 

mai reduse şi ca atare se poate concluziona că în urma programului de training asertiv 

frecvenţa modalităţilor evitative şi competitive de rezolvare a conflictelor a scăzut.  

Pentru modalitatea de abordare a conflictelor de tip acomodare nu s-au înregistrat diferenţe 

semnificative din punct de vedere statistic. 

În cazul modalităţii de rezolvare a conflictelor de tipul compromisului şi al colaborării se 

remarcă faptul că ele au crescut în etapa de post-intervenţie comparativ cu cea de pre-

intervenţie (t(49) = - 6.39, p<0.05 pentru compromis şi t(49) = -17.26, p<0.05 pentru 

colaborare).  

 

Concluzii  

            În urma cercetării realizate se constată că programul de training a comunicării asertive 

a fost un succes. Mai precis, stilul de comunicare de tip asertiv a crescut, iar cele de tip 

agresiv, nonasertiv şi manipulator au scăzut în cazul grupului experimental. În plus, pentru 

strategiile de abordare a conflictelor, stilurile de tip evitativ şi competiţional au înregistrat 

valori mai reduse, iar cele de tipul compromisului şi al colaborării au crescut.  

           Ca atare, se poate concluziona că elevii adolescenţi au dobândit realmente un stil de 

comunicare adaptativ şi au renunţat la modalităţile disfuncţionale de comunicare. De 

asemenea, strategiile lor rezolutive cu privire la conflicte au fost şi ele îmbunătăţite în sensul 

că acele strategii ce presupun colaborarea şi compromisul au fost adoptate în mai mare 

măsură. Acestea sunt modalităţi funcţionale de abordare a conflictelor şi faptul că ele au fost 

manifestate în mai mare măsură comparativ cu celelalte, demonstrează că programul de 

training elaborat şi folosit în cadrul acestei cercetări a fost de folos.  

           Pe viitor, ţinând cont de specificul cultural şi social în care adolescenţii sunt nevoiţi 

uneori să funcţioneze, un astfel de program de training ar putea fi folosit pentru cât mai mulţi 

elevi. Impactul este semnificativ sub raportul datelor, dar este nevoie de date mai extinse 

pentru a-i acorda o mai mare consistenţă a validităţii sale.  

           Adolescenţii prin specificul vârstei lor sunt într-o etapă de dezvoltare caracterizată prin 

multe conflicte, iar dobândirea unor abilităţi de comunicare de tip asertiv este un aspect 

important în educaţia lor.  
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