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STUDIU DE CAZ 

I  Date personale 

              1. Nume şi prenume : A. A. 

              2. Locul şi data naşterii : Ploieşti,  13 iunie 2002 

              3. Domiciliul : com.Balta Doamnei 

              4. Clasa : a IV-a 

II  Date familiale 

1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor. 

 Tata : fără ocupaţie 

 Mama : casnică 

2. Structura şi componenţa familiei . Familia acestui copil se compune  din bunica din partea mamei şi 

alţi 8 frati 

3. Tipul familiei . Părinţii nu sunt căsătoriţi, nu au educatie – sunt analfabeti.  Familia traieşte la limita 

sărăciei. 

Problematica existentã : 

           A.are 10 ani şi  este elev in clasa a IVa . Din cei 9 copii ai familiei doar A. şi S. ( fratele din clasa a 

V a) mai frecventează şcoala, ceilalţi fraţi au abandonat-o, fie din motive de nepromovare a anului şcolar ( 

3 ani consecutiv repetenţi ), fie din cauza absenţelor nenumãrate.Problemele financiare ale familiei şi-au 

spus cuvântul de asemenea, mai ales ca tatãl munceşte doar când doreşte şi crede cã fiecare om trebuie sã 

aibã grijã doar de el însuşi.”A te descurca în viaţã de mic înseamnã sã fii cãlit şi pregãtit pentru viitor”-

dupã pãrerea acestuia. 

Nici A. nu a beneficiat de prea multã atenţie din partea mamei sau a tatãlui, deseori fiind cu 

hainele dezordonate şi murdare, fãrã pacheţel cu mâncare, fãrã caiete sau alte rechizite, doar cu manualele 

primite de la şcoalã şi un ghiozdan vechi, împrumutat cine ştie de unde. Este uneori agitat în clasã, aparent 

fãrã un motiv serios, vrea sa iasã afarã “pentru a se linişti “, vorbeşte urât doar cu colegii, în rest are relaţii 

bune de colaborare cu cei din clasele mai mari, de a cãror protecţie se bucurã, precum şi de a fraţilor,care 

sunt gata sã intervinã în afara şcolii pentru “ a rezolva situaţiile”.Absenteazã şi de fiecare datã motivul este 

“nu am putut sã vin”, când se terminã orele pãrãseşte ultimul clasa şi îşi strânge cu grijã puţinele lucruri de 

pe bancã, ba chiar şterge tabla rãmasã scrisã în graba elevului de serviciu pe clasã.Rezultatele sale la 

învãţãturã sunt slabe şi foarte slabe, nefrecventarea grãdiniţei spunându-şi cuvântul.  

 

  

Domeniul de intervenţie – comportamental 
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Pentru început a fost necesar sã se stabileascã un program de întâlnire cu Adrian şi cel puţin o datã 

pe sãptãmânã cu pãrinţii acestuia.Activitãţile de consiliere individualã permit intrarea în profunzimea 

problemelor cu care se confruntã aceştia.Surprinzãtor, tatãl s-a arãtat cel mai interesat de participare, “din 

purã curiozitate”. 

Plan de intervenţie 

Lipsa afectivitãţii, încã din copilãrie, poate determina tulburãri afective, concretizate în 

comportamente deviante.Pãrinţii nu valorizeazã şcoala. Trebuie lucrat pe marginea ideii de familie, 

responsabilitatea membrilor, dragostea necondiţionatã a pãrinţilor. Lipsa de susţinere a copilului aflat în 

dezvoltare atât intelectualã cât şi psihicã , poate avea consecinţe nefaste asupra întregii personalitãţi.El a 

venit în clasa I cu un mare handicap faţã de ceilalţi.( nu cunoştea nici culorile, pe când unii colegii puteau 

citi).Lipsa de comunicare l-a fãcut sã îşi aleagã singur modele nepotrivite sau sã apeleze la numeroase 

tertipuri pentru a ieşi din situaţii diverse ( minţea sau reacţiona violent când era întrebat de o anume 

situaţie ). 

Obiective pe termen scurt 

- identificarea tuturor cauzelor care au favorizat apariţia comportamentului deviant; 

- analiza situaţiilor care trebuie remediate urgent pentru a preveni abandonul, posibile sancţiuni 

sau chiar incidente neplãcute; 

- cercetarea relaţiilor cu persoanele apropiate de care se simte legat emoţional ( pãrinţii, fraţii, 

colegii, cadrele didactice ); 

- identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari ale personalitãţii, pentru a şti ce trebuie 

evidenţiat, modul de adaptare şi evoluţia copilului, o instruire intesivã şi directã pentru 

dezvoltarea competenţelor în ariile cu probleme; 

- conştientizarea tuturor celor implicaţi pentru acordarea sprijinului afectiv şi comunicaţional 

necesar. 

         Obiective pe termen lung 

- cunoaşterea intereselor şi aptitudinilor lui A. pentru a-l ghida în activitãţile şcolare viitoare  

(dacã realizeazã desene pe bancã poate fi atras de latura artisticã), lucru care poate fi explorat atât 

de cadrul didactic de la clasa cât şi de cel de sprijin; 

- conştientizarea greşelilor şi identificarea posibilitãţilor de remediere a acestora, stabilirea unor cãi 

de acţiune pentru îndreptarea comportamentului;  

- conştientizarea riscurilor la care se expune prin comportamentul pe care-l are; 

- educarea copilului în ceea ce priveşte stãpânirea de sine, autocontrolul, învingerea propriilor 

temeri;  



 3 

(faptul cã rãmâne ultimul în clasã şi chiar şterge tabla, ne poate arãta faptul cã aşteaptã sã i se 

întindã o mânã de ajutor, aratã cã poate fi util, cã poate sã compenseze cu ceva comportamentul 

deviant ); 

- formarea unui EU social, capabil sã fie rezistent la frustrare, cu o imagine de sine mai ridicatã 

dupã posibilitãţile reale pe care le deţine; 

- identificarea laturilor, componentelor şi trãsãturilor celor mai importante de personalitate; 

- studierea în profunzime a particularitãţilor de temperament, a nivelului de inteligenţã, a 

parametrilor afectiv-emoţionali, a nivelului controlului de sine. 

Planul de intervenţie personalizat 

Terapia cognitiv-comportamentalã 

In demersul nostru scopul urmãrit este acela de a diminua tulburãrile de comportament ale 

copilului, de a-l ajuta sã se integreze în colectivul de elevi, în care este evident cã nu se simte confortabil 

(metode de auto-educaţie,intervenţii prin joc, realizarea unui management comportamental şi întãrirea 

operantã ). Prioritarã este îmbunãtãţirea capacitãţilor de autoreglare şi a strategiilor reflexive de rezolvare 

de probleme. Prin terapie copilul trebuie ajutat, motivat sã rãspundã cu succes la o sarcinã de învãţare. 

Prin urmare nivelul de motivare trebuie sã crescã progresiv, pentru o bună integrare şi în acelaşi timp 

recuperare. Aşa îşi va controla mai bine impulsurile de moment.Tehnicile de management al 

comportamentului au avut la bazã respectarea anumitor reguli şi recompensarea copilului pentru fiecare 

progres.Împreunã cu colegii şi cadrul didactic de la clasa am stabilit un set de reguli legate de 

comportament valabile pentru toţi.(A fost alesă o mascotã a clasei care stãtea la loc vizibil pentru orice 

fapta bunã. Copilul care avea un comportament exemplar o agãţa în perete, când regulile erau încãlcate 

mascota era pusã în dulap.) Jocurile au dus la o coeziune a grupului, la internalizarea unor reguli, am mers  

de la simplu la complex, A. fiind apreciat pentru desenele realizate şi sprijinul necondiţionat acordat 

colegilor.A fost foarte mândru când în cadrul unui joc unul din colegi a afirmat cã are suflet bun şi este 

harnic.S-a dovedit a fi îndemânatic şi la confecţionarea de materiale, ba chiar aplaudat de colegi când a 

terminat primul de asamblat  o machetã. 

Dezvoltarea abilitãţilor de comunicare şi relaţionare 

S-a  urmãrit activizarea vocabularului, realizarea de activitãţi diferenţate în cadrul lecţiilor ca el sã 

aibã posibilitatea sã recupereze cunoştinţele pierdute.. 

Consilierea familiei 

Discuţiile cu pãrinţii au avut drept scop inducerea de modificãri în ceea ce priveşte relaţionarea.Au 

învãţat cã dacã sunt alãturi de A. el poate sã fie o mândrie pentru ei, poate sã-şi depãşeascã statutul 

actual.Abandonarea cursurilor ducea la pierderea alocaţiei de stat, prin urmare nu îşi doreau acest lucru, ca 

în cazul fraţilor mai mari.Ba chiar mai mult, prin menţinerea în şcoalã beneficiau de bursã socialã şi ajutor 
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de rechizite.La anumite concursuri de îndemânare copilul a câştigat şi unele recompense.Familia toatã a 

beneficiat de ajutoare în sãrbãtorile religioase(Paşte/Crãciun) şi astfel au vãzut cã şcoala e alãturi de ei.S-a 

urmãrit îmbunãtãţirea relaţiilor pãrinte-copii, folosirea întãririlor verbale 

(aprobare/dezaprobare),recurgerea la întãriri consistente, stabilirea împreunã a unor reguli ale familiei, 

formularea cerinţelor într-un mod eficient. 

Concluzii : 

- familia trebuie permanent atrasã cãtre şcoalã şi motivatã în susţinerea ulterioarã a bãiatului, 

mama ar putea sã se ocupe de vestimentaţie şi pacheţel cu mâncare, fraţii sã-l ajute la teme , 

acolo unde se pricep, iar tatãl sã lucreze pentru binele tuturor; 

- comportamentele deviante ale bãiatului vin din sfera tulburãrilor emoţionale, lipsa afectivitãţii 

şi a comunicãrii cu familia au dus la atitudini nedorite, el aflându-se permanent în cãutarea 

unui suport afectiv; problemele de naturã afectivã au condus şi la o scãdere în plan cognitiv,la 

o lipsã a motivaţiei pentru învãţare; 

- nu trebuie sancţionat elevul ci numai comportamentele deviante, iar pedeapsa trebuie sã 

subscrie procesului de disciplinare, contribuind astfel la dezvoltarea abilitãţilor de control şi 

autoreglaj comportamental; 

- se impune câştigarea elevului prin realizarea unei legãturi apropiate, importantã în procesul de 

transformare, în atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus; 

- aşteptãrile trebuie formulate clar, pe înţelesul copilului . 

                               

            

 Daniela Costache – prof. itinerant  - 

            Şcoala Gimnazială Specială nr.1 Ploieşti 

 

Simona Constantin –  

prof. înv. primar – Şcoala ,, Sfinţii Împăraţi “ Balta Doamnei 

 


