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afecţiune, compasiune,  adultul ca partener al cunoaşterii,  

 Constatăm că modelul comunicativ al adultului este unul hotărîtor în formarea 

comunicării eficiente la elevul mic : adultul care este un bun ascultător, adultul care nu 

recurge la blocaje în comunicare, adultul care este empatic. 

 Pierderile copiilor în condiţiile deficitului de comunicare, sau a comunicării defectuoase 

cu adultul sunt imense. Dar si mai mari sunt pierderile pentru adult care nu a valorificat, a 

ratat posibilitatea de a dezvolta armonios personalitatea copilului si de a se bucura de o 

comunicare eficientă cu el. 
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Abstract: În articolul respectiv se abordează problema formării şi dezvoltării 

competenţelor sociale la copiii cu dezabilităţi de vîrstă şcolară mică. Una din multiplele metode 

de formare şi dezvoltare a competenţelor sociale este metoda”Starul clasei”. Aplicarea metodei 

în clase cu practici incluzive contribuie efectiv la dezvoltarea competenţelor sociale a elevilor. 

Devenirea socială a omului reprezintă una din temele majore ale ştiinţelor sociale, 

preocupîndu-i în egală măsură pe filozofi, psihologi, sociologi, pedagogi, antropologi. 

CZU: 316.6



157 

 

Transformările rapide care au loc în viaţa socială, economică şi culturală, impun schimbări şi în 

mediul educaţional, generînd modificări în conştiinţa şi comportamentul personalităţii.  

Aceste transformări influenţează asupra diverselor aspecte ale educaţiei, inclusiv aspectul 

formarii şi dezvoltării competenţelor sociale. Volumul mare al informaţiilor, schimbările rapide 

de pe piaţa muncii, diversitatea şi bogăţia ofertelor din toate domeniile de interes, solicită 

utilizarea gîndirii critice, autocunoaştere, capacitatea de a lua decizii specifice unui stil de viaţă 

sănătos şi unei convieţuiri armonioase.  

În vederea adaptării la cerinţele actuale ale societăţi, învăţămîntul contemporan a preluat 

cele opt domenii de competenţă identificate de Recomandarea Parlamentului European şi a 

Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul 

întregii vieţi (2006/962/EC), una din ele fiind: Competenţa socială şi civică. 

În diverse surse bibliografice este indicat că competenţa socială presupune eficacitate în 

interacţiunea socială. Eficacitatea este privită din perspectiva adaptării individului la mediul 

social contemporan şi include atît autoaprecierea cît şi aprecierea celor din jur. Abilităţile sociale 

includ acele abilităţi ce implică interacţiunea şi comunicarea cu ceilalţi. Normele şi relaţiile 

sociale sunt create, comunicate şi transformate în cadru verbal şi non-verbal. Procesul de formare 

şi dezvoltare  a unor astfel de competenţe se numeşte socializare. 

D. Goleman [3] consideră că pentru ca un individ să manifeste activism interpersonal, 

aceasta trebuie să deţină autocontrol şi să dispună de capacitatea de a învinge anxietatea şi 

stresul. În opinia cercetătorului competenţa socială este o dimensiune a inteligenţei emoţionale, 

această formă de inteligenţă fiind formată din încredere în sine, autocontrol, motivaţie, empatie, 

stabilitate şi dirijarea relaţiilor interumane. 

După M. Constatinescu, competenţele sociale se referă la abilităţile de relaţionare ale 

persoanelor. A fi competent social înseamnă „a fi sensibil, a deţine abilitatea de obţinere a 

răspunsurilor pozitive de la ceilalţi, inclusiv abilitatea de a se adapta atît culturii primare, cît şi 

culturii dominante (competenţă transculturală), empatie” [1].  

Cercetătorului francez J.-M. Dutrénit, abordează competenţa socială din perspectiva 

interacţionistă. J.-M. Dutrénit în lucrările sale menţionează faptul că unele persoane fără studii 

se pot integra mai repede în societate, decît altele cu studii [2]. Cele cu handicap (termen utilizat 

de autor) la fel au nevoie să se integreze în viaţa cotidiană. Competenţa socială este definită drept 

capacitate a individului de a stabili relaţii pozitive reciproce cu partenerii în următoarele domenii 

ale vieţii cotidiene: al sănătăţii, al vieţii de familie, de serviciu, în domeniul finanţelor, de 

petrecere a timpului liber, preferinţelor.  
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În opinia cercetătorului factorii de succes sunt: motivaţia, anticiparea, imaginea de sine 

pozitivă, responsabilitatea şi utilizarea cunoştinţelor. J.-M. Dutrénit menţionează importanţa 

competenţelor sociale pentru toate vîrstele, argumentînd rolul lor pentru procesul de integrare şi 

socializare. Pe lîngă aceasta, autorul descrie modalităţile de dezvoltare a competenţelor sociale în 

proiectarea Planurilor Educaţionale Individualizate, fapt util şi în lucrul cu copiii care prezintă 

diverse cerinţe educaţionale speciale [Ibidem]. 

Dezvoltarea competenţelor sociale şi socializarea nu este un proces mărginit şi temporar, 

pentru că orice individ participă vrînd-nevrînd la viaţa socială şi trebuie să se adapteze 

permanent schimbărilor care apar în societate, fiind tot timpul supus unor cerinţe şi provocări 

sociale. Copilul cu dizabilităţi este parte a societăţii. Nu putem să-l ascundem, nu are nevoie de 

mila noastră, ci de sprijinul nostru, permiţîndu-i să trăiască alături de ceilalţi copii, ca parte 

integrantă a comunităţii. 

Pentru a socializa un copil cu dizabilităţi şi ai dezvolta competenţe sociale este important 

ca el să: (1) beneficieze de intervenţie individuală; (2) participe la activităţile de grup. 

Educaţia trebuie făcută posibilă pentru orice copil, pentru orice persoană cu dizabilităţi, atît 

în familie cît şi în grădiniţă, în şcoală, în grupuri sociale, în comunitatea locală. 

În opinia lui M. Zlate [4] analiza perspectivei psihologice a socializării copiilor cu 

dizabilităţi şi dezvoltarea competenţelor sociale la ei necesită pe de o parte, o abordare din punct 

de vedere al psihologiei individului şi pe de altă parte, o abordare din punct de vedere a 

psihologiei colective (de grup).  

Dacă privim problema din perspectiva psihologiei individului, atunci trebuie să evidenţiem 

cunoaşterea trăsăturilor dominante ale personalităţii copilului, reacţiile şi comportamentele sale 

în diferite situaţii, conştientizarea de către copii a propriilor nevoi, identificarea căilor de 

satisfacere ale acestor nevoi. De asemenea, se va avea în vedere setul de interese şi aspiraţii ale 

copilului care îi motivează orientarea selectivă şi durabilă spre anumite activităţi precum şi setul 

de atitudini care se manifesta în contextul relaţiilor speciale. 

Dacă privim problema din perspectiva psihologiei de grup, trebuie să urmărim stadiul 

intercunoaşterii şi aprecierii interpersonale dintre membrii grupului de elevi, stadiul coeziunii 

socio-afective care influenţează dinamica grupului, stadiul conştiinţei de sine a grupului ca 

rezultat al maturizării relaţiilor şi interiorizării setului de reguli şi norme existente în viaţa şi 

activitatea grupului. 

In viaţa grupurilor sociale şi şcolare există şi momente de disfuncţionalitate care pot fi 

prevenite sau înlăturate prin intervenţii focalizate pe: 

 schimbarea unor atitudini sau opinii necorespunzătoare; 
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 sensibilizarea membrilor grupului faţă de anumite probleme; 

 satisfacerea unor cerinţe ale grupului sau exprimarea unor păreri cu privire la 

reorganizarea grupului. 

Educaţia atentă a acestor copii asigură o dezvoltare mai rapidă decît s-a considerat a fi 

posibil iniţial, educaţia primită acasă şi la şcoală/ grădiniţă are un rol hotărîtor în dezvoltarea şi 

socializarea acestor copii. Putem să dezvoltăm competenţe sociale şi să socializăm copiii cu 

dizabilităţi, indiferent dacă ştim cauza dificultăţilor sale (tulburări de dezvoltare, leziuni 

neurologice etc.). Atitudinea pozitivă zilnică a adulţilor şi colegilor faţă de copilul cu dizabilităţi 

îl poate ajuta efectiv în dezvoltarea competenţelor sociale. 

O serie de autori au susţinut necesitatea antrenării competenţelor sociale ale individului. 

Literatura de specialitate propune o gamă variată de metode şi tehnici de formare şi dezvoltare a 

competenţelor sociale. În continuare prezentăm o metodă de dezvoltare a competenţelor sociale 

la elevi, care poate fi aplicată atît în clase obişnuite cît şi în clase cu practici incluzive, numită în 

literatura de specialitate metoda „Starul clasei”. Această metodă contribuie efectiv la dezvoltarea 

abilităţilor de interacţiune adecvată între elevi. 

Studiile descriptive în domeniu  efectuate de Lago-Delello (1998) au arătat că mediile 

educaţionale le oferă elevilor care manifestă frecvent comportamente neadecvate, foarte puţine 

întăriri pentru comportamentele prosociale şi foarte multă atenţie pe comportamentele 

nepotrivite. Elevii care manifestă comportamente nepotrivite la clasă în mod frecvent sunt la risc 

din mai multe puncte de vedere. Lago-Delello arată că un risc major vine şi din faptul că acest 

lucru este în măsură să afecteze natura relaţiei dintre cadrul didactic şi aceşti elevi.  

Conform studiilor efectuate de cercetător acţiunile de comportament agresiv măresc 

probabilitatea ca aceşti elevi să dezvolte relaţii negative cu cadrele didactice şi cu ceilalţi colegi 

din clasă. În opinia lui Henricsson (2004) o relaţie deficitară cu cadrul didactic tinde să rămînă 

stabilă de-a lungul timpului si să afecteze în mod negativ adaptarea şcolară. După cum 

menţionează Van Acker (1996), datorită acestor dificultăţi de relaţionare, aceşti elevi ajung în 

situaţia de a primi foarte puţină atenţie pozitivă din partea cadrelor didactice, deoarece sunt într-o 

mai mică măsură solicitaţi să răspundă şi nu le mai sunt remarcate comportamentele adecvate. 

„Starul clasei" este o metodă care vizează modificarea comportamentală prin intermediul 

atenţiei pozitive primite de la colegi. Studiile arată că comportamentul elevilor este influenţat 

într-o foarte mare măsură de atenţia pe care o primesc de la colegi. Cu alte cuvinte, 

grupul/colegii reprezintă o resursă importantă în dezvoltarea unor comportamente adecvate de 

interacţiune socială. 



160 

 

Aplicarea acestei metode se asociază cu următoarele rezultate: 

 creşterea frecvenţii de manifestare a comportamentelor dezirabile la nivelul clasei de 

elevi  şi reducerea comportamentelor de perturbare a orelor; 

 creşterea frecvenţei de manifestare a comportamentelor de interacţiune prosocială şi 

reducerea interacţiunilor negative între elevi; 

 creşterea comportamentelor de implicare în sarcinile şcolare şi reducerea celor de evitare 

a implicării. 

Un studiu condus de Ervin, Johnston şi Friman (1998) arată că această metodă  este 

potrivită pentru a facilita integrarea elevilor care manifestă reticenţă, în clasa I, în a interacţiona 

cu copiii de aceeaşi vîrstă (copiii care au o trăsătură temperamentală ce poartă numele de 

inhibiţie comportamentală). 

Obiectivele care vizează metoda menţionată sunt: 

 creşterea frecvenţei de manifestare a comportamentelor de interacţiune socială adecvată 

(acordarea ajutorului, oferirea de complimente sau feedback-uri pozitive, iniţierea de 

interacţiuni prin punerea unor întrebări sau deschiderea unor subiecte de discuţie); 

 reducerea comportamentelor de interacţiune negativă (pîra şi critica, evitarea colegilor 

care manifestă frecvent comportamente nepotrivite, refuzul de oferire a ajutorului). 

În aplicarea metodei cadrul didactic va urmări următoarele etape: 

Etapa 1: Definirea specifică a comportamentelor care urmează a fi supuse intervenţiei 

comportamentale 

Cadrul didactic trebuie să operaţionalizeze comportamentele de interacţiune prosocială şi pe 

cele de interacţiune negativă pentru a avea o idee clară despre ceea ce vrea să modifice. 

Comportamentele care sunt caracteristice interacţiunii prosociale sunt: 

 acordarea ajutorului; 

 oferirea de complimente sau feedback-uri pozitive (îi acordă atenţie pe comportamentele 

adecvate); 

 iniţierea de interacţiuni prin punerea unor întrebări sau deschiderea unor subiecte de 

discuţie 

 Comportamentele care descriu o interacţiune socială negativă sunt: 

 evitarea interacţiunii cu colegii care manifestă frecvent comportamente nepotrivite (nu le 

adresează întrebări, refuză să-i primească în banca lor sau în jocurile lor); 

 critica şi pâra, etichetarea (îi acordă atenţie pe comportamentele neadecvate); 

 refuzul de a oferi ajutorul. 
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Etapa 2: Măsurarea şi înregistrarea obiectivă a frecvenţei de manifestare a 

comportamentelor indezirabile 

Cadrul didactic observă şi monitorizează timp de o săptămînă comportamentele elevilor în 

timpul activităţilor nestructurate (în timpul pauzelor) şi le fixează în fişa de monitorizare. 

 

Fişă de monitorizare a comportamentelor de interacţiune socială ale elevilor 

                                ziua – Luni       frecvenţa 

Comportamente 

 sociale 

NP NP NP NP NP NP 

Oferă complimente sau feedback-uri pozitive + + +    

Oferă ajutor din propria iniţiativă  + + +   

Iniţiază interacţiuni cu elevii care se comportă 

nepotrivit (pune întrebări, răspunde la întrebări) 

+      

Critică, pîrăşte, etichetează       

Ignoră nevoia de ajutor solicitată sau nesolicitată   - -   

Evită interacţiunea cu anumiţi elevi    -   

 

Legendă: „+" reprezintă un comportament social adecvat; ”-” un comportament indezirabil. 

Cadrul didactic va totaliza numărul de comportamente prosociale manifestate de elevi în 

cadrul interacţiunilor zilnice din timpul pauzelor şi numărul de comportamente neadecvate social 

la sfîrşitul perioadei de observare (5 zile de şcoală). 

Etapa 3: Învăţarea comportamentelor pozitive 

După perioada de observare, cadrul didactic va informa elevii că în săptămînile care urmează 

vor lucra împreună la consolidarea relaţiilor cu colegii. Pentru a învăţa elevii care sunt paşii pe 

care trebuie să-i facă sau ce înseamnă să ofere un mesaj de laudă comportamentală, cadrul 

didactic modelează comportamentul elevilor prin joc de rol, folosind atît exemple de mesaje de 

laudă adecvate (ex.: „Bogdan m-a  ajutat să fac o problemă la matematică", ”Maria m-a servit 

cu  

biscuiţi”, ”Nicu s-a jucat cu mine în pauză” etc.), cît şi exemple de mesaje neadecvate  

(„Bogdan este un elev bun", ”Maria este ascultătoare”, ”Nicu este cuminte” etc.). Se propune 

elevilor de a oferi propriile exemple pe modelul „aşa da... aşa nu!". În acest sens se poate folosi 

un afiş care să ilustreze comportamentele pe care elevii trebuie să le manifeste atunci cînd sunt în 

situaţia de a oferi un mesaj de laudă: 
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 Privesc în ochi persoana cu care vorbesc. 

 Îi zîmbesc. 

 Descriu ceea ce a spus sau a făcut colegul: „Astăzi am remarcat că Mihai i-a 

împrumutat lui Cristi un stilou". 

Toate aceste comportamente sunt exersate prin joc de rol pînă cînd elevii învaţă modul 

corect de a oferi un mesaj de laudă pe comportament. Conţinuturile curriculare permit învăţarea 

elevilor să identifice comportamentele pozitive în cadrul la mai multe discipline şcolare: limba şi 

literatura română, educaţia moral – spirituală, opţionale, dirigenţia. 

La clasele I – II-a este binevenit ca cadrul didactic să facă împreună cu elevii o listă de 

mesaje de laudă care evidenţiază comportamentele prosociale manifestate la clasă: 

„X l-a ajutat pe Y să şteargă tabla". 

„X i-a spus lui Z că îi place bluza lui". 

Etapa 4 Desemnarea rolului „Starul clasei".  

În fiecare dimineaţă cadrul didactic anunţă cine va fi starul zilei. Pe rînd, fiecare elev va 

avea această oportunitate. Ceilalţi colegi vor avea şansa de a oferi mesaje de laudă pentru 

comportamentele adecvate manifestate de copilul desemnat starul zilei. Pe parcursul zilei de 

şcoală, cadrul didactic va stabili o sesiune de 5-7 minute în care elevii vor avea oportunitatea de 

a-i oferi colegului lor feedback-uri pozitive, anunţînd elevii că sunt în acel moment special şi că 

vor putea să îl laude pe colegul lor, descriind ce a făcut sau a spus acesta. Înainte de intrarea în 

momentul special învăţătorul le va reaminti elevilor care sunt paşii pe care trebuie să-i parcurgă 

pentru a oferi un mesaj adecvat. Mesajele de laudă colegului se oferă în mod voluntar. 

Este important ca cadrul didactic să încurajeze elevii să exprime mesaje de laudă. 

Încurajarea va fi mai eficientă dacă va fi adresată clasei, şi nu individual (ex.: „Mai doreşte 

cineva să spună ceva pozitiv despre ce a făcut colegul vostru?" Fiecare mesaj adecvat de laudă 

va fi urmat de o recompensă simbolică. De exemplu, cadrul didactic pune o bilă albă într-un vas 

de fiecare dată cînd un elev dă un mesaj de laudă adecvat. Cînd vasul se umple, toată clasa 

primeşte o recompensă (ex.: fac un joc împreună sau servesc ceva pregătit de părinţi pentru 

această activitate) . 

Cadrul didactic va ţine o monitorizare a comportamentelor ţintă pe toată perioada 

intervenţiei. La sfîrşitul fiecărei săptămîni se va compara frecvenţa de manifestare a 

comportamentelor de interacţiune socială adecvată şi a celor de interacţiune negativă manifestate 

de elevi înainte de aplicarea metodei, cu frecvenţele obţinute după aplicarea metodei. Rezultatele 

obţinute pot fi exprimate grafic astfel: pe abscisă se vor trece comportamentele prosociale 
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urmărite, iar pe ordonată - frecvenţele înregistrate. Se pot face două grafice astfel încît să se 

vizualizeze rezultatele obţinute în faza de preintervenţie şi faza de postintervenţie. 

În concluzie menţionăm că competenţa socială prezintă un fenomen psihosocial ce 

reflectă o achiziţie căpătată de individ în procesul socializării, care este capabil să îndeplinească 

următoarele funcţii: să aleagă modele de comportament eficiente în situaţiile de interacţiune; să 

regleze adaptarea în medii sociale noi; să producă influenţă social dezirabilă asupra altor 

persoane; să exprime individualitatea; să faciliteze relaţiile interpersonale şi obţinerea stării de 

bine iar prin aceasta şi a proceselor de adaptare, integrare, socializare. Competenţele sociale nu 

sunt înnăscute, ci pot fi formate/dezvoltate pe parcursul vieţii. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В УМСТВЕННОМ 
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Abstract: The article examines the possibility of using national pedagogics in intellectual 

education of younger pupils with intellectual disabilities. The author notes the positive trends of 

revival, preservation of national traditions and their use in practice, training and education of 

younger pupils. Also in the article it is shown the importance of the ethnic values’ formation at 

younger pupils. There are defined the tasks of mental training and mental development 

opportunities using the means of folk pedagogy.  

Изменения, происходящие в жизни многоэтнической Республики Молдова, – рост 

самосознания каждой этнической группы, определение своих корней, исторического 


