
 
STUDIU DE CAZ 

 
Prof. înv. primar Vișan Niculina - Ionica 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Pitești, jud. Argeș 
 

I. Date de identificare: 
Numele şi prenumele: V.A. 
Data naşterii: 03.02.2006 (9 ani) 
Domiciliul: Piteşti, cartier X, bl. Y, sc. Z, ap.1. 
Şcoala şi clasa în care învaţă: Şcoala X; clasa a II-a  

II. Date familiale: 
1.Ocupaţia părinţilor: 

- mama: întreprinzător particular (plecată la muncă în Italia) 
- tata: patron în Curtea de Argeş 

2.Structura şi componenţa familiei: 
Familie monoparentală, cu părinţi divorţaţi. 
Mama fiind plecată în Italia, copilul este crescut de bunică. 

3.Condiţiile de viaţă şi de învăţare ale elevului: 
Bunica locuieşte cu ei în apartament, proprietate a mamei. V.A. are camera lui şi 

calculator. 
Copilul este permanent supravegheat de către bunică, atât în ceea ce priveşte lecţiile, cât şi 

petrecerea timpului liber, aceasta simţindu-se direct răspunzătoare pentru soarta nepotului 
dumneaei, atât timp cât mama este plecată în Italia. 

Bunica îi cunoaşte prietenii de joacă şi păstrează o legătură strânsă cu şcoala, răspunzând 
afirmativ tuturor solicitărilor. 
III. Caracterizarea subiectului: 

Înainte de divorţul părinţilor, care a avut loc acum 4 ani, familia locuia la Curtea de Argeş, 
dar după partaj, mama  şi-a cumpărat un apartament în Piteşti, pentru a putea depăşi situaţia. O 
perioadă au locuit la sora mamei, căsătorită în Piteşti, care a susţinut-o moral şi material. 

Tatăl locuieşte tot în Curtea de Argeş şi s-a recăsătorit cu o femeie ce are un băiat de vârsta 
lui V.A., dintr-o căsătorie anterioară. 

Relaţiile cu fosta soţie sunt amiabile, tatăl păstrând legătura atât cu V.A., cât şi cu ea. În 
februarie, când a fost ziua de naştere a copilului, tatăl i-a serbat-o la un restaurant renumit, fiind 
invitaţi toţi colegii de clasă. 

V. A. a fost transferat la începutul anului şcolar   la Şcoala X, fiind transferat de la Școala 
Y, unde a frecventat clasa I. 

Perioada de acomodare a fost de aproximativ două săptămâni, timp în care se manifesta cu 
timiditate, teamă, fiind mai retras. Colegii l-au acceptat încă din prima zi, legând prietenii mai 
întâi cu fetele. 

Cu timpul, V.A. a început să-şi exteriorizeze sentimentele, el fiind un copil energic, 
sociabil, foarte comunicativ, amabil, dorind să iasă în evidenţă prin orice mijloace. 

Îşi schimbă des activităţile, dorind mereu ceva nou, este obositor prin reproducerea unor 
istorii pentru a distra, entuziast, îi întrerupe pe alţii pentru a exprima un punct de vedere propriu, 
vrea să fie în centrul atenţiei, promite că ajută, dar uită, este nestatornic, se supără uşor, dar uită 
repede, nu ţine mânie, încearcă să-i manipuleze pe cei din jurul său. 

Tipul temperamental: sangvinic. 
Iubeşte calculatorul, doreşte să devină poliţist, ca unchiul său (acesta este un înlocuitor al 

figurii paterne). 
Aplecându-mă cu atenţie asupra răspunsurilor date de către copii la întrebările din 

chestionarul aplicat, m-a impresionat răspunsul lui V.A. la întrebarea „Dacă te-ai întâlni cu 



peştişorul fermecat şi ar putea să-ţi îndeplinească trei dorinţe, care ar fi acestea, în ordinea 
importanţei lor?”. Prima dorinţă a copilului a fost: „să se împace mama cu tata”, apoi „să învăţ 
bine” şi „să fiu printre  primii din clasă”. 

V.A. îşi doreşte o familie fericită, alături de părinţii săi, nerealizând că nu mai poate fi 
posibil acest lucru, tatăl recăsătorindu-se între timp. 

Interpretează foarte bine jocurile de rol, având talent actoricesc. Îşi doreşte să primească 
mereu rolul principal, să fie în centrul atenţiei. 

Nu are destulă încredere în forţele proprii. 
Are nevoie mare de afecţiune, bunica neputând suplini absenţa tatălui şi a mamei (atunci 

când aceasta este plecată în Italia). 
 

Proiect de intervenţie educaţională 
 
Nevoi specifice ale copilului în cadrul familiei: 

- copilul are nevoie de o supraveghere mai atentă a efectuării temelor. 
 
OBIECTIVE / MIJLOACE DE REALIZARE 
 

- îmbunătăţirea colaborării dintre   familie şi şcoală . 
- asigurarea înlocuirii figurii paterne.   
- o permanentă legătură între bunică / mamă şi cadrul didactic, menţinută atât telefonic, cât 

şi prin şedinţele cu părinţii, pentru a remedia imediat o eventuală „scăpare” a copilului (ex: temă 
neefectuată, omiterea anunţării unui calificativ mai mic obţinut etc.); 

- vizite cât mai dese la unchiul şi mătuşa, care-l iubesc. 
 

Nevoi specifice ale copilului în cadrul şcolii: 
- creşterea interesului copilului faţă de şcoală şi învăţătură; 
- creşterea respectului faţă de sine; 
- stimularea relaţiilor de prietenie şi cooperare cu membrii colectivului de elevi. 
 

OBIECTIVE / MIJLOACE DE REALIZARE 
 

- stimularea relaţiilor de prietenie şi cooperare cu membrii colectivului de elevi 
- creşterea respectului faţă de sine şi faţă de cei din jur 
- creşterea interesului faţă de învăţătură  
- implicarea copilului într-o serie de activităţi cu scop socializator (lucrul în echipă, 

colaborarea  cu ceilalţi colegi pentru a finaliza un proiect dat); 
- jocuri de rol, pentru a-şi putea manifesta talentul artistic. 
- dezbateri pe baza unor texte cu conţinut civic; 
- atribuirea unor roluri de organizator sau conducător al unor jocuri; 
- trasarea unor responsabilităţi în cadrul colectivului; 
- completarea unor chestionare de apreciere a propriei comportări; 
- încurajări permanente; 
- fişe de lucru cu exerciţii suplimentare, sub formă de joc, pentru a-l stimula. 

 
 
 
 
 


