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STUDIU DE CAZ  

privind ameliorarea rezultatelor la învățătură și a tulburărilor 

comportamentale 

 

I. DEFINIREA PROBLEMEI  

- înregistrarea de  rezultate slabe la învățătură datorită rămânerilor în urmă;  

- manifestarea un comportament agresiv față de cei din jur ; 

 NUME ȘI PRENUME:  V. M 

 VÂRSTA: 9 ani 

 SITUAȚIA FAMILIALĂ:  

Elevul provine dintr-o familie cu o situație materială precară. Este cel mai mare dintre cei 

cinci copii, aflându-se în grija tatălui, recăsătorit după divorțul de mama naturală. Familia 

actuală este formată din șapte membri: tatăl natural, mama vitregă și fiica acesteia și cei trei frați 

mai mici. 

Părinții nu  sunt preocupați de situația școlară a fiului lor, nu  îi asigură rechizitele 

necesare, îmbrăcămintea, încălțăminte, hrană și nici  un climat favorabil în familie. Nu îl 

încurajează,  nu îl stimulează el   fiind certat și bruscat de fiecare dată când greșește. Tatăl are un 

comportament agresiv atât fizic cât și verbal față de copil, acest lucru  fiind preluat și de copil și 

manifestat în relația cu colegii din clasă și din școală.  Acest  aspect a dus la o marginalizare a 

acestuia de către ceilalți elevi, neavând prieteni nici în clasă, nici acasă. 

 Tatăl refuză să accepte faptul că elevul are  tulburări de comportament și nu păstrează  o 

relație de comunicare și de colaborare cu învățătoarea clasei. 

 

II. DESCRIEREA PROBLEMEI 

 cognitiv –  este un copil care nu are probleme de dezvoltare intelectuală, dar golurile 

acumulate datorită lipsei învățării temeinice, conștiente și constante au dus la 

înregistrarea unor rămâneri în urmă în învățare, ceea ce a condus la înregistrarea unor 

rezultate slabe și foarte slabe . 

 afectiv -  fiind lipsit de mic  de afecțiunea maternă,  certat și acuzat în permanență de tată 

și de mama vitregă, copilul  se manifestă agresiv verbal și fizic, își dorește prieteni, dar 

nu știe să relaționeze cu aceștia. Desfășoară cu plăcere activităţile care presupun mişcare, 

zgomot, acțiune. Ceea ce nu-i prezintă interes tratează cu indiferenţă, nerăbdare, 

enervându-şi uneori părinţii, sora şi colegii de clasă. Este orgolios, nu tolerează greșelile 

celor din jurul lui,  orice jignire primită nu rămâne nepedepsită. 

 comportamental-  este comunicativ, vesel, dar se enervează repede  atunci când cineva 

nu îi face pe plac ceea ce duce la manifestări agresive . Din acest motiv are puțini prieteni 

în clasă, rămâne singur în timpul recreaţiilor, ceilalţi evitându-l. 

 

III. IDENTIFICAREA CAUZELOR CARE AU GENERAT  PROBLEMA 

 

- divorțul părinților, relațiile tensionate dintre aceștia, violența tatălui,  au pus amprenta asupra 

dezvoltării afective și intelectuale a elevului; 

- lipsa de implicare a tatălui și a mamei vitrege în viața școlară a elevului; 

- situația materială precară a familiei; 
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IV. IDENTIFICAREA CAUZELOR CARE MENȚIN PROBLEMA 

- refuzul tatălui de a accepta problemele cu care se confruntă copilul său și de a coopera cu 

persoanele specializate în vederea ameliorării și rezolvării  acestora; 

V. PLANUL DE ACȚIUNE 

 obiectiv general - îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și ameliorarea manifestărilor 

comportamentale ale elevului; 

 obiective specifice: 

 - realizarea și implementarea unui plan de intervenție personalizat în vederea recuperării 

rămânerilor în urmă la învățătură; 

- elaborarea și implementarea unei strategii de intervenție  în vederea ameliorării manifestărilor 

violente ale elevului; 

– îmbunătățirea relației de comunicare și de colaborarea cu familia elevului; 

 

NR. 

 CRT. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE 
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- realizarea și implementarea unui 

plan de intervenție personalizat în 

vederea recuperări rămânerilor în 

urmă la învățătură; 

 

- analiza documentelor școlare care evidențiază situația 

școlară a elevului; 

- stabilirea unor obiective în vederea recuperării 

rămânerilor în urmă;   

- elaborarea planului de intervenție personalizat; 

- implementarea planului de intervenție personalizat prin 

desfășurarea  a două ore de pregătire suplimentară 

săptămânal; 

- diferențierea și individualizarea învățării folosind fișe 

de lucru adecvate particularităților   elevului; 

- implicarea colectivului de elevi în activități  de 

consiliere menite să contribuie la  îmbunătățirea relației 

de comunicare și de colaborare dintre aceștia; 
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- elaborarea și implementarea 

unei strategii de intervenție  în 

vederea ameliorării manifestărilor 

violente ale elevului; 

 

- familiarizarea   consilierului educativ cu  problemele 

de comportament ale elevului;  

- elaborarea unui plan de intervenție în vederea 

diminuării și ameliorării manifestărilor violente ale 

elevului; 

- activități de cunoaștere și de autocunoaștere; 

- desfășurarea unor ședințe de consiliere a copilului , dar 

și a părinților acestuia în vederea depistării cauzelor care 

determină un astfel de comportament al copilului; 

- desfășurarea unor activități extracurriculare și  proiecte 

educaționale  a căror temă vizează violența; 

„ Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”, „ Îmi pasă de tine!” 
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-jocuri de rol şi exerciţii practice de modelare 

comportamentală; 

 

 

3 

 

 

- îmbunătățirea relației de 

comunicare și de colaborarea cu 

familia elevului; 

- desfășurarea unor lecții demonstrative pentru părinții 

elevului; 

- realizarea unor vizite la domiciliul copilului; 

- aplicarea unui program de  consiliere a părinților de 

către psihologul școlar; 

- implicarea și responsabilizarea părinților în vederea 

aplicării planurilor de intervenție personalizate; 

- desfășurarea unor ședințe comune  de consiliere a 

părinților și a copilului în vederea îmbunătățirii relației 

de comunicare dintre aceștia; 

 

VI. MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

- completarea fișelor de observație; 

- îmbunătățirea rezultatelor obținute la disciplinele studiate de elev, constatate în 

urma analizei portofoliilor elevului și a  documentelor școlare; 

- corectarea comportamentului față de colegii din clasă și din școală; 

-  monitorizarea participărilor  părinților la ședințele și la orele de consiliere 

săptămânale; 

- interpretarea chestionarelor aplicate părinților și elevilor; 


