
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check in Check out (CICO) 
– un model operațional pentru sprijin 

comportamental individual   
’’ 

Anne Karhu, Mika Paanananen & Vesa 





 

Check in Check out (CICO) 
– un model operațional pentru 

sprijin comportamental individual 

 
Anne Karhu, Mika Paanananen & Vesa Närhi 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Check in Check out (CICO) 
– un model operațional pentru sprijin comportamental individual 

 
 

Editor: Niilo Mäki Instituutti  
 

 
Autori: Anne Karhu, Mika Paananen & Vesa Närhi 

Imagini: Jarkko Vehniäinen 

  



 

 

CUVÂNT ÎNAINTE 

Această publicație în limba engleză reprezintă o traducere a manualului CICO 

finlandez. Anumite aspecte ale versiunii în limba engleză a manualului sunt 

diferite în versiunile finlandeze și suedeze utilizate în Finlanda. Modificările au 

fost realizate cu scopul de a atinge o compatibilitate sporită între sprijinul CICO 

și sprijinul pentru un comportament pozitiv la nivel de școală (School Wide 

Positive Behavior Support - SWPBS). Cea mai importantă revizuire adusă ghidului 

în limba engleză este legată de faza de debut a sprijinului CICO și de definirea 

obiectivelor elevului. În acest manual, vă prezentăm două moduri alternative 

pentru faza de debut. 

În implementarea sprijinului CICO în Finlanda, obiectivele elevului sunt definite 

la nivel individual. O altă opțiune este aceea de a corela mai strâns sprijinul CICO 

cu sprijinul SWPBS pentru întreaga școală sau pentru clasă. Această opțiune 

definește obiectivele sprijinului CICO la nivel de școală, iar obiectivele sunt 

derivate din obiectivele comportamentale reciproce convenite în școală sau 

clasă. În acest caz, responsabilitatea pentru planificarea fișei zilnice și a 

obiectivelor îi revine echipei specifice din școală. Sprijinul individualizat CICO 

poate fi implementat cu măsuri rezonabil de ușoare în multe școli și, prin 

urmare, reprezintă o formă adecvată și sistematică de sprijin individualizat 

pentru a îmbunătăți comportamentul elevului. Ghidul conține o descriere a 

principiilor RTI (Răspuns la Intervenție) și legătura dintre sprijinul CICO și 

principiile acestui model.  

 
Dorim să mulțumim întregii echipe de cercetare ProKoulu pentru că a facilitat 

continuarea cercetărilor legate de sprijinul CICO în școlile finlandeze. Cele mai 

multe mulțumiri se adresează elevilor, tutorilor, profesorilor, asistenților 

didactici paraprofesionali, directorilor și personalului de asigurare a protecției 

elevilor din școlile participante! 

 
Joensuu, Jyväskylä și Helsinki, noiembrie 2021  

Anne Karhu, Mika Paananen și Vesa Närhi 
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Check in Check out (CICO) - 
– un model operațional 
pentru sprijin 
comportamental individual 

 
Din păcate, problemele de comportament sunt comune în școli și ridică 

dificultăți considerabile atât pentru profesori, cât și pentru întreaga comunitate 

școlară. De asemenea, ele împiedică procesul de învățare a elevului cu un 

comportament problematic și prezintă un risc pentru dezvoltarea pozitivă. Din 

cercetările anterioare reiese că elevii cu comportament problematic tind să aibă 

relații mai negative cu profesorii decât elevii fără probleme de comportament 

(Hamre & Pianta, 2001; Henricsson & Rydell, 2004). 

Comportamentul problematic trebuie abordat în toate circumstanțele. În 

mod tradițional, problemele au fost abordate în școli prin feedback corectiv și 

sancțiuni. Însă anticiparea situațiilor și prevenirea comportamentului nedorit este o 

modalitate mai eficientă (Sugai & Horner, 2009). Aceasta înseamnă că școala învață 

să identifice circumstanțele și situațiile în care apare un comportament problematic 

și îi ajută pe elevi cu niște reguli clare, convenite de comun acord. Supravegherea 

este, de asemenea, frecvent îmbunătățită. Aceasta este o modalitate de a crește 

succesul elevilor în ghidarea propriului comportament. O trecere la un mod de 

lucru proactiv poate necesita o schimbare a perspectivei în școli cu privire la 

dezvoltarea unor politici care să sprijine comportamentul: în loc să se concentreze 

asupra sancțiunilor și a consecințelor, atenția trebuie îndreptată către politicile 

școlare care pot preveni problemele. 

Feedback-ul pozitiv și predarea unor modele de comportament pozitiv sunt 

modalități centrale și eficiente de a ghida comportamentul elevilor. Predarea 

așteptărilor comportamentale prin încurajarea feedback-ului este incontestabil 

eficientă, dar necesită redirecționarea feedback-ului „normal” asupra 

comportamentului social și trecerea de la feedback-ul corectiv la receptarea celui 

pozitiv. Îndrumarea elevilor către un comportament pozitiv este cea mai eficientă 

atunci când predarea implică întreaga comunitate educațională, care, în școală, 

include toți adulții. Acest lucru presupune ca adulții din școală să arunce o privire 

critică asupra propriului comportament și, de asemenea, ca utilizarea feedback-ului 

pozitiv în comportamentul de predare să fie practicată în mod consecvent. 

Acțiunea comună a comunității școlare a fost dezvoltată cel mai sistematic în 

modelul de sprijin pentru comportament pozitiv la nivelul școlii din SUA (PBIS). 

Studiile sugerează că utilizarea modelului poate reduce semnificativ 

comportamentul perturbator și poate îmbunătăți atmosfera din școală (Horner, 

Sugai & Anderson, 2010).  
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Sprijinul comportamental poate fi oferit la diferite niveluri, ținând cont de nevoia de 

sprijin a elevului și de răspunsul acestuia la sprijinul oferit. Aceste niveluri de sprijin 

pot fi comparate, de exemplu, cu modelul american de răspuns la intervenție (RTI, 

vezi caseta 1). La fel ca sprijinul școlar, în școlile SWPBS sprijinul comportamental 

este dispus la trei niveluri: general, intensificat și special. La toate nivelurile de 

sprijin, obiectivul este prevenția și intervenția timpurie. Consolidarea sprijinului 

comportamental general înseamnă consolidarea sentimentului de comunitate în 

școli: trecerea de la responsabilitatea educațională individuală a profesorului la cea 

a comunității școlare în ansamblu, vizând toți elevii din școală pentru sprijin. 

 
Caseta cu informații – Răspuns la intervenție (RTI) 
 

Obiectivul principal al activității conform modelului de răspuns la intervenție (Fuchs 

& Fuchs, 2007) (RTI) este de a identifica dificultățile elevilor într-un stadiu incipient și de a 

le acorda un sprijin precis. Monitorizarea sistematică a progresului elevului este, de 

asemenea, o parte esențială a modelului RTI. Scopul monitorizării constante a sprijinului 

este de a garanta că sprijinul este de înaltă calitate și de a asigura monitorizarea regulată a 

dezvoltării abilităților elevului. Monitorizarea cu acuratețe a progresului înregistrat în 

dezvoltarea competențelor permite identificarea în timp util a nevoii de sprijin 

suplimentar. 

În modelul RTI, sprijinul este de obicei împărțit în trei niveluri, în funcție de 

intensitatea implementării. Nivelul 1 este sprijinul general de înaltă calitate la nivel de 

școală, inclusiv monitorizarea regulată a dezvoltării abilităților elevilor de a identifica cât 

mai devreme nevoia de sprijin suplimentar. Nivelul 2 este sprijinul intensificat, cum ar fi 

predarea în grupuri mai mici și monitorizarea mai intensă a eficacității sprijinului. Elevii 

pentru care sprijinul de nivelul 2 s-a dovedit insuficient primesc la nivelul 3 sprijin intensiv 

prin intervenție individualizată. Se monitorizează eficacitatea intervenției. 

Structura modelului RTI este similară cu sprijinul acordat de școala gimnazială 

finlandeză pentru învățare și frecventarea școlii, unde nivelurile de sprijin sunt cunoscute 

drept sprijin general, intensificat și special. Cu toate acestea, modelul RTI se concentrează 

mai clar pe monitorizarea sistematică a eficacității sprijinului și evaluarea continuă a 

implementării măsurilor de sprijin (a se vedea Björn et al., 2016 și Björn et al., 2018 pentru 

o comparație mai detaliată). 

Modelul RTI a fost dezvoltat inițial pentru elevii cu dificultăți de citire și scriere. 

Ulterior, acest model de organizare a sprijinului a fost aplicat și altor tipuri de dificultăți de 

învățare și de frecvență școlară. Pe lângă furnizarea de sprijin, structura sistematică a 

modelului RTI a fost aplicată și problemelor comportamentale, dificultăților de învățare ale 

elevilor cu simptome ADHD și dificultăților de control cognitiv (Haraway, 2012). 

Sprijinul CICO descris în acest manual se remarcă printr-un grad ridicat de 

similitudine cu principiile modelului RTI în ceea ce privește modul în care ar trebui 

structurat sprijinul comportamental. Ca și în cazul modelului RTI, sprijinul CICO va include, 

de asemenea, monitorizarea regulată a progresului învățării pentru a evalua impactul 

sprijinului oferit și pentru a individualiza sprijinul la nevoie. Prin urmare, monitorizarea 

regulată a sprijinului este o parte integrantă a sprijinului. O monitorizare bine 

implementată oferă informații despre funcționalitatea acestuia. În anumite cazuri, 

eficacitatea măsurilor de sprijin poate fi lentă și, fără o monitorizare sistematică, 

detectarea unui răspuns la sprijin poate fi dificilă. Documentația de sprijin poate servi și ca 

un factor motivant care îmbunătățește implementarea sprijinului atât pentru elevi, cât și 

pentru personal (Aro, 2019). 

În școlile din SUA care aplică sprijinul comportamental pozitiv la nivelul  întregii școli 

(așa-numitul model SWPBS; în Finlanda Prokoulu/Proskola; în Norvegia PALS; în Suedia 

PALS sau IBIS), sprijinul CICO este deseori raportat la al doilea nivel de sprijin (Tier 2).  
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Totuși, chiar și cel mai bun sprijin general oferit nu este suficient pentru toți 

elevii, iar unii trebuie să primească mai mult sprijin comportamental 

individualizat. Măsurile eficiente de sprijin comportamental individual se 

bazează pe principiile menționate mai sus de anticipare și percepere a 

elementelor pozitive. Cheia măsurilor de sprijin care s-au dovedit a fi eficiente 

este predarea comportamentului dorit mai degrabă decât intervenția la 

comportamentul problematic. Sprijinul comportamental îmbunătățit diferă cel 

mai mult de sprijinul general prin faptul că sunt stabilite obiective clare pentru 

schimbările din comportamentul elevilor, iar utilizarea măsurilor de sprijin 

devine mai eficientă prin crearea unei practici și a unei structuri clare pentru 

sprijin. 

Sprijinul Check in Check out (CICO) descris în acest manual reprezintă un 

exemplu de metode care urmăresc să sprijine elevii și să le predea acestora în 

mod sistematic și intensiv un comportament școlar pozitiv și dorit. Cu sprijinul 

CICO 

 

• sunt stabilite obiective comportamentale clare, individuale; 

• se creează o rutină zilnică, previzibilă, care sprijină atingerea obiectivelor  

comportamentale ale elevului; 

• se oferă feedback sistematic; 

• elevul este încurajat să urmărească obiectivele; și 

• progresul elevului este evaluat în timp real. 

 
Manualul oferă mai întâi o scurtă privire de ansamblu asupra modelului de 

sprijin CICO și a pașilor de implementare a acestuia la școală, precum și asupra 

cercetării efectuate cu privire la sprijinul CICO. În continuare, vom descrie 

principiile psihologice comportamentale din spatele modelului. Întrucât 

implementarea practică a sprijinului CICO este cea mai eficientă atunci când 

școala este implicată în sprijinirea comportamentului la nivel de sprijin general, 

am plasat secțiunea privind sprijinul general înainte de descrierea implementării 

practice a sprijinului CICO. Elementele-cheie ale sprijinului CICO includ evaluarea 

și monitorizarea progreselor, întâlnirile de dimineața și de după-amiaza și 

colaborarea. Fiecăreia dintre acestea i-am dedicat câte un capitol. La final, vom 

prezenta modele operaționale pentru situațiile în care sprijinul CICO nu pare să 

conducă la schimbările dorite și școala decide să ia în considerare modalități de 

consolidare a sprijinului respectiv. 
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1. Modelul de sprijin Check in Check out 
 

Ce este CICO? 

 
Sprijinul Check in Check out (CICO) este în primul rând o modalitate de a preda 

un comportament care sprijină învățarea și participarea la școală. El este 

construit în jurul obiectivelor comportamentale individuale ale elevului, iar 

carnetul zilnic (CZP) oferit elevului asigură personalului școlii oportunitatea de a 

furniza în mod sistematic feedback pozitiv elevilor și de a implica părinții în 

activitățile de sprijin. Modelul de sprijin poate fi folosit pentru a face vizibile 

pentru elev situațiile în care acesta își atinge obiectivele și reușește să acționeze 

conform așteptărilor comportamentale. De fapt, eficacitatea sprijinului se 

bazează pe consolidarea succeselor și a comportamentului pozitiv care este în 

concordanță cu obiectivele. Adulții din jurul elevului urmăresc să-l încurajeze pe 

elev să reușească să își atingă obiectivele comportamentale. Se evită punerea 

eșecurilor în centru, iar adulții sunt îndrumați să-și concentreze feedback-ul 

asupra obiectivelor și a viitorului. 

 

Modelul operațional Check in Check out  
 
 

Conform denumirii programului, un adult va face „check-in” elevului dimineața 

(check-in, întâlnirea de dimineață) iar după-amiaza același adult se va ocupa de 

„check-out” (check-out, întâlnirea de după-amiază). La întâlnirea de dimineață, 

elevul primește un carnet zilnic de puncte, unde este înregistrat feedback-ul 

primit în timpul zilei. La întâlnirea de după-amiază se numără punctele 

Elevii care au nevoie de sprijin 

Începe intervenția 

Check in - 
dimineața 

Cooperare cu 
părinții 

Carnet de note 
zilnic 

Sistem de recompense 

Check out 
după-masă 

Feedback 
constant de la 
părinți 

Sfârșitul intervenției 

Echipa din școală (RtI) 
 
 Decide cu privire la 
începutul intervenției 
 
 Evaluează periodic 
eficiența intervenției pentru 
comportamentul elevului 
 
 Ia decizii de: 

a) Continuare 
b) Schimbare 
c) Finalizare 

Familie
de 
recomp
ense 

Școală 
recompe
nse 

Antrenor CICO 
recompense 
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acumulate. Dacă elevul atinge nivelul țintă convenit, acumulează numărul de zile 

care se califică pentru recompensă.  De obicei, recompensele sunt momente 

active pe care elevul le poate alege singur. 

 Elevul ia carnetul zilnic de puncte acasă pentru a fi semnat de 

părinte/tutore. Carnetul servește, de asemenea, ca instrument de comunicare 

între casă și școală, iar părintele/tutorele este încurajat să ofere feedback 

pozitiv și încurajare copilului atunci când acesta are zile reușite în care își atinge 

obiectivele comportamentale. 

 
 

Sprijinul CICO include următorii pași în fiecare zi: 

 
1. Elevul începe ziua cu o întâlnire de dimineață cu antrenorul CICO. În 

Finlanda, acesta este de obicei un asistent de predare paraprofesional, însă 

poate fi și un profesor, un asistent social școlar sau un alt adult care este 

membru al personalului școlii. Antrenorul CICO îi cere elevului să 

demonstreze că este pregătit pentru ziua de școală (cu cărțile, caietele, 

pixurile și accesoriile potrivite). Acesta va oferi un feedback pozitiv elevului 

pentru returnarea carnetului zilnic de puncte, semnat pentru ziua 

precedentă. Elevul primește un carnet zilnic de puncte pentru ziua 

respectivă în cadrul întâlnirii de dimineață, iar antrenorul CICO îi amintește 

elevului de obiectivele comportamentale și îl încurajează. 

 
2. În timpul orelor, profesorii fac o evaluare a fiecărei lecții din carnetul 

elevului. Evaluarea se concentrează pe îndeplinirea obiectivului 

comportamental personal înregistrat în carnetul respectiv. Elevul se asigură 

că primește o evaluare de la fiecare profesor (colectează consemnări în 

CZP). Profesorii oferă, de asemenea, feedback imediat sau oral, după cum 

s-a convenit cu elevul. 

 
3. La întâlnirea de după-amiază, elevul returnează CZP antrenorului CICO din 

școală. Acesta numără punctele acumulate în timpul zilei și îi spune 

elevului dacă obiectivul zilei a fost îndeplinit (fiecare elev are un nivel-țintă 

definit individual, de obicei 60–80% din punctele maxime). Dacă scopul 

este atins, elevul primește o recompensă. Dacă nu este atins, antrenorul 

CICO îl va sfătui pe elev cu privire la aspectele care trebuie să primească o 

atenție specială în ziua următoare. Înainte de a trimite carnetul acasă, 

antrenorul înregistrează rezultatul elevului într-un fișier de urmărire. 

 
4. Elevul predă carnetul zilnic părinților pentru ca aceștia să îl semneze și îl 

aduce semnat la școală pentru întâlnirea de a doua zi dimineața. 
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Pe baza studiului anterior, modelul de sprijin pare să funcționeze cel mai bine cu 

elevii al căror comportament problematic este receptat în primul rând prin 

atenția primită de la un adult (Campbell & Anderson, 2011; Maggin et al., 2015). 

Cu sprijinul CICO, scopul este ca atenția acordată de un adult să crească 

semnificativ în volum și să fie îndreptată în primul rând către succesul elevului. 

Observarea pozitivă și furnizarea de feedback în viața de zi cu zi necesită ca 

profesorul să se angajeze față de obiectivul comportamental convenit și să 

observe comportamentul elevului cu acuratețe. Încercările și eforturile elevului 

de a-și atinge obiectivele trebuie identificate și analizate de mai multe ori pe 

parcursul zilei. 

Un sistem de feedback care recunoaște comportamentul pozitiv poate fi 

folosit și pentru a susține și consolida prieteniile. Acest lucru poate fi util în 

special într-o situație în care comportamentul problematic al elevului are un 

impact negativ asupra prieteniilor. Sistemul de recompense poate fi construit 

astfel încât zilele cu reușite ale elevului să aducă beneficii întregii clase. Un elev 

care se comportă într-un mod problematic poate „câștiga” beneficii sau 

recompense (de exemplu, timp petrecut la calculator la pauză, o excursie la 

destinația convenită după un anumit număr de puncte etc.) pentru întreaga 

clasă sau un grup de prieteni convenit prin afișarea comportamentului dorit. În 

cel mai bun caz, colegii de clasă încurajează elevul și îl ajută să își atingă 

obiectivele. Aceasta înseamnă că atenția prietenilor este obținută printr-un 

comportament dorit care sprijină învățarea și frecventarea școlii, în loc de 

hărțuire și comportament îndoielnic. 

 

Informații obținute din cercetările privind sprijinul CICO 

 
Au fost efectuate cercetări ample privind eficacitatea și utilitatea sprijinului 

CICO în mediul școlar (vezi Wolfe și colab., 2016; Maggin și colab., 2015; 

Hawken și colab., 2014; în Finlanda vezi Karhu, Närhi & Savolainen, 2018; Karhu, 

Närhi & Savolainen, 2019). Utilizarea sprijinului CICO a redus în mod clar 

comportamentul nedorit al elevilor. Acestea includ comportamente precum 

producerea de zgomot, deplasările în clasă, comentariile sau refuzul sarcinilor. 

Eficacitatea sprijinului CICO este susținută de o revizuire sistematică de către 

Hawken și colegii (2014) a 22 de studii CICO anterioare. Potrivit analizei, sprijinul 

CICO a adus schimbarea dorită în comportamentul elevilor în mai mult de 

jumătate din cazuri. De menționat că, chiar dacă modelul de sprijin nu 

îmbunătățește comportamentul tuturor elevilor, comportamentul perturbator 

nu a crescut în perioada de sprijin la niciun elev care a participat la cercetare. 

Reducerea comportamentului nedorit al elevilor în clasă și în situațiile de 

învățare promovează învățarea și dezvoltarea abilităților de învățare 

(Swoszowski et al., 2012) și angajamentul față de sarcini (Campbell și Anderson, 

2011). Deși utilizarea unui CZP nu are un impact direct asupra rezultatelor 
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elevului la învățătură, elevii cu simptome de tulburare de tip deficit de atenție, 

în special, au demonstrat efecte clare și directe asupra concentrării și 

productivității învățării, precum și în progresul sarcinilor în timpul lecțiilor 

(Fabiano et al., 2010). Deși majoritatea cercetărilor CICO au fost efectuate ca 

parte a modelului de sprijin pozitiv la nivel de școală (SWPBS) (Hawken et al., 

2014; Wolfe et al., 2016), se pare că sprijinul CICO poate produce rezultate 

pozitive chiar și fără sprijin sistematic la nivelul întregii școli (Maggin et al., 

2015). Efectele sprijinului CICO sunt de obicei resimțite destul de repede, de 

obicei în 4-6 zile. Sprijinul CICO a fost deosebit de eficient pentru elevii care 

caută atenție de la profesori sau alți elevi prin comportamentul lor nedorit 

(Wolfe et al., 2016.) Deși efectele sprijinului CICO se văd de obicei foarte curând, 

este bine de reținut că consolidarea comportamentului dorit necesită timp, 

consecvență și perseverență. De obicei, sprijinul CICO durează câteva săptămâni 

(8-10 săptămâni). 

În cercetarea internațională, sprijinul CICO a fost văzut ca o modalitate utilă 

și eficientă de a sprijini elevii cu probleme de comportament (Hawken și colab., 

2014; Maggin și colab., 2015; Wolfe și colab., 2016). Studiul utilizării efective a 

modelului de sprijin a constatat că elementele-cheie ale sprijinului (întâlnirile de 

dimineața și de după-amiaza, utilizarea CZP, colectarea datelor de urmărire și 

participarea familiei) sunt bine implementate în școli, nivelul mediu de 

implementare a fost de peste 90% (interval 71–98%). Forma de sprijin poate fi 

aranjată ca parte firească a situațiilor normale de predare de către personalul 

școlii (de obicei profesori și asistenți didactici paraprofesionali) și nu necesită 

resurse suplimentare semnificative (Filter et al., 2007). În cercetarea finlandeză, 

evaluările și experiențele profesorilor privind acceptabilitatea și utilitatea 

sprijinului CICO au fost, de asemenea, pozitive (Karhu et al., 2019). 

Utilizabilitatea este susținută de faptul că activitățile de sprijin planificate pot fi 

realizate ca parte a sarcinilor normale ale profesorilor și antrenorilor și ca parte 

firească a zilei de școală a elevului. 

Obiectivul sprijinului CICO este de a crește contactele pozitive cu adulții din 

școală. Din cercetările anterioare se știe că elevii cu comportament problematic 

tind să aibă relații mai negative cu profesorii decât elevii fără probleme de 

comportament (Hamre & Pianta, 2001; Henricsson & Rydell, 2004). Scopul 

întâlnirilor repetate ale CICO dimineața și după-amiaza este de a se asigura că 

elevul are contacte pozitive cu adulții zilnic. Implementarea întâlnirilor de 

dimineață și de după-amiază este susținută de faptul că elevii sunt de obicei 

bucuroși să participe la acestea și să își asume cu ușurință rutinele ca parte a 

vieții lor de zi cu zi. 

Cu sprijinul CICO, profesorii sunt, de asemenea, îndrumați să ofere 

feedback încurajator și să acorde o atenție deosebită reușitelor elevilor. Sprijinul 

CICO este, de asemenea, utilizat pentru a stabili o cooperare regulată și continuă 

între casă și școală. Colaborarea devine o realitate zilnică prin utilizarea CZP. 

Scopul este ca utilizarea CZP să-i îndrume și pe părinți să folosească în primul 

rând feedback încurajator și pozitiv pentru a-și ghida copiii. 
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2. Abordarea psihologică 
comportamentală a 
problemelor 
comportamentale 

 
În conformitate cu psihologia comportamentală, comportamentul este afectat de 

factori de fond, de factori situaționali/contextuali imediați și de feedback-ul primit 

de la comportament (Kazdin, 2013). Factorii individuali de fond (cum ar fi 

tulburarea de deficit de atenție, situația familială specială etc.) influențează 

puternic comportamentul elevului în fundal. Cu toate acestea, este dificil sau 

imposibil să influențezi sau să modifici aceste caracteristici sau condiții ale elevului 

doar prin mijloacele pedagogice ale școlii. 

 

Factori care influențează comportamentul 
 

În comunitatea școlară, se poate considera că factorii de fond pentru reducerea 

comportamentului problematic sunt obiectivele comportamentale convenite între 

profesori, tutori și elev, precum și cooperarea dintre școală și casă. Conștientizarea 

de către tutori a unei cooperări perfecte dintre adulți și participarea lor la aceasta 

creează un fundal puternic pentru a sprijini elevul. Acești factori de fond ghidează 

elevul către comportamentul dorit. 

Factori de fond 
Care au impact asupra 
producerii 
comportamentului, 
dar sunt greu de 
influențat prin 
mijloacele școlii (de 
ex., o situație familială 
dificilă, o noapte 
nedormită) 

Factori 
situaționali 
imediați 
care cresc 
probabilitatea 
producerii 
comportamentul
ui. 

 
 
 
 
 
 
Comportament-
țintă 
 

 
 
 
 
Consecințe care 
mențin 
comportamentul 



15 

 

 

 
 

Obiectivele pot fi verificate și determinate făcând o analiză detaliată a situațiilor 

problematice (evaluarea comportamentală funcțională), în care comportamentul 

elevului nu este explicat doar prin factorii de fond, cum ar fi un diagnostic medical, 

ci în primul rând prin factorii situaționali. Chiar și un diagnostic de tulburare de 

deficit de atenție nu determină în mod direct cel mai potrivit tratament sau 

metodă de reabilitare pentru un individ. 

Abordarea psihologică comportamentală se bazează pe ideea că 

comportamentul este legat de situația și mediul în care are loc. Când un anumit tip 

de comportament apare în mod repetat într-o situație, există un motiv să 

presupunem că situația îl declanșează în vreun fel. Principiul este că 

comportamentul este văzut ca o activitate previzibilă care poate fi influențată în 

mediul natural al elevului, în acest caz la școală. Comportamentul nu este 

considerat a fi o parte a caracterului unui individ, ci mai degrabă o parte a 

interacțiunii cu mediul. Este important să recunoașteți și să analizați acești factori 

situaționali. Factorii situaționali cheie care ghidează și anticipează 

comportamentul se regăsesc în interacțiunile dintre elevi și adulți la școală. Astfel, 

comportamentul individului poate fi modificat și prin modificarea situațiilor 

interactive. Încurajarea și consolidarea comportamentului pozitiv pot influența 

comportamentul activ al individului. Întâlnirile de dimineață și feedback-ul din 

timpul zilei legat de sprijinul CICO urmăresc să creeze o anticipare pozitivă a zilei și 

să ofere în mod constant contacte pozitive pentru adulți. Prin consolidarea 

comportamentului dorit, ocurența acestuia crește și rămâne activă. 

Nu toți elevii învață să-și controleze la fel de ușor comportamentul în funcție 

de așteptările specifice situației, observând factorii situaționali, pe baza feedback-

ului pe care l-au primit sau dintr-un exemplu. Acesta este motivul pentru care 

adulții (profesorii și alți educatori) din școală ar trebui să înțeleagă că 

comportamentul este o abilitate care poate fi învățată și predată. Modelul de 

sprijin CICO prezentat în acest manual a fost descris anterior și ca Program de 

educație comportamentală (Behavior Education Program - BEP) (Crone, Hawken & 

Horner, 2010). Numele se referă în mod corespunzător la scopul modelului de 

sprijin de a-i preda elevului comportamentul dorit. Predarea abilităților 

comportamentale și a modelelor legate de situațiile școlare, împreună cu tutorele, 

este una dintre sarcinile centrale ale unei școli gimnaziale. 

Atunci când predați un comportament, este important să definiți cu 

suficientă precizie ce aspect al comportamentului urmează să fie influențat. 

Concentrarea predării pe una sau cel mult două caracteristici la un moment dat va 

permite adulților să se concentreze pe cele mai importante aspecte din feedback-

ul lor. Concentrarea pe câteva obiective la un moment dat promovează învățarea 

și facilitează succesul. Ca urmare a obiectivelor comportamentale convenite, 

atenția adulților se concentrează și asupra problemelor convenite, iar adultul 

păstrează o consecvență în îndrumarea acestora.  
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Evaluarea comportamentală funcțională urmărește să ilustreze 

comportamentele problematice în ansamblu pentru a construi un sprijin adecvat 

și oportun pentru elev (Crone & Horner, 2000). În evaluarea comportamentală 

funcțională, funcția comportamentului se referă la scopul pe care acesta îl 

promovează din punctul de vedere al individului. Aceasta poate fi o interacțiune 

de tipul dorit, cum ar fi atragerea atenției, evitarea sarcinilor sau a activităților 

sau evitarea unei situații. 

În practică, evaluarea comportamentală funcțională înseamnă deseori un 

interviu de evaluare care pornește de la observații cotidiene. Interviul 

examinează factorii precedenți (adică antecedentele), comportamentul real și 

consecințele comportamentului. Scopul interviului este nu numai de a identifica 

și descrie comportamentul problematic, ci și de a planifica obiective și mijloace 

pentru a reduce comportamentul problematic. Scopul este de a afla cât mai 

precis care este comportamentul problematic și ce evenimente și factori îl 

sporesc, de a identifica situațiile și evenimentele care îl preced și de a identifica 

consecințele acestuia în viața de zi cu zi. 

Cu sprijinul CICO, cantitatea de feedback pe care o primește elevul în 

diferite situații de învățare va crește semnificativ. Atunci când se oferă feedback, 

trebuie să se asigure faptul că feedback-ul este cât mai imediat și cât mai țintit 

posibil. Comentariul profesorului „Genial!” este un tribut pozitiv adus elevului, 

dar nu îi spune ce a făcut bine. În schimb, „Este grozav că ai scos deja toate 

instrumentele necesare!” ghidează clar elevul în direcția pe care o dorește 

profesorul, în același timp oferindu-le celorlalți elevi un indiciu despre ceea ce se 

speră să se întâmple acum (factori situaționali). Experiența reușită într-o situație 

de învățare (de exemplu, începerea unei lecții fără întârzieri) este adesea cel mai 

puternic feedback și recompensă pentru schimbarea comportamentală pozitivă 

a elevului, care este întărită și mai mult de feedback-ul concret și verbal oferit de 

adult.
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3. Mai întâi trebuie aplicat un sprijin 

general 
 

Un mediu de învățare care funcționează bine 

 
Soluțiile pentru problemele comportamentale sunt deseori căutate la nivel 

individual. În acest caz, caracteristicile generale ale mediului școlar și ale clasei 

care influențează comportamentul elevilor sunt ușor trecute cu vederea. Un 

mediu de învățare adecvat promovează interacțiunea cu elevii și incluziunea 

acestora, sprijină învățarea colaborativă și oferă elevilor cantitatea necesară de 

elemente de predare și sprijin individual. 

Prin urmare, nu este doar responsabilitatea profesorului fiecărui elev să 

predea comportamentul elevilor, ci toți adulții din școală trebuie să se angajeze 

în acest sens. Activitatea educațională și promovarea stării de bine îi privesc pe 

toți adulții din școală, indiferent de atribuțiile lor. De asemenea, este esențial ca 

adulții să dea un exemplu de comportament dorit prin propriul lor 

comportament. Predarea așteptărilor comportamentale se bazează pe valorile 

școlare convenite de comun acord sau pe așteptările (valorile) comportamentale 

generale, precum și pe comportamentele așteptate derivate din acestea pentru 

diferitele situații din școală. Respectul față de ceilalți, care este o valoare 

generală a școlii, poate fi considerat un comportament așteptat pentru lecții: 

„Amintește-ți să aștepți rândul pentru a vorbi”. De la valorile școlii – acele 

cuvinte importante – se trece la comportamentul așteptat, care se potrivește 

diferitelor situații din școală. 

Scopul este de a crea un mediu școlar în care așteptările comportamentale 

ale elevilor să fie clare și aceleași ca pentru toți adulții, iar situațiile să fie 

previzibile. Comportamentele așteptate sunt vizibile pentru toată lumea din 

școală, iar adulții din școală le reamintesc elevilor care este comportamentul 

adecvat. De asemenea, este esențial ca adulții să dea un exemplu de 

comportament dorit prin propriul lor comportament. Baza îndrumării 

comportamentale este predarea planificată a comportamentului care este în 

acord cu directivele și regulile convenite către elevii din diferite situații școlare. 

Încurajarea feedback-ului este esențială pentru comportamentul de predare. 

Misiunea adulților este de a observa succesele elevilor! 
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Un mediu școlar pozitiv sprijină implementarea sprijinului CICO 

 
Sprijinul CICO este conceput pentru a fi utilizat în școli în care managementul 

comportamentelor este adoptat ca obiectiv-cheie al școlii. În modelele de sprijin 

comportamental eficient și individualizat, anumite domenii-cheie se repetă: 

identificarea eficientă a elevilor care au nevoie de sprijin, formarea personalului 

la începutul implementării la nivel de școală, o legătură puternică cu sprijinul 

general, o abordare standardizată, asigurarea calității implementării modelului 

de sprijin și implicarea părinților (Yong & Cheney, 2013). 

În general, scopul ar trebui să fie ca școala să construiască un continuum 

clar al sprijinului comportamental. Când este construit astfel, sprijinul 

general și mai individualizat formează, de asemenea, un continuum teoretic 

uniform. Atunci când la nivelul sprijinului general sunt utilizate 

comportamente așteptate clare și feedback sistematic, utilizarea sprijinului 

individualizat nu izolează elevul care are nevoie de sprijin. Riscul de 

stigmatizare este redus și probabilitatea ca măsurile de sprijin să fie 

acceptabile este crescută. Prima sarcină este de a clarifica așteptările 

comportamentale reciproce ale școlii, iar a doua sarcină este de a structura 

feedback-ul dat asupra comportamentului. Sprijinul CICO este oferit, după 

caz, elevilor care, în ciuda faptului că au primit un sprijin general de înaltă 

calitate, au dificultăți clare în a acționa în conformitate cu comportamentele 

așteptate la școală, iar aceste dificultăți le împiedică, de asemenea, învățarea 

și participarea la școală în general (cf. caseta cu informații RTI). 
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4. Construirea sprijinului 
comportamental individual la 
școală – sprijinul ca parte a 
structurilor din școală 

 
În cel mai bun caz, practica și structurile de organizare a sprijinului 

comportamental individual sunt bine stabilite în școală. Fiecare profesor își 

cunoaște responsabilitățile în promovarea modului calm de lucru, iar școala a 

stabilit proceduri pentru formularea preocupărilor. Au fost convenite proceduri 

clare pentru direcționarea elevilor către sprijin. În ceea ce privește sprijinul 

CICO, acesta este cel mai bine construit în practică prin întâlnirea regulată a 

echipei CICO cu o componență fixă, antrenorii CICO desemnați, o locație 

specifică pentru întâlnirea CICO și o formare adecvată pentru personal cu privire 

la modul de direcționare și implementare a sprijinului CICO. 

 
 

Pregătirea specifică școlii 

 
Pregătirea specifică școlii ar trebui să înceapă cu o cooperare multiprofesională, 

iar sprijinul directorului ar trebui, de asemenea, asigurat. Activitatea comună de 

planificare a protecției elevilor din școală include pregătirea pentru introducerea 

sprijinului CICO, principiile de implementare (de exemplu, sprijinirea implicării 

elevilor și principiile cooperării cu tutorele) și acordul asupra evaluării și 

monitorizării în timpul sprijinului. Echipa de planificare este organizată în funcție 

de resursele și practicile școlii și ale organizatorului serviciilor educaționale. Dacă 

în școală există un psiholog, acesta ar trebui să fie implicat în faza de planificare, 

deși este responsabilitatea profesorilor și a asistentului didactic paraprofesional 

să implementeze sprijinul în practică. Este important ca activitatea de planificare 

și pregătire să se desfășoare la școală în consultare cu toate părțile. În etapa de 

planificare, trebuie rezervat timp suficient pentru munca echipei din școală. O 

întâlnire la fiecare două-trei săptămâni este suficientă. 
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Modelul de sprijin se bazează pe elementele-cheie ale sprijinului CICO: sesiuni 

de dimineață și după-amiază, feedback pozitiv regulat (utilizarea CZP și a 

sistemului de recompense), cooperarea cu familiile și activitățile echipei CICO 

pentru a sprijini luarea unor decizii pentru elevi. Cu toate acestea, școlile trebuie 

să adapteze și să organizeze întotdeauna părțile modelului de sprijin pentru a se 

potrivi propriei vieți școlare. Ambele perspective – elementele-cheie ale 

sprijinului CICO și specificul școlii – trebuie luate în considerare.  

În primul rând, antrenorul CICO responsabil este selectat din personalul 

școlii. El este responsabil pentru sesiunile de dimineață și după-amiază (pentru 

2-3 elevi). Un membru al personalului care lucrează zilnic la școală și are o fișă 

flexibilă a postului și program de lucru înainte și după ziua de școală este potrivit 

pentru această sarcină. Este important ca această persoană să comunice într-un 

mod pozitiv cu elevii. De asemenea, școala ar trebui să ia în considerare numirea 

unui supleant. Este foarte important pentru elev ca întâlnirile programate de 

dimineață și după-amiază să aibă loc întotdeauna, inclusiv în cazurile de boală și 

în zilele de formare a personalului. Este o idee bună să decideți cu privire la lista 

alternativelor și a metodelor de operare în timpul unei perioade de concediu 

medical deja atunci când întocmiți un plan specific școlii. 

Elemente de calitate a sprijinului CICO  

 
1. Școala are o echipă care gestionează activitățile CICO. 

2. Echipa are ore regulate de convocare. 

3. Antrenorul responsabil CICO și antrenorul adjunct au fost numiți și instruiți. 

4. Au fost luate în considerare detaliile specifice școlii: 

• Numele CZP 

• Locul pentru întâlnirile de dimineața și de după-amiaza 

• Principiile sistemului de recompensă 

Sprijinul CICO a fost prezentat întregului personal al școlii. 

Există un plan de informare pentru sprijinul CICO: 

• principiile cooperării cu tutorii 

• prezentarea practicilor de sprijin ale școlii pentru tutori, 

personal nou, parteneri în cooperare (de exemplu, site-ul 

web al școlii, date introductive etc.). 
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Sesiunile de dimineață și după-amiază necesită o locație adecvată la școală. Nu 

există cerințe mari de calitate; este suficient să aveți o suprafață pe care să 

scrieți și spațiu pentru depozitarea dosarelor CICO ale elevilor. Locația ar trebui 

să fie întotdeauna aceeași pentru toate zilele și orele. Acest lucru ajută la 

evitarea confuziei. Situarea locurilor de întâlnire pentru sesiunile de dimineață și 

după-amiază aproape de intrarea în școală sau într-o altă locație aproape de 

centrul școlii, de asemenea, s-a dovedit a funcționa. Dacă, de exemplu, un 

profesor dintr-o clasă vecină este responsabil pentru orele CICO ale elevului, 

este firesc ca sesiunile să se țină în clasa profesorului sau în imediata apropiere a 

acesteia. 

De asemenea, este bine să ne gândim la un nume specific școlii pentru 

sprijinul CICO și carnetul cu puncte zilnic. Numele poate fi legat de numele școlii 

sau al regiunii, iar elevii înșiși pot sugera un nume potrivit. În viața de zi cu zi a 

școlii, un nume scurt legat de dialectul zonei sau sistemul de recompensă ajută 

în multe situații practice: „Ți-ai amintit să returnezi carnetul Fox astăzi?” sau 

„Hai să aruncăm o altă privire la carnetul tău Star înainte de pauză”. Numele CZP 

și modelul de sprijin ar trebui să fie pozitiv sau neutru – nu există niciun motiv să 

numim carnetul un carnet cu comportamente. 

Stabilirea propriului sistem de recompense al școlii este o sarcină 

importantă pentru echipa CICO care planifică modalitatea de sprijin. 

Recompensele pot varia în funcție de elevi, dar este o idee bună să vă stabiliți 

câteva reguli-cheie chiar de la început. Acordarea sau aranjarea recompenselor 
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trebuie, de asemenea, să fie suficient de ușor de implementat în viața de zi cu zi 

a școlii. 

Recompensa ar trebui să fie realizabilă aproximativ de pe o săptămână pe alta 

sau din două săptămâni în două săptămâni. Dacă este posibil să primească o 

recompensă săptămânală, elevul trebuie să atingă obiectivul de patru sau cinci 

ori pe săptămână. Dacă, pe de altă parte, este posibil să primească o 

recompensă aproximativ la două săptămâni, recompensa ar putea fi câștigată 

prin atingerea obiectivului în șapte sau opt zile. Este important ca elevul să simtă 

că recompensa este realizabilă și că un singur eșec nu reprezintă un obstacol în 

calea obținerii recompensei. 

Dacă elevul primește sprijin pentru o perioadă tipică de 8-10 săptămâni, 

aceasta înseamnă că primește o recompensă de 4-10 ori. Ceea ce este mult! Prin 

urmare, este important să luați în considerare ce fel de recompense sunt 

acordate. Cele mai ușoare lucruri de făcut în viața de zi cu zi includ organizarea 

propriului moment individual ca parte a lecției, cum ar fi la sfârșitul lecției 

(posibilitatea de a citi o carte de benzi desenate, de a folosi propriul telefon, de 

a se juca pe computer, de a utiliza echipamentele de sport etc.). Nu există niciun 

obstacol pentru ca elevii să primească zilnic bonusuri mici, concrete (de 

exemplu, pastile cu xilitol sau snack-uri oferite școlilor de către părinți). De 

obicei, totuși, recompensele active (acumularea de timp pentru computer sau 

tabletă, timp suplimentar pentru utilizarea facilităților și echipamentelor 

sportive în timpul zilei de școală, obținerea de privilegii distincte la pauză etc.) se 

încadrează mai confortabil în sistemul școlar finlandez. De exemplu, un carnet 

„zi fără teme”, pe care un elev îl poate primi după un număr suficient de zile cu 

reușite, a fost folosit cu succes în școala gimnazială. 

Dacă recompensa este reprezentată de activități în afara clasei, trebuie 

rezervat timpul unui adult cu scopul de supraveghere a elevului și acesta poate fi 

dificil de găsit. Cu toate acestea, recompensele ar trebui primite suficient de des 

pentru a le menține atractivitatea și motivația elevului. Dacă sunt mai mulți elevi 

care primesc sprijin CICO în școală, este foarte probabil ca aceștia să compare 

recompensele între ei. Prin urmare, este important să respectați setul comun de 

reguli convenite de echipa CICO cu privire la recompensele școlii. Recompensele 

sunt subiecte individualizate care merită efortul din perspectiva unui elev. Deși o 

perioadă suplimentară petrecută în sala de sport este o recompensă pentru un 

elev, ea poate fi aproape o pedeapsă pentru altul. Prin urmare, este 

recomandabil să lăsați o anumită flexibilitate specifică elevului în planificarea 

recompenselor și să îl implicați pe elev în planificarea propriei recompense. 

Atunci când se ia în considerare sistemul de recompense, ar trebui să se ia 

în considerare și modul în care este menținută atractivitatea recompensei. O 

recompensă care este relevantă pentru elev, cum ar fi utilizarea unei tablete în 

timpul perioadei de așteptare săptămânală, poate fi interesantă și merită 

urmărită pe toată perioada de sprijin. 
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Etapele construcției sprijinului CICO la nivel de școală 

 
1. Școala are o echipă care gestionează activitățile CICO. 

2. Antrenorul responsabil CICO și antrenorul adjunct au fost numiți și 
instruiți. 

3. Au fost decise principiile sistemului de recompense și numele CZP. 

4. Sprijinul CICO a fost prezentat întregului personal al școlii. 

5. Tutorii au fost anunțați cu privire la sprijinul CICO. 

 

Introducerea sprijinului CICO pentru întreaga școală 

 
Înainte de a începe sprijinul CICO, principiile de bază ale operațiunii ar 

trebui prezentate întregului personal. Prezentarea sprijinului CICO ar trebui să 

includă cel puțin următoarele elemente cheie: a) cui este destinat sprijinul și cum 

sunt selectați elevii, b) cum este utilizat CZP-ul elevului, c) cum și ce fel de 

feedback este oferit elevului, și d) cine va oferi profesorului îndrumare individuală, 

dacă este necesar, dacă intervenția nu se desfășoară conform planului. În 

prezentarea personalului CICO, trebuie subliniat faptul că sprijinul și feedback-ul 

primit de fiecare elev trebuie să fie cât mai asemănător, indiferent de profesor. 

Deși sprijinul CICO a ajutat mulți elevi care au ajuns să primească sprijin în 

viața lor de zi cu zi, este de remarcat faptul că pot exista și obstacole în calea 

succesului. Unele dintre ele pot fi prevenite printr-o planificare atentă și gândire 

anticipată. Succesul sprijinului CICO este supus unui număr de condiții generale: 

 

• Directorul este implicat în echipă sau măcar sprijină activitățile acesteia. 

• Există condiții practice prealabile adecvate pentru operațiunile echipei (de 

exemplu, ora și locul întâlnirii). 

• Antrenorul CICO are abilități suficiente și motivație suficientă. 

• Sprijinul CICO este văzut ca sprijin și învățare, nu ca pedeapsă! 

• Toți adulții din școală înțeleg că este nevoie de timp pentru ca 

comportamentul să se schimbe permanent. 
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5. Despre implementarea practică a 

sprijinului CICO  

 
În acest ghid sunt descrise două moduri posibile de a demara sprijinul. Metoda 

A) este utilizată pe scară largă în școlile SWPBS. În această metodă, 

comportamentul practicat de elev este strâns legat de obiectivele și liniile 

directoare comportamentale reciproce ale școlii. Metoda B) este o opțiune mai 

frecvent utilizată în sistemul școlar finlandez. În cadrul acestei metode, 

obiectivele elevului sunt planificate la un nivel mai individual. 

 

A) DEFINIȚIA OBIECTIVELOR SPRIJINULUI CICO LA NIVEL DE ȘCOALĂ 

 

În special în școlile PBS, sprijinul CICO poate fi corelat integral ca un continuum 

al sprijinului comportamental general la nivel de școală. În școlile SWPBS, 

așteptările și liniile directoare comportamentale sunt compilate într-un format 

de tabel, adică o matrice comportamentală. Școala SWPBS a convenit de comun 

acord asupra comportamentelor dorite, iar personalul se angajează să le 

respecte și să le predea în mod sistematic. Acest lucru poate fi utilizat în 

proiectarea sprijinului CICO pentru elev (Hawken, Crone, Bundock & Horner, 

2021). În acest caz, echipa CICO din școală definește raportul zilnic (CZP) pentru 

sprijinul CICO la școală și obiectivele comportamentale aferente care urmează să 

fie exersate pe baza matricei. În continuare, prezentăm echipei CICO din școală 

perspective privind crearea unui CZP specific școlii. 

 

De obicei, cele două până la trei orientări comportamentale cheie care sunt 

selectate pentru CZP sunt cele estimate a fi cele mai utile în sprijinirea învățării 

și a frecventării școlii de către elev. Obiectivele pot fi derivate direct din 

matricea comportamentală comună a școlii. De asemenea, este important să 

avem o discuție comună asupra obiectivelor selectate cu profesorii care predau 

elevului și alți membri ai personalului prezenți la clasă. Orientările selectate ar 

trebui să fie formulate într-o manieră pozitivă și să fie aplicabile în mai multe 

clase. 

 

La proiectarea CZP specific școlii, se decide și formatul și aspectul carnetului. 

Este firesc să oferiți elevului feedback cu privire la comportamentul de succes 

dezirabil la sfârșitul fiecărei lecții. Cu toate acestea, în unele școli, lecțiile pot 

dura până la 75 sau 90 de minute, iar în aceste situații probabil că este justificat 

să se ofere feedback elevului la o oră convenită în timpul lecției. Planificarea 

este specifică elevului, dar perioada de evaluare trebuie menținută la o durată 
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moderată.  

 

Am rezumat liniile directoare ale lui Hawken și colegii (2021, p. 79) pentru 

crearea unui sprijin CICO specific școlii în CZP:  

- Includeți așteptările la nivel de școală pe carnetul zilnic de puncte 

- Așteptările trebuie exprimate pozitiv 

- Nu mai mult de cinci așteptări 

- Cadrele din afara clasei nu ar trebui incluse 

- Includeți o rubrică pentru punctele totale câștigate. 

 

A) DEFINIȚIA OBIECTIVELOR SPRIJINULUI CICO INDIVIDUALIZAT LA NIVEL DE 

ELEV 

Planificarea sprijinului începe cu o evaluare a situației elevului. Se bazează pe 

intervievarea profesorilor care predau elevului și pe monitorizarea 

comportamentului elevului. După faza de evaluare, echipa școlii ia o decizie 

privind nevoia de sprijin a elevului și obiectivele comportamentale ale acestuia. 

Punctul de plecare este preocuparea profesorului cu privire la comportamentul 

elevului și cunoașterea faptului că sprijinul general nu este suficient pentru elev. 

Selecția elevilor are loc cu ajutorul Interviului de evaluare (Anexa 3). Un 

membru al echipei CICO din școală, adesea profesorul multidisciplinar pentru 

nevoi speciale din școală, intervievează un profesor sau, de preferință, toți 

profesorii care îi predau elevului, precum și alți adulți care lucrează cu elevul, 

toți în același timp. Există instrucțiuni care vin în sprijinul intervievatorul 

(Instrucțiunile pentru intervievator, Anexa 3b). Este important ca formularul de 

interviu de evaluare să fie completat prin discuții comune. Formularul nu trebuie 

să fie completat numai de profesor. Modul dialogic de abordare este un act 

practic care întărește abordarea comună. Este recomandabil să alocați 20-40 de 

minute pentru a finaliza interviul, adică evaluarea inițială. Rezultatul interviului 

este o descriere a situației elevului: 

 

• punctele forte ale elevului 

• o descriere a comportamentului problematic 

• o descriere a situaţiilor problematice 

• așteptări pentru schimbarea comportamentală (obiective). 

 
Obiectivele comportamentale specifice elevului sunt modificate pentru a servi 

cel mai bine situației elevului. Sunt obiective care sunt în conformitate cu liniile 

directoare, adaptate fiecărui elev, pentru care elevul are nevoie de mai multă 

predare și sprijin. După faza de interviu, profesorul primește un CZP preliminar. 

Această fișă este folosită pentru a monitoriza comportamentul elevului timp de 

o săptămână. Evaluările a cel puțin trei zile normale de școală sunt necesare ca 

bază pentru decizia finală. Aceste CZP de evaluare inițială nu sunt trimise acasă 

și cel puțin în această fază nu sunt prezentate elevului. Interviul și CZP-urile 

acumulate în timpul monitorizării elevilor formează evaluarea în ansamblu. Pe 
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baza acestui fapt, echipa din școală ia decizii cu privire la următoarele : 

• dacă sprijinul general a fost insuficient pentru elev (motivele trecerii la 

sprijin individual) 

• dacă obiectivele comportamentale individuale concepute pentru elev 

sunt realizabile și relevante pentru promovarea învățării și a prezenței 

la școală. 

• care este limita succesului zilnic al elevului – ce procent din punctajul 

maxim trebuie să obțină elevul pentru a se considera că a reușit? 

 
Inițierea sprijinului CICO pentru elevi nu ar trebui să fie niciodată decizia unui 

singur profesor, ci chestiunea ar trebui să fie decisă și angajată de comunitatea 

școlară. 

 
 

Orientări pentru interviul de evaluare 

 
Modelul de selecție a elevilor prezentat în acest ghid utilizează structura de 

evaluare FACTS (Functional Assessment Checklist for Teachers and Staff, March 

& Horner, 2002) și sondajul specific pentru profesori al Clinicii de Cercetare a 

Copilului din cadrul Institutului Niilo Mäki. Selecția elevilor este dublă. Aceasta 

include interviul de evaluare și monitorizarea elevilor, unde, în același timp, 

funcționalitatea așteptărilor comportamentale este testată în practică. S-au 

făcut eforturi pentru ca selecția elevilor să fie cât mai simplă posibil, dar suficient 

de versatilă pentru ca echipa CICO să ia decizia de a începe sprijinul elevului din 

motive suficiente. 

 
Interviul de evaluare constă din șase faze, iar intervievatorul folosește formularul 

de interviu pentru sprijin (Anexa 3). Formularul de interviu de evaluare trebuie 

mai întâi completat cu informații de bază: numele elevului, numele 

intervievatorului, numele respondentului sau respondenților și data interviului. A 

doua fază a interviului identifică punctele forte ale elevului sau calitățile sau 

meritele specifice care au fost identificate în activitatea școlară. Aceasta poate fi 

folosită pentru a compila activități și situații în care elevul este deosebit de bun 

sau în care se descurcă bine, sau care îi plac și pentru a scrie descrieri despre 

modul în care elevul acționează în aceste situații. Această fază este importantă 

în multe privințe: ajută la menținerea concentrării asupra punctelor forte ale 

elevului și, pe de altă parte, ajută la identificarea activităților și situațiilor care 

pot fi utilizate în planificarea activităților de sprijin și a recompenselor. 
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Următoarea fază a interviului descrie comportamentul problematic al elevilor, 

adică comportamentul care interferează cu învățarea lor, perturbă situațiile din 

clasă, reprezintă un obstacol în calea relațiilor sociale sau este în alt mod 

periculos sau dăunător. Formularul oferă o listă a celor mai frecvente forme de 

comportament perturbator (de exemplu, întârziere, agresiune fizică, limbaj 

neadecvat, neascultare, neîndeplinirea sarcinilor). Profesorii și alte persoane 

care participă la interviu le aleg pe cele pe care elevul le-a arătat în mod regulat 

în ultimele săptămâni. În același timp, ar trebui să se ia în considerare ceea ce 

este cel mai perturbator în comportamentul elevului. 

 
Cea de-a patra fază presupune identificarea situațiilor în care apare un 

comportament problematic și evaluarea severității acestora. Formularul de 

interviu conține douăsprezece dintre cele mai frecvente situații școlare (de 

exemplu, atenția la actul de predare, activitățile independente, prânzul), iar 

interviul evaluează punct cu punct dacă elevul se comportă problematic în 

situația respectivă sau nu. Dacă răspunsul este da, profesorii sunt rugați să 

evalueze severitatea comportamentului problematic pe o scară de la 1 la 9 (1 = 

comportamentul problematic este ușor, 9 = comportamentul problematic este 

grav). Există, de asemenea, un spațiu gol la sfârșitul secțiunii pentru a înregistra 

orice alte condiții sau situații în care apare un comportament problematic și 

pentru a evalua gravitatea acestora. În continuare, profesorii evaluează cât de 

problematic este comportamentul elevului în raport cu ceilalți elevi din grup pe o 

scară de la 1 la 9. 

 
Cea de-a cincea fază a interviului examinează mai detaliat afirmațiile din 

secțiunea anterioară, unde estimările severității comportamentului problematic 

ajung la cel puțin șase. Cel puțin o situație și cel mult trei dintre situațiile care 

sunt cele mai relevante pentru învățare și frecventarea școlii sunt selectate 

pentru o analiză mai detaliată. O analiză mai detaliată înseamnă că 

comportamentul problematic descris în a treia fază este pus în context cu 

situația. În practică, fazele trei și patru din formular sunt combinate aici. 

Descrierile selectate ale comportamentului problematic formează baza pentru 

stabilirea obiectivelor CZP zilnic. 

 
Faza finală a interviului este formularea obiectivelor comportamentale în CZP-ul 

elevului. Obiectivele comportamentale (care îl îndrumă spre comportamentul 

dezirabil), a căror îndeplinire este evaluată de către profesor, sunt formulate 

individual în CZP. Deși obiectivele sunt personale, ele trebuie să fie în 

conformitate cu regulile generale și așteptările comportamentale ale școlii. Dacă 

obiectivele comportamentale ale școlii (de exemplu, „Acționez în mod 

responsabil”) sau instrucțiunile de acțiune care le descriu și mai precis („Pun 

înapoi articolele la locul lor” sau „Îndeplinesc sarcinile date”) includ descrieri 
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direct relevante pentru situația elevului, este foarte recomandat să le folosiți. 
 

Cel mai frecvent, obiectivele comportamentale urmăresc să abordeze în primul 

rând aspectul cel mai perturbator al comportamentului elevului. Uneori, este 

posibil să pleci de la obiectiv, care este cel mai concret și mai ușor de înțeles de 

către elev. Scopul este ca situația elevului să devină cu adevărat mai ușoară 

odată cu atingerea scopului comportamental. 

 

O frază care descrie comportamentul este creată pentru un scop. O frază 

adecvată care face elevul să învețe comportamentul este formulată pozitiv, este 

aplicabilă tuturor condițiilor și situațiilor monitorizate și este ușor de înțeles de 

către elev. De exemplu, propoziția „Efectuez sarcinile date” poate fi folosită 

pentru a îndruma elevul să se concentreze asupra sarcinii date în timpul lecției 

(în loc să discute cu prietenii). În mod similar, fraza „vorbesc când e rândul meu” 

reamintește elevului să ridice mâna la lecție și, în același timp, îi reamintește să 

țină cont de ceilalți în situațiile mai informale. 

 
Rezultatul final al interviului este CZP zilnic al elevului cu una până la trei fraze 

formulate pozitiv. După aceasta, este recomandabil să treceți la următoarea 

fază a selecției elevilor, care este observarea, cât mai curând posibil, de obicei în 

următoarea zi de școală. 

 

STABILIREA SITUAȚIEI INIȚIALE (DUPĂ FAZA A SAU B) 

 
În timpul fazei de observare, profesorul începe să utilizeze CZP. Acesta își 

marchează evaluarea pe CZP la sfârșitul fiecărei lecții pe o scară de 0 = 

obiectivele nu au fost îndeplinite, 1 = obiectivele au fost îndeplinite parțial și 2 = 

obiectivele au fost îndeplinite. Trei până la cinci zile reprezintă o perioadă 

suficientă pentru observarea inițială. Faza de observare este importantă din 

două motive: 

 
1. Observarea situației inițiale oferă echipei informații despre nivelul elevului 

înainte de a începe sprijinul. CZP-urile din faza de observare pot fi utilizate 

pentru a calcula nivelul procentual al elevului, care este o bază solidă pentru 

definirea nivelului-țintă specific elevului. Conform cercetărilor anterioare, 80% 

din punctele maxime sunt potrivite pentru majoritatea (Hawken & Horner, 

2003). Dacă, de exemplu, nivelul procentual mediu de pe carnetele unui elev a 

fost puțin sub 70 la sută în timpul fazei inițiale de observare, procentul-țintă în 

timpul sprijinului real CICO poate fi stabilit la 80 la sută. Dacă, pe de altă 

parte, situația inițială a elevului este mult sub jumătate (<50 la sută), nivelul-

țintă de 80 la sută ar fi probabil prea mare pentru elev și ar putea părea de 

nerealizat. În acest caz, nivelul-țintă al elevului poate fi stabilit, de exemplu, la 

60 sau 70 la sută. 
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Obiectivele 
funcționea
ză? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabloul zilnic de punctaj al 

elevului

 
 Care este nivelul 

elevului înainte de 

începerea sprijinului? 

 

2. O altă funcție importantă a observației inițiale este testarea în practică a 

frazelor (spațiilor goale) scrise în carnețel. În practică, surprind frazele 

comportamentul care urmează să fie exersat în program? Este ușoară 

evaluarea obiectivelor în viața de zi cu zi sau conținutul trebuie specificat 

mai departe (cf. „Vorbesc când e rândul meu” sau „Ridic mâna”)? Este 

important ca frazele-obiectiv să fie cât mai clare posibil și adecvate vârstei și 

nivelului de dezvoltare a elevului. Evaluarea obiectivelor formulate 

funcțional este fără ambiguitate (deși carnetul este completat de un 

suplinitor sau de un alt profesor care predă la clasă). 

 

Monitorizarea progresului  

 
Tabloul de punctaj acumulează date numerice pe care școala le poate 

utiliza în monitorizarea și evaluarea sprijinului. Adultul responsabil de sesiunea 

de după-amiază a elevului, de obicei un profesor sau un asistent didactic 

paraprofesional, înregistrează scorul total al elevului și procentul de succes în 

formularul de monitorizare săptămânală a elevului (Anexa 6). Este important ca 

scorul zilnic al elevului să fie înregistrat la școală înainte de a trimite carnetul 

acasă. Nu toate fișele zilnice trimise acasă sunt susceptibile să fie returnate la 

școală. În scopuri de monitorizare, este important ca școala să aibă, totuși, 

informații disponibile despre funcționalitatea sprijinului. 

În practică, antrenorul CICO ar trebui să creeze un dosar separat pentru 

fiecare elev, unde pot fi găsite activitățile elevului. Fișele de punctaj returnate 

școlii sunt colectate în acest dosar, iar fișele de punctaj neutilizate ale elevului se 

găsesc, de asemenea, în același dosar. Privind aceste scoruri zilnice, pot fi luate 

decizii în echipa CICO a școlii pentru a continua, modifica și eventual întrerupe 

modelul de sprijin. 

  Fox Carnet 

Nume:  

Data:     

Puncte:  

Procentaje:     Obiectivele au fost îndeplinite: Da Nu 

EVALUARE 

2 = Foarte bine!  

1 = Bine 

0 = Obiectiv neîndeplinit 

 

 
Obiectiv 

Ora 1 

Disciplina 

Ora 2 

Disciplina  

Ora 3 

Disciplina  

Prânzul Ora 4 

Disciplina 

Ora 5 

Disciplina 

Efectuez 
sarcinile. 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

Ridic mâna. 
 

2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

  
2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

 
2   1   0 

Informații suplimentare 
 

 
Semnătura tutorelui 
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Nu există o limită superioară absolută pentru numărul de elevi care primesc 

sprijin CICO per antrenor, dar practica a arătat că doi până la trei elevi reprezintă 

un număr bun și realizabil atunci când sarcina este îndeplinită împreună cu alte 

sarcini. 

Susținerea continuă este justificată dacă elevul progresează cu obiectivele 

și atinge nivelul-țintă zilnic în majoritatea zilelor. Nivelul-țintă standard specific 

elevului este de 60-80% din punctele maxime. Când elevul reușește să atingă 

obiectivele zilnic sau aproape zilnic, sau elevul atinge invariabil nivelul de 100%, 

este timpul să se ajusteze sprijinul. Obiectivele elevului pot fi specificate, 

modificate sau adăugate. Scopul este de a obține un comportament care să fie 

în concordanță cu așteptările comportamentale ale școlii și să sprijine învățarea 

elevilor și participarea la școală. Dacă obiectivele comportamentale centrale și 

suficiente au fost atinse, sprijinul acordat elevului poate fi întrerupt treptat. 

În mod similar, școala trebuie să aibă capacitatea de a modifica sprijinul 

acordat elevului chiar și în cazurile în care nivelul-țintă nu este atins și numărul 

de eșecuri rămâne constant sau crește. În timpul sprijinului CICO, au fost 

adunate o mulțime de informații comportamentale specifice lecției, ceea ce 

permite dezvoltarea sprijinului pentru elev. Datele acumulate pot fi folosite 

pentru a stabili  dacă comportamentul nedorit urmează un model sau un ritm. 

Comportamentul nedorit apare la anumite materii, în anumite zile ale 

săptămânii sau în anumite momente ale zilei de școală? Elevul consideră că 

recompensa oferită merită urmărită? Poate dezvoltarea unei recompense să 

crească eficacitatea programului și să motiveze mai mult elevul (cf. recompensa 

specifică elevului sau recompensa pentru întreaga clasă)? 
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Important! Mai ales atunci când sprijinul CICO nu funcționează pentru elev așa 

cum se aștepta, trebuie evaluată și calitatea sprijinului. În special, ar trebui 

evaluată regularitatea punerii în aplicare a sprijinului. Sesiunile de dimineață și 

după-amiază s-au desfășurat așa cum era planificat? Sunt adulții din școală 

implicați în program? Toți profesorii dau evaluări specifice lecției pe tabelul zilnic 

al elevului? Este deosebit de important să revizuim informațiile colectate în 

formularul săptămânal de monitorizare cu privire la implementarea efectivă a 

sesiunilor de dimineață și după-amiază, utilizarea carnetului și implicarea 

tutorelui. Antrenorul CICO are, de asemenea, o mulțime de informații calitative 

despre existența unor diferențe între consemnările profesorilor în ceea ce 

privește lecțiile. Sunt anumite ore deosebit de provocatoare? Lipsesc anumite 

mențiuni ale profesorilor din carnetul elevului? În aceste situații, echipa CICO 

poate analiza în comun modul de dezvoltare a operațiunilor la nivelul școlii. 

 
 

Fișa de punctaj 
Golurile carnetului de punctaj specific elevului sunt marcate în avans pe 

cartonaș. Copiile carnetului trebuie păstrate într-un folder specific elevului. 

Carnetul conține numele și obiectivele elevului, iar în ședința de dimineață va fi 

adăugată doar data. În timpul zilei, profesorii adaugă aprecierile lor asupra 

progresului elevului și, la sfârșitul zilei, copilul calculează scorul împreună cu 

antrenorul CICO. Elevul ia carnetul acasă și astfel carnetul servește și ca mijloc 

de comunicare. 

Când proiectați aspectul carnetului, trebuie să acordați atenție clarității. Pe 

carnet poate fi adăugat și un spațiu pentru comentarii. Dacă este cazul, este 

benefic să aveți o discuție reciprocă în comunitatea de lucru cu privire la modul 

de a vă asigura că feedback-ul pozitiv este punctul central. Carnetul nu are rolul 

de a reaminti sau de a comunica despre evenimente negative. 

Carnetul este important pentru elev. În special după o zi reușită, 

prezentarea carnetului în fața tutorilor este o sarcină plăcută. Cu toate acestea, 

uneori carnetul se pierde în drum spre casă sau la revenirea la școală. În special 

din cauza acestor situații, este important ca punctajul elevului să fie înregistrat 

înainte de a trimite carnetul acasă. 

 
 

Întâlnirea de dimineață 

 
O atitudine pozitivă și încurajatoare din partea antrenorului este esențială 

pentru succesul sprijinului CICO. Un antrenor CICO bun vrea să lucreze cu copiii 

și tinerii (indiferent de problemele de comportament) și este o persoană de 

încredere. Activitățile antrenorului sunt consistente și sistematice și duc la 

îndeplinire sarcinile convenite. Dacă antrenorul nu poate participa la întâlnirea 

programată de dimineață sau de după-amiază, îl informează pe supleant despre 
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situație și încearcă să se asigure că elevul nu așteaptă adultul în zadar. De 

asemenea, este important ca antrenorul să fi primit o introducere suficientă în 

sarcină și să fie familiarizat cu practicile modelului de sprijin. Este avantajos dacă 

antrenorul este apreciat și plăcut de elevi. Abilitatea de a comunica cu elevii, 

personalul și tutorii ajută la munca unui antrenor CICO. 

Întâlnirea de dimineață este una scurtă, care se petrece cu doar câteva 

minute înainte de prima lecție a dimineții. Un salut vesel și un schimb scurt de 

noutăți constituie acest scurt moment unu-la-unu. În timpul sesiunii, antrenorul 

primește și verifică CZP din ziua precedentă. Este important să vă amintiți să 

lăudați elevul (oferiți feedback pozitiv direcționat cu privire la îndeplinirea 

sarcinii convenite) dacă elevul și-a amintit să solicite semnătura pe CZP acasă și 

să returneze carnetul dimineața antrenorului CICO. În timpul întâlnirii de 

dimineață, antrenorul trece în revistă obiectivele CZP din noua zi (dacă este 

posibil, oră cu oră) și încurajează elevul să reușească! 

La sfârșitul ședinței de dimineață, antrenorul se poate asigura în 

continuare că elevul este pregătit să înceapă activitatea la școală și că și-a adus 

rechizitele potrivite și suficiente. În unele școli, s-a decis ca, dacă este necesar, 

antrenorul să poată împrumuta elevului rechizite școlare de bază (de obicei un 

creion și o radieră) dacă elevul nu le are. În cele din urmă, antrenorul 

reamintește elevului să dea CZP profesorului sau să colecteze consemnările în 

timpul zilei. 

 

Feedback încurajator de-a lungul zilei 
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 Este important ca profesorul să se concentreze pe oferirea de feedback pozitiv 

asupra comportamentului care este în concordanță cu obiectivele. În mod ideal, 

profesorul ar trebui să poată comunica cu adevărat elevului că încearcă să îl 

sprijine și să îl ajute în atingerea obiectivelor convenite. Profesorul reamintește 

elevului comportamentul corect cu semnul convenit în situațiile în care elevul nu 

acționează în conformitate cu obiectivele. În mod similar, profesorul poate 

recunoaște eforturile elevului atunci când 

acţionează conform acordului cu un mic 

semn, gest sau expresie. În timpul zilei de 

școală, profesorul face notițe pe CZP-ul 

elevului la sfârșitul fiecărei ore. Dacă apare 

un eșec, este important să privim spre viitor 

și să-i amintim elevului așteptările 

comportamentale. În cel mai bun caz, elevul 

descrie el însuși comportamentul dorit: 

„Cum crezi că ar trebui să te comporți 

pentru a obține o evaluare mai bună la „Îmi 

amintesc să cer permisiune pentru a 

vorbi”?” „Trebuie să-mi amintesc să ridic 

mâna.” 

Este important ca profesorii să-și 

amintească să se concentreze asupra 

obiectivelor înregistrate în CZP atunci 

când înregistrează evaluări și să ofere 

feedback oral cu privire la acestea. Dacă 

scopul este „Efectuez sarcinile date” și 

elevul realizează sarcinile convenite fără 

greșeală în clasă, evaluarea este 2 = 

scopul a fost atins, chiar dacă o situație 

conflictuală dificilă tocmai a avut loc la 

pauză. Aceasta va fi tratată ca o 

problemă separată și nu va fi reflectată 

în evaluarea specifică lecției din CZP. 

Scopul este de a permite elevului să 

învețe să-și ghideze și să-și regleze 

propriul comportament pe baza 

feedback-ului. Un feedback adecvat 

pentru elev este clar și consecvent. 
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Întâlnirea de după-amiază 

 
În întâlnirea de după-amiază, antrenorul numără punctele acumulate în timpul 

zilei și înregistrează rezultatul în CZP-ul elevului. Procentul de puncte se 

calculează împărțind punctele acumulate la numărul maxim de puncte pentru 

ziua respectivă (înmulțit cu 100). 

 
Procentul zilei = puncte acumulate/puncte maxime*100 

 
Rezultatul este comparat cu nivelul-țintă al elevului. Dacă rezultatul elevului 

pentru ziua respectivă atinge ținta, elevul își acumulează recompensa. Este 

important ca antrenorul să-și amintească să laude succesul elevului și verbal 

(feedback direcționat asupra atingerii obiectivului). Un zâmbet și semne și 

expresii încurajatoare (de exemplu, degetul mare în sus) sunt un plus, dar nu 

suficiente în sine. Este important ca elevul să audă unde a reușit („Astăzi ai 

reușit 100% să faci sarcinile, grozav!” și „Faptul că ți-ai așteptat rândul a avut 

mare succes la orele de dimineață”) și ca evaluarea să fie concentrată pe 

comportament, nu pe personalitatea lor. Acest lucru este important și pentru că 

atunci când are loc un eșec, evaluarea este încă concentrată pe acțiuni, nu pe 

personalitatea elevului. Dacă scopul nu este atins, elevul este încurajat să 

reușească în ziua următoare: „La orele de după-amiază, a fost puțin mai dificil să 

îți aștepți rândul, dar sunt sigur că vei reuși mâine. ” 
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La întâlnirea de după-amiază, sunt colectate date specifice elevilor pentru 

întâlnirea echipei CICO. Antrenorul CICO consemnează rezultatul elevului pe 

formularul săptămânal de monitorizare (Anexa 6) și returnează carnetul elevului 

pentru ca acesta să îl ia acasă spre a fi semnat de părinte/tutore. Formularele 

săptămânale de monitorizare sunt ușor de adus la întâlnirile echipei CICO, iar 

informațiile despre progresul înregistrat de elev pot fi găsite rezumate. 

 

Cooperarea cu părinții/tutorii 

 
Practica a arătat că invitarea părinților/tutorilor la școală oferă o bază 

solidă pentru planificarea sprijinului. Este important să auzim părerile 

părinților/tutorilor asupra situației și să asigurăm o viziune comună asupra 

necesității de a începe sprijinul. Întâlnirea reciprocă întărește relația de 

încredere dintre părinți/tutori și personalul școlii. În plus, școala poate pregăti o 

fișă pentru părinți/tutori. Fișa scrisă poate fi folosită și ca material într-o situație 

în care a avut loc o întâlnire de început cu părintele/tutorele. 

În timpul sprijinului CICO, rolul-cheie al părinților/tutorilor este de a oferi 

feedback încurajator. În zilele reușite, ei se bucură împreună cu elevul, iar în 

zilele dificile discuția este îndreptată spre ziua următoare și obiectivele 

comportamentale. Mesajul școlii către părinți/tutori este: „Sarcina voastră este 

să observați succesele și să le încurajați, cu eșecurile ne confruntăm la școală.” 

Părinții/tutorii pot cere elevului să le povestească despre ziua lor dificilă, dar 

comentariile acestora sunt îndreptate către viitor: „Mâine va fi cu siguranță o zi 

mai bună. Îți vei aminti să ridici mâna la fiecare oră mâine, așa cum ai reușit să 

faci astăzi la ore.” Este bine să lucrați îndeaproape cu părinții/tutorii în faza de 

început a sprijinului. 
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Angajamentul părinților/tutorilor față de obiectivele planificate și principiile 

îndrumării pozitive vor sprijini succesul schimbării. În perioada CICO, cooperarea 

cu familia elevilor este zilnică mulțumită CZP. Prin urmare, este esențial ca 

modelul de sprijin să aibă aprobarea și sprijinul părinților/tutorilor. Nu merită să 

trimiteți acasă CZP-urile zilnice ale elevului spre a fi semnate dacă 

părintele/tutorele nu se angajează față de obiectivele elevului sau de modelul 

de sprijin în general. În unele cazuri, sprijinul bine-intenționat la domiciliu s-ar 

putea transforma în pedepse sau restricții în zilele nereușite. În aceste situații, 

profesorul clasei (sau membrul desemnat al echipei CICO) ar trebui să sune la 

familia elevului cât mai curând posibil și să discute despre importanța feedback-

ului pozitiv și a încurajării cu părintele/tutorele. 

Este de înțeles faptul că nu toate carnetele trimise acasă sunt returnate la 

școală a doua zi, iar unele nu sunt returnate niciodată. Angajamentul familiei 

poate fi considerat bun dacă, în medie, patru carnete din cinci sunt returnate la 

școală. Cu toate acestea, dacă semnăturile lipsesc adesea de pe carnete și școala 

este îngrijorată de sprijinul la domiciliu, familia ar trebui contactată cât mai 

curând posibil. Oare cei de acasă nu-și amintesc să ceară carnetele sau familia 

este prea supraîncărcată din anumite motive? Carnetele nu ajung acasă? Cel mai 

firesc, contactul de la școală este inițiat de profesorul clasei sau de antrenorul 

CICO. 

În cooperare cu părintele/tutorele, este important să se asigure o 

informare adecvată. Deși informațiile despre succesul fiecărei zile sunt trimise 

către familie, este dificil să ne formăm o imagine de ansamblu pe baza 

carnetelor individuale. La școală, ar trebui convenit încă din faza de început a 

sprijinului cine este în contact cu familia și cât de des. După ce sprijinul elevului a 

continuat câteva săptămâni, ar fi o idee bună să le spuneți părinților/tutorilor 

perspectiva școlii asupra progresului elevului. Acest lucru se poate face prin 

telefon sau, dacă este posibil, părinții/tutorii pot fi invitați la școală pentru a 

discuta despre modul în care a evoluat comportamentul elevului la școală și, 

eventual, pentru a vedea o diagramă a progresului elevului întocmită pe baza 

monitorizării săptămânale a antrenorului. Este important ca părinții/tutorii să fie 

într-un fel contactați cu privire la progresul obținut în comportamentul dorit și 

să se poarte o discuție despre funcționarea sprijinului în viața de zi cu zi. Dacă se 

dorește, școala poate folosi Experiențele din familie din chestionarul de sprijin 

CICO (Anexa 7). Încheierea sprijinului se face conform planificării și în cooperare 

cu părinții/tutorii. 

 
 

Recompensele 

 
Scopul recompensei este de a motiva. Încurajează depunerea de eforturi și 

acțiunea conform obiectivelor. În fazele incipiente, este bine să aveți mai mult 

de o recompensă din care să aleagă elevul. Recompensele pot fi, de asemenea, 
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„inegale”. Recompensele de pe lista A necesită, de exemplu, trei zile de succes, 

cele de pe lista B necesită șase, iar cele de pe lista C nouă. Este la latitudinea 

elevului să decidă când își dorește recompensa. Când vine momentul să 

revendicăm recompensa, aceasta ar trebui să fie dată sau planificată conform 

planului și fără întârziere. Dacă recompensa este „o oră de handbal pentru 

întreaga clasă”, aceasta ar trebui să aibă loc imediat la următoarea oră de 

educație fizică. Sau, dacă recompensa elevului este o „pauză mare în interior cu 

un anumit prieten”, elevul ar trebui să aibă posibilitatea de a-și exprima 

dorințele atunci când dorește să o folosească. Odată ce prima recompensă a fost 

obținută și revendicată, treceți la următoarea. 

Dacă a fost găsită o recompensă bună și încurajatoare pentru elev și există 

un sistem eficient de acumulare, aceasta nu trebuie schimbată. Dacă, pe de altă 

parte, o recompensă similară a fost deja implementată de mai multe ori și adulții 

din școală bănuiesc că motivația elevului începe să se estompeze, o schimbare 

potrivită poate fi luată în considerare de către aceștia. Sistemul de recompense 

folosit în școală ar trebui să crească treptat pentru a-și menține atractivitatea. În 

practică, aceasta înseamnă, de exemplu, că numărul de opțiuni crește pe măsură 

ce sprijinul progresează sau că anumite recompense devin disponibile doar în 

ultimele săptămâni ale sprijinului. Elevul poate propune, de asemenea, 

modificarea sau adăugarea dorită. Ajustări mai mari ale sprijinului și 

recompenselor ar trebui întotdeauna discutate cu un reprezentant al echipei 

CICO pentru a menține politici reciproce între elevi și clase. 

 
 

Cooperare în cadrul școlii 

 
Uneori, există dezavantaje în implementarea modelului de sprijin. O atenție 

deosebită trebuie acordată implementării regulate a sprijinului. La școală, nu ar 

trebui să se întâmple niciodată ca elevul să aștepte la locul convenit ca adultul să 

se prezinte la întâlnirea de dimineață sau de după-amiază. Dacă antrenorul nu 

poate organiza sesiunile de dimineață sau de după-amiază, acesta trebuie să 

transfere responsabilitatea supleantului desemnat. 

Cooperarea trebuie, de asemenea, sporită dacă CZP-ul elevului continuă să 

fie incomplet și există suspiciunea că profesorul sau profesorii nu se implică în 

utilizarea carnetului. Într-o astfel de situație, antrenorul CICO ar trebui să aducă 

problema în atenția echipei CICO fără întârziere. În cele din urmă, directorul este 

responsabil pentru implementarea măsurilor de sprijin planificate la școală. 

 
 

Încheierea Sprijinului CICO 

 
O problemă practică centrală pentru profesorii care au utilizat sprijinul CICO 

în munca lor a fost preocuparea față de momentul în care se poate întrerupe în 

condiții de siguranță sprijinul CICO pentru un elev. Există, de asemenea, 
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îngrijorări generate de ceea ce se va întâmpla cu comportamentul elevului - 

dacă va reveni la nivelul pre-sprijin sau dacă va continua să aibă un 

comportament adecvat după încheierea sprijinului. 

Opțiunile pentru întreruperea sprijinului sunt o sesiune rapidă unică sau 

întreruperea sprijinului printr-o fază de autoevaluare. 
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Finalizarea rapidă a sprijinului CICO (Întâlnirea de finalizare) 

 
Finalizarea rapidă a sprijinului CICO devine relevantă atunci când 

comportamentul elevului a suferit o schimbare permanentă, dorită. În practică, 

acesta s-a menținut adecvat timp de câteva săptămâni. Decizia de a înceta 

sprijinul este luată și de echipa școlii. „Absolvirea” programului CICO de către 

elev poate fi sărbătorită așa cum s-a convenit la școală. Succesul elevului și 

progresul său în afișarea unui comportament adecvat este un motiv de 

sărbătoare. Este important să vă asigurați că la școală are loc cel puțin o întâlnire 

de închidere. Elevul, părintele/tutorele, profesorul (sau profesorii) și antrenorii 

CICO sunt invitați la întâlnire. 

Scopul acestei întâlniri de închidere este de a crea o oportunitate de a 

evidenția progresul înregistrat în comportamentul elevului și succesul sprijinului 

CICO, precum și eforturile reciproce depuse pentru a susține comportamentul 

elevului. Cea mai mare importanță o are munca depusă de elevul însuși, fapt 

căruia i se arată aprecierea pe care o merită. Se recomandă, de exemplu, să se 

prezinte săptămânal formulare de monitorizare care pot fi folosite pentru a 

concretiza progresul. Recomandarea de bază este: de preferință prea multe 

laude, decât prea puține! 

Este important ca în timpul ședinței de închidere să nu fie abordate alte 

probleme legate de învățare sau de prezența la școală (de exemplu, dificultăți de 

învățare sau revizuirea altor măsuri de sprijin). Situația se menține pozitivă și se 

pune accent pe succes, ceea ce creează premisele pentru permanența 

rezultatelor obținute și pentru viitoarele progrese. Succesul (și recunoașterea 

lui) alimentează succesul. Cu toate acestea, merită dezvăluită și disponibilitatea 

școlii de a relua măsurile de sprijin intensificate dacă acestea sunt considerate 

necesare și se presupune că ar fi în beneficiul elevului. 
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Întâlnirea de finalizare 

 
1. Profesorul (sau profesorii) prezintă progresul înregistrat de comportamentul 

elevului. Obiectivele din CZP-ul elevului sunt discutate în detaliu, evidențiind 

succesul elevului. În plus, este bine să auzim propria viziune a elevului asupra 

succeselor și progresului lor. De asemenea, este bine să se evidențieze 

problemele și situațiile care au fost afectate de schimbările în comportamentul 

elevului. Profesorii descriu sincer dacă o anumită abilitate comportamentală a 

fost învățată mai ușor și a devenit mai stabilă și dacă unele domenii mai 

trebuie exersate. (Notă! Întâlnirea se concentrează doar pe evaluarea acelor 

domenii de comportament pe care elevul le-a avut ca obiective în timpul 

sprijinului.) 

2. Elevul și părinții/tutorii sunt informați că echipa CICO consideră că elevul nu 

mai are nevoie de sprijin CICO. S-au înregistrat atât de multe progrese în 

comportamentul elevului încât se consideră că aceștia se comportă bine în 

situații de învățare și în clasă fără sprijinul CICO. 
3. Elevul și părinții/tutorii evaluează schimbarea, funcționalitatea sprijinului și 

planul de încetare a sprijinului CICO. 

4. Părinții/tutorii sunt încurajați să folosească în continuare metode pozitive de 

consiliere în îndrumarea elevului. Ei sunt ajutați să perceapă bunul 

comportament și succesele elevului. 

 
 
 

 

 

Finalizarea sprijinului prin autoevaluare 

 
O alternativă la încheierea rapidă a sprijinului CICO este utilizarea autoevaluării 

pentru a susține finalizarea (Hawken, Crone, Bundock & Horner, 2021; Miller, 

Dufrene, Olmi, Tingstrom & Filce, 2015). În acest caz, procesul de încheiere a 

sprijinului CICO va decurge după cum urmează: elevul și părinții/tutorii sunt 

informați despre progresele adecvate ale elevului și este prezentat modul în 

care sprijinul se încheie treptat. În faza de autoevaluare, elevul completează 

singur CZP, evaluându-se singur, iar profesorul completează un al doilea carnet. 

Intrările sunt comparate zilnic, iar recompensele sunt utilizate în continuare. 

Scopul este de a consolida abilitățile de autoevaluare ale elevului. Perioada de 

finalizare durează (cel puțin) două săptămâni. 
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Săptămâna 1: 
• În faza de autoevaluare, participarea la ședințele de dimineață este 

convenită în funcție de elev. Nu este necesar ca elevul să participe la 

ședințele de dimineață, dar poate primi simultan CZP-urile pentru 

întreaga săptămână. Întâlnirile de dimineață pot fi totuși continuate, dacă 

elevul este bucuros să participe la ele. În timpul fazei de autoevaluare, 

antrenorul CICO nu mai trebuie să-i reamintească elevului obiectivele 

comportamentale ale zilei. 

• Profesorul și elevul au propriile CZP-uri, pe care le completează 

independent în timpul zilei. Profesorul nu îi spune elevului notele date. 

(Dar nu uitați să oferiți mult feedback pozitiv cu privire la tipul de 

comportament dorit!) 

• Elevul participă la sesiunea de după-amiază pe tot parcursul etapei de 

autoevaluare. În sesiunile de după-amiază, profesorul și elevul compară 

împreună uniformitatea înregistrărilor lor pe carnet. 

• Sistemul de recompense poate fi menținut pe tot parcursul fazei de 

autoevaluare. Recompensele pot fi acumulate și în această fază a 

sprijinului, în funcție de cât de compatibilă este autoevaluarea elevului cu 

evaluarea profesorului. 

• Dacă rezultatul primei săptămâni este suficient (rezultatul zilnic este de 

cel puțin 80% și comportamentul în clasă continuă așa cum se dorește), 

elevul poate trece la următoarea fază. 

 
 

Săptămâna 2: 
• Sesiunile de dimineață nu au loc decât dacă se convine astfel cu elevul. 

• Doar elevul completează CZP (ca autoevaluare). 

• Profesorul completează carnetul într-o singură zi din timpul săptămânii 

(dar nu îi spune elevului în prealabil care zi este). 

• În sesiunile de după-amiază se trece în revistă rezultatul zilei. Evaluările 

elevului „rămân valabile” dacă profesorul nu a dat o evaluare pentru ziua 

respectivă. 

• Sprijinul poate fi întrerupt după a doua săptămână dacă 

comportamentul elevului în clasă este satisfăcător și nu există nicio 

„regresie”. Dacă comportamentul este nesatisfăcător, sprijinul poate 

reveni la faza anterioară, unde profesorul dă în continuare o evaluare a 

comportamentului elevului la fiecare lecție. 
 
 
 
 
 

 



Check in Check 
out 

43 

 

 

6. Ce se întâmplă dacă sprijinul CICO 

nu este suficient? 
 

Evaluarea gradului de succes al sprijinului 

 
Dacă nu există suficiente progrese în comportamentul elevului, trebuie 

mai întâi să se asigure că sprijinul CICO a fost implementat conform intenției. 

Sprijinul CICO este o abordare cuprinzătoare în care diferite elemente se susțin 

reciproc, iar întrebarea esențială este: sunt realizate elementele cheie ale 

sprijinului: întâlnirile de dimineață și de după-amiază, utilizarea CZP (și 

angajamentul profesorilor față de aceasta), implicarea părinților/tutorilor și 

utilizarea datelor elevului în planificarea sprijinului? Dacă există deficiențe în 

elementele-cheie ale sprijinului descrise mai sus, echipa CICO ar trebui să 

acorde atenție dezvoltării acestora și demontării obstacolelor în calea 

implementării sprijinului. Dacă, pe de altă parte, sprijinul la școală este de înaltă 

calitate și de durată suficientă, iar rezultatele sunt în continuare 

nesatisfăcătoare, este timpul să ne gândim la modul în care ar trebui ajustat și 

eventual extins sprijinul pentru elev. Câteva perspective pot fi extrase din 

cercetările internaționale CICO anterioare, care pot ajuta la reflecția ulterioară 

asupra progresului elevului în timpul sprijinului CICO (Bundock, Hawken, Kladis 

& Breen, 2020). 

În primul rând, sprijinul CICO poate fi insuficient pentru elevii al căror 

comportament de distragere a atenției este motivat de altceva decât de atenția 

unui adult (Campbell & Anderson, 2008; March & Horner, 2002; McIntosh, 

Campbell, Carter & Dickey, 2009). Pentru acești copii, creșterea atenției unui 

adult nu duce neapărat la rezultatul dorit al unei schimbări de comportament. În 

cazul în care echipa CICO suspectează că comportamentul care distrage atenția 

elevului poate fi cauzat de altceva decât de căutarea atenției (de exemplu, 

evitarea sarcinilor), măsurile de sprijin pot fi direcționate în această direcție. De 

exemplu, dacă un elev încearcă să evite să facă sarcinile școlare, este posibil să 

încerce să implementeze pauze în sarcinile elevului (Boyd & Anderson, 2013). În 

acest caz, profesorul ar putea fi de acord să acorde puncte de oprire 

intermediare („locuri de odihnă”) după un anumit număr de sarcini, când elevul 

poate lua o pauză scurtă, autorizată, la finalizarea acelei activități. O altă opțiune 

naturală este să-l învățați pe elev să solicite o pauză. Obiectivul elevului este de 

a finaliza sarcinile date, iar feedback-ul specific lecției este oferit cu privire la 

sarcina reușită. 

Un alt motiv pentru care sprijinul CICO nu funcționează poate fi faptul că 

obiectivele comportamentale ale elevului și nivelul-țintă zilnic au fost modificate 

prea des în timpul sprijinului CICO. Elevul poate simți că obiectivele în continuă 

schimbare sau nivelurile-țintă zilnice sunt de neatins (Lane, Capizzi, Fisher & 
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Ennis, 2012). Atunci când planificați sprijinul, trebuie să vă concentrați asupra 

activităților pe termen lung și să îndreptați atenția în mod conștient către 

menținerea motivației elevului, cum ar fi influențarea accesibilității recompensei 

sau cât de motivante sunt recompensele. Un alt motiv sugerat pentru care 

sprijinul CICO nu funcționează este că contactele cu antrenorul CICO și 

recompensele realizabile sunt prea rare pentru nevoile unor elevi (Ennis, 

Jolivette, Swoszowski & Johnson, 2012; Swoszowski, Jolivette, Fredrick & Heflin, 

2012). Unii elevi beneficiază în mod clar de sprijinul suplimentar al unui adult pe 

parcursul zilei. Într-un astfel de caz, creșterea timpului instructorului și a atenției 

unui adult este de natură să sporească sprijinul și să crească șansele de succes. 

 
 

Consolidarea sprijinului CICO 

 
Sprijinul CICO poate fi modificat în multe moduri (Bundock et al., 2020). 

Îmbunătățirea sprijinului CICO al elevului poate trece, de exemplu, prin 

următorii pași: în primul rând, echipa CICO se asigură că elevul a primit sprijin 

CICO de înaltă calitate pentru o perioadă suficientă de timp (de obicei cel puțin 

cinci săptămâni). Dacă echipa CICO concluzionează că sprijinul nu este suficient 

pentru elev, se vor depune eforturi pentru a compila datele de evaluare cu 

scopul de a sprijini o direcționare mai eficientă a sprijinului. În practică, analiza 

cuprinzătoare a situației și ajustarea secvențială a obiectivelor și planificarea 

sprijinului înseamnă efectuarea unei evaluări de tip FBA (Functional Behavioral 

Assessment) sau revizuirea acesteia dacă a fost deja făcută (Goh & Bambara, 

2012). Atunci când planificați sprijinul care întărește sprijinul CICO, este, de 

asemenea, recomandabil să folosiți observațiile bazate pe CZP-urile elevului și 

observațiile făcute de antrenorul CICO în propria activitate. Opinia elevului 

merită, de asemenea, auzită. Ce crede elevul despre școală? A observat elevul 

de unul singur că anumite situații sunt dificile? Ce ar sugera elevul ca soluție? 

Consultarea părinților/tutorilor este, de asemenea, o parte a înțelegerii situației 

generale a elevului. Evaluarea în ansamblu este discutată în echipa CICO și se va 

căuta o soluție pragmatică pentru a îmbunătăți sprijinul elevului. 

O opțiune de consolidare a sprijinului este creșterea cantității de sprijin 

oferit de personalul școlii. Modalitățile cercetate de a consolida sprijinul CICO 

prin creșterea sprijinului acordat de instructori sunt CICUCO (Check In, Check 

Up, Check Out, Swoszowski, Jolivette & Melius, 2013) și CCE (Check, Connect 

and Expect, Cheney et al., 2010), care sunt construite în jurul utilizării carnetului 

zilnic de puncte. În ambele modele, antrenorul CICO susține comportamentul 

elevului în timpul zilei de școală în diverse situații sociale pe lângă întâlnirile de 

dimineață și după-amiază. O metodă similară a fost dezvoltată și testată în 

Finlanda (Karhu, Paananen, Närhi & Savolainen, 2020). S-a descoperit că o 

întâlnire suplimentară de control și formare a abilităților sociale la mijlocul zilei 

sporesc impactul sprijinului CICO. Implementarea acestor modele de sprijin 

necesită o creștere semnificativă a timpului de lucru alocat sprijinirii 
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comportamentului elevului. Întâlnirile de sprijin îmbunătățite ajută elevul să 

stabilească obiective realiste în materie de comportament. Elevului i se predă și 

se arată într-un mod mai sistematic ce fel de comportament este de dorit în 

fiecare situație. Pentru ca abilitățile să se extindă dincolo de aceste situații de 

practică, adultul care îl sprijină ar trebui să se implice și în sprijinirea elevului în 

situații cotidiene dificile și, mai ales, să-l ajute să identifice situațiile în care 

abilitățile care au fost exersate sau învățate pot fi aplicate. Perioada de sprijin 

care întărește sprijinul CICO individual trebuie să fie suficient de lungă (de multe 

ori, cel puțin cinci săptămâni) pentru ca abilitățile elevului să fie suficient de 

consolidate și pentru ca abilitățile învățate să fie transferate în activitățile zilnice 

ale elevului. Ca și în cazul sprijinului CICO, și în perioada de sprijin CICO 

îmbunătățit eficacitatea sprijinului ar trebui monitorizată în mod regulat.
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Check In Check Out (CICO) APPENDIX  

 
 

Instrucțiuni pentru antrenorul CICO  

 
 

Check In 
• Verificați carnetul zilnic de puncte (CZP) din ziua precedentă. (Lăudați elevul 
pentru că și-a adus aminte!) 
• Parcurgeți carnetul zilnic de puncte (CZP) pentru ziua respectivă oră cu oră. 
(Încurajați elevul să reușească!) 
• Amintiți-i elevului să înmâneze CZP profesorilor. 

 
 

Check Out 
 Primiți carnetul zilnic de puncte (CZP) pentru ziua respectivă. (Lăudați elevul 

pentru că și-a adus aminte!) 

 Calculați punctele pentru ziua respectivă (inclusiv procentul: punctele 

elevului sunt împărțite la punctele maxime ale zilei și înmulțite cu 100) și 

înregistrați-le în carnetul elevului. 

 Oferiți o recompensă sau consemnați o intrare cu recompensă dacă elevul și-

a atins scopul. (Lăudați elevul pentru succes!) 

 Dacă obiectivul nu a fost atins, încurajați elevul să reușească în ziua 

următoare. 

 Marcați scorul pe formularul săptămânal de monitorizare al școlii. 

 Înapoiați CZP elevului pentru a fi semnat de părinte/tutore. (Încurajați elevul 

să reușească!)
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Interviul de evaluare: 

 

Evaluare 

comportamentală 

pentru sprijinul CICO 

Selectarea unui elev pentru sprijinul CICO 

 
Fazele procesului: 

 
1. Profesorul propune sprijin individual pentru un elev căruia îi este greu să 

respecte regulile și procedurile școlii sau să efectueze sarcinile. Conform 

evaluării profesorului, elevul are nevoie de feedback corectiv legat de 

comportament sau desfășurarea activităților zilnice. 

2. Un membru al echipei CICO completează formularul de evaluare 

comportamentală pentru formularul de sprijin CICO prin intervievarea 

profesorului. 

3. Elevii a căror situație este gravă (faza 4) și care au o probabilitate mare de 

comportament problematic (faza 5) sunt introduși în faza de observație (faza 6). 

4. Profesorul observă elevul cu ajutorul unui carnet zilnic (CZP) (faza 6) timp de 

3–5 zile de școală. 

5. Intervievatorul prezintă evaluarea de ansamblu (interviu + monitorizare) 

echipei CICO, care decide începerea sprijinului CICO și începerea altor activități 

de sprijin necesare. 



 

 

Punctele forte ale elevului (vă rugăm să menționați cel puțin trei): 

 

 

FAZA 1 
 

Elevul și clasa: Data: 

Participant/Participanți la interviu: Intervievator: 

 
 

FAZA 2 (Profilul elevului) 

 
 

 

Faza 3 (Comportament problematic) 
 

Ce fel de comportament distras are elevul? 

 întârzie 

 este indiferent 

 nesociabilitate 

  agresiune fizică 

   limbaj inadecvat 

   alte hărțuiri verbale 

 alt comportament care distrage 

atenția 

 neascultare 

 nerealizarea sarcinilor 

 autoagresiune 

 furt 

 vandalism 

 altceva, și anume…… 
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Faza 4 (Recunoașterea situației) 

 
ELEVUL SE COMPORTĂ PROBLEMATIC în vreuna din următoarele situații? 

Încercuiți „da” sau „nu”. Dacă elevul are probleme de comportament într-o 

situație, evaluați cât de grave sunt acestea. (Altepeter & Breen, 1989). 

 

Situație Ușor Grav 

Când vine la școală Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Când lucrează singură în clasă Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

În activități de grup Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

În situații nedirijate din clasă Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Când ascultă lecția predată Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

În timpul pauzei Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

La prânz Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pe coridoare și în spațiile comune Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Când merge la toaletă Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

În excursiile școlare (de exemplu, la o piscină publică) Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

La adunările școlare (de exemplu, petreceri) Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

În transportul școlar Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Există și alte situații în care apar probleme de comportament? Cât de grave credeți că sunt? 
 

 
   Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Da Nu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 

__ 

_ 

__ 

_ 

 

FAZA 5 (Recunoașterea ordinii sprijinului comportamental din punct de vedere al  

urgenței) 
 

Identificați situațiile în care apare comportamentul problematic care necesită cea mai 

urgentă intervenție. Selectați doar situațiile în care comportamentul problematic este sever 

sau perturbator (faza 4) și probabilitatea unui comportament problematic este 7, 8 sau 9 

conform evaluării dumneavoastră. Combinați situațiile numai dacă (a) situațiile sau activitățile 

sunt foarte asemănătoare și (b) comportamentul problematic este similar. Vă rugăm să 

completați o descriere mai detaliată pentru fiecare situație care necesită intervenție. 

 Acțiune, conținut Descrierea comportamentului 
problematic 

Situația problematică 1   

Situația problematică 2   

Situația problematică 3   

 
FAZA 6 (Stabilirea obiectivelor) 

 

Nume:   

Dată:     

 
Puncte:   

Procentaj:     

Obiectivele au fost îndeplinite: Da Nu 

EVALUARE 

2 = Foarte bine! 

1 = Bine 

0 = Obiectiv neîndeplinit 

 
 

 

 
Obiectiv 

Ora 1 

Disciplina 

Ora 13 

Disciplina 

Ora 3 

Disciplina 

Prânz Ora 4 

Disciplina 

Ora 5 

Disciplina 

  
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

  
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

  
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

 

Semnătura părintelui/tutorelui:    
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Instrucțiuni pentru intervievator:  

EVALUARE COMPORTAMENTALĂ 

PENTRU INTERVENȚIA SPRIJINULUI ÎMBUNĂTĂȚIT 

FAZA 1 

 
Completați formularul cu numele elevului, numele persoanei/persoanelor intervievate și data. 

Introduceți, de asemenea, numele dvs. (persoana care conduce interviul de evaluare). 

 
 

FAZA 2 

 
Cereți persoanei intervievate să numească punctele forte ale elevului sau calitățile sau meritele specifice 

care au fost identificate la școală. Această secțiune poate fi folosită pentru a descrie activități și situații la 

care elevul este deosebit de bun sau care îi bucură, precum și trăsăturile și caracteristicile de 

personalitate ale elevului (de exemplu, un zâmbet vesel). Această fază este importantă deoarece ajută la 

menținerea concentrării asupra punctelor forte ale elevului și la identificarea activităților și situațiilor 

care pot fi utilizate în planificarea sprijinului elevului. 

 
 

FAZA 3 

 
Scrieți aici care sunt elementele de comportament al elevului care interferează cu învățarea acestuia, 

interferează cu învățarea altor elevi, este un obstacol în calea relațiilor sociale sau este periculos sau 

dăunător în alt mod. Verificați aici toate comportamentele perturbatoare pe care elevul le-a manifestat 

în mod regulat în luna precedentă. Luați în considerare ce este cel mai deranjant în comportamentul 

elevului. 

 
 

FAZA 4 

 
Identificați situațiile și severitatea comportamentului problematic 

1. Pentru fiecare afirmație, evaluați dacă elevul se comportă perturbator în acea 

situație și evaluați severitatea comportamentului problematic pe o scară de la 1 la 

9 (1 = comportamentul problematic este ușor, 9 = comportamentul problematic 

este grav). 

2. Înregistrați, de asemenea, orice alte condiții sau situații în care apare 

comportamentul problematic și evaluați severitatea acestora. 

3. Evaluați comportamentul problematic al elevului în raport cu ceilalți elevi din 

grup pe o scară de la 1 la 9. 

 
 
 

>>>>>> 



 

 

FAZA 5 (selectarea de activități pentru evaluarea ulterioară) 

 
Analizați afirmațiile în care ați evaluat severitatea comportamentului problematic ca fiind de cel puțin 

șase. Activitățile similare și comportamentele problematice similare care apar în ele pot fi selectate 

pentru o analiză ulterioară. (Activitățile similare pot fi caracterizate, de exemplu, prin termenii „activități 

nestructurate”, „activități care necesită un efort academic”, „activități în care a existat o mustrare din 

partea profesorului” sau, de exemplu, „momente în care au avut loc activități cu prietenii, dar 

supravegherea unui adult a fost puțină”.) 

 
Selectați între 1 și 3 dintre aceste situații care sunt dificile pentru elev și cele mai importante pentru 

învățare și frecventarea școlii pentru o analiză mai detaliată. Notați numele situației problematice și 

tipul de comportament problematic prezent (vezi secțiunea 3). Încercați să alegeți cea mai tipică, 

comună și problematică formă de comportament pentru situație sau activitate. Descrierile 

comportamentului problematic selectat aici formează baza pentru CZP. 

 
 

FAZA 6 (stabilirea obiectivelor) 

 
Evaluatorii (intervievatorul și profesorul sau profesorii) formulează împreună obiectivele de 

comportament ale elevului pentru raportul zilnic (CZP). Obiectivele sunt formulate într-un mod pozitiv și 

cât mai concret și concis posibil. 1–2 obiective vor fi selectate pentru CZP final al elevului. 

 

Profesorul sau profesorii monitorizează activitatea elevului la ore sau în alte situații convenite în 

conformitate cu obiectivele fișei de monitorizare timp de 3-5 zile. Cât de bine poate funcționa elevul în 

conformitate cu instrucțiunile școlii? Evaluarea comportamentului elevului pentru sprijinul CICO este 

finalizată atunci când au fost finalizate atât interviul de evaluare, cât și monitorizarea elevului în situații 

reale de învățare. 

 

După perioada de monitorizare, CZP final al elevului este scris împreună cu elevul. 

 



 

 

_ 

_ 

_ 
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  Carnet 
Nume:   

Data:     

Puncte:   

Procentaj:     

 
EVALUARE 

2 = Foarte bine!      

1 = Bine 

0 = Obiectiv neîndeplinit 

 

obiectivele au fost atinse: Da Nu 

 

 

 
Obiectiv 

Ora 1 

Disciplina 

Ora 2 

Disciplina 

Ora 3 

Disciplina 

Prânz Ora 4 

Disciplina 

Ora 5 

Disciplina 
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Informații suplimentare: 
 

 

 
  Carnet 
Nume:   

Data:     

Puncte:   

Procentaj:     

Semnătura părintelui/tutorelui 

 

 
Evaluare  

2 = Foarte bine!  

1 = Bine 

0 = Obiectiv neîndeplinit 

 

obiectivele au fost atinse: Da Nu 
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Ora 2 
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Informații suplimentare: 
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Check In Check Out (CICO) ANEXA 6: MONITORIZAREA SĂPTĂMÂNALĂ 

 

Monitorizarea săptămânală a elevului 
 

 Despre progresul realizat de                     în ceea ce privește sprijinul CICO  

(numele elevului) 

 
 

Data 
     

% 
     

Check In 

Cine? 

     

Check Out 

Cine? 

     

 
100%      

 

80%      

 

60%      

 

40%      

 

20%      

 

  

data data data data data 

 
Evaluați săptămâna trecută. Terminați în ziua de vineri. 

 

 

Implementarea sprijinului Check in – Check out 
pentru elev 

a fost 

implementat 
întotdeauna 

a fost implementat des 

(înregistrați zilele efective) 

Neimple

mentat 

Întâlnirea de dimineață de „Check in” este 

implementată. 

   

 

Se utilizează carnetul zilnic de puncte al elevului. 

   

Elevul returnează carnetul din ziua 

precedentă semnat. 

   

 

Întâlnirea de după-amiază de „Check out” este 
implementată. 

   

Informațiile sunt colectate pe baza luării unor 
decizii specifice elevului. (Rezultatele elevului au 
fost înregistrate pe formularul săptămânal de 
monitorizare, înainte de a trimite carnetul 
acasă.) 

   



 

 

Check In Check Out (CICO) APPENDIX: HOME EXPERIENCES OF CICO SUPPORT 

 

 

Experiențele familiei cu sprijinul CICO 

Dragi părinți/tutori, 

 
Copilul dvs. a primit sprijin Check-in – Check-out timp de câteva săptămâni. Acum, în calitate de 

părinte/tutore, vă cerem părerea cu privire la această formă de sprijin. Răspunsurile dumneavoastră 

vor fi procesate în mod confidențial. Sperăm că veți răspunde la afirmațiile de mai jos și veți 

retransmite școlii chestionarul prin intermediul elevului cât mai curând posibil. 

 
Cu stimă, 

 
 

 

 

 
Cât de bine se potrivesc afirmațiile de mai jos cu experiența dvs.? 

Bifați opțiunea corespunzătoare. 

 
Dezacord total =1, Acord total = 6 

1 2 3 4 5 6 

 

Comportamentul problematic a scăzut la școală 

în timpul sprijinului „Check in – Check out”.      



Comportamentul adecvat a crescut 

în timpul sprijinului „Check in – Check out”.      



Sprijinul „Check in – Check out” este ușor de implementat.       


Sprijinul „Check in – Check out” nu implică un  

efort nerezonabil.      


Recomand sprijinul „Check in – Check out” 

celorlalți.      


Vă mulțumim! 



 

 

 
 

 MATERIALE DE EVALUARE, PREDARE ŞI REABILITARE 
 
 
 
 
 
 

Check In Check Out (CICO) 

– un model operațional pentru sprijin 
comportamental individual 

 
 
 
 

Problemele de comportament creează dificultăți atât pentru profesori, cât și 
comunitatea școlară și reprezintă un risc pentru dezvoltarea elevului. 
Reducerea comportamentului perturbator contribuie la învățarea și dezvoltarea 
pozitivă a elevilor și îmbunătățește confortul general la școală. 
 
Acest manual prezintă modelul operațional Check In Check Out (CICO), care 
oferă elevilor sprijin comportamental individual ca parte a activității școlare 
obișnuite. Versiunea finlandeză a sprijinului CICO a fost dezvoltată și studiată în 
cooperare cu Universitatea din Jyväskylä, Universitatea din Finlanda de Est și 
Institutul Niilo Mäki. 

 
Manualul este destinat personalului școlar și personalului de protecție a elevilor 
care lucrează cu elevii: profesori, profesori pentru nevoi speciale și asistenți 
didactici paraprofesionali, psihologi și asistenți sociali din școală. Manualul oferă 
o descriere practică a modului în care sprijinul CICO este implementat la nivelul 
întregii școli, precum și mijloacele necesare de evaluare și implementare pentru 
a începe modelul de sprijin pentru elev. 

 
Manualul include 

• informații privind principiile generale ale sprijinului comportamental, 

• îndrumări privind construirea sprijinului comportamental în școală; 
și 

• formularele de evaluare, documentare și monitorizare necesare 
pentru implementarea planificată a sprijinului CICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 


