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1.0 Context 

1.1 Introducere 

 

• „Elevii care consideră că sprijinul universal este inadecvat au nevoie de sprijin suplimentar. În școlile SWPBS, 

intervențiile la nivel secundar sunt de obicei intervenții standardizate bazate pe cercetare sau programe 

bazate pe grup pentru exersarea anumitor abilități specifice. „Principiile de bază ale sprijinului CICO includ 

așteptări comportamentale clar definite, corecții pentru îndeplinirea acestor așteptări, feedback pozitiv 

regulat pentru realizarea unui comportament adecvat, utilizarea procesului decizional bazat pe date și un 

sistem zilnic de comunicare casă-școală.” (Karhu et al., 2020, p. 2) 

• Corpusul existent de cercetări privind CICO sugerează că aceasta este o metodă eficientă pentru schimbarea 

pozitivă a comportamentului pentru elevii cu comportament problematic la școală. Cu toate acestea, 

aproximativ o cincime din studenții care participă la CICO nu beneficiază de sprijin CICO standard. 

• Sprijinul CICO poate fi modificat în multe moduri pentru a-și îmbunătăți eficacitatea și pentru a răspunde 

comportamentului elevilor care nu răspund.  

 identificarea funcției comportamentului problematic și utilizarea acestor informații pentru modificări 

individuale, 

 modificarea obiectivelor comportamentale (adică a așteptărilor) 

 sau organizarea pentru elevi a unor sesiuni suplimentare de predare a abilităților care vizează 

îmbunătățirea setului de abilități sociale și cunoștințe despre modul de interpretare a situațiilor 

sociale alegând un comportament situațional adecvat. Programul CICO Plus dezvoltat și testat în 

mediul școlar finlandez și în proiectul Erasmus + SWPBS vizează în mod specific îmbunătățirea setului 

de abilități sociale și a abilităților de comportament situațional. 

 

 

1.2 Pregătirea școlii  

 

Abilități de autoreglare necesare într-un mediu școlar:  

 capacitatea de a focaliza și menține atenția, 

 capacitatea de a controla emoțiile și omologii săi fiziologici (fără intensitate ridicată excesivă), 

 capacitatea de a împărtăși idei, informații și experiențe, de a reflecta propria gândire 

 capacitatea de a se angaja în interacțiuni mai ales pozitive cu alți copii și cu personalul școlii. 
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 Abilitățile menționate anterior permit copiilor să anticipeze și să urmeze așteptările comportamentale.  

Cu toate acestea, „Elevii diferă în ceea ce privește capacitățile lor de autoreglare și, în conformitate cu viziunea 

orientată cognitiv, problemele comportamentale pot fi asociate cu probleme neurocognitive și de autoreglare, 

cum ar fi impulsivitatea (Barkley 1997) și deficite în controlul emoțional (Blair și Diamond 2008). Elevii cu 

capacități de reglementare slabe pot prezenta deficite și probleme de procesare a informațiilor în adaptarea 

comportamentului lor pentru a îndeplini așteptările situaționale (Lochman și colab. 2012; Lemerise și Arsenio 

2000). ” (Karhu și colab., 2020, p. 2) Abilitățile de autoreglare influențează semnificativ învățarea și realizările 

academice. (Blair & Raver, 2015).  

 

2.0 CICO Plus, fundal teoretic 

 

2.1 Domenii de sprijin 

Deficite și trăsături care adesea coincid cu probleme de atenție și comportament și cresc probabilitatea unui 

comportament de neconformitate: 

 impulsivitate, 

 deficite de atenție susținute 

 procesarea slabă a informațiilor sociale și 

 abilități reduse de rezolvare a problemelor (Lemerise & Arsenio, 2000; Barkley, 2012). 

 

 Impulsivitatea și deficitele de atenție au ca rezultat utilizarea unor răspunsuri supra-învățate și 

reactivitate emoțională.  Abilitățile reduse limitează capacitatea de a analiza situațiile sociale și relațiile 

cauză-efect și de a se comporta flexibil în situațiile sociale.  

 

3.0 Intervenția 

 

3.1 Formarea în domeniul abilităților sociale  

Dovezi recente sugerează că încorporarea metodelor comportamentale cu elemente cognitive și de formare a 

abilităților este benefică pentru copiii cu probleme de autoreglare (DuPaul, Eckert, and B. Vilardo 2012; Evans, 

Owens, și Buford 2014; Paananen et al. 2018).  

 



 
 

 

www.pbiseurope.org 

Diferite aspecte ale abilităților sociale pot fi predate și exersate:  

 inhibarea răspunsurilor supra-învățate, 

 interpretarea situațiilor și a indicilor sociali, 

 scopurile și intențiile situaționale; „Ceea ce dorim de obicei să se întâmple ...”, 

 generarea de soluții și anticiparea rezultatelor și 

 adoptarea răspunsurilor. 

Este posibil să susțineți încrederea copilului în propriile sale capacități de a acționa în diferite situații prin experiențe 

de stăpânire, modelare și feedback pozitiv.(Lemerise & Arsenio, 2000; Crick & Dodge 1994) 

 

 

4.0 Implementarea intervenției 

 

4.1 Structură 

• Programul CICO Plus reține caracteristicile de bază ale CICO standardizat, (a) dimineața elevii fac check-in cu 

un antrenor CICO desemnat (membru al personalului școlii) și primesc fișa de înregistrare zilnică (daily report 

card-DRC); (b) elevii obțin feedback de la profesori cu privire la comportamentul țintă pe tot parcursul zilei; 

(c) verifică cu același membru al personalului școlii înainte de a părăsi școala; (d) iau fișele acasă pentru ca 

părinții / tutorii legali să le examineze; și (e) readuc fișele înapoi la școală a doua zi. 

• Elevii au trei întâlniri săptămânale suplimentare (componenta suplimentară de formare CICO Plus) cu 

antrenorul CICO Plus (membru al personalului școlii) în timpul orelor de școală. 

• În timpul întâlnirilor suplimentare, elevii primesc feedback cu privire la progresul lor în ceea ce privește 

obiectivele lor CICO individualizate și exersează abilitățile sociale cu un antrenor CICO Plus.  

 

4. Analiza și stabilirea obiectivelor 

Elementele centrale ale analizei comportamentului funcțional (o versiune modificată a Listei de control a evaluării 

pentru profesori și personal; March și Horner 2002) pot fi utilizate pentru a efectua o evaluare completă a 

comportamentului. Evaluarea are trei elemente: 

 Interviu cu profesorul de la clasă care urmărește identificarea 

 factorilor de fond care influențează comportamentul, 

 comportamentelor problematice, 

 contextului sau activităților în care apare comportamentul 
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 abilităților care trebuie îmbunătățite 

 Observarea elevilor în activitățile lor zilnice cu scopul identificării 

 contextului sau a activităților în care apare un comportament problematic, 

 factorilor de declanșare care funcționează drept stimul care precipită un comportament 

inadecvat 

 consecințelor care mențin comportamentul problematic 

 interviului și a autoevaluării elevilor despre funcționarea socială la școală 

4.3 Autoevaluare  

Elevii sunt întrebați cum pot 

 Să se concentreze și să rămână atenți la 

 instrucțiuni, 

 conținutul disciplinelor în timpul orei sau 

 sarcini dificile 

 să își controleze emoțiile și omologii săi fiziologici (fără intensitate excesivă) 

 când se confruntă cu obstacole sau 

 dacă există probleme la ore sau în pauze 

 Împărtăși idei, informații și experiențe,  reflecta propria gândire 

 ascultă profesorul în timpul predării 

 se concentrează pe sarcini la clasă 

 participă la discuțiile de la clasă  

 Se pot angaja în interacțiuni mai ales pozitive cu alți copii și cu personalul școlii. 

 este acceptat în grup 

 este acceptat la jocurile din timpul pauzei. Își poate aștepta rândul. 

 

Informațiile din interviuri și observații sunt utilizate de echipa CICO a școlii sau de echipa de educație specială și de 

sprijin multiprofesională pentru a dezvolta obiectivele specifice și planurile individuale pentru sprijinul CICO Plus. 

 

Analiza și stabilirea obiectivelor, un tabel FBA pentru rezumat 

Factori de fond care 

influențează 

comportamentul 

  (creștere de 

Comportamentul 

problematic 

identificat 

 

Context sau activități în care 

apare comportamentul / 

„factorul declanșator” 

Consecințe care 

mențin 

comportamentul 

problematic 

Abilități 

necesare 
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probabilitate) 

Modificări posibile: 

 

Modificarea 

comportamentului 

așteptat: 

 

Schimbări ale mediului: 

 

Schimbări ale 

consecințelor: 

 

Ce abilități ar 

trebui 

îmbunătățite? 

 

 

4.4 Intervenție / program structurat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Exerciții  

Etapa 1                                                                                

Săptămâna 1: Semnalele Stop și Go                                                                     

Scop: Îmbunătățirea inhibării în situații sociale 

   Primul exercițiu este să ne gândim de ce este uneori important să ne oprim. În ce situații și medii este important să 

ne oprim (de exemplu, în trafic, la coadă, deplasarea pe holul școlii etc.) De ce uneori oprirea este utilă în sarcinile 

școlare sau în examene, chiar și în jocuri? (De exemplu: Când te oprești, ai timp să te gândești ce să faci). Imaginile și 

poveștile pot fi folosite ca ajutor.  

 

• autoinhibiție („oprire”)  
 

 
• extinderea perioadei 

de reflecție 
(„gândește înainte de 
a acționa”)  

 

• rezolvarea problemelor 
1 (practici strategice), 

• rezolvarea problemelor 
2 (propriile situații 
problematice)  

 Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 
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Etapa 2 

Săptămâna 2: Oprește-te și gândește-te (Stop and think) 

Obiectiv: Inhibare obligatorie (oprire_cu gândire și reflecție) 

Următorul pas al programului este ca, prin utilizarea unor exemple de situații sociale (povești și imagini), să se 

identifice momentele în care ar fi bine să vă opriți, să analizați și, dacă este necesar, să ieșiți din situație. Cu situațiile 

de exemplu, este, de asemenea, posibil să se exerseze identificarea relațiilor cauză-efect ale alegerilor.  

 

Etapa 3 

 

Săptămâna 3: Opriți-vă, gândiți-vă, justificați și puneți în aplicare (Anexa 5) 

Obiectiv: Raționament social 

Exercițiile din săptămâna 3 cu scopul de a învăța cum trebuie să se rezolve problemele sociale utilizând pași de 

rezolvare a problemelor. Scopul este de a oferi elevilor modelele privind modul de a acționa în situații problematice, 

de a utiliza raționamentul înainte de a acționa și de a studia consecințele soluțiilor de situație. În situațiile cu 

probleme sociale, procedura este similară cu cea din sarcinile problemei cognitive: în primul rând, cu privire la 

necesitățile de a defini situația și problema specifică, ia în considerare soluțiile posibile și face un plan suficient de 

cuprinzător și aplicabil. Scopul final este de a crește timpul de reflecție și de a dezvolta abilități de analiză a situației, 

pe măsură ce le oferim elevilor noi modalități de a rezolva situații problematice.  

 

Etapa 4 

Săptămâna 3-5: Opriți-vă, gândiți-vă și justificați situații problematice pentru elev (Anexa 6) 

Obiectiv: Raționament social; situații specifice copilului 

Pe măsură ce se finalizează practica etapei anterioare, se poate trece la luarea în considerare a propriilor situații 

problematice ale elevilor la școală. Situațiile trebuie selectate în funcție de nevoile elevului pe baza evaluării inițiale. 

În acest moment, suportul devine mai clar individualizat. Scopul final este de a sprijini capacitatea elevului de a 

interacționa pozitiv cu adulții și cu alți elevi și de a îmbunătăți implicarea în școală și învățare.  

 

 

4.6 Sesiuni  



 
 

 

www.pbiseurope.org 

• Sesiunile de pregătire a abilităților au ca scop îmbunătățirea comportamentelor situaționale ale elevului; de 

asemenea, sesiunile de formare trebuie privite ca un context în care putem include așteptări 

comportamentale clar definite 

 prin urmare, pentru a îmbunătăți comportamentul situațional în timpul sesiunilor de formare, 

fiecare sesiune de formare are o structură clară pe care elevii o pot urma și învăța. 

 

• Sesiunile de formare includ următoarele componente: (1) feedback bazat pe DRC; (2) stabilirea scopurilor 

explicite pentru o întâlnire (acord asupra abilității și comportamentului practicat); (3) raționamentul social și 

modelarea comportamentului condusă de adulți; (4) practică și feedback; și (5) o componentă „temă” care 

include suport planificat individual pentru efectul de transfer. 

 

4.7 Integritatea intervenției - listă de control 

Antrenorii CICO plus colectează date cu privire la conținutul sesiunii de formare care sunt 

îndeplinite pentru a verifica integritatea intervenției:  

Data 
Timpul utilizat 

(min.) 

 Conținut 

(exercițiu 

de abilități 

sociale): 

☐I-am spus elevului ce vom exersa în timpul sesiunii 

☐Am finalizat un exercițiu la care elevul a participat activ 

☐Elevul a reflectat și a discutat despre soluții 

☐Am folosit activități de modelare pentru a exersa 

comportamente sociale 

☐I-am dat elevului o misiune pe care o va îndeplini într-o 

situație reală în aceeași zi / ziua următoare.  

_ _ _ _ _ _  

☐Elevul a îndeplinit sarcina dată în timpul școlii.  
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6.0 Anexa Rezolvarea problemelor 

6.1 Pași de diagnosticare și rezolvare a problemelor 

 

„Vă amintiți situațiile despre care am vorbit mai devreme ... și despre care voi / adulții / profesorii / părinții credeți 

că nu merg atât de bine ... de exemplu ...” Acum, să ne gândim la acele situații și să încercăm să ne dăm seama ce se 

poate face, astfel încât acestea (situațiile problematice respective) să se deruleze în condiții bune ...” 

 

1. Când ar trebui să vă opriți? Ce puteți face pentru a vă opri?  

 

 

2. Să ne gândim, care este problema în această situație? 

 

 

3. Ce soluții putem avea? 

 Scrieți aici toate ideile pe care le-ați conturat.  

 

 

 

 

 

Steps of troubleshooting and problem-solving 

”Do you remember the situations that we have spoken earlier… you/adults/teachers/parents think 

that they do not go so well… for example…” “Now, let’s think those situations and try to figure out, 

what one can do, so that they (problematic situations) would go nicely…” 

1.  When you should stop? What you are able to do when you stop? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Let’s think, what is the problem in this situation?   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. What solutions we may have?  

Write (or I write) down here all the ideas you have figured: 

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C:  

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Steps of troubleshooting and problem-solving 

”Do you remember the situations that we have spoken earlier… you/adults/teachers/parents think 

that they do not go so well… for example…” “Now, let’s think those situations and try to figure out, 

what one can do, so that they (problematic situations) would go nicely…” 

1.  When you should stop? What you are able to do when you stop? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Let’s think, what is the problem in this situation?   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. What solutions we may have?  

Write (or I write) down here all the ideas you have figured: 

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C:  

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Steps of troubleshooting and problem-solving 

”Do you remember the situations that we have spoken earlier… you/adults/teachers/parents think 

that they do not go so well… for example…” “Now, let’s think those situations and try to figure out, 

what one can do, so that they (problematic situations) would go nicely…” 

1.  When you should stop? What you are able to do when you stop? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Let’s think, what is the problem in this situation?   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. What solutions we may have?  

Write (or I write) down here all the ideas you have figured: 

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C:  

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 
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Now, describe what would happen if you carried out those actions.  

What are the consequences?  

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C: 

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Of the solutions we made, choose the one you think is the best. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Now, describe what would happen if you carried out those actions.  

What are the consequences?  

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C: 

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Of the solutions we made, choose the one you think is the best. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Acum, descrieți ce s-ar întâmpla dacă ați efectua acele acțiuni. 

Care sunt consecințele? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre soluțiile pe care le-am formulat, alegeți-o cea pe care o considerați cea mai bună.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Acum vom încerca planul împreună și vom vedea cum funcționează (în jocul de rol). 

Dacă funcționează bine, mai târziu îl puteți folosi în alte situații din școală.  

 

 

5. Cum a mers? 

Avantaje sau puncte bune: 

 

 

Dezavantaje sau puncte mai puțin bune: 
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Appendix 

Steps of problem-solving 

4. Now, we will try your plan together and we will see how it works (in role-play). 

If it works well, later you can use it other situations in school.  

 

5. How did it go?  

Advantages or good points:   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Downsides or not so good points:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

What changes we should make into our plan? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Appendix 

Steps of problem-solving 

4. Now, we will try your plan together and we will see how it works (in role-play). 

If it works well, later you can use it other situations in school.  

 

5. How did it go?  

Advantages or good points:   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Downsides or not so good points:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

What changes we should make into our plan? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Ce schimbări ar trebui să aducem planului nostru? 

 

 

 

 

 

 


