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Cadrul PBS  
 
Sprijinul pentru un comportament pozitiv (PBS) reprezintă o abordare bazată pe dovezi, care are drept scop 

îmbunătățirea calității vieții și reducerea la minimum a comportamentelor problematice ale indivizilor (Carr et al. 

2002). Pentru a obține acest lucru, PBS se concentrează pe dezvoltarea comportamentelor pozitive ale indivizilor 

(comportamente care sunt asociate cu realizări academice, de sănătate, sociale, recreative, comunitare și familiale). 

Filosofia PBS utilizează elemente derivate din Analiza aplicată a comportamentului (ABA; disciplină științifică 

referitoare la aplicarea unor tehnici privind schimbarea comportamentului), incluziune (toți oamenii au acces la 

aceleași oportunități) și valori ale persoanei-centru (noi matrice de servicii care sunt atent adaptate pentru a aborda 

caracteristicile unice ale individului). PBS subscrie la principiul că schimbarea semnificativă este posibilă numai dacă 

sistemele sunt restructurate într-o manieră care să permită ca schimbarea să apară și să fie susținută. În loc de 

„remedierea comportamentelor problematice ale indivizilor”, PBS își propune să reproiecteze contextul (Carr et al. 

2002). PBS acordă un rol mai important implicării active a părților interesate într-un context. 

 

Aplicațiile specifice PBS includ educația preșcolară, primară și gimnazială, justiția juvenilă și sănătatea mintală (de 

exemplu, Mitchell, Hatton, Lewis, 2018; Chitiyo, May & Chitiyo, 2012; Horner et al., 2010). Intervenția și sprijniul 

comportamental pozitiv la nivelul școlii (SWPBIS) sau Sprijinul pentru un comportament pozitiv la nivelul școlii (SWPBS) 

sunt implementate în mediile școlare utilizând trei straturi (adică niveluri) de sisteme de sprijin (Sugai & Horner, 2008). 

Nivelul I sau prevenția primară vizează stabilirea unor așteptări universale de comportament în rândul tuturor 

indivizilor, într-un context specific. Nivelul I își propune să prevină apariția unor comportamente problematice. Se 

estimează că aproximativ 80%- 90% dintre persoane vor răspunde cu succes la nivelul I (Bradshaw et al., 2008). Nivelul 

II este conceput pentru persoanele care nu răspund la practicile de nivel I, iar accentul său este pe reducerea numărului 

de elevi cu comportamente problematice crescute. Nivelul II implică intervenții specifice pentru acest grup de indivizi. 

Când sunt implementate cu fidelitate, este de așteptat ca 10% până la 15% dintre acești elevi să răspundă pozitiv la 

intervențiile de nivel II. În cele din urmă, pentru persoanele care nu răspund la nivelul II, se oferă un nivel suplimentar 

de sprijin mai intens (nivelul III). Acest nivel include evaluare individualizată și un plan individualizat de sprijin 

comportamental. Obiectivul nivelului III este de a reduce la minimum impactul gravității comportamentelor cronice 

care afectează viața elevilor. Se preconizează că 5% dintre elevi vor avea nevoie de intervenții intensive individualizate. 

 

SWPBS reprezintă un cadru de schimbare a sistemelor care include patru elemente principale: 

1. Rezultate: acestea sunt obiectivele preconizate care trebuie atinse după implementarea fiecărui nivel de sprijin într-

o școală. 
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2. Sisteme: acestea includ sprijinul extern și intern oferit pentru a consolida comportamentele adulților în 

implementarea practicilor SPWBS. Mai exact, pentru implementarea nivelului 1, un antrenor extern în materie de 

asistență comportamentală oferă consultare și instruire la fața locului unei echipe de bază SWPBS (echipa de 

coordonare). Instruirea include definirea viziunii școlare și a valorilor sociale și a comportamentelor pozitive așteptate, 

proiectarea unei abordări de calificare socială instructivă pentru a preda comportamentele respective, instituirea unui 

sistem de recunoaștere pentru a consolida comportamentele pozitive ale elevilor, proiectarea unei ierarhii a 

consecințelor pentru gestionarea comportamentelor cu probleme și colectarea datelor pentru a lua decizii informate 

cu privire la nevoile și problemele procedurale ale elevilor. Echipa de coordonare a școlii, cu asistența antrenorului 

extern, formează și implică restul personalului școlar în realizarea elementelor de mai sus. Administrația școlară este 

implicată activ, monitorizează procesul de implementare și asigură achizițiile personalului. 

3. Date: se referă la două seturi de date (a) date referitoare la elevi privind comportamentele problematice, prezența, 

performanța în materie de realizări academice și (b) fidelitatea implementării. 

4. Practici: Acest element se concentrează pe implementarea strategiilor bazate pe dovezi de sprijinire a 

comportamentului elevilor. Pentru nivelul I, practicile includ predarea, recunoașterea, corectarea și consolidarea 

comportamentelor sociale ale elevilor. Toți adulții dintr-o școală trebuie să urmeze o abordare instructivă comună 

pentru a promova viziunea și valorile școlii. 
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Introducere 
 

În ceea ce privește primul nivel de prevenție, există opt elemente de bază care constituie implementarea SWPBS. În 

capitolele următoare ale acestui manual, elementele sunt descrise în detaliu. Pentru o implementare cu fidelitate, 

fiecare dintre elementele descrise în capitolele următoare trebuie să fie implementat. Elementele 1-7 vizează acțiuni 

de sprijinire a elevilor, în timp ce ultimul este relevant pentru profesioniștii personalului școlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unul dintre cele mai importante puncte pentru o implementare de succes este consimțământul și interesul autentic 

al cadrelor didactice, precum și angajamentul lor față de participarea la proiect. Imediat ce directorul școlii  își exprimă 

interesul pentru implementarea proiectului SWPBS în școala sa, personalul didactic este informat de echipa SWPBS cu 

privire la filozofia, scopurile și toate acțiunile importante ale proiectului. Concret, în cadrul proiectului SWPBS, 

partenerii din Cipru, Grecia și România au prezentat proiectul SWPBS tuturor școlilor care și-au exprimat interesul de 

a participa la proiect. În cadrul prezentării, a fost descris cadrul teoretic al implementării, împreună cu cele 8 elemente 

de bază și modul în care acestea vor fi implementate într-o unitate școlară. Exemplele altor școli care au implementat 

deja PBIS au fost demonstrate și explicate în detaliu. Următorul pas a fost votul anonim al personalului didactic pentru 

a identifica procentajul personalului care și-ar da consimțământul pentru un angajament și o participare activă. Pentru 

ca o școală să înceapă implementarea, consimțământul de participare trebuie să se apropie de 80%. 

 

  

Diagrama 3: 8 componente esențiale ale prevenției primare  
Sursă: Sugai & Horner, 2008; MOSWPBS, 2018 
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Capitolul 1: Filosofia și scopul comun 
 

Pentru început, echipa de coordonare din școală (o echipă alcătuită de obicei din 4 - 5 persoane din fiecare școală, 

care va fi descrisă în capitolul următor) trebuie să faciliteze procesul de identificare și examinare a convingerilor 

personalului școlar. Convingerile sunt atitudinile și presupunerile fundamentale care determină ideile și acțiunile unei 

persoane. Convingerile pot unifica indivizii în grupuri și le pot afecta deciziile. Convingerile vechi ar putea forma 

atitudini care duc la modele de comportament instinctiv și ar putea fi nevoie de eforturi serioase pentru ca acestea să 

fie modificate. Prin urmare, școlile sunt invitate să își dezvolte noile declarații cu privire la viziunea, filosofia și valorile 

proprii, pe baza noilor priorități pe care le au în materie de disciplină. Aceste declarații vor pune bazele 

comportamentelor sociale dorite în școală și vor ghida părțile interesate în „codul de conduită”. Pe scurt, acestea 

constituie limbajul comun al unei școli în ceea ce privește disciplina și comportamentul. Aceasta înseamnă că toate 

părțile interesate sunt de acord și sunt implicate activ în promovarea și menținerea acestor elemente. 

 

Pe parcursul acestui proces, este important să avem permanent în vedere scopul dublu al școlilor. Acesta ar fi 

dezvoltarea socio-emoțională a elevilor, împreună cu realizarea lor academică. Abilitățile sociale vor fi dezvoltate în 

același mod ca abilitățile academice/de învățare. Școlile trebuie să adopte și să urmeze o abordare sistematică pentru 

a-și comunica obiectivele prin intermediul acestor declarații. Pe scurt, declarațiile constituie un rezumat al obiectivelor 

și convingerilor comune ale școlilor. Pentru aceste obiective, toate părțile interesate trebuie să contribuie la realizarea 

lor.  

 

Viziunea școlii definește aspirația și prioritățile stabilite. Viziunea trebuie să fie concisă, sintetizată într-o propoziție 

sau două și explicată simplu și clar, pentru a putea fi înțeleasă cu ușurință de toată lumea. De asemenea, constituie o 

declarație orientată către rezultate care exprimă ceea ce trebuie realizat de către echipă (toți cei din școală). Lucrând 

împreună, toată lumea se simte conectată, străduindu-se să urmărească un scop comun mai mare. Câteva exemple 

de viziuni ale școlii sunt prezentate mai jos. 

Exemple de declarații ale viziunii:

 

VIZIUNEA NOASTRĂ 
Învățăm, creăm și visăm într-un mediu școlar plăcut și sigur. 

Viziunea noastră este să lucrăm și să învățăm, la nivel colectiv, într-un mediu frumos, vesel și 
sigur. 

RESPECT - COLABORARE - SIGURANȚĂ 
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Dezvoltarea unei noi filosofii comune cu privire la strategia școlii privind disciplina este următorul pas fundamental. 

Aceasta oferă toate orientările disciplinare și oferă consecvență tuturor acțiunilor conexe. Filosofia se bazează pe 

prevenirea problemelor de comportament și predarea normelor sociale, adoptând în mod constant o abordare 

pedagogică pozitivă. Convingerile, valorile și percepțiile despre disciplină sunt sintetizate și comunicate în declarația 

de filosofie. Câteva exemple de declarații de filosofie sunt ilustrate mai jos. 

Exemplu de declarație de filosofie: 

„Ca parte a filosofiei noastre de sprijinire a comportamentului pozitiv, vom preda colectiv abilitățile sociale, 

vom recompensa comportamentul pozitiv și vom corecta discret comportamentul neadecvat al elevilor noștri.” 

  

VIZIUNEA NOASTRĂ 
Creăm o școală fericită, unde profităm cu toții de procesul de învățare și devenim mai buni. 

Viziunea noastră este să capacităm elevii să dobândească, să demonstreze, să articuleze și să 
valorifice cunoștințe și abilități care să îi sprijine de-a lungul vieții, să participe și să contribuie la 
lumea globală care practică valorile de bază ale școlii: respect, toleranță, incluziune și excelență. 
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Capitolul 2: Leadership 
 

Echipa de coordonare din școală deține un rol esențial în implementarea cu succes a abordării PBIS, sub forma 

angajamentului tuturor membrilor personalului școlar în această acțiune. Această echipă de coordonare este 

responsabilă de dezvoltarea și întreținerea unui mediu școlar pozitiv, precum și de gestionarea planului de acțiune al 

proiectului SWPBS. De asemenea, echipa deține un rol esențial în implicarea și motivarea altor angajați în spiritul noii 

direcții a școlii, îndrumându-i să-și revizuiască convingerile asupra măsurilor tradiționale de disciplină, să studieze 

bunele practici și să adopte metode de predare mai eficiente. Obiectivul este de a genera consolidarea capacității în 

rândul personalului, astfel încât acesta să poată crește treptat gradul de proprietate asupra noii filosofii și să devină o 

forță unită. Acest lucru ar putea fi obținut prin formare și sprijin frecvent și profesional. 

 

Echipa de coordonare este formată din 4-5 membri ai personalului didactic și de conducere, incluzând și directorul 

școlii. Pe lângă directorul școlii, un membru al echipei lucrează ca educator pentru nevoi speciale, un alt membru 

lucrează în învățământul primar inferior (clasele 1-3) și cel de al 3-lea în învățământul primar superior (clasele 4-6). 

Este recomandată și încurajată implicarea activă a directorului școlii. Această echipă este instruită frecvent de 

antrenorul extern al școlii înainte și în timpul implementării proiectului SWPBS (mai multe informații în capitolul 8). 

Echipa are întâlniri obișnuite față în față cu antrenorul desemnat al școlii, pentru a sprijini și ghida școala în etapele în 

desfășurare și viitoare ale proiectului. Timpul de întâlnire al echipei de conducere este valoros și, prin urmare, ar trebui 

adoptate metode mai eficiente pentru a maximiza timpul și rezultatele. Implicarea inspectorului școlar este, de 

asemenea, sugerată ca element principal, mai ales în timpul ședințelor echipei de coordonare și a sesiunilor de formare 

a personalului școlii. Directorul școlii este cel care dă acordul școlii prin semnarea scrisorii de consimțământ din partea 

școlii (Anexa 1). 

 

Fiecare membru al echipei de coordonare deține un rol specific și sarcini de îndeplinit: 

• Coordonator: Acest membru este responsabil pentru coordonarea activităților și a etapelor planului de acțiune. 

Comunicarea sistematică cu toți membrii echipei, în special cu educatorul și antrenorul extern, este esențială. 

El/ea pregătește agenda pentru problemele care vor fi discutate în timpul reuniunilor. În timpul sesiunilor cu 

personalul, coordonatorul este responsabil să informeze cu privire la acțiunile și deciziile echipei de conducere. 

De asemenea, el/ea coordonează și restabilește concentrarea personalului asupra obiectivelor. 

• Formator: Această persoană păstrează o relație strânsă cu antrenorul extern. El/ea se angajează să efectueze 

formări ale personalului în școală, să modeleze strategiile pentru diverse clase și să coordoneze planul de învățare 

și formare profesională a personalului. 
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• Asistent: Această persoană consemnează procesele-verbale în timpul întâlnirilor și le înregistrează în formă 

digitală. El/ea partajează procese-verbale de la reuniunea anterioară la fiecare reuniune viitoare. 

• Responsabil timp: asigură epuizarea oportună a temei în timpul ședințelor, precum și implementarea la timp a 

activităților proiectului. 

• Persoane de contact: pentru părinți, asociația studenților și personalul școlii. 
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Capitolul 3: Clarificări privind comportamentul așteptat 
 

PBS reprezintă o abordare proactivă și instrucțională în materie de disciplină și, atunci când predăm în fața elevilor, 

trebuie să fim meticuloși. De îndată ce declarațiile de filosofie sunt (reciproc) agreate și comunicate restului 

personalului, pasul imediat următor este crearea de conținut. Tot așa cum abilitățile academice sunt structurate printr-

un curriculum, școlile ar trebui să creeze un curriculum comportamental pentru abilități comportamentale. Disciplina 

elevilor începe prin stabilirea unor așteptări clare de comportament, în timp ce un program comun va încuraja elevii 

să dezvolte niveluri similare de toleranță. Toți elevii sunt instruiți folosind un limbaj comun și vizând aceleași obiective 

finale. 

 

După cum am menționat în capitolul 1, cele trei valori acționează ca ghid pentru noul curriculum privind 

comportamentele sociale. Aceste valori sunt descrise suplimentar prin stabilirea unor reguli/comportamente specifice 

corespunzătoare pentru fiecare dintre valori (de exemplu, pentru valoarea Respect: capacitatea de a fi un ascultător 

activ). Ca prim pas, comportamentele sociale ar trebui să se concentreze în contextul clasei. În acest moment, este util 

să aveți în vedere orientările OMPUA, în care fiecare regulă/comportament trebuie să fie observabilă, măsurabilă, 

formulată în mod pozitiv, înțeleasă de oricine și aplicabilă în fiecare zi. 

 

Exemple 

Pentru valoarea Respect, școala stabilește următoarele comportamente drept comportamente sociale: „Folosirea 

unor cuvinte politicoase în adresare” și „Capacitatea de a fi un ascultător activ”. 

Valoare: Respect 

Zonă: Sala de clasă 

Regulă/comportament nr.1: Folosirea unor cuvinte politicoase  

Regulă/comportament nr.2: Capacitatea de a fi un ascultător activ 

Pentru valoarea Responsabilitate, școala stabilește următoarele comportamente drept comportamente sociale: 

„Pregătirea pentru lecție”. 

Valoare: Responsabilitate 

Zonă: Sala de clasă 

Regulă/comportament nr.1: Pregătirea pentru lecție 
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Capitolul 4: Predarea comportamentelor așteptate 
 

Proiectul SWPBS utilizează o abordare instrucțională datorită faptului că există dovezi că predarea funcționează. În 

mod tradițional, învățarea timpurie se realizează prin încercare și eroare. Cu toate acestea, cel mai eficient și eficace 

mod de a învăța este instruirea directă. Toți membrii unei comunități (cum ar fi școala) ar trebui să știe care sunt 

comportamentele așteptate într-un context dat. În plus, există o interrelație între competențele academice și sociale 

(Algozzine et al. 2011; Horner & Sugai, 2005; Scheuermann & Hall, 2012). Mai mult, personalul școlii poate profita de 

momente neașteptate și spontane pentru a consolida abilitățile sau chiar a reeduca abilitățile pe care elevii le-au 

deprins deja. 

 

Predarea abilităților sociale este cel mai eficient și promițător mod de a cultiva și menține o cultură mai pozitivă în 

școală. Predarea încurajează utilizarea unui limbaj comun în direcția disciplinei școlare și garantează că elevii au șanse 

egale de a experimenta acest lucru la școală. Împreună cu filozofia și scopul comun (așa cum este explicat în capitolul 

1), se creează un sentiment de spirit de echipă și apartenență, modelând noua cultură pozitivă a școlii. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diagramă: Stabilirea unei culturi sociale 
Sursa: Missouri SWPBIS Tier 1 Team Workbook 
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Exemplu de regulă/comportament: 

Zonă: Sala de clasă 

Valoare: Respect 

Regulă/comportament: Cum să fiu un ascultător activ 

Proceduri:  1. Privesc persoana care vorbește 

  2. Păstrez liniștea 

  3. Nu îi deranjez pe cei din jurul meu 

  4. Mă gândesc la ce spune cealaltă persoană 

  5. Îmi aștept rândul să vorbesc 

Exemplu de rutină 

Rutină: Semnal de atenție 

Semnal/Stimul: Bateți de două ori din palme și ridicați mâna în sus 

Etape:   1. Mă opresc din tot ce fac 

  2. Nu îi deranjez pe cei din jurul meu 

  3. Păstrez liniștea 

  4. Sunt atent(ă) la profesor 

Exemplul de mai sus reprezintă conținutul principal al unui plan de lecție. Planurile de lecție sunt elaborate pentru 

fiecare regulă/comportament social și rutină și sunt predate la toate clasele din școală cu contribuția întregului 

personal didactic. Un plan de lecție durează aproximativ o perioadă de predare și are o formă structurată. Mai exact, 

profesorul realizează următoarele acțiuni: 

1. Descrie în mod clar abilitățile sociale pentru elevi (denumiți regula/comportamentul). 

2. Clarifică scopul și necesitatea abilității sociale (discutați cu elevii despre raționamentul și utilitatea socială a 

comportamentului așteptat). 

3. Prezintă comportamentul adecvat (arată etapele procedurilor regulii/comportamentului printr-o prezentare 

PowerPoint folosind imagini și postere). 

4. Efectuează pașii regulii, explicându-i cu voce tare în timp ce elevii sunt atenți la demonstrație. 

5. Prezintă scenarii de exemple și non-exemple (arată videoclipuri). 

6. Solicită elevilor să identifice și să corecteze non-exemplele. 

7. Încurajează elevii să exerseze pașii regulii (doar profesorul trebuie să aplice un comportament non-exemplu!). 

8. Rezumă pașii regulii/comportamentului. 

9. Oferă oportunități de-a lungul zilei de a reține abilitatea prin memento, supraveghere activă și feedback pozitiv 

(întreținere și generalizare). 
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Capitolul 5: Încurajarea comportamentelor așteptate 
 

În primele etape ale învățării, majoritatea comportamentelor au nevoie de demonstrarea unei motivații extrinseci 

(Ryan & Deci, 2000), predarea, de una singură, nefiind suficientă pentru reușita învățării. Prin urmare, instruirea directă 

ar trebui urmată de consolidare pentru a oferi mai multe oportunități de exersare a unui comportament. Școlile trebuie 

să încurajeze orice comportament dorit sau, respectiv, să descurajeze orice comportament neadecvat. Încurajarea 

comportamentului așteptat este crucială pentru îmbunătățirea climatului școlar și trebuie să i se acorde o atenție 

deosebită. 

 

Diverse studii evidențiază faptul că atenția personalului școlar ar trebui să fie concentrată mai ales pe oferirea unui 

feedback pozitiv. Cercetătorii recomandă un raport de 4:1; care se explică prin patru răspunsuri pozitive la un 

comportament dorit versus un feedback corectiv la un comportament neadecvat (Reavis et al., 1993). Avantajele 

utilizării frecvente a feedback-ului pozitiv sunt numeroase. Lauda specifică comportamentului poate constitui cel mai 

solid instrument pe care profesorii îl au la dispoziție pentru a modifica comportamentul social (Maag, 2001). „Feedback 

pozitiv specific” sau „Laudă specifică comportamentului” se referă la afirmațiile pozitive ale profesorilor pentru a lăuda 

comportamentul unui elev. Feedback-ul corectiv este oferit ca răspuns la un comportament neadecvat al unui elev 

sau al unei clase și poate fi, de asemenea, general sau specific 

Exemplu: 

General: „Petre, nu mai vorbi!” 

Specific: „Petre, nu mai vorbi. În acest fel, vei arăta respect.” 
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Capitolul 6: Descurajarea comportamentelor neadecvate 
 

Chiar dacă toate practicile sunt puse în acțiune în mod eficient, școlile vor trebui, totuși, să fie pregătite să gestioneze 

unele erori de comportament social. Conform studiilor (Gresham, Sugai & Horner, 2001), există două motive principale 

pentru care elevii nu reușesc să adopte comportamentele așteptate: 

 

Proiectul SWPBS pune un accent deosebit pe prevenirea și tratamentul preventiv al problemelor de comportament. 

Aceasta implică faptul că personalul didactic trebuie să ia măsuri specifice pentru a preda valorile comune ale școlii și 

comportamentele așteptate și să implementeze strategii pentru a încuraja și menține astfel de comportamente (după 

cum se explică la capitolele anterioare). În același timp, este necesară o abordare comună pentru gestionarea și 

„înfruntarea” comportamentelor problematice. Fiecare școală trebuie să elaboreze o definiție comună a 

comportamentelor problematice și să conceapă un mod comun de a le trata. 

 

Comportamentele problematice sunt definite drept comportamente care perturbă învățarea elevilor și afectează 

negativ unitatea și climatul clasei sau al școlii. Ele se referă la comportamente care au o anumită frecvență, intensitate 

și tipologie și pot afecta sau nu siguranța elevului și/sau a altor persoane din mediul școlar. În general, 

comportamentele problematice sunt clasificate în minore și majore în funcție de mecanismele lor de gestionare. 

 

Comportamentele neadecvate minore (exemple în Anexa 11) sunt gestionate de către profesor și necesită atenție 

imediată și feedback corectiv în momentul în care apar. Profesorul profită de apariția comportamentelor neadecvate 

și le tratează ca pe o oportunitate de a reeduca și explica comportamentele așteptate. Această abordare este folosită 

de profesor în același mod pentru a corecta greșelile academice. Prin urmare, profesorul amintește 

regula/comportamentul, arată procedurile specifice (pașii), solicită elevului să le efectueze și laudă elevul atunci când 

face acest lucru. 

 

Comportamentele neadecvate majore (exemple în Anexa 12) sunt definite drept comportamente care perturbă sever 

mediul de învățare și amenință pacea și securitatea indivizilor sau a clasei. Acestea necesită atenție imediată și trebuie 

să fie gestionate de conducerea școlii. Această categorie include și comportamente cronice. Un comportament cronic 

este un comportament minor neadecvat care se repetă des. 
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Comportamente neadecvate: tabel cu definiții 

Categorie Definiție Exemplu Strategie Gestionat de 

Nivelul 1 

(neimportant) 

Comportamente de scurtă durată care nu perturbă 

predarea și învățarea. De obicei, acestea sunt corectate 

automat. 

o „Visează cu ochii 

deschiși” 

o Divaghează 

Indirecte: 

Proximitate, 

Semnal/non-verbal, 

Ignoră-Asistă-Laudă 

Profesor 

Nivelul 2 

(minore) 

Comportamente de frecvență joasă care încalcă regulile 

clasei, dar nu deranjează sever predarea și învățarea. 

 

Dacă nu sunt abordate și gestionate imediat, vor fi crescute 

și generalizate, dăunând predării și învățării. 

 Profesorul notează comportamentele minore pe care le 

consideră necesare pentru a păstra controlul clasei, în 

jurnalul de abateri minore. 

o Se joacă cu obiecte 

o Scrie bilețele 

o Vorbește tare 

o Strigă răspunsurile cu 

voce tare fără a ridica 

mâna 

Indirecte (vezi mai sus) 

Directe: 

a) Comunicare 

B) Consolidare 

Profesor/Jurnal 

de abateri 

minore 
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Nivelul 3 

(cronice) 

Comportamente care întrerup predarea sau tulbură 

învățarea (a unuia sau mai multor elevi) din cauza 

frecvenței mari și a numărului de elevi implicați 

(majoritate). 

Cu alte cuvinte, se referă la repetate comportamente 

neadecvate minore (de 3-4 ori pe zi) care sunt considerate 

cronice, iar profesorii merg la practicile de nivelul 3. 

 Dacă elevul nu răspunde la practicile de nivel 3, atunci 

incidentul este înregistrat drept comportament 

neadecvat major/sever și este tratat folosind prevenția 

secundară. 

o Contrazice profesorul 

o Nu își face tema 

 

Directe: 

a) Comunicare 

b) Consolidare 

c) Furnizare de opțiuni 

d) Conferința elevilor 

Profesor/Jurnal 

de abateri 

majore/Trimitere 

la conducerea 

școlii  

Echipa de 

prevenție 

secundară 

Nivelul 4 

(grave) 

1. Comportamente care sunt considerate amenințări 

pentru siguranța și ordinea mediului școlar. Elevul 

nu poate participa la lecție și este receptiv la 

predare. 

2. Comportamentele cronice repetate de peste 7 ori 

în decursul unei săptămâni sunt considerate 

majore. 

 Profesorul notează comportamentul în jurnalul de 
abateri majore și îl transmite conducerii școlii. 

o Comportamente ilegale 

o Violență fizică 

o Insulte, lipsă de respect 

 Jurnal de 

comportamente 

neadecvate majore 

a) Formular de reflecție 

b) Mustrare scrisă 

c) Informarea părinților 

prin telefon 

d) Întâlnirea cu părinții 

Profesor/Jurnal 

de 

comportamente 

neadecvate 

majore/Transmis 

conducerii școlii 

 



 

 

www.pbiseurope.org 

e) Serviciu în folosul 

comunității 

f) Informarea 

psihologului 

g) Informarea DIT * 

Echipa de 

prevenție 

secundară 

 

*DIT: Echipa de intervenție directă (Direct Intervention Team) este o echipă de experți deținută de minister pentru a sprijini școlile în gestionarea fenomenelor de delincvență 

extremă.
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Strategiile indirecte sunt acțiuni pe care profesorul le întreprinde pentru a reduce comportamentele minore înainte 

de a le crește frecvența și intensitatea. Acestea sunt numite indirecte deoarece profesorul nu are interacțiuni verbale 

directe cu elevul și sunt: 

Proximitate: Stați sau mergeți într-un anume loc al clasei pentru a promova comportamentul așteptat. Susțineți elevul 

cu dificultăți în atenție și/sau impulsivitate. 

Semnal/Semn nonverbal: Tehnici non-verbale (de exemplu, contact vizual, supervizor, mișcarea mâinilor, semnal de 

atenție etc.) care indică faptul că profesorul este conștient de comportamentul problematic și este pregătit pentru 

intervenție. 

Ignoră/Asistă/Laudă: Ignorați comportamentul problematic. Lăudați alți elevi pentru realizarea unui comportament 

corect. Când elevul adoptă comportamentul dorit, lăudați-l imediat. 

 

Strategiile directe încearcă să corecteze problemele de comportament, prin interacțiune directă și verbală cu elevul și 

explicații privind acțiunile care sunt așteptate de la el. În timpul interacțiunii verbale cu elevul, profesorul folosește 

vocabularul PBS (valori și comportamente așteptate din matricea școlii). Strategiile de mai jos sunt urmate treptat, așa 

cum sunt prezentate: 

Comunicare a instrucțiunilor: Afirmație verbală rapidă și clară, care include valoarea și comportamentul așteptat. 

Aceasta este adresată direct elevului. Profesorul menține o voce neutră și laudă elevul de îndată ce acesta realizează 

comportamentul așteptat (e.g. „Maria, este timpul să demonstrezi că ești responsabilă și să îți începi sarcina”). 

Consolidare: Profesorul explică și demonstrează regula elevului. Prin jocul de rol, profesorul imită un elev și execută 

comportamentul așteptat, apoi cere elevului să se comporte corespunzător. După ce elevul adoptă comportamentul 

dorit, profesorul oferă imediat feedback pozitiv. 

Furnizarea de opțiuni: Profesorul oferă două opțiuni: 

 Opțiunea 1: elevul exemplifică comportamentul dorit  

 Opțiunea 2: comportamentul mai puțin dorit 

Obiectivul este ca elevul să urmeze regula la alegere. (de ex., Paul, poți începe sarcina acum dând dovadă de 

responsabilitate sau poți lucra în liniște în timpul pauzei. Ce preferi să faci?). 

Conferința elevilor: În timpul unei întâlniri personale cu elevul, este urmată o cale de discuție specifică: 

1. Discutăm problema comportamentală 

2. Predăm comportamentul așteptat 

3. Explicăm de ce este important acest comportament 

4. Oferim 1-2 exemple pentru ca elevul să aplice regula. 

Obiectivul este asigurarea unei oportunități de a exersa efectiv și eliminarea unui discurs tensionat și amenințător. 
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Capitolul 8: Formarea și dezvoltarea personalului școlar 
 

Cercetările indică faptul că antrenarea școlilor, adică furnizarea de oportunități de formare și dezvoltare constante, 

precum și de sprijin în implementarea strategiilor de prevenție primară, constituie o parte centrală a abordării PBIS. 

Două persoane-cheie pentru această acțiune sunt formatorul echipei de coordonare și antrenorul extern al școlilor. 

Mai exact, patru cursuri de formare a personalului (cu toți membrii personalului didactic) sunt oferite pentru 

următoarele subiecte : 

1. Dezvoltarea interacțiunilor pozitive în cadrul unității școlare (anul 1: 25/11/19 - 13/12/19) 

2. Predarea abilităților sociale (Anul 1: 16/12/19-17/01/20) 

3. Consolidare pozitivă specifică (anul 1: 17/02/20-06/03/20) 

4. Abordarea comportamentelor neadecvate minore (Anul 1: 16/03/20-10/04/20) 

Echipele din școală, împreună cu antrenorul extern, decid asupra programului lor de pregătire, precum și a strategiilor 

pe care cadrele diodactice le vor preda și aplica. Un alt nivel de formare oferit este pregătirea tuturor echipelor de 

coordonare. Cele cinci (5) formări care vor fi furnizate echipelor de coordonare sunt următoarele: 

1. Dezvoltarea unei viziuni la nivel școlar, a filozofiei despre disciplina școlară și valori 

2. Predarea comportamentelor sociale 

3. Sisteme de recompensă 

4. Abordarea comportamentelor neadecvate 

5. Monitorizarea și evaluarea continuă. 

În plus, pot avea loc sesiuni online pentru a răspunde nevoilor școlilor și, în urma acestora, sunt organizate întâlniri 

lunare față în față cu antrenori externi cu fiecare școală. O reprezentare grafică a modului de lucru cu școlile este 

ilustrată mai jos. 

Diagrama 7: Formarea echipei de coordonare și planul de sprijinire 
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Anexe 
 

Anexa 1: Acordul școlii 

 

Către directorul și personalul școlii,  

Vă mulțumim pentru interesul de a participa la implementarea prevenției primare prin sprijinul comportamentului 

pozitiv la nivel școlar (SWPBS) în școlile primare. Scopul prevenției primare SWPBS este îmbunătățirea 

comportamentelor sociale ale elevilor și, prin urmare, crearea unui climat școlar pozitiv și îmbunătățirea 

performanțelor academice ale elevilor. Cadrul SWPBS este o idee care a fost cercetată pe parcursul a mai bine de 20 

de ani și care a fost implementată în Statele Unite, cu rezultate pozitive solide la nivelul școlilor. Această idee a fost 

introdusă în UE și a fost finanțată în cadrul acestui proiect Erasmus. Astfel, proiectul SWPBS își propune să instituie o 

cultură socială nediscriminatorie incluzivă și să promoveze sprijinul socio-emoțional și comportamental necesar 

tuturor copiilor dintr-o școală primară din patru țări europene (Cipru, Finlanda, Grecia, România). SWPBS include trei 

niveluri de prevenție. Primul nivel se numește prevenție primară, iar accentul este pus pe construirea unui limbaj 

comportamental comun în rândul adulților, elevilor și familiilor. Nivelul doi este prevenția secundară pentru elevii care 

au nevoie de sprijin academic și comportamental suplimentar și pentru care prevenția primară nu a fost suficientă. 

Nivelul trei este prevenția terțiară care vizează elevii individuali cu nevoi academice și socio-comportamentale cronice. 

 

Redăm mai jos o scurtă descriere a așteptărilor dumneavoastră de la participarea la implementarea prevenției primare 

SWPBS în școala dvs. Vă rugăm să rețineți că o implementare reușită a SWPBS este un proces continuu care durează 

cel puțin trei (3) până la cinci (5) ani pentru ca toate cele trei niveluri de prevenție să fie implementate într-o școală. În 

acest proiect, un antrenor extern va lucra îndeaproape cu dvs. pentru a forma și a sprijini o echipă SWPBS din școală, 

precum și personalul didactic, cu accentul pus pe prevenția primară. 

 

SWPBS NU este un program sau un curriculum de abilități sociale. Este un cadru de rezolvare a problemelor care 

permite școlilor să-și identifice nevoile cu privire la reducerea comportamentelor problematice, la îmbunătățirea 

climatului școlar și la consolidarea comportamentelor sociale. Apoi, școlile dezvoltă practici comune pentru susținerea 

comportamentului elevilor și sisteme pentru susținerea comportamentelor cadrelor didactice. Colectarea datelor este 

o caracteristică esențială în cadrul SWPBS, deoarece datele permit școlilor să decidă dacă nevoile lor au fost satisfăcute 

sau nu. Tabelul de mai jos prezintă un rezumat al elementelor de prevenție primară:  
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Practici Sisteme Date 

 Crearea unei viziuni școlare 

comune și precizarea a 2-3 

așteptări la nivel de școală 

(matricea abilităților sociale) 

 Predarea așteptărilor, rutinelor și 

abilităților sociale la nivel de 

școală 

 Recunoașterea 

comportamentelor așteptate ale 

elevilor printr-un sistem de 

recunoaștere la nivel de școală 

 Implementarea unei proceduri 

comune pentru descurajarea 

comportamentelor inadecvate 

 Încurajarea elevilor să participe 

activ 

 Partajarea informațiilor cu 

familiile 

 Crearea unei echipe SWPBS 

în școală 

  Organizarea unor 

workshop-uri de dezvoltare 

profesională pentru 

personalul școlii cu privire la 

gestionarea sălii de clasă 

 Formarea și sprijinirea 

membrilor noi ai 

personalului, precum și a 

personalului auxiliar, în 

ceea ce privește 

gestionarea 

comportamentelor elevilor 

 Evaluarea opiniilor 

personalului și ale elevilor 

cu privire la 

comportamentele 

problematice și climatul 

școlar 

 Evaluarea calității 

implementării prevenției 

primare 

 Luarea unor decizii luate pe 

bază de date 

 

După realizarea eficientă a implementării, școala dvs. deține potențialul de a deveni un site de demonstrație a 

modelului SWPBS pentru alte școli și vizitatori din regiunea dvs. Atunci când în școala dvs. sunt introduse date, sisteme 

și practici, aveți o bază solidă pentru un mediu școlar sigur, pozitiv și de susținere.   

 

Pentru orice întrebare aveți, nu ezitați să ne contactați la________________ (telefon) și/sau _______________ (e-

mail). Vă rugăm să completați următoarele formulare și să le trimiteți prin e-mail în format electronic până la data 

de_______________ (data) la adresa de e-mail de mai sus. Ultima pagină poate fi trimisă în timpul formării primei 

echipe din școală. 

 

Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm! 

 

Cu stimă, 

 

 

Echipa de antrenori externi SWPBS 
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Profilul școlii primare 

Date de contact 

Numele școlii:  

Adresă:  

Telefon:   

Fax:  

Email:  

Inspectorul școlar (sau al responsabilului din Minister 

desemnat pentru școală): 

 

Director: Nume:  

Telefon:   

Email:  

 

Informații demografice pentru anul școlar ___________ (completați) 

Numărul total de elevi: 

 

Numărul de fete: 

 

Numărul total de cadre didactice care predau cu normă întreagă la școală:  

Numărul total de cadre didactice care predau cu normă parțială la școală:  

Numărul de directori adjuncți:  

Numărul de cadre didactice noi care predau în acest an școlar:  
 

Menționați aici numărul de clase și numărul de elevi pe clasă:  

Numărul de elevi diagnosticați cu dizabilități (de exemplu, cerințe educaționale 

speciale): 
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Echipa de management a școlii 

Membri Nume Email Telefon 

Director:    

Director adjunct:    

Director adjunct:    

Director adjunct:    

Director adjunct:    
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Criterii de pregătire pentru prevenția primară SWPBS Realizat 

Școala stabilește ca obiectiv principal în Planul său de acțiune pentru îmbunătățire ameliorarea 

climatului școlar și a rezultatelor sociale și academice ale elevilor. Planul de acțiune al școlii se va 

concentra pe prevenția primară SWPBS pentru anul școlar 2019-2020. 

 DA           NU 

O echipă SWPBS este  înființată în școală pentru a lucra la proiectarea elementelor de prevenție 

primară. Echipa este formată dintr-o persoană din echipa de management (de preferință directorul 

școlii), un cadru didactic de la clasele superioare, un cadru didactic de la clasele inferioare, profesorul 

de educație specială și un cadru didactic care predă discipline vocaționale la clasă (arte, muzică, 

educație fizică etc.) 

Enumerați numele celor din echipa SWPBS din școală la pagina 5. 

 DA           NU 

Echipa de management (directorul și directorul adjunct) este de acord să sprijine prin discursurile și 

acțiunile sale punerea în aplicare a prevenției primare. 

 

 DA           NU 

Directorul școlii sprijină în mod activ punerea în aplicare a SWPBS prin limitarea oricărei noi inițiative 

școlare, oferind, astfel, spațiu și timp în timpul ședințelor personalului pentru a discuta și pentru a 

organiza formări de dezvoltare profesională a personalului pentru anul școlar. 

 

 DA           NU 

Personalul școlii participă la o sesiune informativă despre SWBS, susținută de echipa de antrenori 

externi SWPBS. 

Menționați data prezentării: ____________________ 

 

 DA           NU 

 

Majoritatea (> 80%) personalului este de acord să participe la implementarea prevenției primare și 

înțelege că li se va cere să ofere feedback și sprijin în timpul procesului de implementare. 

 

 DA           NU 

 

Echipa SWPBS din școală este de acord să se întâlnească de 2-3 ori pe lună pentru a monitoriza 

progresul activităților SWPBS, pentru a lua decizii și pentru a le comunica celorlalți angajați. Este 

important ca la începutul anului școlar echipa SWPBS din școală să stabilească un program de 

întâlniri, cu date și ore pentru toată durata anului școlar. 

Programul de întâlniri trebuie împărtășit cu antrenorul extern SWPBS. 

 

 DA           NU 

 

Echipa SWPBS din școală este de acord să se întâlnească de două ori pe lună cu antrenorul extern 

pentru a examina activitățile de implementare și provocările și pentru a lua decizii cu privire la următorii 

pași. Se specifică faptul că echipa se va întâlni de două ori pe lună cu antrenorul extern și cel puțin o 

dată pe lună pe cont propriu. 

 

 DA           NU 

 

Un membru al echipei SWPBS din școală, care va prelua rolul de antrenor intern al echipei SPWBS din 

școală, este de acord să ia parte la o teleconferință o dată pe lună cu alți antrenori școlari și echipa de 

antrenori externi SWPBS. 

 

 DA           NU 
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Evaluează opiniile personalului despre comportamentele problematice înainte de implementare și 

împărtășește rezultatele în timpul sesiunilor de formare ale echipei SWPBS. 

 

 DA           NU 
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Membrii echipei Nume Email Nr. telefon Rol în echipă 

Membru al echipei de 

management (de preferință 

directorul) 

    

Reprezentant al cadrelor 

didactice de la clasele 

superioare 

    

Reprezentant al cadrelor 

didactice de la clasele 

inferioare: 

    

Profesor de educație specială :     

Profesor care predă discipline 

vocaționale (de ex., muzică, 

artă, știință etc.): 

    

Un reprezentant al asociației 

părinților: 
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Formular de parteneriat școlar pentru prevenția primară SWPBS 

 

Instrucțiuni: Toți membrii selectați să participe la echipa SWPBS din școală pentru formare și participare activă la 

prevenția primară SWPBS ar trebui să citească și să semneze acest formular. 

 

Prin semnarea acestui formular, fiecare membru confirmă faptul că a primit informații despre activitățile SPWBS care 

urmează să fie realizate și implementate de personalul școlii. Vă rugăm să înmânați formularul completat antrenorului 

SWPBS extern care se ocupă de școala dumneavoastră. 

 

Ca membru al echipei SWPBS din școală, am înțeles că: 

 

1. Toți membrii echipei, precum și membrii echipei de management trebuie să ia parte la formare, astfel încât 

antrenorul extern SWPBS să poată sprijini echipa din școală. 

2. Școala noastră va încerca să implementeze prevenția primară în anul școlar curent. 

3. În timpul implementării SWPBS, vom face următoarele: 

a. vom utiliza date pentru a ne ghida în luarea deciziilor 

b. vom aplica un program de învățare la nivel școlar și vom preda așteptările și comportamentele sociale la 

nivel școlar 

c. vom implementa un sistem de recunoaștere a elevilor la nivel școlar 

d. vom fi implicați activ în evaluarea planului nostru de acțiune și vom lua măsurile adecvate pentru revizuirea 

acestuia.  

4. Echipa SWPBS din școală se va întâlni cel puțin 2-3 pe lună pentru a-și monitoriza progresul planului de acțiune, 

pentru a lua decizii și pentru a le comunica celorlalți personalului 

5. Echipa din școală lucrează pentru a maximiza acordul personalului cu privire la SWPBS și pentru a dezvolta o 

comunicare și colaborare sistematică între membrii personalului, precum și cu familiile despre așteptările sociale ale 

SWPBS 

6. Se consideră că membrii echipei SWPBS din școală sunt cei care vor ghida și dirija efortul de a aplica prevenția 

primară SWPBS în școală. Aceștia vor împărtăși responsabilități și vor solicita asistență și îndrumare din partea 

antrenorului extern în timpul instruirii personalului cu privire la sprijinul pozitiv al comportamentului. 

7. Implementarea SWPBS necesită 3 - 5 ani, cu formare continuă și instruire a tuturor părților interesate (cadre 

didactice, copii, familii). 

8. Procesul de implementare a SWPBS începe cu prevenția primară cu scopul final de a adăuga prevenția secundară și 

terțiară. 
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Nume Rol în echipă Semnătură 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

1.    

 


