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Introducere 

Tulburările de comportament sunt din ce în ce mai des în-
tâlnite în școli. Profesori și părinţi, deopotrivă, întâmpină 
dificultăţi în a interacţiona cu elevii care prezintă compor-
tamente neadecvate. Motivaţia este un proces psihic foarte 
important atât în viaţa adulţilor și mai ales în viaţa copiilor. 
Motivaţia, fie ea extrinsecă sau intrinsecă, este un concept 
care nu trebuie neglijat. Cu toţii acţionăm și ne comportăm 
într-un anumit mod datorită motivaţiei de a primi ceva, fie 
că e vorba de ceva palpabil (obiecte, activităţi), fie că e vor-
ba de o recunoaștere socială, cum este atunci când suntem 
lăudaţi. Copiii sunt foarte sensibili în acest sens, iar pentru 
ei feedback-ul pozitiv primit din partea profesorilor, care 
reprezintă persoane investite emoţional de către elevi, este 
semnificativ și poate face diferenţa între un copil care va 
crește echilibrat datorită acestui feedback pozitiv sau un co-
pil cu o stimă de sine scăzută. Într-adevăr, există și copii care 
au nevoie de mai multă atenţie din partea profesorilor, deoa-
rece mediul familiar sau anumite experienţe din viaţa lor au 
dus la dezvoltarea unor dificultăţi pe partea de interacţiune 
socială cu ceilalţi și de management emoţional. Fiecare copil 
este unic și ca atare este nevoie de o atenţie deosebită pentru 
fiecare în parte. 
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1

Ce este Analiza 
Comportamentală 

Aplicată?

Analiza aplicată a comportamentului 
este o ştiinţă ce încearcă să înţeleagă şi să 
îmbunătăţească comportamentul uman. 

Ce o diferenţiază  
de alte domenii cu aceeaşi intenţie: 

se focusează pe 
comportamente 

semnificative din 
punct de vedere 
social, definite în 

mod obiectiv; 

intervenţia vizea-
ză îmbunătăţirea 
comportamente-
lor studiate prin 

demonstrarea unei 
relaţii cauzale; 

se utilizează meto-
dele unei cercetări 
știinţifice: descrieri 
obiective, cuantifi-
cări și experimente 

controlate. 

1 2 3
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Principiile  
analizei comportamentale aplicate 

Relaţia dintre comportamente și mediul înconjurător  
este descrisă de principiile condiţionării operante  

care are 3 componente: 

situaţia în care a apărut compor-
tamentul respectiv (unde era ele-
vul, cu cine, ce făcea elevul sau 
ce i s-a cerut să facă, dacă a fost 
înterupt dintr-o activitate etc); 

acţiunea întreprinsă ca reacţie la 
antecedent; 

ce s-a întâmplat imediat după 
apariţia comportamentului pro-
blemă.

ANTECEDENT

COMPORTAMENT

CONSECINŢĂ

CE ESTE ANALIZA COMPORTAMENTALĂ APLICATĂ?
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2

Care este  
rolul analistului 

comportamental în 
terapia individuală? 

Primul pas în terapia 1:1 îl reprezintă evaluarea elevului. În 
urma evaluării, analistul comportamental alcătuieşte planul de in-
tervenţie personalizat. Periodic, acesta urmăreşte graficul nivelului 
de dezvoltare al elevului şi stabileşte şedinţe cu echipa de terapeuţi, 
părinţii elevului şi cadrele didactice implicate în educaţia acestuia. 

O altă atribuţie a analistului comportamental este aceea de a 
comunica eficient şi de a explica adecvat deciziile luate în realizarea 
planului de intervenţie – atât echipei terapeutice, cadrelor didactice, 
cât şi familiei. Implicarea cadrelor didactice în procesul de reducere 
a comportamentelor inadecvate este importantă, deoarece cu ajuto-
rul acestora se stabilesc tehnicile de intervenţie potrivite elevului. 

Pentru toate problemele pe care profesorul i le comunică 
analistului comportamental se vor stabili tehnici de intervenţie şi 
vor fi lucrate în cadrul sesiunilor de terapie 1:1. 
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3

Care este  
rolul analistului 
comportamental  

în şcoală? 

Un rol important al analistului comportamental este acela de 
a identifica funcţia comportamentelor indezirabile. 

Pentru început, analistul comportamental colectează date, 
acesta fiind un pas foarte important pentru a continua apoi cu 
gestionarea comportamentelor. Odată identificată funcţia com-
portamentului, analistul comportamental va şti exact cum poate 
interveni şi ce metodă poate aplica pentru a modela comporta-
mentul indezirabil. Colectarea datelor se face atât prin observaţie 
directă (înregistrarea comportamentelor neadecvate - ţinând cont 
de frecvenţă, durată, intensitate, antecedent şi consecinţă), cât şi 
prin discuţiile cu profesorii şi părinţii copiilor. Analistul compor-
tamental este responsabil cu instruirea cadrelor didactice pentru ca 
acestea să poată folosi la clasă tehnicile analizei comportamentale 
pentru o dinamică adecvată a clasei şi un bun management, dat 
fiind faptul că petrec o bună parte din timp împreună. 
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Profesorul, pe lângă rolul de a transmite informaţii şi de a 
sădi cunoştinţe necesare fiecărui copil în parte, are şi rolul de a mo-
dela comportamente, acest lucru fiind realizat de cele mai multe ori 
indirect, doar prin simpla prezenţă şi atitudine. Dar, există şi cazuri 
în care este nevoie ca profesorul să se implice direct în modelarea 
comportamentelor. Aici, cei doi profesionişti (profesorul şi analistul 
comportamental) trebuie să formeze o echipă pentru dezvoltarea 
echilibrată a elevului prin scăderea comportamentelor neadecvate 
şi creşterea celor pozitive. 

Relaţia cu părinţii elevilor este de asemenea un aspect în-
semnat pentru analistul comportamental, aceştia necesitând să 
continue implementarea tehnicilor de modelare comportamentală 
şi acasă pentru a exista o evoluţie constantă în comportamentul co-
piilor. 

Implementarea tehnicilor au succes în momentul în care toţi 
adulţii din jurul elevului colaborează în beneficiul acestuia. Relaţiile 
directe dintre ei şi relaţiile dintre ei şi elev pot ajuta la modelarea 
comportamentelor problematice într-o modalitate mai naturală şi 
mai rapidă. 

CARE ESTE ROLUL ANALISTULUI COMPORTAMENTAL  ÎN ŞCOALĂ? 
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4

Analiza funcţională  
a comportamentului 

Analiza funcţională a comportamentului a fost proiectată 
pentru a obţine informaţii legate de funcţiile pe care un comporta-
ment le are pentru o persoană. 

ANALIZA FUNCŢIONALĂ A COMPORTAMENTULUI
Nume elev:

Locaţie/ 
Activitate/ 
Materie

Antecedent Comportament Intensitate Consecinţă Funcţie
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Ce este analiza funcţională  
a comportamentului?

Analiza funcţională a comportamentului este o metodă folosi-
tă pentru a identifica funcţia comportamentelor inadecvate și pentru 
a obţine informaţii privind variabilele legate de manifestarea acestor 
comportamente, acesta reprezentând și un prim avantaj al metodei. 

Funcţia de atenţie

Funcţia de scăpare din sarcină

Funcţia de evitare a sarcinii

Funcţia de autostimulare

 

Interviul comportamental reprezintă primul pas în evaluare. 
Scopul acestuia este de a procura informaţii despre comportamentul 
problemă, antecedente și consecinţe. Informaţiile necesare realizării 
acestui tip de interviu sunt legate de descrieri ale comportamentului 
și anume: când, unde, cu cine și cât de des apar aceste comportamen-
te, cât și informaţii despre ce s-a întâmplat înainte de manifestarea 
comportamentului (antecedente), comportamentul propriu-zis și 
cum reacţionează ceilalţi în prezenţa acestui comportament (conse-
cinţele). În aceeași măsură, cu ajutorul interviului putem identifica 
anumite obiecte și activităţi preferate ale copiilor, care ne pot ajuta 
apoi pentru a-i oferi ca întăritori pozitivi. 

Comportamentele 
pot avea 4 funcţii:

ANALIZA FUNCŢIONALĂ  A COMPORTAMENTULUI 
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În cadrul analizei funcţionale, antecedentele și consecinţele 
sunt manipulate pentru ca efectele lor asupra comportamentelor să 
poata fi măsurate. 

Funcţia  poate fi confirmată prin realizarea unui grafic care 
ne poate arăta ce anume din mediul înconjurător (reacţia adultilor, 
sarcinile dificile și neadaptarea lor la nivelul copilului etc) menţine 
sau crește comportamentul problemă. 

În funcţie de rezultatul analizei funcţionale, putem decide 
care este modalitatea de lucru și tehnica adecvată care poate fi im-
plementată pentru a ne atinge target-ul în vederea scăderii compor-
tamentului indezirabil. 

5

Sistemul de tokeni 

Reprezintă un sistem în care elevii câștigă întăritori (ex. ștam-
pile, puncte, buline etc) ca o consecinţă imediată pentru anumite 
comportamente; participanţii acumulează tokeni și îi schimbă cu 
obiecte sau activităţi preferate (ex. tabletă/calculator, bani, jocuri etc). 

ANALIZA FUNCŢIONALĂ  A COMPORTAMENTULUI 
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Sistemul de tokeni este un sistem de modificare a comporta-
mentului, care include trei elemente majore: 

O listă care specifică comportamentele target 

Tokenii sau punctele pe care elevii le primesc pentru mani-
festarea comportamentelor target 

Lista recompenselor, care constă în articole preferate, ac-
tivităţi sau privilegii - pe care participanţii le obţin prin 
schimbarea tokenilor pe care i-au câștigat.  

Proiectarea sistemului de tokeni: 

Paşii necesari pentru proiectarea și pregătirea implementării unui 
sistem de tokeni sunt următorii: 

Selectarea tokenilor care vor fi utilizaţi (ex. puncte, carto-
naşe, jetoane, ştampile etc.). 

Un token este un simbol tangibil care poate fi oferit imediat 
pentru un comportament și schimbat ulterior cu obiectele sau acti-
vităţi preferate.

1
2
3

1

SISTEMUL DE TOKENI
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TOKENII TREBUIE: 

SĂ NU FIE PERICULOŞI PENTRU ELEVI . Este foarte im-
portant să se folosească obiecte care să nu fie ascuţite sau tă-
ioase, pentru ca elevii să nu se rănească cu ele. 

SĂ FIE UŞOR DE MANEVRAT, TRANSPORTAT ŞI DE-
POZITAT . În funcţie de momentul în care elevii pot schim-
ba tokenii cu recompensele alese, ei vor trebui să îi păstreze 
sau chiar să îi transporte cu ei acasă. De asemenea, simbolurile 
care se vor folosi ca tokeni vor fi păstrate de către cadrul di-
tactic într-un anumit loc, inaccesibil elevilor, dar ușor accesibil 
lui. Tokenii trebuie să aibă dimensiuni mici pentru a putea fi 
ușor depozitaţi și transportaţi. 

SĂ NU POATĂ FI FALSIFICAŢI. Pentru a evita situaţiile în 
care elevii încearcă să trișeze este recomandat ca tokenii să fie 
confecţionaţi din materiale ce nu pot fi falsificate sau să con-
ţină elemente ce nu pot fi falsificate (ex. semnătura doamnei 
profesoare, o ștampilă care rămâne la doamna învăţătoate, o 
formă de perforator la care elevii să nu aibă acces etc.) 

SĂ FIE REZISTENŢI. Datorită faptului că tokenii sunt o mone-
da de schimb este important ca ei să fie rezistenţi și să nu se 
degradeze ușor.

SĂ FIE IEFTINI. Dat fiind faptul că elementul valoros în cadrul 
unui sistem de tokeni îl reprezintă recompensa finală, este im-
portant ca obiectele care se folosesc ca tokeni să nu fie unele 

SISTEMUL DE TOKENI
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costisitoare. Un alt motiv pentru care este bine ca tokenii să fie 
ieftini este acela că se pot pierde destul de ușor. 

SĂ FIE UŞOR ACCESIBILI PROFESORULUI ÎN MO-
MENTUL ÎN CARE TREBUIE OFERIŢI. Profesorul 
trebuie să aibă acces ușor la tokeni, iar elevii au nevoie de un 
recipient sau o planșă pe care să îi depoziteze. Acest lucru este 
important deoarece, pentru a fi eficient, un token, trebuie ofe-
rit imedit după ce comportamentul dezirabil a avut loc. 

SĂ FIE UN OBIECT PE CARE ELEVUL SĂ ŞI-L DOREASCĂ. 
Un aspect care trebuie luat în calcul în stabilirea simbolurilor 
care se vor folosi în calitate de tokeni, este acela că ei trebuie să 
fie interesanţi pentru elevi, dar nu atât de interesanţi încât să 
constituie o recompensă în sine. Tokenii foarte interesanţi vor 
scădea din valoarea recompensei finale, elevii fiind mulţumiţi 
doar cu simbolul primit. De asemenea, dacă sunt total neinte-
resanţi este posibil ca elevii să nu își dorească să îi câștige. 

Identificarea comportamentelor ţintă şi a regulilor pe care 
elevii trebuie să le urmeaze pentru a primi tokenii. 

În general, instrucţiunile de selectare a comportamentelor pentru 
un sistem de tokeni includ: 

a)  Selectarea comportamentelor măsurabile și observabile. 
Atunci când se stabilește o listă a comportamentelor dezira-
bile este foarte important ca acestea să fie foarte clar specificate 
și descrise. Întotdeauna se stabilesc comportamentele target și 
nu comportamentele pe care ne dorim ca un copil să nu le facă. 

2

SISTEMUL DE TOKENI
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Ex. Atunci când un copil vorbește neîntrebat în timpul orei, 
comportamentul pe care îl targetăm poate fi formulat in ur-
mătoarea manieră: “vorbesc doar când sunt întrebat” și nu  
“nu vorbesc în timpul orei”. A nu face un anumit lucru nu 
este un comportament. 

b)  Specificarea criteriilor pentru finalizarea cu succes a sarcinii. 

c)  Începerea cu un număr mic de comportamente, inclusiv une-
le care sunt ușor de atins. Acest lucru este important pentru 
a crește interesul elevilor faţă de sistemul de tokeni. Un nivel 
crescut al succesului iniţial este foarte important pentru im-
plementarea ulterioară a sistemului. 

d)  Asigurarea că elevul are abilităţile necesare pentru orice com-
portament ţintă. 

Selectarea unei liste de recompense 

Este indicat ca recompensele să fie activităţi sau evenimente care 
apar în mod natural în mediul elevilor. De exemplu, în clasă sau în 
școală, tokenii pot fi utilizaţi pentru a cumpăra timp cu jocurile sau 
materialele populare, sau pot fi schimbaţi pentru sarcinile favorite 
din clasă (cum ar fi: persoana care împarte lucrările, asistentul pro-
fesorului etc).

Dacă activităţile și evenimentele naturale nu sunt suficient 
de motivante, atunci alte obiecte sau activităţi pot fi luate în consi-
derare (ex. alimente, DVD-uri, reviste etc). 

3

SISTEMUL DE TOKENI
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Stabilirea ratei de schimb 

Iniţial, rata dintre numărul de tokeni câștigaţi și preţul recompen-
selor ar trebui să fie îndeajuns de mică cât să permită succesul ime-
diat. Un prim sistem de tokeni implică folosirea unui singur token. 
Ex. Elevul se implică în comportamentul targetat, profesorul îi oferă 
tokenul pe care el imediat îl poate schimba cu recompensa aleasă. 
Imediat ce elevii înţeleg modalitatea de funcţionare a sistemului, 
numărul de tokeni pe care trebuie să îi câștige va crește.

Reguli pentru stabilirea ratei dintre tokenii câștigaţi și preţul re-
compensei: 

I.  Menţineţi o rată iniţială scăzută. 

II.  Odată cu creștera comportamentelor de câștigare a tokenilor 
și a veniturilor, creșteţi costurile recompenselor, reduceţi va-
loarea tokenilor și creșteţi numărul recompenselor. 

III.  Odată cu creșterea câștigurilor, creșteţi și numărul recom-
penselor speciale (aici vor fi incluse recompense puţin acce-
sibile elevilor și pe care aceștia  le doresc foarte mult). Cum 
vor fi schimbaţi tokenii? O lista de recompense va fi asigurată 
și va fi stabilit un preţ pentru fiecare item. Elevii vor selecta 
apoi din listă obiectul dorit care se încadrează pentru numă-
rul de tokeni strânși. Iniţial, magazinul va fi deschis frecvent, 
poate de două ori pe zi. Ulterior, perioadele de schimb vor fi 
disponibile doar de 2 ori pe săptămână sau doar la sfârșitul 
săptămânii. 

4

SISTEMUL DE TOKENI
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Scrierea procedurilor pentru specificarea modului şi mo-
mentului în care tokenii vor fi oferiţi şi schimbaţi

Sistemul va include și o procedură privind costul răspunsului. Ce 
este de făcut în cazul în care un elev testează sistemul și încear-
că să trișeze? Cea mai bună abordare este să spuneţi ceva neutru 
(ex.: “este alegerea ta”) și apoi să plecaţi evitând orice ceartă sau 
dezbatere. Majoritatea elevilor pot și ar trebui să participe la selec-
tarea recompenselor, la selectarea regulilor sistemului, la stabilirea 
preţului fiecărei recompense și să aibă responsabilităţi generale în 
aplicarea sistemului. Când elevii sunt implicati și sunt evidenţiate 
responsabilităţile lor în sistemul de tokeni, atunci tendinţa de a tes-
ta sistemul, se reduce. 

Sistemul va include şi o procedura a costului răspunsului*?

Cele mai multe sisteme de tokeni includ riscul de pierdere 
a tokenilor pentru comportamentele necorespunzătoare și pentru 
încălcarea regulilor. Orice comportamente supuse costului răspun-
sului trebuie definite și prezentate clar în regulament. Elevii trebuie 
să știe ce acţiuni vor determina pierderea tokenilor și cât de mult 
îi va costa comportamentul. Cu cât mai grav este comportamentul 
neadecvat cu atât mai mare va fi pierderea tokenilor. În mod clar, 
bătaia sau trișarea trebuie să determine o piedere mai mare a to-
kenilor comparativ cu “infracţiunile minore” (ex. vorbitul în timpul 
orei, ridicatul de pe scaun). Dacă elevul nu are tokenii câștigaţi nu 
se poate aplica piederea tokenilor, nu trebuie permisă situaţia în 
care elevii intră în datorii. 

5

SISTEMUL DE TOKENI
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Testarea sistemului înainte de implementarea sa la scară 
mare 

Timp de 3 sau 5 zile livrarea de tokeni va fi înregistrată exact, ca 
și cum aceștia ar fi câștigaţi, dar niciun token nu va fi efectiv oferit 
în timpul testului. Datele din timpul testului vor fi utilizate pentru 
evaluare: sunt într-adevăr deficitare abilităţile ţintă ale elevilor? De-
monstrează unii elevi asimilarea abilităţilor targetate în interven-
ţie? Există elevi care nu primesc tokeni? Pe baza răspunsurilor la 
aceste întrebări, pot fi realizate ajustările finale ale sistemului. 

*costul răspunsului - pierderea contingentă a unui întăritor (ex. 
amendă) care produce o descreștere în frecvenţa comportamentu-
lui; o formă de pedeapsă negativă. 

  

6

SISTEMUL DE TOKENI
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6

Tehnicile analizei 
comportamentale 

aplicate şi cum pot fi 
acestea aplicate  
la nivel de clasă? 

În zilele de astăzi, în școlile de masă s-a ajuns în punctul în 
care managementul clasei și controlul efectiv asupra disciplinei nu 
au fost niciodată mai importante. Fără metode de prevenire proacti-
ve, control și management de clasă, procesul de învăţare nu mai poa-
te fi eficient. De asemenea, nu este suprinzător faptul că profesorii 
alocă un timp considerabil pentru a scădea comportamentele inadec-
vate ale elevilor. Așadar, apare nevoia de a pregăti cadrele didactice 
să devină buni manageri de clasă pentru ca procesul de învăţare al 
elevilor să poată avea loc într-un mediu sigur și structurat. 

Următoarele metode s-au dovedit a fi eficiente atât pentru 
copiii tipici, cât și pentru copiii cu diferite tulburări de comporta-
ment. 
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Organizarea fizică a sălii de clasă 

Tradiţionalele rânduri de bănci orientate către tablă și catedră sunt 
cele mai indicate pentru clasele cu un număr mare de elevi. Este im-
portant ca în orice bancă ar sta, elevii să poată interacţiona în mod 
frecvent cu profesorul. 

Pentru discuţiile libere, în care profesorul dorește ca elevii să 
se simtă comfortabil, așezarea în semi-cerc cu profesorul în mijloc 
este cea indicată. Astfel, profesorul poate vedea toţi elevii, poate 
stabili contact vizual cu aceștia și îi poate încuraja să participe la 
activităţi. 

Pentru dezvoltarea cooperării și lucrului în echipă pot fi puse 
două bănci faţă în faţă, astfel încât să se formeze grupuri de câte 4 
elevi ce lucrează împreună la o sarcină.

Regulile clasei 

Un aspect important al managementului unor comportamente la 
clasă este reprezentat de prezenţa unor reguli. Pentru o bună des-
fășurare a activităţilor școlare, fiecare profesor, indiferent de nive-
lul de clasă la care predă, trebuie să stabilească anumite norme de 
conduită. 

Regulile ajută profesorii să întărească comportamentele 
adecvate ale elevilor. Acestea nu trebuie scrise pe un panou din cla-
să și atât; ele trebuie revizuite constant și modificate pe parcursul 
întregului an școlar în funcţie de nevoile întâlnite. 

1

2

TEHNICILE ANALIZEI COMPORTAMENTALE APLICATE ŞI CUM POT FI ACESTEA  
APLICATE LA NIVEL DE CLASĂ? 

TEHNICILE ANALIZEI COMPORTAMENTALE APLICATE ŞI CUM POT FI ACESTEA  
APLICATE LA NIVEL DE CLASĂ? 
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Prin stabilirea unor reguli clare la clasă, profesorul își expri-
mă așteptările pe care le are de la elevi. Pentru a crește nivelul de 
respectare al regulilor, este foarte important ca  elevii să participe 
activ la formarea acestora. Lor trebuie să li se sublinieze faptul că 
așa cum toate societăţile au reguli (precum cele de circulaţie, legis-
tative etc.), la fel și în clasă trebuie stabilite anumite norme de con-
duită pentru a se putea bucura de o bună desfășurare a activităţilor. 

Stabilirea şi implementarea regulilor clasei 

Cu cât mai puţine, cu atât mai bine 

Cel mai bine este să se păstreze un număr minim de reguli. 
Pentru învăţământul primar, trei sau patru reguli sunt su-
ficiente, iar pentru învăţământul gimnazial și cel liceal cinci 
sau șase. Dacă sunt exprimate corect, regulile clasei pot fi 
transferate în reguli generale ale școlii (ex. În loc să spunem 
“Mergi cu atenţie prin clasă”, putem spune “Mergi cu aten-
ţie în incinta școlii”). 

Folosiţi un limbaj simplu 

Regulile nu trebuie să fie scrise într-un limbaj complex; 
acestea trebuie să fie clare și simple (ex. “Ridicaţi mâna și 
așteptaţi ca profesorul să vă numească înainte de a vorbi). 

Formularea regulilor într-un limbaj simplu le permite ele-
vilor să își amintească de ele mai ușor. 

3
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Folosiţi o tonalitate pozitivă 

Dacă este posibil, regulile ar trebui scrise într-un format 
pozitiv. Încercaţi să evitaţi: “Să nu vorbești în clasă, fără per-
misiunea cadrelor didactice”, folosind în schimb: “Cere per-
misunea de a vorbi înainte să spui ceva în timpul orelor”. 

Reguli speciale în contexte speciale 

Pot fi folosite reguli diferite pentru alte contexte de învăţa-
re. De exemplu, reguli pentru laboratorul de informatică, 
cel de chimie, biologie etc. 

Vizibilitatea regulilor în clasă 

Este important ca regulile să fie poziţionate într-o zonă 
ușor accesibilă. La începutul anului școlar, când regulile 
sunt noi, acestea pot fi puse chiar pe banca fiecărui elev. 

Folosirea recompensei la clasă 

Întărirea pozitivă (recompensarea) apare atunci când un compor-
tament este imediat urmat de prezentarea unui stimul care crește 
frecvenţa apariţiei comportamentului în condiţii similare. 

Recompensa poate fi reprezentată de un obiect sau un eve-
niment dorit, atunci când este oferită imediat după ce un compor-
tament a apărut. Așadar, dacă un elev primește un obiect sau o ac-
tivitate ce este recompensantă pentru el imediat după finalizarea 
unei sarcini, șansele de a efectua aceași sarcină în alte situaţii cresc 
deoarece elevul a asociat recompensa cu finalizarea sarcinii. 

4
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S-a dovedit faptul că profesorii ce au aplicat tehnica întăririi 
pozitive la clasă, au putut menţine un climat pozitiv și au putut 
modela cu ușurinţă comportamentele elevilor. Adesea, întărirea 
pozitivă a fost asociată cu mita. Acesta este un concept total greșit. 
În primul rând, întărirea pozitivă este folosită pentru a crește un 
comportament dorit, iar întăritorul este oferit contingent cu apari-
ţia comportamentului dorit. 

În al doilea rând, elevul trebuie să manifeste un comporta-
ment dezirabil pentru a primi întăritorul preferat. Acesta nu este 
constrâns să manifeste un anumit comportament; o face deoarece, 
ulterior are posibilitatea de a accesa întăritorii preferaţi. 

Întăritorii pot fi diferiţi de la elev la elev în funcţie de motiva-
ţia fiecăruia. Ceea ce reprezintă întăritor pentru un elev, nu repre-
zintă și pentru ceilalţi! 

TIPURI DE ÎNTĂRITORI: 

gustări, bomboane, băuturi 

gâdilatul, muzică, desene 

abţibilduri, brelocuri, jucării 

pauză mai lungă, un joc pe calculator

Întăritori  
CONSUMABILI

Întăritori  
SENZORIALI

Întăritori  
TANGIBILI

Întăritori  
ACTIVITATE

TEHNICILE ANALIZEI COMPORTAMENTALE APLICATE ŞI CUM POT FI ACESTEA  
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Extincţia 

Dacă un profesor încearcă toate tehnicile de întărire diferenţială, 
iar acestea nu funcţionează, pasul următor pentru reducerea sau 
eliminarea unui comportament îl reprezintă folosirea extincţiei. Se 
întâmplă adesea ca un elev să manifeste comportamente inadec-
vate pentru a obţine atenţia profesorului. Dacă acesta își  îndreap-
tă atenţia către elev, îi recompensează comportamentul inadecvat 
acesta continuând să îl manifeste. 

Extincţia, în acest caz implică răbdarea și fermitatea profeso-
rului de a ignora comportamentul inadecvat, deoarece orice remarcă 
(atragerea atenţiei, contact vizual) poate funcţiona ca întărire pozitivă. 

Extincţia poate fi greu de aplicat, deoarece profesorul se poate 
abţine din a îi oferi unui elev atenţie, însă nu același lucru se întâmplă 
și în cazul colegilor din clasă. Pentru a obţine colaborarea colegilor 
din clasă, profesorul va trebui să îi recompenseze și să le mulţumeas-
că ori de câte ori îl ajută în aplicarea procedurii. Așadar, un profesor 
eficient va influenţa conștientizarea colegilor prin oferirea recompen-
sei celor care stau în sarcină și ignorarea elevului care este implicat 
într-un comportament inadecvat. Dacă recompensele sunt oferite la 
timp și în mod constant, totul va funcţiona în favoarea profesorului. 

În prima etapă a folosirii extincţiei, profesorul trebuie să fie 
pregătit pentru o creștere bruscă a comportamentului problemă. 
Această creștere se datorează faptului că în trecut, elevul a obţinut 
atenţie în urma manifestării comportamentului problemă. Cadrul 
didactic trebuie să persiste în folosirea procedurii și să ignore com-
portamentul pe care dorește să îl elimine. 

5
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Pedeapsa 

După ce profesorul a încercat tehnicile de întărire diferenţială și 
extincţie, acesta poate folosi pedeapsa. Această tehnică trebuie uti-
lizată în mod raţional, iar cadrul didactic trebuie să obţină acordul 
părinţilor pentru a folosi orice tip de pedeapsă. Prin urmare, pe-
deapsa ne învaţă cum să nu repetăm răspunsurile care ne fac rău. 

Costul răspunsului 

Această formă de pedeapsă constă în pierderea contingen-
tă a unei recompense (ex. amendă) care produce o descreș-
tere în frecvenţa comportamentului. Așadar, dacă un elev 
a câștigat 5 minute extra de pauză, acesta le poate pierde 
parţial sau în totalitate dacă se angajează într-un compor-
tament nedorit. 

Time-out 

Acest tip de procedură constă în întreruperea activităţii 
pentru câteva minute imediat după ce comportamentul 
problemă a apărut. Profesorii trebuie să fie atenţi când fo-
losesc timeout-ul. Uneori, elevul manifestă comportamen-
te inadecvate tocmai pentru că vrea să iasă dintr-o situaţie 
neplăcută pentru el sau nu vrea să îndeplinească o sarcină; 
în aceste situaţii timeout-ul devine o recompensă și poate 
întării comportamentul nedorit. 

6
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Supracorectarea 

Reprezintă o metodă de reducere a comportamentului, în care ele-
vul trebuie să îndeplinească o serie de acţiuni care lui i se par difici-
le, drept consecinţă a comportamentului problemă. 

Tehnicile de pedepsire trebuie folosite după ce profesorul a încercat 
tehnicile de întărire diferenţiată și extincţie. 

IMPORTANT : Pedeapsa trebuie folosită că ultima tehnică. 

Cum să evitaţi folosirea pedepsei? 

În primul rând, pedeapsa trebuie folosită dacă nici una dintre cele-
lalte tehnici ale analizei comportamentale aplicate, nu a funcţionat. 
Există câteva modalităţi care ajută la evitarea folosirii pedepsei. 

Una dintre acestea constă în predictibilitatea și coerenţa profe-
sorului. Atunci când regulile clasei sunt stabilite, acestea vor fi urmate 
în mod constant, iar în cazul nerespectării lor se vor oferi consecinţe 
imediate. De asemenea, este important ca ori de câte ori un elev ma-
nifestă un comportament adecvat, acesta să fie întărit. Vigilenţa profe-
sorilor ajută la evitarea folosirii pedepsei. Instrucţiunile clare, oferite 
elevilor și recompensarea constantă a implicării la ore ajută la o bună 
desfășurare a activităţilor din cadrul școlii. Modul pozitiv de gândire 
și atitudine ajută de asemenea la evitarea folosirii pedepsei. Se reco-
mandă un raport de patru afirmaţii pozitive la una negativă adresate 
unui elev pe durata întregii zile. Acest lucru înseamnă că profesorul 
trebuie să se focuseze pe ceea ce face corect un copil, ci nu invers.

7
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Cazuri

1. L. C.  este în clasa I și unul dintre copiii cu probleme de com-
portament pe care i-am întâlnit. Din prima clipă am observat 
faptul că el prezintă anumite comportamente pentru a atrage 
atenţia colegilor (de care are parte în multe momente), dar și 
a cadrului didactic din a cărui clasă face parte. 

Funcţia comportamentului său a fost bine identificată și de 
către învăţătoare, care a implementat cu succes anumite teh-
nici despre care am discutat, una dintre ele fiind extincţia - 
ignorarea comportamentului indezirabil în momentul în care 
acesta apare. 

Comportamentele sale se manifestau în mare parte 
prin ieșitul din banca, vorbitul în timpul orei și limbajul nea-
decvat atât faţă de colegi, cât și faţă de învăţătoare. 

Cadrul didactic a utilizat de asemenea și tehnica întă-
ririi diferenţiale în modul următor: În momentul în care L. 
stătea în bancă și nu vorbea în timpul orei, i se oferea recom-
pensă socială (“Bravo, L., ce frumos stai în banca”, “Pentru că 
ai fost așa cuminte, hai la tablă să îmi arăţi x” etc), iar în mo-
mentul în care avea comportamente neadecvate era ignorant 
atât de către cadrul didactic, cât și de către cei din jur. Una 
dintre motivaţiile sale a fost aceea de a ieși la tablă, motivaţie 
care a ajutat-o într-o mare măsură pe învăţătoarea sa. 

Regula era ca el să rămână în bancă și să își aștepte 
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rândul în liniște pentru a putea ieși la tablă, lucru pe care l-a 
putut îndeplini fiind motivat de activitatea în sine. 

De asemenea, L. era numit să răspundă sau să ajute 
cu ceva doar atunci când el avea un comportament dezirabil, 
constanţa intervenţiei fiind cheia în acest caz. 

La următoarea vizită la clasă, am putut observa o îm-
bunătăţire a comportamentului său, având doar câteva mo-
mente în care ieșea în evidenţă în peisajul clasei prin compor-
tamente neadecvate. Pentru L. am realizat un sistem de reguli 
sociale în care sunt incluse toate comportamentele indezira-
bile ale acestuia, dar formulate într-o manieră pozitivă, fără 
a folosi negaţia (“stau frumos în bancă până la finalul orei”, 
“ridic mâna dacă am nevoie de ceva”, “răspund doar atunci 
când sunt numit de doamna învăţătoare”). Pentru fiecare re-
gulă respectată și comportament pozitiv va primi o bulină, 
iar după ce va strânge 5 buline va putea să își aleagă unul 
dintre “premiile” pe care el și le-a ales de la început. 

2.  R.V este  fetiţă timidă și retrasă. Prezintă de multe ori dificul-
tăţi atunci când este ridicată pentru a răspunde. Una dintre 
orele la care am surprins-o pe R. a fost una interactivă, în care 
copiii au realizat anumite jocuri de rol, jocuri care se realizau 
în faţa clasei printr-un dialog între 2 colegi. R.  a fost impli-
cată de către învăţătoare și i-a fost întărit comportamentul de 
a vorbi în faţă clasei și de a-și prezenta rolul – prin aplauze 
din partea colegilor și recompensa socială din partea cadrului 
didactic  (“Bravo”, “Foarte bine”, “Ce frumos a ieșit”). 

CAZURI CAZURI
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Colega de bancă, de asemenea are un rol foarte mare 
în implicarea fetitei în activităţi, dorind-o întotdeauna alături 
de ea, relaţia dintre ele fiind una specială, atât din observaţiile 
mele, cât și din spusele cadrului didactic. Prin tehnica întări-
rii pozitive pe care cadrul didactic o aplică, stima de sine și 
curajul în forţele proprii ale fetiţei au crescut. Nu am observat 
comportamente negative faţă de R., ci din contră, colectivul 
clasei în care ea se află o ajută foarte mult în construirea și 
asumarea unui comportament adecvat.

3.  Pe A.T. l-am observat atât în timpul orelor, cât și în pauze. El 
este în clasa I, iar problemele apar în timpul orelor pentru că 
se abate deseori de la activităţile pe care le are de realizat și 
amână efectuarea sarcinilor date de către cadrul didactic. În-
văţătoarea îl susţine în procesul de învăţare, trecând deseori 
pe la banca sa în timpul activităţilor independente, oferindu-i 
indicaţiile de care are nevoie în anumite momente și întărin-
du-i comportamentul atunci când sarcina este făcută corect 
și îndeplinită la timp. Pentru amânarea îndeplinirii sarcinii 
am propus stabilirea unui sistem de tokeni care îl va ajuta  la 
finalizarea activităţilor. Sistemul are o singură regulă – A. tre-
buie să termine fișa la timp pentru a primi la final un token. 
Pe tablă sa de tokeni se vor afla 5 buline, iar pentru început 
target-ul este ca el să reușească să câștige 3 din cele 5 buline, 
urmând ca apoi să se crească dificultatea și numărul pe care 
el trebuie să îl completeze. La final, va putea primi recompen-
sa aleasă de el (acasă). În timpul pauzei, A. are un comporta-
ment adecvat, implicându-se în jocul celorlalţi colegi și l-am 
observat având relaţii armonioase cu restul copiilor.

CAZURI
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4.  Am întâlnit un băieţel pe nume V., care este în clasa a II-a. Co-
pilul a fost pus de către cadrul didactic în prima banca pentru 
că în timpul orelor vorbește neîntrebat. Acest comportament 
a apărut încă din prima lună de la începerea școlii. 

Înainte de a interveni asupra gestionării acestui com-
portament indezirabil, cadrul didactic a colectat date pentru 
a observa care este funcţia comportamentului. În urma colec-
tării datelor, a reieșit faptul că funcţia comportametului era 
atenţia (obţinerea reacţiilor din partea colegilor sau profeso-
rului). 

În acest caz profesorul a implementat ca tehnică de mo-
delare a comportamentului indezirabil, vorbitul neîntrebat, 
procedura numită extincţie. Astfel, cadrul didactic a continu-
at desfășurarea orei, ignorând comportamentul indezirabil. 

La începutul implementării acestei tehnici, frecvenţa 
acestui comportament a crescut.

 Însă, scăderea frecvenţei comportamentului s-a dato-
rat faptului că profesorul a folosit constant această tehnică. 

De asemenea, atunci când V. a ridicat mâna pentru a 
răspunde, cadrul didactic îi întărea pozitiv comportamentul 
(ex: Foarte frumos ai răspuns /așteptat).

5.  C. este în clasa a III-a. În timpul orelor se ridică din bancă, având 
hiperactivitate. Cadrul didactic a colectat date și a observat 
faptul că frecvenţa acestui comportament indezirabil este mai 
mare spre finalul ultimelor ore. Programul de la școală a lui C. 
este de 4 ore pe zi. La ultimele două ore, cadrul didactic a con-
statat faptul că frecvenţa acestui comportament crește. Cadrul 
didactic a implementat sistemul de tokeni. Targetul este acela 

CAZURI CAZURI
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de a înlocui comportamentul indezirabil, ridicatul din bancă 
cu un comportament adecvat: așteptarea în bancă în timpul 
orelor. Comportamentul dezirabil, statul în bancă, a fost în-
tărit pozitiv de către cadrul didactic prin oferirea tokenilor și 
schimbarea acestora la sfârșitul zilei cu recompensa aleasă. În-
tăritorii aleși de către C. au fost: 30 minute în care să se joace pe 
tabletă, un baton de ciocolată sau 30 de minute în care se poate 
juca cu Monopoly. Întăritorii au fost alternaţi pe baza unui pro-
gram stabilit de comun acord între profesor și C. Asta înseamnă 
că, odată ce unul dintre întăritori a fost ales data viitoare, elevul 
trebuie să aleagă unul din ceilalţi 2 întăritori. Profesorul îi oferă 
tokeni ori de câte ori C. manifestă comportamentele ţintă, dar 
evită să-i acorde atenţie atunci când vrea să scape din sarcină 
și manifestă comportamente inadecvate. 

6.  A. este un băieţel elev în clasa I. Fiind încă în perioada de 
acomodare, primul semestru, el aruncă cărţile și penarul pe 
jos. Cadrul didactic a colectat date in tabelul de analiză func-
ţională a comportamentului pentru a identifica funcţia aces-
tuia. Din datele colectate s-a putut observa faptul că funcţia 
comportamentului este reprezentată de scăparea din sarcină. 

Cadrul didactic a ignorat comportamentul problemă 
și a întărit pozitiv comportamentul dezirabil (își ţine penarul 
și cărţile pe bancă). De asemenea, profesorul a implementat 
și un sistem de tokeni prin care elevul avea posibilitatea să 
obţină câte un token pentru fiecare oră in care nu își trântea 
penarul sau cărţile. La strângerea unui anumit număr de to-
keni, stabilit anterior cu cadrul didactic, elevul își putea alege 
una din recompensele preferate. 

CAZURI



SCOPUL PROIECTULUI a fost determinat de necesitatea susținerii de cursuri teoretice 
și practice pentru cadrele didactice din șase școli din București, evaluării psiho-comportamen-
tale a elevilor prin observație directă la clase, în timpul orelor de curs și în pauze, și evaluării 
individuale a acelor elevi, suspecți de tulburări comportamentale sau din spectrul autist.

BENEFICIARII proiectului au fost:
• 6 școli din ciclul primar: Școala Geo Bogza, sector 1, Școala nr. 20, sector 3, Școala nr. 

149, sector 3, Școala nr. 87, sector 3, Școala nr. 152, sector 1, Școala nr. 79, sector 4.
• 525 elevi observați la clasă
• 40 elevi evaluați individual
• 131 profesori participanți la cursuri de analiză aplicată a comportamentului

ACTIVITĂȚILE derulate pe întreaga perioadă a proiectului:

Activitatea 1 – Cursurile teoretice de Analiză Aplicată a Comportamentului în școli

Profesorii și-au însușit tehnici de lucru la clasă bazate pe principiile analizei aplicate a 
comportamentului.
Perioada: septembrie-octombrie 2016

Activitatea 2 - Activități practice în școli

S-au organizat workshop-uri în sălile de clasă, evaluări psihologice ale elevilor și evaluări 
individuale pentru anumiți copii depistați cu tulburări diverse, cu recomandări concrete 
de intervenție adresate de experții ATCA cadrelor didactice.
Perioada de derulare: octombrie - decembrie 2016

Activitatea 3 - Activități finale – decembrie 2016

S-au organizat workshop-uri pentru cadrele didactice, evaluări ale modului de lucru la clasă, 
evaluări individuale ale elevilor, recomandări individuale și tehnici de managementul clasei.
Conceperea Ghidului de “Tehnici de lucru la clasă pentru copiii cu TSA și tulburări de 
comportament”.
Perioada de derulare: decembrie 2016

 Derulat de: Finanțat de: 
 ATCA Kaufland România 

PROIECT: 
Integrarea în școală a copiilor cu tulburări comportamentale  

și din spectrul autist.
Perioada de implementare: septembrie - decembrie 2016


