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Planul ședinței:
1. Activitate tematică: „Rezultatele școlare, o realitate complexă a școlii”

2. Adaptarea elevilor în noua treaptă gimnazială, perioada de adaptare: 
probleme și soluții, recomandări.

3. Dreptul copiilor de a fi protejați față de toate formele de violență.

4. Diverse:

- Concursuri, proiecte la disciplinele școlare;

- Extras din Regulamentul școlar;

- Încadrarea elevilor în cercuri, secții sportive;

- Programul de activitate: modificări, remanieri, adaptări etc.



Dificultăți în adaptarea elevilor 
de clasa a V-a la școală



Adaptarea - capacitatea organismului de a se adapta
la condițiile de mediu în schimbare.

 Ideea de la care pornim este nu de a-i face, pur şi simplu, pe elevi să se
adapteze la aşteptările şcolii sau ale părinților, ci de a-i sprijini să-și
dezvolte flexibilitatea de a accepta tot ce este nou în scopul păstrării
stării de bine.

 Este vorba de acomodarea/adaptarea la procesul de învăţare şi de
socializare şcolară, prin care elevii să se simtă valorizaţi.

 Este vorba despre un fenomen care nu se încheie, practic, niciodată. În
ciuda elementelor comune, obiective, predeterminate, poziția de elev
suferă schimbări continue: dinamica fenomenului nu este una dreaptă,
ci zig-zagată, cu suişuri, coborâşuri şi staţionări adaptative in plan
individual şi colectiv.



Cauze
 Se schimbă condițiile de învățare 

 Aspirație de a ieși în evidență în colectivul școlar, de a deveni lider pentru
ceilalți.

 Dificultatea adaptării elevilor la diferite stiluri de predare, la un nou
sistem de notare.

 Acomodarea cu mai multi profesori.

 Materii mai multe, mai dificile, (introducerea vocabularului de specialitate)

 Modalitati diferite de predare si de evaluare.

 Cerințele diferite ale cadrelor didactice.

 Reorganizarea timpului liber si a activitatilor extrascolare.

 Alte reguli ale clasei, altă modalitate de raportare la cei din jur, odată cu 
intrarea in ciclul gimnazial.

 Pubertatea care începe în acest timp și care se gestionează târziu.

 Acomodarea la noua clasă/scoală în care va învăța, (pentru elevii nou-
veniți.)



Așadar, 

adaptarea clasei a cincea este un 
proces multi-structural care afectează

toate sistemele vieții copilului.



Factorii interni de adaptare includ

 Particularități de personalitate și de temperament al copilului:

introvertit/extrovertit, gradul de emotivitate, comunicabilitate, tendința de a-și
exprima independența și organizarea.

 Abilități de stabilire și menținere a relațiilor, abilități de negociere.

 Probleme generate de vârsta preadolescentei.

 Starea sănătății.

 Gradul de dezvoltare a sferei intelectuale, (convingerile limitative și convingeri 
resursă).

 Motivația de a învăța.

 Stima de sine.

 Abilitatea de a menține performanța la un nivel ridicat pentru o perioadă lungă
de timp.

 Atitudinea personală față de eșec, confruntarea cu provocările, reevaluarea 
pozitivă a situației



Semnelor de dezadaptare le pot fi atribuite:

Tulburări de natură psihofiziologică (somn anxios, 
lipsa energiei, ridicare greoaie dimineața, cefalee
frecventă, oboseală cronică, lipsa poftei de mâncare, 
iritabilitate sau inhibare).

Nemulțumirea față de relația cu colegii, teama de
profesor, comportament strâns legat de stima de sine, 
autocunoaștere și autocontrol.

Ascunderea emoțiilor, nedorința de a vorbi despre
impresiile sale.



Recomandări 
 Evitați pedepsele pentru notele mici si inlocuiți-le cu sprijinul acordat 

copilului pentru a-si imbunatati performantele.

 Oferiți sprijin si incredere permanentă, în special, de acceptare necondiționată
a  oricăror rezultate. 

 Oferiți-le siguranta emotională si aratații ca este iubit si apreciat pentru
simplul fapt ca există, evitând abuzurile prin cerințe, (activități extra) sau
pentru evaluări nesatisfăcătoare. 

 Evitați amenințările precum „Gata, din clasa a cincea, s-a terminat cu joaca. 
Va trebui sa inveti serios de acum inainte!”, deoarece creeaza anxietate si nu ii 
stimuleaza copilului interesul pentru învățare.

 Adaptarea elevilor de clasa a cincea la școală va fi mult mai reușită, dacă
copilul are un regim clar și va fi monitorizat cu atenție respectarea lui, dacă are 
ordine în spațiul personal etc.



 Calitatea ajutorului oferit la învatare sau teme - mai intai asigurați-vă ca are 
nevoie de ajutor. Daca oferim ajutor copilului intr-o situatie in care s-ar
descurca si singur, nu va avea ocazia sa se bucure de reusita pe cont propriu. 

 Pastrati calmul, dacă observați ca îi este greu să înteleagă sau să rețină
anumite informații. Încearcați să investigați care sunt sursele problemei: nu
se poate concentra, nu îsi organizează timpul bine, este prea stresat sau nu
întelege, etc.

 Urmariți cu atentie orice modificare ce apare în starea de sănătate a copilului
si căutați să identificați cauzele de apariție. Asigurați-vă că doarme suficiente
ore și urmăriți sa introduceți în programul lui zilnic si o forma de activitate
fizică suplimentară dacă este necesară.

 Petreceți timp de calitate împreună.



Activitate tematică:
„Rezultatele școlare, o realitate complexă a școlii”

REZULTATE
ACADEMICE/

COGNITIVE

REZULTATE  
AFECTIVE/ 

STĂRI

REZULTATE –
PSIHOMOTORII / 

ACȚIUNI

• Cunoștințe, 

• abilități  și competențe 

specifice unor discipline 
școlare

• ! A se vedea și analiza nivelul de 

competențe specifice la fiecare 

disciplină școlară

• definește starea cu care realizează o activitate;

• înțelege ce simte după activitate și factorii care îi declanșează o stare;
! Este foarte important conștientizarea stării și a consecințelor; Nu vrem un copil cu rezultate 

academice foarte bune, dar permanent stresat, frustrat și nemulțumit de sine;

Modele de 
comportament, acțiuni 
într-o situație de învățare 
sau  reală, pași concreți 
1,2, 3...)
! Competența acțional-

strategică este definitorie pentru 
a ne descurca în situații de viață 

cunoscute sau necunoscute;

! Să monitorizăm cum se 
descurcă copilul nostru în situații 
concrete, să-l învățăm 

„aruncându-l” în situații de 

învățare.



Activitate tematică:
„Rezultatele școlare, o realitate complexă a școlii”

REZULTATE
ACADEMICE/

COGNITIVE

REZULTATE  
AFECTIVE/ 

STĂRI

REZULTATE –
PSIHOMOTORII / 

ACȚIUNI

Se confirmă prin:
• Teste inițiale, formative, 

sumative; 

• Teste finale (examene);

• Nivelul de cultură (suma tuturor 
cunoștințelor necesare de la 

toate disciplinele școlare)
• !  Calitatea învățământului, astăzi, se 

calculează în baza mediei unei școli la 

examenele naționale, deși testele finale nu 

cuprind itemi ce se referă la toate 
competențele specifice

Se confirmă prin:

Capacitatea elevului de a 

se descurca în orice 

situație: 

• ce pași întreprinde,

• cum își gestionează 

propriul parcurs de 

învățare/ de acțiune,

• cum solicită ajutor;

Se confirmă prin:
• Dinamica stărilor, emoțiilor;

• Motivația de a face, a insista etc.



Activitate tematică:
„Rezultatele școlare, o realitate complexă a școlii”

REZULTATE
ACADEMICE

/

COGNITIVE

REZULTATE  
AFECTIVE/ 

STĂRI

REZULTATE –
PSIHOMOTORII 

/ ACȚIUNI

1. Rezultatele cognitive și acțiunile contribuie la dezvoltarea și 

conștientizarea emoțiilor și stărilor, ce și când îi declanșează și cum 

controlează, mai întâi, identifică și conștientizează propriile emoții, 

sentimente, apoi înțeleg legătură cu comportamentul, astfel dezvolta EQ;

2. Procesul de instruire în școală,  face ca conținutul și  structura 

inteligenței emoționale să se aprofundeze și să se îmbogățească 

semnificativ. 

3. Sigur că nu numai școala, dar și familia au impact asupra inteligenței 

emoționale a copiilor. Aceasta și face ca copiii să se deosebească unii 

de alții și să aibă rezultate diferite, să se diferențieze între ei-

personalități unice. 

4. Nu cu 10 pe linie și nefericiți, neliniștiți, neîncrezători, dar FERICIȚI, 

MULȚUMIȚI, RECUNOSCĂTORI, EMPATICI și cu REZULTATE pe 

măsura capacităților!

5. Componenta autocontrolului ne ajută la disciplinele  școlare prin: faptul 

de a învăța conştient; faptul de a lua în calcul cât mai multe consecinţe; 

faptul de a face şi lucruri care nu îţi plac, dar aduc rezultate pozitive; 

faptul de a amâna plăcerile sau a renunţa la unele dintre ele; putere a 

voinţei; perseverenţă. 





„Nu există încredere mai sacră decât cea pe 
care lumea o acordă copiilor. Nu există

responsabilitate mai importantă decât cea de a 
ne asigura că drepturile le sunt respectate, 

bunăstarea le este protejată, vieţile le sunt 
ferite de teamă şi lipsuri şi că pot creşte în

pace.”

Kofi Annan,
fost Secretar general al ONU







Toate activităţile desfăşurate în Instituție au ca 
scop diminuarea factorilor de risc pentru copii şi
adulţi de a deveni victime sau autori ai violenţei
şi consolidarea factorilor care îi protejează faţă
de asemenea situaţii. Acţiunile de prevenire
primară sunt adresate tuturor elevilor şi
urmăresc oferirea de informaţii, dezvoltarea de 
abilităţi de bază şi atitudini cu referire la 
problema violenţei şi consecinţele acesteia, în
conformitate cu Metodologia de aplicare a 
Procedurii de organizare instituțională.





1. Punctualitatea  matinală și respectarea orarului la ore/cantină/ alte 
activități;

2. Respectarea uniformei școlare;
3. Respectul față de cadrele didactice, colegi, personal auxiliar;
4. Anunțarea absenței anticipat (sms);
5. Conectarea online pe Google meet în caz de absență de la ore/linkurile pe 

discipline pe motiv întemeiat;
6. Ieșirea de pe teritoriul liceului doar cu permisiunea dirigintelui;
7. Accent maxim pe rezultatele școlare, verificare zilnică;
8. Verificarea registrului electronic studii.md;
9. Completarea zilnică a registrului sănătății din studii.md;
10. Telefoanele mobile sunt interzise;
11. Prezentarea certificatelor medicale la timp/certificate de eliberare de la efort 

fizic prin ordin intern la nivel de instituție

Regulamentul școlar



Evaluarea rezultatelor școlare
Evaluarile sumative – la finisarea fiecărei unități de învățare / modul 

(2-3-4)

Evaluări formative – 10-15 min. la început de unitate de învățare

Evaluarea curentă – zilnic

Lucrări de laborator: biologie, fizică

Lucrări practice: geografie, 1-2 pe an;

Proiecte transdisciplinare, Portofoliu, 

Prezentări Power Point etc...



Încadrarea elevilor clasei  în activitățile 

sportive, cluburi pe interese, muzică și arte    



Comportamentul copiilor în mediul online în funcție 
de vârstă și posibilele riscuri asociate acestora





Securitatea în vacanța de 

toamnă

Comportamentul și respectarea 

regulilor de securitate, în 

perioada vacanței de toamnă, 

2021 în scopul prevenirii 

situațiilor de risc pentru viață și 

sănătatea copiilor



Instruirea elevilor cu referire la 
profilaxia și măsurile obligatorii de 
protejare împotriva infectării cu 
Covid-19 și alte situații de risc 
pentru viață și sănătate (pericole de 
incendii, traficul rutier, electrocutare 
și alte cazuri care pot apărea în 
perioada vacanței, când copiii dispun 
de timp liber pentru joacă,    călătorii 
și alte modalități de odihnă).



Reglementări speciale în contextul pandemiei 

COVID-19



Organizare alegerilor 
democratice pentru 
Consiliul elevilor

Fiecare clasă are cel puțin un 
reprezentant al clasei în Consiliul 
elevilor. 

Consiliul elevilor se întrunește la 
ședințe cel puțin o dată în lună.

Consiliul elevilor se implică 
direct în organizarea diverselor 
activități extrașcolare.







Principala prioritate este 
sănătatea și 
starea de bine a copilului



Evaluarea ședinței:

CUM V-AȚI SIMȚIT PE PARCURSUL SEDINȚEI? DE CE?

PLEC DE LA ȘEDINȚĂ CU GÂNDUL... 


