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TERMENI ŞI CUVINTE CHEIE: educaţia raţional-emotivă şi comportamentală, terapia 

raţional-emotivă şi comportamentală, program de sănătate mentală, 

comportament prosocial, factorii explicativi ai comportamentului prosocial, 

analiza de regresie, analiza rezultatelor inter şi intragrup 

 

REZUMAT 

 

Odată doi oameni s-au gândit să facă o piramidă. Ei au început să o construiască. Când au văzut 

ce bine se înţeleg şi cum îşi împart între ei lucrurile, li s-au alăturat lor o mulţime de oameni. În 

câteva săptămâni piramida a fost gata. Ei au numit acea piramidă Piramida dărniciei noastre. 

The end. (Filip) 

 

Povestea citată de noi mai sus aparţine unui băieţel de 9 ani, care a făcut parte din studiul 

privind evaluarea eficienţei unui program de educaţie raţional-emotivă şi comportamentală 

asupra dezvoltării comportamentului prosocial la elevi. Chiar dacă povestea a fost construită pe 

baza unui vocabular mai puţin „sofisticat”, nu putem să nu sesizăm metafora de la final –

„piramida dărniciei noastre” – care concentrează un model pozitiv de interacţiune între persoane 

legat de întrajutorarea semenilor. 

În viaţa de zi cu zi, majoritatea ne dedicăm timp şi efort considerabil pentru întrajutorarea 

celorlalţi. Prin comportamente precum: a oferi o informaţie unei persoane, a lucra ca membru 

activ într-o echipă, a consola un prieten aflat în suferinţă, a dona bunuri sau bani unor instituţii 

în scopuri caritabile etc., demonstrăm că ne preocupă bunăstarea semenilor noştri. 

În ciuda modelelor culturale care promovează individualismul, am considerat că formarea 

şi dezvoltarea comportamentelor prosociale la elevi este o problemă de actualitate, întrucât 

societatea în care trăim are nevoie de modele pozitive, unul din acesta fiind şi preocuparea şi grija 

pentru ceilalţi. 

Preocupări legate de acest tip de comportament au existat încă din Antichitate. Filosofii 

greci Platon şi Aristotel au fost printre primii care au încercat să răspundă la întrebări legate de 

motivele pentru care oamenii adoptă comportamentele pozitive sau negative în relaţie cu alţii. 

Apoi, în lucrarea sa De beneficiis, filosoful Seneca face referire şi la dificultăţile legate de 

solicitarea ajutorului, care poate atrage după sine trăirea sentimentului de neputinţă: „Neplăcut, 
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apăsător cuvânt, rostit cu privirile plecate, acel te rog”. Însă preocupările moderne cu privire la 

comportamentul prosocial sunt de dată recentă. Potrivit lui John F. Dovidio (apud Chelcea, 2004, 

p. 183), mai mult de 98% din cercetările psihosociologice despre acesta au fost publicate după 

1960, în evoluţia lor distingându-se mai multe etape: 

- la jumătatea anilor ’60, cercetările s-au centrat pe normele responsabilităţii şi ale 

reciprocităţii; 

- la începutul anilor ’70, cercetările s-au orientat spre descifrarea apatiei spectatorului; 

- la jumătatea anilor ’70, tema principală a cercetărilor a fost reprezentată de factorii care 

inhibă emergenţa comportamentului prosocial; 

- în anii ’80 s-a studiat în principal în ce condiţii şi care sunt factorii determinanţi ai 

comportamentului de întrajutorare; 

- cercetarile de după 1990 s-au concentrat în direcţia identificării motivaţiei 

comportamentului prosocial. 

 Prezenta lucrare abordează comportamentul prosocial al copiilor în şcoală şi încearcă să 

ofere răspunsul la următoarele întrebări: 

- Este posibilă îmbogăţirea repertoriului de comportamente prosociale la elevii din clasele 

primare prin educaţie raţional-emotivă şi comportamentală? 

- Există diferenţe între comportamentul prosocial al copiilor la şcoală comparativ cu cel 

manifestat acasă? 

- Care sunt factorii explicativi ai comportamentului prosocial al elevilor la şcoală? 

 

În ceea ce priveşte structura lucrării, aceasta cuprinde şapte capitole: 

 

CAPITOLUL I  

Teorii şi aplicaţii privind educaţia raţional-emotivă şi comportamentală în şcoală 

 

Capitolul I tratează aspecte legate de educaţia raţional-emotivă şi comportamentală 

pornind de la istoric, concepte cheie, până la prezentarea unor programe consacrate care şi-au 

dovedit eficienţa în formarea sănătăţii mentale. 
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Întrucât programul conceput, elaborat şi implementat în scopul formării şi al dezvoltării 

comportamentelor prosociale ale elevilor este fundamentat pe educaţia raţional-emotivă şi 

comportamentală, acest prim capitol vizează aspecte teoretice şi practice din literatura de 

specialitate legate de terapia raţional-emotiv comportamentală şi educaţia raţional-emotiv 

comportamentală cu accent pe aplicabilitatea acestora în activităţile cu elevii. 

Pentru o înţelegere eficientă a informaţiilor cuprinse în primul capitol, este importantă 

realizarea unor delimitări noţionale legate de: terapia raţional-emotivă şi comportamentală, 

educaţia raţional-emotivă şi comportamentală, cogniţii raţionale versus iraţionale. 

Terapia raţional-emotivă şi comportamentală (Rational Emotive Behavior Therapy – 

REBT) este prima formă de psihoterapie cognitiv-comportamentală, fiind elaborată de psihologul 

Albert Ellis din SUA. Acesta a emis o teorie comprehensibilă prin care se postulează faptul că 

oamenii dezvoltă cogniţii raţionale versus iraţionale pornind de la interpretarea pe care aceştia o 

atribuie evenimentelor pe care le traversează. Teoria REBT se concentrează cu precădere asupra 

relaţiei dintre cogniţie, emoţie şi comportament, dar şi asupra tehnicilor de intervenţie pentru 

restructurarea convingerilor iraţionale. Identificarea şi modificarea cogniţiilor iraţionale, care 

generează patologie şi suferinţă, precum şi asimilarea unor credinţe raţionale, care generează o 

stare de sănătate psihică bună, constituie punctele fundamentale ale terapiei (Ellis şi Bernard, 

2007). 

Aplicarea conceptelor promovate de Ellis prin REBT în mediul educaţional se realizează 

prin Educaţia raţional-emotivă şi comportamentală (Rational Emotive Behavior Education – 

REBE).  Ellis (1979, 1985 apud Opre şi Vaida, 2008) schiţează aplicabilitatea teoriei sale cu 

ajutorul modelului ABC(DE) (eveniment activator, cogniţii, consecinţe, disputare, efect). Acest 

model este uşor de înţeles astfel încât oricine îl poate utiliza spre a-şi identifica şi a-şi controla 

propriile cogniţii în sensul adoptării acelora funcţionale sau adaptative.  

Modelul ABC(DE) utilizează primele litere din alfabet, ceea ce îi asigură simplitatea prin 

abrevierea conceptelor de bază: 

� A (activating events) = evenimentul activator 

� B (beliefs) = cogniţiile persoanei şi reprezintă rezultatul evaluării şi interpretării 

evenimentului activator 
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� C (consequences) = consecinţele procesării cognitive a elementului activator. Aceste 

consecinţe pot fi observate prin prisma emoţiilor şi comportamentelor individului şi pot fi 

adaptative sau dezadaptative.  

A. Ellis (1967 apud Ellis şi Dryden, 2007) este de părere că tulburările emoţionale şi 

comportamentele disfuncţionale nu reprezintă o consecinţă a evenimentelor propriu-zise, ci a 

modului în care acestea sunt evaluate (respectiv a B-ului din modelul propus). Cu alte cuvinte,  

D. David (2006) subliniază că toate consecinţele psihologice - C - (emoţionale, cognitive, 

comportamentale, psihofiziologice) sunt determinate nu de evenimentele de viaţă - A - ci de 

modul în care interpretăm evenimentele de viaţă - B.  

– Dacă interpretarea este iraţională atunci la consecinţe vom avea suferinţe 

emoţionale şi comportamente dezadaptative.  

– Dacă interpretarea este raţională atunci vom avea emoţii şi comportamente 

adaptative. 

� D (disputing) = disputarea cu scopul restructurării cogniţiilor disfuncţionale şi iraţionale 

� E (effects) = reprezintă efectele restructurării cognitive ce se reflectă într-o filosofie mai 

raţională de viaţă. 

Problemele frecvente care pot să intervină în relaţiile unui copil cu semenii, prin raportare 

la modelul ABC(DE), în termenii cogniţiilor iraţionale caracteristice, sunt următoarele (Ellis şi 

Bernard, 2007): 

Evenimente activatoare: respingere socială, tachinare, a nu avea parteneri de joacă, a nu 

fi invitat la o petrecere, pierderea prietenului. 

Cogniţii sub forma:  

- Inferenţelor (concluzii, predicţii): „Toată lumea este împotriva mea”, „Toată lumea mă 

tachinează, nimeni nu mă place”, „Nu voi avea prieteni niciodată”, „Nu pot fi fericit fără 

dragostea ei/lui”. 

- Absolutizărilor (ar trebui, trebuie, este imperativ, este nevoie absolută): „Am nevoie ca 

oamenii să mă placă şi să mă aprobe”. 

- Evaluărilor: „Este groaznic să fii criticat, să se râdă de tine sau să fii singur”, „Nu pot 

suporta acest lucru”, „Acest lucru arată că sunt o persoană fără speranţă”. 

Consecinţe (emoţionale, comportamentale): deprimare, plâns, perioade de inactivitate, 

evitarea oamenilor, şi a sarcinilor, oboseală, iritabilitate. 
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O altă delimitare pe care dorim să o realizăm în acest capitol este cea legată de cogniţiile 

iraţionale în raport cu cele raţionale. Cogniţiile iraţionale sunt incorecte din punct de vedere 

logic, incongruente cu realitatea obiectivă şi blochează atingerea scopurilor individului 

(Maultsby, 1991 apud Macavei, 2002). Acestea apar în forme absolutiste (ar trebui, trebuie, este 

imperativ, este absolută nevoie). Derivate din cele absolutiste (Ellis şi Bernard, 2007) sunt: 

catastrofarea (de ex. „Este groaznic când greşeşti”), toleranţa scăzută la frustrare (de ex. 

„Oamenii care mă tratează rău sunt răi şi merită o pedeapsă severă”) şi evaluarea globală (de ex. 

„Eu sunt prost”). În schimb, cogniţiile raţionale se bazează pe realitatea empirică, facilitează 

atingerea scopurilor persoanei şi respectă principiile logicii (Maultsby, 1991 apud Macavei, 

2002). Cogniţiile raţionale (Ellis şi Bernard, 2007) sunt exprimate în termeni de preferinţe, nu de 

comenzi, şi conduc spre nivele mai adaptative ale emoţiilor şi comportamente adecvate. 

În continuare aducem câteva precizări legate de apllicaţiile educaţiei raţional-emotive şi 

comportamentale în şcoală. 

  Educaţia raţional emotivă a fost promovată iniţial la Şcoala Vieţii (Living School) unde, în 

1974, W.J. Knaus a elaborat primele materiale educaţionale redactând şi un ghid pentru învăţători 

(Vernon, 1990). Pe baza strategiilor eficiente de gândire, emoţie şi comportament care erau 

predate în cadrul acelei şcoli, Knaus (1974 apud Ellis şi  Bernard, 2007) a dezvoltat un curriculum 

care educa copiii în spiritul modelului ABC al REBT. 

Pe lângă aspectele comune cuprinse în orice program de educaţie raţional-emotivă şi 

comportamentală (ex. pornesc de la acelaşi cadru teoretic şi urmăresc acelaşi scop: sănătatea 

mentală a subiecţilor), fiecare deţine elemente distincte ce particularizează intervenţia. 

 Programele consacrate deja în literatura de specialitate sunt:  

o Progamul propus de Knaus, W.J. Rational Emotive Education: A Manual for 

Elementary School Teachers (1974) 

o Programele propuse de Vernon: Thinking, Feeling, Behaving, 1989 şi The Passport 

Programme. A Journey through Emotional, Social, Cognitive and Self-Development. 

Grades 1-5/6-8/9-12, 1998. Acestea au fost traduse şi în limba română şi oferă cadrelor 

didactice, consilierilor, psihologilor şcolari, asistenţilor sociali un curriculum 

comprehensiv pe care îl pot folosi spre a ajuta copiii şi adolescenţii să înveţe conceptele de 

sănătate mintală.  
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o Programul propus de Michael Bernard (1995, 2001, 2002, 2003a, 2003b, 2004a, 

2004c, 2005a): Educaţia You Can Do It! (YCDI), este un sistem care îşi propune să ajute 

toţi elevii să-şi dezvolte starea de bine şcolară, socială, emoţională şi comportamentală.  

Nu vom detalia mai mult aceste programe dar adăugăm faptul că A. Ellis, M.E. Bernard (2007) 

consideră integrarea conceptelor cheie ale educaţiei raţional-emotive şi comportamentale poate 

fi realizată şi în activităţile obişnuite, derulate la clasă. Această modalitate este mai puţin directă 

decât o lecţie structurată, dar este o modalitate viabilă de a întări conceptele raţionale şi de a le 

integra în structura şcolară. De exemplu, când se predă literatura, cadrul didactic poate selecta şi 

discuta poveşti şi poezii care prezintă personaje ce rezolvă probleme raţional sau îşi exprimă 

emoţiile într-o manieră sănătoasă. Este important să fie utilizate întrebările de conţinut şi de 

personalizare după modelul propus de A. Vernon (2004a,b). În plus, vocabularul elevilor poate 

fi îmbogăţit cu expresii şi cuvinte care surprind emoţii şi exprimarea adecvată a acestora în 

comportament.  

Referitor la primul capitol al lucrării concluzionăm că, pentru a identifica elementele 

caracteristice terapiei raţional-emotive şi comportamentale şi ale educaţiei raţional-emotive şi 

comportamentale, acesta oferă răspunsuri la următoarele întrebări: 

- Care sunt conceptele de bază ale educaţiei raţional-emotive şi comportamentale? 

- Credinţele iraţionale sunt prezente şi la copii? 

- Care sunt conceptele de bază ale educaţiei raţional-emotive şi comportamentale? 

- Cum se aplică aceste concepte la clasa de elevi? 

- Care sunt rezultatele cercetărilor cu privire la eficacitatea educaţiei raţional-emotive şi 

comportamentale în şcoală? 

- Cum se pliază educaţia raţional-emotivă şi comportamentală pe nevoile şcolilor din ţara 

noastră? 

 

CAPITOLUL II 

 Dezvoltarea comportamentul prosocial la elevi 

 

Capitolul II vizează aspecte fundamentale legate de: delimitarea tipurilor de 

comportamente prosociale, reliefarea modelelor teoretice şi explicative ale acestora, stabilirea 
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factorilor care concurează la formarea şi dezvoltarea comportamentelor prosociale şi descrierea 

unor modele de bune practici în intervenţia asupra conduitelor prosociale la copii. 

În încercarea de a oferi un cadru teoretic riguros cu referire la comportamentul prosocial, 

ne-am confruntat cu problema definirii cât mai clare şi cuprinzătoare a termenului, întrucât în 

lucrările de specialitate din străinătate s-au vehiculat cel puţin patru termeni aflaţi în strânsă 

legătură cu ceea ce reprezintă comportamentul prosocial, şi anume: (într)ajutorarea, cooperarea, 

altruismul şi prosociabiltatea. În unele lucrări, aceşti termeni sunt utilizaţi ca sinonimi pentru 

comportamentul prosocial; în schimb, în altele aceştia se referă la realităţi distincte sau 

complementare. În prezent, comportamentul altruist şi prosocial sunt cei doi termeni care 

predomină în lucrările de specialitate, însă există o tendinţă din ce în ce mai accentuată de 

utilizare a termenului de prosocial, fapt demonstrat nu numai de numărul în creştere al lucrărilor 

concentrate asupra termenului prosocial, ci mai ales pentru faptul că distanţa dintre cei doi 

termeni se adânceşte (de ex. utilizarea termenului de altruism scade de la apariţia lui în 999 de 

lucrări şi cercetări publicate în anii 1989–1991 la 499 publicaţii între anii 1999–2001; prosocial 

în schimb creşte de la 924 la 1189 în aceleaşi interval de timp). 

Termenul de „comportament prosocial” este întâlnit în lucrările unor psihosociologi 

precum Baron şi Byrne, 1974–1981; Bar-Tal, 1976; Baum, Fischer şi Singer, 1985; Bierhoff şi 

Klein, 1988; Feldman, 1985 (apud Chelcea, S., 2004, p. 184). Cu toate acestea, încercarea noastră 

de a delimita cât mai precis aspectele fundamentale ale comportamentui prosocial prezintă unele 

limitări legate de dificultăţile întâmpinate în identificarea motivaţiei pe care o deţine o persoană 

atunci când se implică în acţiuni de întrajutorare a semenilor. Odată identificată natura motivaţiei, 

putem face delimitarea între comportament prosocial şi altruism. 

În unele lucrări de specialitate, noţiunea de comportament prosocial a fost suprapusă cu 

aceea de altruism. Rezumăm că atunci când vorbim despre altruism ne referim la 

„comportamentul care se realizează în beneficiul celuilalt, fără a se aştepta recompensa unei surse 

externe” (Macaulay şi Berkowitz 1970, p. 3), fiind „împotriva interesului propriu” (Moscovici, 

1994, 1998 apud Chelcea, S., 2004, p. 184). Alţi autori (Knickerbocker, Roberta L., 2002, p. 1) 

postulează faptul că atunci când ne referim la comportamentul prosocial facem trimitere la un 

model de activitate, pe când altruismul este motivaţia de a-i ajuta pe ceilalţi din pură consideraţie 

faţă de nevoile lor. 
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Într-una din primele lucrări publicate despre comportamentul prosocial, Mussen şi 

Eisenberg,  (1977, p.3–4) postulează că acesta se referă la acţiunile orientate înspre 

întrajutorarea celorlalţi sau înspre beneficiul celorlaţi, fără ca actorul să urmărească obţinerea 

unor recompense externe. Aceste acţiuni repetate ale actorului presupun unele costuri, auto-

sacrificiu şi chiar asumarea unor riscuri. Oarecum silimar, Baum, Fisher, Singer (1985 apud 

Chelcea, 1996) înţeleg prin comportamente prosociale acele acte intenţionate care ar putea avea 

consecinţe pozitive pentru alţii, fără a se anticipa vreo răsplată. 

Fiind un concept complex, în unele lucrări de circulaţie internaţională comportamentul 

prosocial nici nu este denumit astfel, preferându-se în schimb termeni precum „altruism” 

(Albrecht, Thomas şi Chadwick, 1980; Meyers 1983, 1987; Michener, DeLamater şi Schwartz, 

1986; Moscovici 1994, 1998 apud Chelcea, 2004) sau „comportament de ajutorare” (Dovidio, 

1995; Raven şi Rubin, 1976; Saks şi Krupat, 1988 apud ibidem, 2004) sau „acţiune socială 

pozitivă” (Gergen, Gergen şi Jutras, 1981, 1992 apud ibidem, 2004). Cu toate că între aceşti 

termeni există similarităţi, pentru a înţelege esenţa comportamentului prosocial, unii autori 

delimitează două categorii de comportamente sociale pozitive:  

(a) comportamente prosociale ce conduc la un beneficiu mutual pentru fiecare din părţile 

implicate; 

(b) comportamente prosociale din care doar una din părţi iese în beneficiu. 

Pornind de la această clasificare, apare şi dihotomia privind motivaţia altruistă versus 

non-altruistă în comportamentulul prosocial al unei persoane. Astfel, Garaigordobil (2005, p. 45) 

înţelege prin comportament prosocial comportamentul social pozitiv care se realizează în 

favoarea celorlalţi, cu sau fără motivaţie altruistă. Bar-Tal (1982) stabileşte notele definitorii ale 

comportamentului prosocial, şi anume: intenţionalitatea, libertatea alegerii – nu obligaţie de 

serviciu –, realizat în absenţa unor recompense externe. 

În prezent, în literatura de specialitate s-a convenit asupra a două categorii de 

comportamente prosociale: comportament prosocial specific şi comportament prosocial global 

(Carlo şi Randall, 2001). Comportamentele prosociale specifice se referă la acele comportamente 

care se declanşează într-o circumstanţă specifică, în care se solicită întrajutorarea, în timp ce 

comportamentele prosociale globale fac referire la: comportamentul prosocial altruist (altruistic 

prosocial behavior), comportament prosocial complezent (compliant prosocial behavior), 
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comportament prosocial emoţional (emotional prosocial behavior) şi comportament prosocial 

public sau dezirabil social (public or socialy desirable prosocial behavior). 

În literatura de specialitate existentă, majoritatea cercetătorilor includ pentru 

comportamentul prosocial manifest acţiuni precum: a oferi celorlalţi bunuri, a ajuta, a răspunde 

empatic faţă de situaţia pe care o traversează ceilalţi şi a coopera (Eisenberg, ,  Cameron, 

Pasternack, Tryon, 1988, Caprara şi colab., 2000; Kerr, Beck, Shattuck, Kattar, Uriburu, 2003; 

Diener, Kim, 2004; Scourfield, Bethan, Neilson, McGuffin, 2004; Hastings, McShane, Parker, 

Ladha, 2007 apud Moraes, 2009). Această ultimă delimitare asupra comportamentului prosocial 

este mult mai utilizată în cercetare, întrucât s-au întâmpinat mari dificultăţi în stabilirea intenţiei 

din spatele comportamentelor prosociale globale şi specifice. 

O altă dificultate întâmpinată de noi în acest capitol a fost aceea de a identifica, pe cât 

posibil, cât mai multe  tipuri de comportamente considerate prosociale şi apoi, în funcţie de 

clasificarea oferită de mai mulţi autori, să identificăm comportamentele prosociale la vârsta 

copilăriei. 

În analiza factorilor care explică comportamentul prosocial al persoanelor, i-am descris 

separat, şi anume: influenţa factorilor ce intervin în procesul socializării copilului, caracteristicile 

individuale care influenţează comportamentul persoanei, variabilele afective, cognitive, 

individuale şi cele legate de mediul cultural în care persoana se dezvoltă. Nu putem însă să nu 

subliniem şi existenţa unei multicauzalităţi; cu alte cuvinte, probabilitatea ca un comportament 

prosocial să se iniţieze nu poate fi pusă pe seama unui singur factor, ci mai degrabă trebuie să 

avem în vedere interrelaţiile ce se pot stabili între diverşi factori. 

 Un alt aspect la care ne-am oprit în acest capitol este cel legat de tipurile de 

programe de intervenţie implementate şi rezultatele acestora în formarea şi dezvoltarea 

comportamentului prosocial. Majoritatea grupurilor experimentale au cuprins cu precădere 

subiecţi la vârsta adolescenţei, iar activităţile au fost derulate în mediul şcolar. Astfel, au fost 

implementate programe al căror obiectiv major a fost reducerea comportamentelor antisociale şi 

indezirabile concomitent cu creşterea frecvenţei de manifestare a comportamentelor de tip 

prosocial (Programa del Pensamiento Prosocial, López şi colab, 2002; Prosocial Family 

Therapy, Blechman şi Vryan, 2000); altele centrate pe prevenţia comportamentelor agresive 

(Martínez, 1993; Positive Peer Reporting, Cashwell, 2001; Classwide Positive Peer Reporting: 

Tootling, Skinner, 2002) şi, nu în ultimul rând, cele ce au ca obiectiv dezvoltarea repertoriului de 
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comportamente prosociale la copii şi tineri (Hertz-Lazarowitz2 Sharan, 1984; Solomon, 1990; 

Watson, 1998; López, 1994c; Garaigordobil, 1994, 1995, 2003, 2004; Roche, 1995, 1998, 1999). 

 

 

CAPITOLUL III 

Studiul de validare pentru Chestionarul privind comportamentul prosocial al 

elevilor pe populaţie românească 

 

Capitolul III cuprinde studiul de validare pentru Chestionarul privind comportamentul 

prosocial al elevilor. Acesta a fost elaborat în 1981 de către Weir şi Duveen. Studiul de validare 

cuprinde date despre structura factorială, indicatori ai validităţii, respectiv ai fidelităţii probei şi 

un etalon pe populaţia românească. 

  

CAPITOLUL IV 

Analiza rezultatelor corespunzătoare etapei constatative a studiului 

 

 

Capitolul patru se referă la metodologia cercetării, cu prezentarea datelor obţinute în 

etapa constatativă a studiului. În această etapă, am realizat un demers investigativ ce constă în: 

realizarea studiului privind analiza de nevoi în cadrul comportamentului prosocial al elevilor pe 

baza unui chestionar adresat cadrelor didactice; studierea programei şcoalare pentru clasa a III-a 

şi a IV-a pentru a evidenţia prevederile acesteia cu privire la formarea comportamentelor 

prosociale ale elevilor în şcoală; realizarea pretestului pentru cele patru loturi cuprinse în studiu. 

Pornind de aici, am formulat următoarele obiective specifice: 

O1: Reliefarea atitudinii cadrelor didactice cu privire la principalele aspecte legate de 

formarea şi dezvoltarea comportamentelor prosociale la elevii din ciclul primar; 

O2: Analiza programei şcolare la disciplinele Limba română, Educaţie muzicală, Educaţie 

plastică, Consiliere şi orientare şcolară şi profesională şi Educaţie Civică cu privire la 

recomandările acesteia privind formarea comportamentelor prosociale la elevii din 

clasele a III-a şi a IV-a; 
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O3: Alcătuirea eşantionului de conţinut, respectiv selectarea disciplinelor şi elaborarea 

programului de educaţie raţional-emotivă şi comportamentală constând în secvenţe de 

activităţi ce urmează a fi derulate la clasă; 

O4: Alcătuirea eşantionului de subiecţi – stabilirea claselor experimentale şi a celor de control 

– prin administrarea unor probe care să reliefeze necesitatea intervenţei la clasele 

experimentale. 

La studiul privind analiza de nevoi au fost evaluate 110 cadre didactice din 

învăţământul rural şi urban (judeţele Bihor şi Sălaj). În ceea ce privesc rezultatele obţinute, 

analiza de nevoi a permis surprinderea unui aspect deloc de neglijat pentru studiul de faţă, şi 

anume: cadrele didactice consideră că disciplinele care le permit formarea şi dezvoltarea 

comportamentelor prosociale la elevi sunt cele din ariile Limbă şi comunicare şi Om şi societate. 

Prin urmare, în alcătuirea programului se va ţine cont de acest aspect, în sensul că vor fi selectate 

discipline corespunzătoare acestor arii, cu atât mai mult cu cât programul se doreşte a fi un 

adjuvant pentru cadrele didactice în procesul instructiv-educativ. 

Analiza programei şcolare, a completat informaţiile obţinute la analiza de nevoi cu 

aspecte legate de modalităţile de dezvoltare socială a elevilor în clasă. Sperăm ca activităţile 

cuprinse în programul nostru să îşi dovedească eficienţa, cu atât mai mult cu cât vor fi bazate pe 

jocuri de rol şi jocuri în colaborare între elevi. 

Rezultatele obţinute în studiul constativ au deschis orizontul pentru direcţiile de acţiune 

corespunzătoare etapei formative legate de: 

- eşantionul de subiecţi care va fi supus studiului 

- modalităţile cele mai eficiente pentru implementarea programului de educaţie raţional-

emotivă şi comportamentală în şcoală, la clasa de elevi. 

 

CAPITOLUL V  

Studiu privind analiza de regresie asupra factorilor explicativi ai comportamentului 

prosocial la elevii din învăţământul primar 

 

În capitolul cinci s-a încercat identificarea factorilor explicativi ai comportamentului 

prosocial al elevilor la şcoală.  
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La acest studiu au participat un număr de 75 de elevi din clasele a III-a şi a IV-a, din 

mediul urban şi rural, pentru a fi testată ipoteza potrivit căreia comportamentul prosocial al 

elevilor în relaţie cu colegii lor de clasă este influenţat de comportamentul prosocial al acestora în 

relaţie cu fraţii şi surorile, acasă, atunci când variabile precum: mediul lor de provenienţă, 

caracteristicile legate de apartenenţa de gen, empatia, percepţia interpersonală pentru trei 

dimensiuni: milos şi înţelegător, prieten bun, deştept; sunt menţinute constante. Metoda utilizată 

în prelucrarea datelor o reprezintă regresia ierarhică în scop explicativ, încercând să analizăm 

factorii cu o influenţă semnificativă asupra comportamentului prosocial al elevilor, la şcoală.  

Prezentăm în continuare analiza cantitativă şi calitativă a datelor obţinute. 

 În ceea ce privesc relaţiile ce se stabilesc între comportamentul prosocial evaluat de 

cadrul didactic şi variabilele criteriu luate în studiu, prezentăm matricea de corelaţii în tabelul 

V.1. 

 

Tabel V.1. Indici descriptivi şi matricea de corelaţii pentru variabilele implicate în model 

 m a.s. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamentul 
prosocial evaluat de 
cadrul didactic  

44,23 6,20 -        

Apartenenţa de gen .45 .50 .239* -       

Mediul de provenienţă .53 .50 .016 -.096 -      

Nivelul empatiei 2,25 .19 .195* .189* -.092 -     

Milos şi înţelegător 3,17 .54 .467** .143 .494** .146 -    

Bun prieten 3,32 .46 .528** -.026 .553** .126 .824** -   

 Deştept 3,26 .59 .380** .073 .290** .073 .653** .728** -  

Comportament 

prosocial evaluat de 

părinţi 

47,19 8,51 .470** -.149 .126 .200* .358** .415** .184* 

- 

Notă:  **p<.01, *p<.05 

 

 Conform matricei de corelaţii, există o relaţie directă, semnificativă statistic, între 

comportamentul prosocial şi variabilele legate de: apartenenţa de gen (r=.23, p<.01), percepţia 

colegilor ca fiind miloşi şi înţelegători (r=.46, p<.01), buni prieteni (r=.52, p<.01), deştepţi 

(r=.38, p<.01), nivelul empatiei, scor global (r=.19, p<.05), comportamentul prosocial evaluat de 

părinţi, acasă (r=.47, p<.01). 
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 La testul global de semnificaţie ANOVA s-au obţinut valori ale lui F ce corespund unor 

praguri de semnificaţie mai mici de .01, astfel încât respingem ipoteza lipsei de semnificaţie a 

variabilelor independente, în favoarea ipotezei că modelele regresionale sunt semnificative deci 

regresia este adecvată în scopul propus astfel: 

- pentru modelul 1, Fchange(6,68)=9,193, p=.00 (Fchange compară în pasul 1 modelul testat 

comparativ cu modelul Intercept) 

- pentru modelul 2, Fchange(1,67)=6,903, p=.01. 

 

În continuare am realizat testarea fiecărei variabile din cadrul celor două modele cu 

ajutorul testului t Student. 

Rezultatele obţinute ne permit să conchidem asupra variabilelor semnificative pentru 

modelul nostru, acestea fiind cuprinse în tabelul V.2. 

 

Tabelul V.2. Analiza de regresie ierarhică asupra factorilor explicativi ai 

comportamentului prosocial la elevii din învăţământul primar 

Variabile R
2 

R
2
ajust. Beta  B SE b 

PASUL 1 .448** .399** 
Apartenenţa de gen       .451*       .196        .223 

Mediul de provenienţă   -,799** .231 -.394 
Nivelul empatiei   1,665E-02 .095 .017 

Milos şi înţelegător   5,557E-02 .168 .056 
Bun prieten   .815** .197 .814 

Deştept   -.154 .139 -.152 
PASUL 2 .499** .447**    

Apartenenţa de gen   .490** .188 .242 
Mediul de provenienţă   -.701** .225 -.346 

Nivelul empatiei   -1,553E-02 .092 -.015 
Milos şi înţelegător   1,891E-02 .161 .019 

Bun prieten   .659** .198 .657 
Deştept   -7,642E-02 .136 -.075 

 
Comportamentul prosocial 
acasă 

  .331** .126 .262 

Notă:  **p<.01, *p<.05 

 

 În tabelul V.2. variabila dependentă este reprezentată de comportamentul prosocial al 

copiilor la şcoală, evaluat de cadrul didactic, iar factorii ce ar putea explica acest comportament 

sunt, în primul pas, variabilelel legate de apartenenţa de gen, mediul de provenienţă al elevilor, 



 21 
 

percepţia interpersonală pentru trei categorii: milos şi înţelegător, bun prieten şi deştept iar în al 

doilea model am inclus pe lângă factorii menţionaţi pentru modelul 1 şi comportamentul 

prosocial al copiilor acasă, evaluat de către părinţi.  

 Rezultatele obţinute de noi sprijină ipoteza potrivit căreia comportamentul prosocial al 

copiilor acasă are influenţă asupra comportamentului prosocial al copiilor la şcoală întrucât: 

• Pentru pasul 1, ce cuprinde variabilele legate de apartenenţa de gen, mediul de 

provenienţă al elevilor, empatia şi percepţia interpersonală s-a obţinut un R2ajust.=.399**, 

ceea ce însemnă că aceste variabile, împreună explică 39% din varianţa privind 

comportamentul prosocial al elevilor la şcoală, restul de 61% din varianţă datorându-se 

altor factori care au au fost cuprinşi în modelul nostru regresional.  

În cadrul acestui model doar variabilele demografice legate de apartenenţa de gen şi mediul de 

proveninenţă, şi percepţia interpersonală referitoare la calitatea de bun prieten au influenţă asupra 

variabilei dependente. Astfel atunci când ne referim la apartenenţa de gen, fiind o variabilă 

dummy, coeficientul B reprezintă o măsură a cât de mult creşte versus descreşte variabila 

dependentă când variabila criteriu îşi schimbă categoria de răspuns, de la 0 la 1 (Sava, 2004) în 

acest studiu de la băieţi (consideraţi drept categorie de referinţă) la fete. Astfel nivelul presupus 

(din engl. expected) pentru comportamentul prosocial al fetelor este cu .451 mai crescut decât cel 

presupus pentru băieţi (b=.451). În ceea ce priveşte corelaţia între variabila legată de apartenenţa 

la un anumit gen şi comportamentul prosocial, după ce se elimină varianţa datorată celorlalţi 

predictori incluşi în model, aceasta este una pozitivă, (ß=.223) şi semnificativă un prag p<.05.  

În ceea ce priveşte cealaltă variabilă dummy, legată de mediul de provenienţă se constată că 

valoarea coeficientului nestandardizat b este negativă b=-.799, ceea ce înseamnă că nivelul 

presupus al comportamentului prosocial al elevilor din învăţământul urban este cu .799 unităţi 

mai scăzut decât cel obţinut de elevii din învăţământul rural, consideraţi drept categorie de 

referinţă în baza noastră de date.  

În ceea ce priveşte percepţia interpersonală la dimensiunea bun prieten constatăm că atunci când 

vom reuşi să creştem cu o abatere standard rezultatele acesteia, rata de manifestare a 

comportamentului prosocial va creşte cu .814 abateri standard, nivelul celorlate variabile 

considerate de noi în studiu fiind menţinut constant. Fiind un coeficient parţial în ecuaţia de 

regresie (în condiţia în care avem mai multe V.I.), valoarea lui b corespunzătoare calităţii de bun 

prieten indică faptul că, între nivelul comportamentului prosocial şi această variabilă, după ce a 
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fost eliminată varianţa datorată celorlalte V.I., a rămas o corelaţie de -.815. Cu alte cuvinte, dacă 

studiul nostru ar fi avut suficiente argumente pentru a fi realizat în scop predictiv, am fi putut 

susţine că în colectivele în care între elevi există relaţii bazate pe prietenie, această caracteristică 

ar putea fi considerată un predictor semnificativ, extrem de important, al comportamentului 

prosocial în şcoală.   

 Prin eliminarea influenţei simultane a variabilelor independente asupra variabilei 

dependente, prezentăm valoarea coeficienţilor de corelaţie semiparţială pentru fiecare din 

variabilele independente, considerate separat, în relaţie cu variabila dependentă: 

- pentru variabila apartenenţa de gen (rsp=.208), coeficientul de determinare specific este de 

4% (ceea ce înseamnă că 4% din dispersia comportamentului prosocial la şcoală poate fi 

explicată de diferenţele interindividuale în ceea ce priveşte variabila apartenenţa de gen a 

subiecţilor); 

- pentru variabila mediul de provenienţă (rsp=.387), coeficientul de determinare specific 

este de 14% (ceea ce înseamnă că 14% din dispersia comportamentului prosocial la şcoală 

poate fi explicată de diferenţele interindividuale în ceea ce priveşte mediul de provenienţă 

al subiecţilor); 

- pentru variabila prieten bun, (rsp=.448), coeficientul de determinare specific este de 20% 

(ceea ce înseamnă că 20% din dispersia comportamentului prosocial la şcoală poate fi 

explicată de diferenţele interindividuale în ceea ce priveşte natura relaţiilor de prietenie a 

subiecţilor); 

 În concluzie pentru modelul 1 putem spune că: 

- un nivel mai ridicat al comportamentului prosocial al elevilor luaţi în studiul nostru îl 

prezintă cu precădere fetele, din mediul rural, între care există relaţii de prietenie foarte 

bine consolidate; 

- dintre variabile independente menite să explice în studiul nostru varianţa 

comportamentelor prosociale în şcoală, calitatea de bun prieten are cea mai mare influenţă 

(ß=.814), urmat de mediul de provenienţă (ß=.395) şi apartenenţa de gen subiecţilor 

(ß=.223). 

 Pentru pasul 2 sunt controlate variabilele independente din pasul 1 şi, pe lângă acestea, 

în al doilea bloc este introdusă evalauarea realizată de părinţi, acasă, asupra comportametului 
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prosocial al copiilor. În acest caz, modelul propus este semnificativ statistic iar valoarea lui 

R2ajust.=.447.  

La nivel analitic, din modelul estimativ final se observă că nivelul empatiei, percepţia 

interpersonală asupra caracteristicilor de milos şi deştept nu înfluenţează comportamentul 

prosocial al copiilor la şcoală, valorile ß nefiind semnificative statistic. În schimb pentru 

variabilele demografice (apartenenţa de gen şi mediul de provenienţă), variabila legată de 

percepţia interpersonală a caracteristicii de bun prieten şi cea referitoare la comportamentul 

prosocial acasă valorile coeficientului ß sunt semnificative statistic, aşa cum reiese din tabelul 

V.2. 

 O contribuţie semnificativă pentru înţelegerea comportamentului prosocial la şcoală o are 

cunoaşterea frecvenţei şi ratei de manifestare a comportamentului prosocial acasă. Valoarea 

coeficientului standardizat ß arată faptul că, atunci când rata comportamentului prosocial acasă 

creşte cu o abatere standard, nivelul comportamentului prosocial la şcoală creşte cu .262 abateri 

standard.  Corelaţia între comportamentul prosocial la şcoală şi cel manifestat acasă, după ce se 

elimină varianţa datorată celorlalţi factori incluşi în model, este de .331 (b=.331). Această 

creştere nu este deosebit de importantă (valoarea lui R2change=.052), însă este bine de cunoscut 

faptul că este semnificativă statistic, întrucât putem explica comportamentul prosocial al elevilor 

la şcoală şi din prisma comportamentului prosocial al copiilor acasă, pe de o parte, iar în scop 

predictiv am putea menţiona că, în urma unui program de intervenţie, crescând rata şi frecvenţa 

de manifestare a comportamentelor prosociale ale copiilor acasă, vom creşte rata şi frecvenţa de 

manifestare a acestui tip de comportament la şcoală. 

În cadrul acestui model, prezentăm ponderea pe care o are fiecare variabilă independentă la 

explicarea dispersiei comportamentului prosocial la şcoală: 

- pentru variabila apartenenţa de gen, rsp=.225, ceea ce înseamnă că aceasta explică 5% din 

dispersia comportamentului prosocial la şcoală 

- pentru variabila mediul de provenienţă, rsp=.27, ceea ce înseamnă că aceasta explică 7% 

din dispersia comportamentului prosocial la şcoală 

- pentru variabila bun prieten, rsp=.287, ceea ce înseamnă că aceasta explică 8% din 

dispersia comportamentului prosocial la şcoală 

- pentru comportamentul prosocial al copiilor acasă, rsp=.227, ceea ce înseamnă că 5% din 

dispersia comportamentului prosocial la şcoală. 
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 În concluzie putem spune că rata şi frecvenţa de manifestare a comportamentului 

prosocial al eleviilor la şcoală este mai mare la colectivele de elevi între care există relaţii strânse 

de prietenie (ß=.657), la elevi din mediul rural (ß=-.346), în clasele în care sunt preponderent fete 

(ß=.242) şi care au un nivel crescut al comportamentului prosocial acasă (ß=.262). 

 Datele obţinute sprijină ideea că dincolo de variabilele demografice sau de natura 

relaţiilor stabilite între elevii clasei, o influenţă semnificativă asupra comportamentului prosocial 

la şcoală o are comportamentul prosocial al copiilor acasă, în relaţie cu fraţii sau surorile. Aceste 

date subliniază încă o dată nevoia colaborării strânse între şcoală şi familie, între cadrul didactic 

şi părinţii elevilor în sensul acordării de sprijin reciproc între cei doi agenţi ai educaţiei în vederea 

formării comportamentului prosocial al copiilor.  

 Pe de altă parte studiul a oferit informaţii care susţin rezultatele unor studii anterioare 

referitoare la influenţa factorilor demografici asupra comportamentelor prosociale dar şi asupra 

influenţei pe care o are familia şi relaţiile din familie asupra formării comportamentului prosocial 

la copii. Rezultatele obţinute de noi ne permit să concluzionăm că în condiţiile în care, în mediul 

şcolar întâlnim elevi care au aceeaşi vârstă, sunt de acelaşi gen, între care există relaţii bazate pe 

prietenie dar la care acasă prezintă nivele diferite ale comportamentului prosocial, vor manifesta 

nivele diferite ale acestui tip de comportament şi la şcoală. Astfel cadrele didactice din 

învăţământul primar ar putea implementa activităţi sau chiar colabora cu psihologii şcolari pentru 

a elabora programe în scopul formării comportamentelor prosociale, selectând grupurile ţintă în 

funcţie de necesităţi. 

 Studiul realizat permite şi o nouă direcţie de acţiune, mai exact identificarea încă de la 

vârste mai mici, din grădiniţă a aspectelor legate de comportamentul prosocial al copiilor acasă 

pentru a se putea estima încă de la debutul şcolarităţii dacă elevii din colectivul nou format se vor 

implica în comportamente prosociale la şcoală.  

 

CAPITOLUL VI 

Analiza rezultatelor corespunzătoare etapei formative a studiului 

 

Capitolul şase reprezintă cea mai importantă parte a cercetării şi cuprinde intervenţia 

condusă în sensul formării şi al dezvoltării comportamentului prosocial la elevii din învăţământul 

primar. 
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Obiectivele etapei formative  

Activităţile concepute pentru acest program au ca finalitate formarea şi dezvoltarea 

comportamentelor prosociale la elevi prin asimilarea unor concepte specifice educaţiei raţional-

emotive şi comportamentale legate de: 

- dezvoltarea personală: atitudine pozitivă faţă de sine şi de ceilalţi; 

- dezvoltarea emoţională şi a empatiei. 

Obiectivele specifice studiului formativ sunt: 

O1: Formarea, dezvoltarea şi menţinerea ratei de manifestare a comportamentelor prosociale la 

elevi. 

Indicatorii de operaţionalizare pentru comportamentele prosociale sunt: a oferi ajutor, a 

împrumuta, a-şi accepta şi tolera colegii, a colabora, a ierta, a-şi cere iertare, a adresa laude, a 

se încuraja reciproc, a consola. 

O2: Dezvoltarea socio-emoţională a elevilor sub următoarele aspecte: 

O2.1: modificarea relaţiilor existente în clasa de elevi în sensul creşterii nivelului de 

acceptare a tuturor membrilor; 

O2.2: schimbări la nivelul percepţiei interpersonale a elevilor cu privire la cele trei categorii 

de însuşiri (milos şi înţelegător, bun şi prietenos, deştept) în sensul unei evaluări mai 

obiective şi a acceptării calităţilor şi defectelor la sine şi la ceilalţi; 

O2.3: creşterea nivelului de empatie al elevilor. 

 

Ipotezele cercetării 

Ipoteza generală 

Dacă în activitatea instructiv-educativă cadrul didactic urmăreşte formarea unei atitudini 

pozitive cu privire la sine şi la ceilalţi şi la dezvoltarea empatiei elevilor printr-un program de 

educaţie raţional-emotivă şi comportamentală, atunci vom constata creşterea frecvenţei şi a ratei 

de manifestare a comportamentelor prosociale la elevi. 

 

Ipoteza specifică 1 

Prin valorificarea conţinutului unor texte din manualulele şcolare de Limba română şi 

Educaţie civică şi prin implementarea în activităţile instructiv-educative de la clasă a poveştilor 
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educative şi a jocurilor în colaborare, conform demersului unei activităţi de educaţie raţional-

emotivă şi comportamentală, se ajunge la creşterea frecvenţei şi a ratei de manifestare a 

comportamentelor prosociale la elevi. 

Ipoteza nulă: Diferenţele între rezultatele obţinute de elevi cu privire la comportamentul 

prosocial se datorează hazardului. 

 

Ipoteza specifică 2 

Prin valorificarea conţinutului unor texte din manualulele şcolare de Limba română şi 

Educaţie civică şi prin implementarea în activităţile instructiv-educative de la clasă a poveştilor 

educative şi a jocurilor în colaborare, conform demersului unei activităţi de educaţie raţional-

emotivă şi comportamentală, se ajunge la modificarea sistemului de relaţii între elevi. 

Ipoteza nulă: Diferenţele între rezultatele obţinute de elevi la testul sociometric şi 

percepţia interpersonală se datorează hazardului. 

 

Ipoteza specifică 3 

Prin valorificarea conţinutului unor texte din manualulele şcolare de Limba română şi 

Educaţie civică şi prin implementarea în activităţile instructiv-educative de la clasă a poveştilor 

educative şi a jocurilor în colaborare, conform demersului unei activităţi de educaţie raţional-

emotivă şi comportamentală, se ajunge la creşterea nivelului empatic al elevilor. 

Ipoteza nulă: Diferenţele între rezultatele obţinute de elevi cu privire la nivelul empatiei 

se datorează hazardului. 

 

În ceea ce priveşte programul conceput şi implementat de noi urmăreşte formarea şi 

dezvoltarea comportamentelor prosociale la elevii din clasa a III-a şi a IV-a şi are ca fundament 

teoretic educaţia raţional-emotivă şi comportamentală. Acesta se derulează de-a lungul a zece 

săptămâni de intervenţie, fiind implementat de cadrul didactic de la clasă cu întregul colectiv de 

elevi, prin secvenţe de activitate didactică la patru dintre disciplinele de învăţământ. Programul 

uzează de conţinuturile deja existente în manualele şcolare, mai exact de conţinuturile textelor 

din manualul de Limba română (la clasa a III-a şi a IV-a) şi Educaţie civică (la clasa a III-a), 

valorificându-le în direcţia formării şi a dezvoltării comportamentelor prosociale pe baza 

întrebărilor de personalizare. În plus, programul include poveşti educative propuse pentru 
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disciplina Educaţie plastică şi jocuri în colaborare, valorificate tot prin întrebări de 

personalizare. Jocurile în colaborare au fost implementate de către cadrul didactic de la clasa a 

IV-a la disciplinele Consiliere şi orientare şcolară şi profesională şi Educaţie muzicală, iar de 

către cadrul didactic de la clasa a III-a la disciplina Educaţie pentru sănătate. 

Pentru realizarea obiectivului general propus, programul este structurat în două părţi: (1). 

activităţi ce urmăresc formarea unei atitudini pozitive în relaţie cu sinele şi cu ceilalţi şi (2). 

activităţi ce urmăresc dezvoltarea emoţională şi a empatiei la elevi. În săptămânile cu număr 

impar din program – respectiv în săptămânile 1, 3, 7, 9 – activităţile se concentrează în jurul 

situaţiilor ce presupun existenţa comportamentului prosocial la ceilalţi, iar în săptămânile impare 

– respectiv 2, 4, 6, 8 – activităţile din cadrul programului evidenţiază stategiile şi cogniţiile 

raţionale pe care copilul le poate adopta ca eficiente în situaţii în care comportamentul prosocial 

la ceilalţi este absent. Programul presupune şi existenţa a nouă reguli ce privesc comportamentul 

elevilor în relaţie unii cu alţii în clasă, reguli ce se referă la conduitele prosociale precum: a oferi 

ajutor, a împrumuta, a-şi accepta şi tolera colegii, a colabora, a ierta, a-şi cere iertare, a adresa 

laude, a se încuraja reciproc, a consola. 

Eficienţa programului se evaluează prin măsurarea rezultatelor obţinute la lotul de control 

şi cel experimental în pretest, posttest şi retest la Chestionarul privind comportamentul prosocial 

al copiilor adresat cadrului didactic şi părinţilor şi la setul de instrumente de evaluare adresate 

elevilor: Test sociomentric, Percepţia interpersonală, Scală privind nivelul empatiei. Evaluarea 

formativă a programului pentru variabila comportament prosocial s-a realizat prin monitorizarea 

ratei şi a frecvenţei de manifestare a comportamentelor prosociale cu ajutorul unei fişe de 

evaluare săptămânală de către cadrul didactic de la loturile experimentale.Prin rezultatele 

studiului nostru am obţinut informaţii importante referitoare la eficienţa şi utilitatea unui program 

educaţional de intervenţie pentru comportamentul prosocial al elevilor în sensul îmbogăţirii 

repertoriului de comportamente prosociale. 

Programul de educaţie raţional-emotivă şi comportamentală a fost implementat pe un 

eşantion de 44 de elevi din clasa a III-a şi a IV-a de către cadrul didactic de la clasă, pe o 

perioadă de 10 săptămâni la patru discipline şcolare. La clasa a III-a, aceste discipline au fost: 

Limba română, Educaţie civică, Educaţie plastică, Educaţie pentru sănătate, iar la clasa a IV-a 

acestea au fost: Limba română, Educaţie plastică, Educaţie muzicală, Consiliere şi orientare 

şcolară şi profesională. Prin activităţile derulate în cadrul programului, cadrul didactic a acordat o 
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atenţie sporită comportamentului prosocial al elevilor în relaţie cu colegii lor, a promovat 

prosociabilitatea între ei pe baza a nouă reguli de conduită şi a urmărit formarea unei atitudini 

pozitive a elevilor faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi, dar şi formarea conştiinţei emoţionale şi a 

empatiei.  

 

Prezentăm în continuare rezultatele obţinute în studiul nostru care să surprindă măsura în 

care ipotezele specifice au fost sau nu validate. 

În ce priveşte validarea ipotezei specifice 1 de studiu, rezultatele obţinute la Chestionarul 

privind evaluarea comportamentul prosocial al copiilor în pretest, testul de comparaţie t pe 

eşantioane independente indică lipsa diferenţelor între cele patru eşantioane incluse în cercetare – 

clasele experimentale şi clasele de control – ceea ce elimină eventuale erori de eşantionare, 

obţinându-se astfel două câte două grupe omogene din punctul de vedere al nivelului 

comportamentului prosocial în pretest. 

Astfel, prin comparaţie cu lotul de control, am obţinut la clasa a IV-a, la grupul 

experimental, o mărime a efectului foarte ridicată, mai exact 75% din varianţa rezultatelor legate 

de comportamentul prosocial la şcoală se datorează manipulării experimentale. Rezultate foarte 

asemănătoare am obţinut la clasa a III-a, unde programul implementat a condus la rezultate 

semnificativ superioare la lotul experimental, comparativ cu cel de control, respectiv 58% din 

varianţa rezultatelor poate fi explicată de implicarea elevilor în activităţile programului. 

În retest, diferenţele privind rata comportamentelor prosociale în mediul şcolar se menţin, 

întrucât în urma evaluării realizată de cadrul didactic, mediile mai ridicate sunt înregistrate pentru 

participanţii la grupurile experimentale, iar rezultatele obţinute la comparaţiile intergrup sunt 

semnificative statistic, obţinându-se mărimi mari ale efectului atât la clasa a III-a, cât şi la clasa a 

IV-a. 

La evaluarea realizată de către părinţi pentru comportamentul prosocial al copiilor acasă, 

în posttest şi retest am obţinut diferenţe semnificative statistic între loturile luate în studiu, însă 

mărimi ale efectului în retest mai scăzute. 

În ceea ce priveşte compararea rezultatelor intragrup, pentru a evidenţia efectul 

programului asupra comportamentului prosocial evaluat de cadrele didactice în pretest, posttest şi 

retest am obţinut rezultate semnificative statistic la cele două grupuri experimentale. Pentru 

grupurile de control, vizavi de comportamentul prosocial, nu se constată diferenţe de la o etapă la 
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alta. În analiza contrastelor pentru elevii cuprinşi în loturile experimentale s-au evidenţiat 

diferenţe semnificative între pretest şi posttest, în sensul creşterii mediei comportamentelor 

prosociale şi mărimi ale efectului foarte ridicate.  

La comparaţiile intragrup în ce priveşte comportamentul prosocial al copiilor acasă, 

evaluat de către părinţi, nu am obţinut diferenţe semnificative statistic pentru niciunul din cele 

patru loturi luate în studiu, ceea ce înseamnă că nu s-a produs o modificare a frecvenţei şi a ratei 

de manifestare a comportamentului prosocial al copiilor acasă, de la o etapă la alta a testării şi că 

rezultatele superioare înregistrate de elevi la şcoală cu privire la acest aspect nu au putut fi 

generalizate şi acasă, în relaţie cu fraţii sau surorile.  

O analiză mai detaliată cu privire la măsura în care anumite categorii de comportamente 

prosociale s-au modificat sau şi-au menţinut rata de manifestare de-a lungul programului se poate 

constata din analiza rezultatelor la fişa de evaluare săptămânală. Conform rezultatelor obţinute, 

prin prelucrarea datelor cu testul Friedman, se confirmă existenţa unor diferenţe semnificative 

statistic cu privire la modificarea frecvenţei şi a ratei de manifestare a comportamentelor 

prosociale de la o săptămână la alta a intervenţiei atât la elevii din clasa a III-a, cât şi la clasa a 

IV-a. Am constatat că, la clasa a IV-a, săptămâna în care s-au obţinut rezultatele cele mai bune 

este a opta din intervenţie, iar la clasa a III-a, a şaptea, iar prin raportare la activităţile din 

program, acestea corespund obiectivelor legate de dezvoltarea emoţională şi a empatiei. Atât 

pentru clasa a III-a, cât şi pentru clasa a IV-a, rezultate mai slabe se obţin la debutul programului, 

în prima şi a doua săptămână, când activităţile erau focalizate pe formarea unei atitudini pozitive 

faţă de sine, în schimb, odată cu introducerea unor obiective ce vizează formarea unei atitudini 

pozitive faţă de ceilalţi, din săptămâna a treia de intervenţie se obţin medii mult mai bune. 

În ce priveşte modificările pe care le-a adus programul pentru fiecare din cele nouă 

categorii de comportamente prosociale, s-a constat că acestea au avut o dezvoltare diferită, 

confirmată la prelucrarea datelor cu testul Friedman. La clasa a IV-a, în funcţie de media 

rangurilor, comportamentele care au crescut ca rată şi frecvenţă de manifestare au fost: Ajută pe 

cel care are nevoie, Îmbărbătează un coleg ce e trist, Împarte cu ceilalţi bunuri ce îi aparţin, iar 

la clasa a III-a: Când greşeşte îşi cere iertare, Îşi încurajează colegii de echipă, Face tot ce poate 

mai bine pentru a-şi ajuta echipa.  
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Ipoteza specifică 2 de studiu are în vedere modificarea relaţiilor între elevi în sensul unei 

mai bune acceptări a fiecărui membru în grupul din care face parte. Rezultatele au fost obţinute 

prin prelucrarea datelor la Testul sociometric, pe de o parte, şi la Scala privind percepţia 

interpersoanală. 

Conceptul de statut sociometric a fost în centrul investigaţiilor psihosociale o perioadă 

îndelungată, fiind investigat într-o serie de contexte şi relaţionat cu alte trăsături psihologice, 

contexte sociale şi chiar de dezvoltare. De asemenea, percepţia celorlalte persoane a fost 

investigată pe larg, identificându-se o serie de elemente de fineţe, inclusiv unele mecanisme 

neuro-biologice implicate în acest proces (Bîrle şi Şipoş, 2009 ). 

În urma rezultatelor obţinute, s-a constatat reducerea numărului de elevi neglijaţi la clasa 

experimentală în posttest (de la 7 la 1 la clasa a IV-a şi de la 3 la 1 la clasa a III-a) şi o creştere a 

numărului de elevi încadraţi la statutul mediu. Pentru celelalte categorii de statut nu au existat 

modificări semnificative de la o etapă la alta, drept pentru care considerăm programul ca fiind 

eficient cu precădere la clasele în care există un număr crescut de elevi neglijaţi. 

La Scala privind percepţia interpersonală, s-a constatat, în urma comparaţiilor intergrup, 

că la clasele experimentale s-a ajuns la o apreciere mai bună în ceea ce a însemnat evaluarea 

colegilor de clasă la dimensiunile prieten bun şi milos şi înţelegător atât în posttest, cât şi în 

retest. Rezultatele obţinute în urma prelucrării datelor intragrup au reliefat o creştere a mediilor 

pentru fiecare din cele trei categorii de însuşiri cuprinse în studiu, la toate loturile luate în studiu, 

rezultate semnificative statistic s-au obţinut la elevii din ambele loturi experimentale la 

dimensiunea prieten bun. De adăugat este şi faptul că la dimensiunea milos şi înţelegător nu s-au 

obţinut rezultate semnificative statistic la clasele a III-a, însă la ambele clase a IV-a s-au 

întregistrat diferenţe semnificative statistic, în sensul unei mai bune aprecieri a colegilor la 

această categorie, de la o etapă la alta a testării. Pentru dimensiunea deştept, nu s-au înregistrat 

diferenţe semnificative la niciunul din loturile luate în studiu. 

 

În ceea ce priveşte ipoteza specifică 3 de studiu, rezultatele obţinute la Scala privind 

nivelul empatiei ne permit să conchidem că programul de intervenţie conceput de noi are ca efect 

modificarea nivelului empatiei la elevii din lotul experimental atât în posttest, cât şi în retest, 

comparativ cu lotul de control. În acest sens, mărimea efectului obţinută prin comparaţiile 
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intergrup în posttest şi în retest corespund prin convenţie unui efect mediu, atât la clasa a III-a, 

cât şi la clasa a IV-a. 

Rezultatele pe subscale însă nu surprind diferenţe semnificative statistic în comparaţiile 

intergrup, în posttest şi în retest decât pentru subscala imaginar, mărimea efectului obţinută 

corespunde prin convenţie unui nivel mare la ambele loturi experimentale.  

Pentru celelalte subscale nu s-au evidenţiat diferenţe semnificative statistic în retest, ceea 

ce ne determină să considerăm că programul alcătuit de noi este incomplet pentru dezvoltarea 

nivelului empatiei pe subscalele instrumentului utilizat de noi în acest studiu. Cu toate acestea, 

obiectivul general al studiului nostru îl constituie formarea şi dezvoltarea comportamentelor 

prosociale la elevi, iar mijlocul de realizare a unui astfel de obiectiv este dezvoltarea empatiei. 

Rezultatele obţinute în urma comparaţiilor intragrup au reliefat o îmbunătăţire a mediilor şi 

rezultate semnificative statistic pentru subscala imaginar şi preocupare empatică. 

Cumulând datele obţinte prin prelucrarea rezultatelor la această scală cu cele deja amintite 

în prezentarea rezultatelor la scala privind comportamentele prosociale la elevi (din ipoteza 1 a 

studiului), considerăm că programul îşi dovedeşte eficienţa în ceea ce privesc obiectivele pentru 

care a fost construit. 

Limite aduse studiului: 

- Nu au mai putut constitui parte a studiului rezultatele obţinute de elevi în posttest sau 

retest la scala concepută şi propusă de noi pentru evaluarea nivelului raţionalităţii şi al 

iraţionalităţi, întrucât am obţinut coeficienţi alpha-Crombach mai mici de .70 în evaluarea 

fidelităţii test–retest a itemilor scalei. 

- Scala cu privire la nivelul empatiei nu este validată pe populaţia românească, iar 

adaptarea realizată de noi în acest studiu nu oferă garanţia că încadrarea itemilor în 

subscale, conform variantei originale, prezintă coeficienţi de validitate acceptaţi şi pentru 

populaţia română. 

În funcţie de impactul activităţilor cuprinse în program condiţionate de rezultatele 

cantitative ale studiului şi din discuţiile cu cadrele didactice de la loturile experimentale, am putut 

stabili unele puncte tari, dar şi slabe ale acestuia, pe care le prezentăm în continuare. 

Puncte tari ale programului: 

o Se adresează cadrelor didactice, învăţători şi institutori, care îşi doresc îmbunătăţirea 

climatului clasei, a relaţiilor între elevi şi care doresc să promoveze comportamente 
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prosociale la clasa la care predau, drept urmare poate fi model de bune practici pentru 

un public larg. 

o Oferă cadrelor didactice un model concret de formulare a regulilor clasei pentru a 

promova comportamentele prosociale în rândul elevilor; 

o Oferă cadrelor didactice modele de bune practici legate de utilizarea jocurilor în 

colaborare, a poveştilor educative şi a posibilităţii de valorificare a textelor din 

manualul de limba română pe bază de întrebări în vederea formării comportamentelor 

prosociale la elevi; 

o Familiarizează cadrul didactic cu conceptele specifice educaţiei raţional-emotive şi 

comportamentale, legate de cogniţii raţionale şi iraţionale şi oferă modele pentru 

încurajarea şi dezvoltarea cogniţiilor de tip raţional. 

Puncte slabe ale programului: 

o Adresându-se cadrelor didactice ce îşi desfăşoară activitatea cu elevii din 

învăţământul primar, programul nu conţine etapa de disputare a cogniţiilor iraţionale 

la elevi, întrucât pentru acesta considerăm că este nevoie de studii de formare în 

domeniu. 

o Implementarea realizându-se cu întregul colectiv de elevi, programul nu ţine cont de 

cazurile particulare ale unor elevi, de exemplu elevi cu timiditate exagerată, elevi cu 

cerinţe educative speciale pentru care unele activităţi incluse în program nu îşi găsesc 

eficienţa întrucât sunt necesare metode specifice de intervenţie. 

o În ceea ce priveşte conţinutul poveştilor create, am întâlnit dificultăţi legate de tipul de 

poveşti pe care cadrul didactic le poate aplica la clasă, astfel încât am considerat că 

poveştile terapeutice şi raţionale sunt instrumente pe care le poate utiliza doar un 

profestionist sau un psiholog specializat, ceea ce a însemnat că singura posibilitate a 

rămas povestea educativă, care aplicată la clasă de cadrul didactic nu ar periclita 

normele ştiinţifice sau etice de utilizare în activitatea instructiv educativă obişnuită de 

la clasă. 

Direcţii de acţiune potrivit rezultatelor studiului: 

o Programul implementat poate fi preluat şi replicat de către cadrele didactice care îşi 

desfăşoară activitatea în învăţământul primar în scopul formării şi al dezvoltării 

comportamentelor prosociale ale elevilor. 
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o Activităţile propuse în cadrul programului pot constitui modele de bune practici în 

activitatea didactică cu elevii din învăţământul primar. 

o Activităţile din cadrul programului pot constitui conţinutul pentru disciplinele 

opţinonale sau pot constitui argumentul pentru implementarea curriculum-ului extins 

pentru disciplina Limba română şi Educaţie plastică. 

Luând în considerare toate aspectele teoretice şi practice vehiculate în lucrare, considerăm 

că sunt importante precizările legate de implicaţiile pentru cercetări viitoare: 

o studierea factorilor care contribuie la dezvoltarea comportamentelor prosociale la 

elevii din învăţământul primar şi conceperea unui program de intervenţie în funcţie de 

datele obţinute, astfel încât factorii care contribuie la formarea comportamentelor 

prosociale să fie întăriţi continuu; 

o studierea nivelului agresivităţii în cele trei etape: pre-test, post-test şi re-test pentru a 

suprinde măsura în care frecvenţa şi rata manifestărilor agresive se modifică ca efect 

al implementării unui program ce vizează creşterea ratei de manifestare a 

comportamentelor prosociale la elevi; 

o studierea comportamentului prosocial la diferite vârste, inclusiv la preşcolari şi 

preadolescenţi; 

o studiu longitudinal asupra variabilelor dependente luate de noi în calcul; 

o studii de validare a Scalei privind nivelul empatiei. 

 

Ultimul capitol, cel de-al şaptelea, cuprinde concluziile finale. 

 

Pentru a păstra şi în final acelaşi cadru, de poveste, cu care am început, concluzionăm că 

eforturile noastre în acest studiu au fost concentrate înspre a identifica strategiile prin care putem 

forma şi dezvolta comportamentul prosocial al elevilor în şcoală, încercând să oferim atât elevilor 

cât şi cadrelor didactice de la clasă un instrument util în depăşirea unor situaţii de tipul A fost 

odată un arici şi un urs care erau duşmani de moarte, nici nu vorbeau, nici nu se iertau, nici nu 

se iubeau (Francesca, 9 ani). 
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