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Mulţi profesori şi directori găsesc dificil să lucreze simultan la atingerea unor
scopuri multiple la nivelul şcolii. Efortul este descris ca fiind aproape schizofrenic,
datorită faptului că energia şi atenţia trebuie să aibă o mobilitate constantă şi
trebuie să se focuseze asupra unor reglementări şi iniţiative concurente foarte
diferite între ele – fiecare dintre acestea părând să solicite în mod nerealist limitele
de timp şi capacităţile profesorilor.
Acest articol prezintă un model în care iniţiativele educaţionale nu concurează, ci
cooperează. Prezentăm exemple de eforturi menite să îmbunătăţească rezultatele
comportamentale şi să crească performanţele academice, pentru a ilustra cât de
asemănătoare pot fi diverse iniţiative din punct de vedere al conceptualizării şi
implementării în contextul aceluiaşi model coerent şi coordonat de îmbunătăţire la
nivelul întregii şcoli. Acest articol prezintă un cadru conceptual ce subliniază
principiile fundamentale care ar trebui să stea la baza eforturilor de îmbunătăţire
şcolară, şi în acelaşi timp modelează descriptorii pentru conceptualizarea şi
implementarea la nivelul şcolii a iniţiativelor care au o logică şi un limbaj comun.
Oferim, de asemenea, exemple de iniţiere în actul citirii şi de implementare a
sprijinului comportamental pozitiv la nivelul şcolii, pentru a ilustra modul în care
acest model poate îngloba eforturi multiple cu scopuri diferite.
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UN CADRU CONCEPTUAL COMPREHENSIV
O abordare a şcolii pentru sprijinirea schimbării educaţionale (în orice arie) ar trebui
să se bazeze pe un cadru conceptual comprehensiv referitor la îmbunătăţirile şcolare.
Există câteva principii fundamentale pentru succesul iniţiativelor educaţionale la
nivelul şcolii, indiferent de scopurile propuse (de exemplu, îmbunătăţirea
comportamentului sau a performanţelor academice). Aceste principii de bază includ
(a) promovarea practicilor fundamentate practic, (b) sprijinirea schimbării la nivel de
sistem, şi (c) dezvoltarea capacităţii locale de a susţine practici eficiente în timp.
Atunci când şcolile îşi ancorează eforturile de optimizare într-un cadru conceptual
comprehensiv, se asigură că diferite iniţiative au aceleaşi asumpţii fundamentale, o
viziune comună şi rezultate importante asemănătoare.

Eforturile de îmbunătăţire la nivelul şcolii trebuie să promoveze modelele
fundamentate pe experienţa practică
O foarte mare parte din cercetările multidisciplinare pot sta la baza practicilor
educaţionale. De exemplu, cunoaşterea practicilor de evaluare şi intervenţie pentru
îmbunătăţirea comportamentului social în şcoli a sporit datorită faptului că cercetători
specializaţi în analiza comportamentului au desfăşurat şi derulează în continuare
studii în domeniu (Bambara & Kern, 2005; Carr et al., 2002; Safran & Oswald, 2003;
Sugai & Horner, 2002; Sugai et al., 2000). În mod similar, în ceea ce priveşte
iniţierea în actul citirii, există o bază de cunoştinţe substanţială şi convingătoare
referitoare la natura dezvoltării cititului şi de practici instrucţionale eficiente, ceea ce
poate sprijini îmbunătăţirea rezultatelor la citire (Adams, 1990; McCardle &
Chhabra, 2004; National Reading Panel, 2000; National Research Council, 1998).
Pentru a asigura îmbunătăţiri educaţionale de încredere şi reale, eforturile de
optimizare a şcolii trebuie să se armonizeze cu fundamentele conceptuale şi cu o bază
riguroasă de cunoştinţe metodologice.
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Eforturile de îmbunătăţire la nivelul şcolii trebuie să sprijine schimbarea la
nivel de sistem
Deşi există o bază largă de cunoştinţe ce pot susţine optimizările educaţionale,
implementarea practicilor bazate pe dovezi este o iniţiativă provocatoare şi complexă
(Greenwood, Delquadri, & Bulgren, 1993; Peters & Heron, 1993). De exemplu, este
nerealist să ne aşteptăm ca profesorii să lucreze în mod independent pentru a
implementa şi susţine practicile bazate pe dovezi, necesare pentru a produce
schimbări academice şi comportamentale de durată. În schimb, profesorii au nevoie
de sprijinul unor structuri organizatorice mai mari, care lucrează la coordonarea şi
menţinerea practicilor la nivel de sistem.
Mai mult, elevii, profesorii, directorii şi alţi angajaţi ai şcolii sunt diferiţi din
perspectiva unor multiple caracteristici, incluzând cultură, rasă, pregătire, limbaj,
experienţe de învăţare, status socio-economic, număr de angajaţi şi localizare
geografică. Deoarece şcolile şi judeţele au caracteristici atât de variate, fiecare sistem
poate adopta şi implementa o combinaţie unică de practici bazate pe dovezi pentru a
maximiza potrivirea contextuală a practicilor cu mediul educaţional. De aceea,
eforturile de optimizare a şcolii trebuie organizate la nivel de sistem (adică la nivel
şcolar sau judeţean) pentru a se asigura că optimizările educaţionale sunt fezabile,
consistente şi relevante pentru nevoile locale.

Eforturile de îmbunătăţire la nivelul şcolii trebuie să dezvolte capacitatea locală
de susţinere a practicilor eficiente de-a lungul timpului
Scopul ultim al eforturilor de optimizare a şcolii este implementarea la scară largă,
coordonată şi pe termen lung a practicilor eficiente, bazate pe dovezi. Pentru ca acest
lucru să se întâmple, şcolile şi judeţele trebuie să-şi dezvolte capacităţile interne de a
susţine astfel de practici în timp, prin intermediul unui proces de regenerare continuă
(Sugai, Horner, & McIntosh, 2008). Atunci când şcolile îşi dezvoltă capacitatea
locală sau competenţa internă de a conduce şi gestiona eforturile de optimizare, iar
practicile eficiente devin instituţionalizate, sistemele menţin o implementare de o
înaltă calitate prin faptul că sunt receptive la schimbările inerente ce au loc la nivel
administrativ, de personal şi de finanţare. Pentru ca practicile bazate pe dovezi să
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rămână relevante şi eficiente pentru mai mult timp, eforturile de optimizare a şcolii
trebuie să se concentreze asupra dezvoltării capacităţilor locale.

O LOGICĂ ŞI UN LIMBAJ COMUN
Chiar şi atunci când şcolile adoptă un cadru conceptual comprehensiv pentru
optimizarea şcolară, se vor confrunta în continuare cu sarcina provocatoare de a
gestiona implementarea iniţiativelor şi obligaţiilor multiple. Cu toate că eforturi
separate pot conlucra pentru atingerea scopurilor importante şi semnificative, ele
concurează cel mai adesea pentru resurse şi timp, acestea fiind limitate. Mai mult,
iniţiativele individuale sunt de regulă concepute şi prezentate ca şi cum ar exista întrun vid cu un singur cadru teoretic, terminologie şi rezultate aşteptate unice. Cu toate
acestea, realitatea este că iniţiativele trebuie implementate, într-o manieră cooperantă,
alături de alte eforturi care au propriile cadre, terminologii şi rezultate aşteptate unice.
Credem că şcolile şi judeţele pot lucra mai inteligent şi mai eficient decât o fac în
prezent, prin promovarea unei logici şi a unui limbaj comun care depăşeşte graniţele
dintre discipline, atât la nivel academic cât şi comportamental. O singură logică
coerentă pentru optimizarea şcolară creează eficienţă prin faptul că permite şcolilor să
se focuseze pe integrarea strategică a iniţiativelor multiple. O abordare frecvent
utilizată a schimbării academice şi comportamentale poate fi operaţionalizată sub
forma unui model de prevenţie utilizat în literatura din domeniul sănătăţii publice,
care constă în oferirea de sprijin de-a lungul unui continuum (Simeonsson, 1994;
Walker et al., 1996). Acest continuum (vezi Figura 1; Sugai, 2001) este similar
abordării pe mai multe trepte (Vaughn & Klingner, 2007) şi abordării specifice
răspunsului la intervenţie (Fuchs & Fuchs, 2006; Kame’enui, 2007).
Fiecare etapă a continuumului are în vedere patru dimensiuni centrale pentru sprijin:
rezultate, date, practici şi sisteme. Aceste dimensiuni, formulate de către Centrul
pentru intervenţii şi sprijin comportamental pozitiv, Biroul pentru programe de
educaţie specială (2004), pot fi aplicate (a) la nivelul a trei trepte de suport (universal,
ţintit şi individual) şi (b) la nivelul diferitelor domenii (adică academic şi socio /
comportamental).
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Figura 1. Un model de intervenţie şi sprijin comportamental la nivelul şcolii
Sisteme academice

Sprijin individual (1-5%)

Sprijin ţintit (5-10%)

Sprijin universal (80-90%)

Sisteme comportamentale

Sprijin individual (1-5%)

Sprijin ţintit (5-10%)

Sprijin universal (80-90%)

În conceptualizarea şi implementarea eforturilor de optimizare, şcolile trebui (a) să
identifice rezultatele aşteptate la nivel academic şi comportamental; (b) să utilizeze
datele obţinute prin evaluare ca bază pentru luarea deciziilor; (c) să aleagă, să
implementeze şi să modifice practicile selectate în funcţie de dovezile de eficienţă; şi
(d) să dezvolte sisteme de sprijin al implementării practicilor. Figura 2 ilustrează
interacţiunea acestor principii.
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Figura 2. Elemente fundamentale ale intervenţiei la nivelul întregii şcoli

REZULTATE

SISTEME

DATE

PRACTICI

ÎMBINAREA EFORTURILOR MULTIPLE CU SCOPURI DIFERITE
Şcolile lucrează eficient atunci când adoptă o logică şi un limbaj comun pentru
optimizarea şcolară. Următoarele secţiuni ilustrează modul în care cele patru
dimensiuni de sprijin prezintă similarităţi, la fiecare treaptă a continuumului, între
iniţierea în actul citirii şi implementarea unui sistem de sprijin şi intervenţie
comportamentală la nivelul şcolii. Mai mult, în acest model, sisteme similare lucrează
pentru a sprijini profesorii şi personalul şcolii în implementarea practicilor academice
şi comportamentale.
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Sprijinul universal
Sprijinul universal, rezultatele, datele, practicile şi sistemele universale se focalizează
asupra întregii şcoli (adică asupra tuturor mediilor, tuturor elevilor şi întregului
personal). Sprijinul universal atât pentru domeniul academic cât şi pentru cel social /
comportamental este prezentat în Figura 3.

Sprijinul ţintit
Sprijinul ţintit se focalizează asupra grupurilor de elevi care necesită suport
suplimentar pentru a putea beneficia de sprijinul universal. De exemplu, sprijinul
ţintit poate fi util pentru elevii care nu răspund la instruirea primară / de bază şi sunt
consideraţi a fi cu risc de a manifesta dificultăţi de învăţare şi comportamentale (vezi
Figura 4). Rezultatele, datele, practicile şi sistemele se focalizează asupra identificării
eficiente a nevoilor unor mici grupuri de elevi selectaţi, şi reacţionarea la acestea.

Sprijinul individual
Sprijinul individual se focalizează pe nevoile elevilor care necesită suport
suplimentar pentru a accesa sprijinul universal şi cel ţintit, cum ar fi elevii care nu
răspund la instruirea primară / de bază sau la intervenţiile de nivelul 2 (vezi Figura 5).
Rezultatele, datele, practicile şi sistemele sunt specifice fiecărui elev, având un înalt
grad de individualizare.

CONCLUZIE
În acest articol am susţinut faptul că iniţiativele educaţionale care aparent au finalităţi
foarte diferite pot coopera mai degrabă decât să concureze, atunci când şcolile
promovează o abordare comprehensivă şi coordonată a optimizării organizaţionale.
Prin organizarea eforturilor la nivel de sistem, şcolile pot distribui resursele în mod
eficient pentru a asigura necesarul multiplelor iniţiative (de exemplu academice şi
socio / comportamentale), astfel încât acestea să lucreze împreună pentru a genera
îmbunătăţiri durabile şi rezultate şcolare semnificative.
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Figura 3. Nivelul primar de intervenţie – rezultate, date, practici şi sisteme
pentru domeniile academic şi comportamental
Rezultate
Academic (iniţiere în actul citirii)
 Creşteri semnificative la nivelul
procentului de elevi care citesc la
nivelul clasei sau peste, cu scopul ca
toţi elevii să stăpânească cu succes
cititul până în clasa a III-a.
 Scopuri şi aşteptări (în ceea ce priveşte
citirea) clare, consecvente şi
măsurabile pentru toţi elevii din toate
clasele.
 Standarde bazate pe dovezi sau ghiduri
curriculare care îndrumă profesorii cu
privire la ce şi când să predea.
Date
Academic (iniţiere în actul citirii)
 Un set comun de aserţiuni valide şi
consistente, legate de marile concepte
ale iniţierii în actul citirii (de exemplu,
înţelegere, fluenţă şi decodificare).
 Toţi elevii sunt evaluaţi de trei ori în
fiecare an.
 Datele obţinute în urma evaluării sunt
utilizate în procesul de luare a
deciziilor la nivelul şcolii referitoare la
scopurile şi practicile citirii.

Practici
Academic (iniţiere în actul citirii)
 Un nucleu consistent de instrucţiuni de
citire, cu o eficienţă validată,

Comportamental
 Creşteri semnificative la nivelul
comportamentului pro-social
manifestat de către colectivul de
elevi.
 Scăderi semnificative la nivelul
procentului de comportamente
inadecvate manifestate de către
colectivul de elevi.
 Un număr mic de aşteptări
comportamentale formulate în
termeni pozitivi la nivelul şcolii.

Comportamental
 Un set comun de indicatori ai
comportamentelor elevilor, formulat
la nivelul întregii şcoli (de exemplu,
referate disciplinare, numărul de
elevi suspendaţi, numărul de elevi
referiţi către educaţia specială sau
găsiţi eligibili pentru învăţământ
special).
 Datele sunt utilizate în procesul de
luare a deciziilor la nivelul şcolii
referitoare la scopurile şi practicile
comportamentale.
Comportamental
 Aşteptări comportamentale
consecvente, afişate la vedere şi
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implementat cu fidelitate la nivelul
întregii şcoli.
 Nucleul de instruire este conceput
pentru a permite unui procent de cel
puţin 80% dintre elevi să atingă
obiectivele stabilite pentru citire la
nivelul întregii şcoli.
 Timp structurat după priorităţi, alocat
în mod consecvent instruirii nucleului
curricular de citire.

predate în mod explicit la nivelul
întregii şcoli.
 Sprijin comportamental la nivelul
întregii şcoli, conceput în aşa fel
încât cel puţin 80% dintre elevi să
atingă obiectivele comportamentale.
 Un sistem de recunoaştere şi
apreciere a comportamentelor
adecvate, implementat la nivelul
întregii şcoli (de exemplu tichete
comportamentale, referate pozitive
etc.).

Sisteme
 Echipele de conducere la nivelul şcolii coordonează iniţiativele din întreaga
şcoală.
 Dezvoltarea profesională este concepută pentru a susţine implementarea
practicilor specifice (de exemplu curriculum-ul nucleu pentru predarea citirii şi
sprijinul pozitiv al comportamentului la nivelul întregii şcoli).
 Sistemele de evaluare şi colectare a datelor sunt organizate şi gestionate la nivel
de instituţie.

Figura 4. Nivelul secundar de intervenţie – rezultate, date, practici şi sisteme
pentru domeniile academic şi comportamental
Rezultate
Academic (iniţiere în actul citirii)
Comportamental
 Accelerarea învăţării la elevii cu risc,
 Creşterea numărului de
astfel încât să atingă scopurile
comportamente adecvate şi
specifice nivelului clasei.
descreşterea numărului de
comportamente inadecvate la elevii
 Stabilirea traiectoriilor individuale ale
cu risc.
procesului de accelerare necesar pentru
a atinge succesul.
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Date
Academic (iniţiere în actul citirii)
Comportamental
 Utilizarea datelor disponibile la nivelul  Utilizarea datelor disponibile la
şcolii pentru a identifica elevii aflaţi în
nivelul şcolii pentru a identifica
situaţie de risc în ceea ce priveşte
elevii aflaţi în situaţie de risc de
atingerea scopurilor.
manifestare a comportamentelor
inadecvate (de exemplu, cotări ale
 Evaluarea mai frecventă a elevilor cu
comportamentelor pro-sociale ale
risc pentru a le monitoriza progresul
elevilor, sau numărul de referate
(de exemplu, lunar).
disciplinare).
 Utilizarea datelor obţinute din
monitorizarea progresului pentru a lua  Utilizarea datelor obţinute pentru
monitorizarea comportamentului
decizii instrucţionale din mers.
elevilor şi pentru ajustarea măsurilor
de sprijin.
Practici
Academic (iniţiere în actul citirii)
Comportamental
 Elevii aflaţi în situaţie de risc primesc  Elevii aflaţi în situaţie de risc
sprijin instrucţional suplimentar la
beneficiază de intervenţie eficientă,
citire, utilizându-se programe de
focusată pe creşterea structurării, a
intervenţie, materiale şi suplimente
auto-managementului, a
validate experimental.
oportunităţilor de feedback şi
întărire, dar şi pe legătura şcoală Este disponibilă o varietate de opţiuni
familie.
de planificare, grupare şi organizare a
activităţii pentru elevii aflaţi în situaţie  Este disponibilă o varietate de
de risc, iar acestea sunt coordonate la
opţiuni coordonate la nivelul întregii
nivelul întregii şcoli.
şcoli.
 Instruirea elevilor aflaţi în situaţie de
 Sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie
risc este evaluată şi ajustată permanent
de risc este evaluată şi ajustată
în funcţie de datele obţinute prin
permanent în funcţie de datele
evaluare.
obţinute prin evaluare.
Sisteme
 Echipele se întâlnesc săptămânal pentru a evalua progresul elevilor care participă
în momentul respectiv la programele de intervenţie ţintită, iau decizii şi fac
ajustări instrucţionale.
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 Personalul şcolii primeşte trimestrial feedback referitor la numărul de elevi cu
referate disciplinare, al celor care participă la programul de intervenţie ţintită, şi
la progresele realizate de către aceştia.

Figura 5. Nivelul terţiar de intervenţie – rezultate, date, practici şi sisteme
pentru domeniile academic şi comportamental
Rezultate
Academic (iniţiere în actul citirii)
 Obiectivele individuale ale elevilor
corespund dobândirii deprinderilor şi
strategiilor specifice iniţierii în actul
citirii.
 Rezultatele individuale se pot alinia cu
scopurile şi obiectivele cuprinse în
Planul Educaţional Individualizat
(PEI).
Date
Academic (iniţiere în actul citirii)
 Utilizarea datelor individuale obţinute
în urma evaluării pentru a identifica
elevii aflaţi în situaţia de a fi
diagnosticaţi cu dislexie ca rezultat al
lipsei de răspuns la instruirea de bază
(curriculum nucleu) şi la intervenţia
ţintită.
 Colectarea datelor diagnostice
specifice referitoare la abilităţile şi
strategiile de citire.
 Evaluarea mai frecventă a celor mai
mulţi elevi aflaţi în situaţie de risc (de
exemplu, săptămânal).

Comportamental
 Obiectivele comportamentale
individuale ale elevilor corespund
deprinderii unor abilităţi sociale
adecvate şi descreşterii problemelor
comportamentale specifice.
 Rezultatele individuale se pot alinia
cu scopurile şi obiectivele cuprinse
în PEI.
Comportamental
 Utilizarea datelor individuale
obţinute în urma evaluării pentru a
identifica elevii aflaţi în situaţia de a
manifesta comportamente
inadecvate, ca rezultat al lipsei de
răspuns la instruirea de bază
(curriculum nucleu) şi la intervenţia
ţintită.
 Colectarea datelor diagnostice
comportamentale specifice (de
exemplu, analizarea unor înregistrări,
analiza funcţională a
comportamentului şi observaţia
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 Utilizarea datelor individuale obţinute
în urma monitorizării progresului,
pentru a lua decizii instrucţionale din
mers.

directă).
 Utilizarea datelor individuale
obţinute în urma monitorizării
progresului, pentru a lua din mers
decizii legate de sprijin.

Practici
Academic (iniţiere în actul citirii)
Comportamental
 Elevii aflaţi în situaţie de risc
 Elevii aflaţi în situaţie de risc
beneficiază de intervenţie la un nivel
beneficiază de strategii de sprijin
de intensitate mai ridicat (de exemplu,
pozitiv al comportamentului.
mai mult timp, grupuri mai mici,
 Elevii pot primi sprijin prin
profesionişti cu calificări înalte).
intermediul programelor de educaţie
 Elevii pot primi sprijin prin
specială, procese de asistenţă
intermediul programelor de educaţie
complexă şi planificare
specială.
comprehensivă centrată pe copil).
 Instruirea este evaluată în mod
 Sprijinul este evaluat în mod
continuu şi ajustată în funcţie de datele
continuu şi ajustat în funcţie de
individuale.
datele individuale.
Sisteme
 Echipele individuale ale elevilor sunt formate din profesionişti care au cunoştinţe
specializate despre capacităţile şi dificultăţile acestora (de exemplu, profesorul
de la clasă, părinţii, specialişti, profesorul de educaţie specială, psihologul şcolar
sau consilierul).
 Serviciile de suport sunt coordonate atât la nivelul învăţământului obişnuit cât şi
la nivelul serviciilor de educaţie specială.
 Se alocă resurse pentru sprijinirea implementării intervenţiilor individualizate.
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