Profesor învățământ primar IOJĂ ANGELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU

STUDIU DE CAZ DEFICIT DE ATENȚIE

PREZENTARE
Numele elevului: G.T.
Sex: masculin
Varsta: 8 ani
Clasa: a II-a

DATE FAMILIALE:
Structura şi componenţa familiei
Provine dintr-o familie organizată, de condiţie materială redusă: tatăl este muncitor, mama este
casnica. Cu familia locuieste si bunica din partea tatalui. Familia are condiţii materiale reduse, dar
satisfăcătoare creşterii şi educării copilului.
Atmosfera şi climatul educativ
In cadrul familiei mediul ambiant şi climatul educativ este unul sigur. Relaţiile normale dintre
părinţi sunt tulburate uneori de mici conflicte interfamiliale legate de cresterea baiatului, dar au
caracter temporar. Datorită programului mamei, aceasta se implică activ în interventia educativa a
copilului, colaborand cu cadrele didactice ori de câte ori este necesar, fiind alături de fiul sau la toate
evenimentele şcolare. Bunica este de asemenea activa si se ocupa cand este necesar de nepotul sau.
Condiţii de viaţă şi învăţare
Băiatul locuieşte împreună cu familia sa, având camera proprie și condiții satisfăcătoare. într-un
apartament cu patru camere. Au la dispoziţie mijloace de învăţare şi recreere moderne (calculator,
televizor, DVD, etc.).
Influenţe extra familiale
Prietenii sai sunt in general de vârsta mai mica, nu se înţelege bine cu colegii. Relaţiile de prietenie
se bazează atât pe interese cat şi preocupări de moment. Se alatura frecvent celor mai zgomotosi

copii din grup, dar nici cu acestia nu ramane timp mai indelungat deoarece are tendinta de a nu
respecta regulile jocului impuse de grupul respectiv. Uneori este agresiv și vorbește urât.

DATE MEDICALE
In afara problemelor medicale inerente creşterii şi dezvoltării, elevul nu era în evidenţă cu
afecţiuni clinice şi/sau cronice. In perioada cat copilul a frecventat gradinita, psihologul institutiei a
fost sesizat de catre educatoarea de la grupa din care facea parte baiatul. Aceasta a facut observatii
pe marginea comportamentului sau, care erau de tipul agitatiei psihomotorii, vorbit excesiv in
perioada de desfasurare a activitatilor practice, jocul cu obiecte in alte momente decat cele alese
pentru acest tip de activitate, incapacitatea de a ramane asezat in timpul lectiilor.
În urma discuţiei cu părinţii baiatul a fost supus unor controale si teste medicale de specialitate.
Astfel, parintii au fost informati despre o posibila tulburare de tipul hiperactivitatii care este insotita
de dificultati de invatare.

DEZVOLTARE FIZICA
Greutatea şi înălţimea sunt în limitele normale ale vârstei. Rezistenţa la efort fizic este relativ
bună.

EXPERIENTE RELEVANTE
Anterioare
Clasa I a urmat-o în același colectiv, în cadrul căruia s-a integrat cu o oarecare dificultate,
datorita comportamentului necorespunzator in raport cu colegii. Deseori a prezentat dificultati în
organizarea sarcinilor si activitatilor , fiind refractar la angajarea în sarcini care necesita efort mental
sustinut (cum ar fi temele de la scoala sau de acasa) .

Curente
In prezent elevul este adesea izolat de grup, respins de colegi. Adesea esueaza în a acorda
atentie detaliilor sau face greseli din neatentie la temele de la scoala sau alte activitati.
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STRATEGIA PSIHOPEDAGOGICĂ DE INTERVENŢIE ŞI SOLUŢIONARE
Program de intervenţie:
La nivel instituţional:
Asigurarea unui confort psihic şi înţelegere, în vederea determinării unei evoluţii pozitive a
personalităţii:
- consiliere psihologică realizată de psihologul şcolar;
- in cadrul activitatilor desfasurate cu copilul , acesta va fi inclus in grupe de lucru, in care
va avea de indeplinit sarcini clare ;

-

dupa fiecare reusita va fi apreciat in fata colegilor;
la alegerea sarcinilor elevul va fi consultat si se va tine seama de propunerea sa;
observatiile la adresa anumitor comportamente i se vor adresa in particular, nu foarte des,
fiind formulate in termeni clari ;
activitatile in cadrul grupei de lucru trebuie sa il solicite si sa il determine sa colaboreze
cu ceilalti membri ai echipei de lucru.

La nivel personal:
- creşterea încrederii în forţele proprii;
- stimularea motivaţiei;
- modificarea atitudinii elevului faţă de învăţătură.
La nivelul clasei:
- s-au cultivat relaţii de prietenie cu colegii;
- participarea la activităţi extraşcolare;
- responsabilizarea elevului prin activităţi la nivel de organizare a colectivului de
elevi, care să stimuleze încrederea elevului în forţele proprii.
La nivelul familiei:
- supravegherea permanentă a copilului;
- elaborarea unui program de studiu, de ajutor în gospodărie (corespunzător vârstei) şi de
recreere pentru acasă;
- stabilirea, de comun acord între părinţi, a unui sistem de recompense şi pedepse pe care să-l
utilizeze;
- colaborarea mai strânsă între părinţi şi şcoală;
- implicarea tatălui în educaţia copilului.
Aplicarea măsurilor s-a făcut prin:
- Elaborarea unui proiect educativ de intervenţie;
- Formularea de prognoze privind evoluţia ulterioară.
METODE SI STRATEGII UTILIZATE
Metode: observaţia, identificarea punctelor tari si a punctelor slabe, stabilirea unei interventii
educationale bazate pe datele obtinute.
Strategii: mutarea elevului într-o poziţie mai apropriată de tablă, monitorizarea evoluţiei şcolare şi
personale ale elevului, discuţii cu consilierul şcolar si cu părinţii, repartizarea de sarcini
corespunzătoare.

CONCLUZII
Elevul poate beneficia de o dezvoltare corespunzatoare daca va urma un program de
consiliere, colaborand inclusiv psihologul scolar. Acesta poate discuta cu parintii si poate stabili de
comun acord o strategie psihopedagogica ce are ca scop prevenirea si corectarea comportamentelor
nedorite in scoala si in mediul social.

