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În  literatura  de  specialitate  competența  socială  este  definită  ca  „abilitatea  de  a

manifesta comportamente adecvate și acceptate din punct de vedere social, care au consecințe

pozitive asupra persoanelor implicate și permit atingerea unor scopuri” (Catrinel și Kállay,

2007).  Potrivit  acestori  autori  competențele  sociale  vizează  două  direcții:  interpersonală,

constând prin relaționare socială și rezolvarea problemelor sociale, precum intrapersonală. A

avea abilități sociale presupune comunicare interpersonală eficientă,  inițierea și menținerea

unei  relații,  integrarea  într-un  grup,  colaborare,  lucru  în  echipă,  cooperare  cu  alții  în

rezolvarea  unor  sarcini,  respectarea  regulilor  aferente  unei  situații  sociale,  toleranță  și

acceptarea diversității, căutare și oferire de ajutor, rezolvarea și negocierea conflictelor.

Studiile  realizate  în  domeniul  educațional  au  arătat  faptul  că  „deprinderile  sociale

insuficient dezvoltate sunt asociate cu performanțe academice scăzute, probleme emoționale

și comportamentale,  dificultăți  de adaptare socială” (Trower și Hollin,  1986 apud. Băban,

2001). Copiii cu abilități sociale slab dezvoltate au o posibilitate mai mare de a fi respinși de

ceilalți, de a dezvolta comportamente nesănătoase, de a avea dificultăți în menținerea relațiilor

sociale. Dezvoltarea deficitară a competențelor emoționale și sociale la vârsta școlară mică are

consecințe negative pe termen lung asupra funcționării și adaptării individului în adolescență

sau în viața adultă (Catrinel și Kállay, 2007). Moisin (2010) spunea „Casa morală a adultului

este clădită pe fundamentul moral al copilăriei”.

Socializarea  copilului  este  o  latură  esențială  a  educației.  Un  factor  major  care

determină succesul școlar și trăirea unei stări de bine, este ceea ce M. Bernard (2003, 2004) a

numit abilitățile sociale și emoționale ale copiilor (Glava, Pocol, Tătaru,  2009). Familia și

școala au un rol fundamental  în dezvoltarea și  menținerea stării  de bine,  dar întâlnim din

păcate și cazuri în care tocmai familia și școala fiind instituțiile care generează condiții, care

„subminează încrederea în sine a copiilor și elevilor, îngrădesc autonomia și independența lor,



șablonează  individualitățile,  implică  competiții  neproductive  în  detrimentul  cooperării  și

colaborării, cenzurează bucuriile și plăcerile cotidiene, induc percepții amenințătoare asupra

lumii și vieții, desfoliindu-le de orice element ludic și hedonist.” (Băban, 2001). 

Intrarea în școală este un moment esențial în viața copilului. Copilul se află într-un

mediu  social  nou cu  un  cerc  nou de  relații  sociale:  învățătorul,  colegii  de  clasă,  cadrele

didactice  care  predau  la  clasă,  colectivul  școlii.  Apar  reguli,  cerințe,  sarcini  noi:  copilul

trebuie să dobândească multe informații /cunoștințe, să învețe să stea în bancă, să răspundă

când este întrebat, să respecte  regulile clasei, școlii etc.  Adaptarea la mediul școlar,  pentru

cei  care  au  frecventat  în  mod regulamentar  grădinița  se  realizează  mai  ușor,  deoarece  în

această perioadă copiii participând  la diferite activități sunt antrenați, pregătiți chiar și pentru

acest scop. Ei,  jucându-se, dobândesc cunoștințe,  capacități,  își dezvoltă  abilitățile sociale,

emoționale,  fizice  și  cognitive.  La  vârsta  școlară  mică  elevii  acordă  o  mare  importanță

grupului de prieteni, prieteniile se bazează pe o loialitate mutuală, suport și interese comune.

Colaborează  cu  colegii  pentru  rezolvarea  unor  sarcini,  dar  în  anumite  situații  intră  în

competiție cu ceilalți copii, întâmpină greutăți de relaționare, de adaptare  la clasă. Copiii  vor

să se afirme atât în fața lor însuși cât și în fața colegilor, precum în fața adulților. Dezvoltarea

sociabilității școlarului mic se manifestă și prin relațiile cu ceilalți, opinia celorlalți colegi nu

îl lasă indiferent. „Privirile și comentările admirative ale colegilor i se par mult mai de preț

decât siguranța propriului corp”(Moisin, 2010). Unii pot să se afirme constructiv, pozitiv, dar

alții se afirmă greșit, apărând astfel bariere în comunicare. Copiii  vor  să colaboreze, sunt

foarte interesați și doresc să se afirme, stârnesc spre succes însă de multe ori nu reușesc. Acest

obstacol datorat lipsei colaborării, după Anton Moisin are implicații  pedagogice clare.  Jean

Chateau  spunea că obstacolul nu este de ordin intelectual,ci de ordin moral. El arăta faptul că

printre cauze se află egocentrismul ori  lipsa de autocontrol a copilului. 

În mica copilărie,  copiii  intră  în  stadiul  operațiilor  concrete,  au ajuns deja  la  uzul

rațiunii, sunt capabili să se gândească logic. La 7-8 ani ei posedă  multe aptitudini necesare

colaborării  însă știm și faptul că exprimarea și conduita verbală în această perioadă  sunt

spontane și sincere. Ei au nevoie de ajutorul, intervenția celor mai mari pentru a fi educați.

Ajutați, vor învăța să se controleze mai bine, să se supună regulilor, să recunoască greșelile

proprii, dobândind autocontrol. Educat corespunzător, vor înțelege că batjocorând pe alții, se

înjosesc singuri.  Prin urmare,  comunicând greșit,  nepotrivit,  vor  fi  respinși,  vor avea mai

puțini  prieteni însă dacă se vor strădui  ca faptele, gândurile și cuvintele lor să fie  potrivite și

raționale, vor fi în primul rând ei mulțumiți. Anton Moisin spunea „la copil totul e în formare:



caracterul,  judecata,  chibzuința,  experiența  de  viață  etc.  Copilul  trebuie  încurajat  să

conștientizeze greșeala care momentan l-a biruit. În orice eșec să i se explice cauza și să i se

insufle curaj”(Moisin, 2010). Potrivit aceluiași autor totalitatea vorbelor, faptelor noastre într-

o anumită măsură au implicații morale directe sau indirecte respectiv „împletirea competiției

morale cu cooperarea este un excelent mijloc de educare mai bună al tuturor memebrilor unei

colectivități familiale sau școlare”.

În această perioadă intervenția cadrului didactic este foarte utilă în ceea ce privește

încurajarea  copiilor  în  inițierea,  stabilirea  și  menținerea  relațiilor  sociale,  dezvoltarea

capacității de a lucra în echipă, de a coopera cu alții,  a comunica eficient, a colabora, adică în

ceea ce privește dezvoltarea competențelor sociale ale elevilor. Astfel  copiii învață o serie de

abilități, deprinderi și interacțiuni sociale. Ei reușesc să înțeleagă și alte puncte de vedere, să-

și dezvolte unele norme de grup, să negocieze, să-și controleze mânia. Elevii înțeleg treptat

valorile sociale ceea ce contribuie la formarea comportamentelor prosociale.  Treptat crește

capacitatea de auto-observare, abilitatea de a face comparații între caracteristicile personale

trecute și prezente. Copilul începe să fie conștient de calitățile sale. Dacă preșcolarul a vorbit

despre sine în termeni de trăsături fizice, școlarul mic descrie sinele în termeni de tendințe

sociale,  respectiv  în  termeni  de  caracteristici  psihologice.  Dezvoltarea  stimei  de  sine  se

bazează  pe conștientizarea competenței personale, pe rolul pe care îl ocupă în grupul social,

în grupul de prieteni. Cadrul didactic, totodată, trebuie să acorde atenție deosebită dezvoltării

imaginii de sine cât mai corecte la elevi, ceea ce reprezintă o condiție a reușitei școlare la

această  perioadă.  Un obiectiv  important  al  activităților  de consiliere,  la copiii  școlari  este

„învățarea  modului  de  formare  a  stimei  de  sine  și  a  relației  dintre  gânduri  (cogniții)  -

comportamente și emoții.  O stimă de sine pozitivă și realistă dezvoltă capacitatea de a lua

decizii responsabile și abilitatea de a face față presiunii grupului”(Băban, 2001) . Copiii cu

deprinderi  sociale  slab  dezvoltate   au  dificultăți  de  a  se  integra   într-un  grup,  întâmpină

greutăți  de  relaționare  cu  cei  din  jur,  pot  fi  respinși  de  ceilalți,  creează  probleme

comportamenale și emoționale, au  performanțe școlare scăzute. 

Multe dintre situațiile comportamentale problematice apar din cauza lipsei comunicării

eficiente,  fiindcă  elevul  nu  a  dobândit  abilitățile  necesare  de  a  face  față  situațiilor

problematice  care  apar.  „Abilitatea  de  a  comunica  presupune  și  abilitatea  de  a  rezolva

conflictele de comunicare” (Băban, 2001). Pentru îmbunătățirea relației și modificarea acelor

comportamente care nu sunt eficiente într-o relație, Adriana Băban (2001) subliniează rolul

comunicării  mesajelor  la  persoana  I-a.  În  lucrarea  sa  este  evidențiată  și  importanța



comunicării asertive în scopul dezvoltării competențelor sociale: „Comunicarea asertivă s-a

dezvoltat ca o modalitate de adaptare eficientă la situații conflictuale interpersonale” (Rees,

Shan,  1991  apud  Băban,  2001);   „Asertivitatea  este  rezultatul  unui  set  de  atitudini  și

comportamente  învățate  care  au  ca  și  consecințe  pe  termen  lung  îmbunătățirea  relațiilor

sociale, dezvoltarea încrederii în sine, respectarea drepturilor personale, formarea unui stil de

viață  sănătos,  îmbunătățirea  abilităților  de  luare  de  decizii  responsabile,  dezvoltarea

abilităților  de  management  al  conflictelor”  (Rakos,  1991  apud.  Băban,  2001).  Un  rol

important în dezvoltarea unor relații interpersonale armonioase îi revine și gândirii raționale.

Convingerile iraționale fiind considerate ca niște bariere în promovarea stării de bine precum

și în calea învățării.  Teoria rațional-emotivă și comportamentală arată faptul că „gândurile

iraționale  în  forme  absolutiste  (ar  trebui,  trebuie,  este  imperativ,  este  absolut  nevoie)

constituie  nucleul  psihologic  al  tulburărilor  emoționale  și  comportamentale  ale  copiilor  și

adolescenților  (Bernard,  2004  apud  Ellis  &Bernard,  2007).  Acești  autori  susțin  că  este

important să discutăm cu copii de vârste mici despre „aspectele benefice ale gândirii și ale

auto-verbalizărilor asupra emoțiilor și comportamentului și despre cum gândirea rațională este

asociată cu emoții sănătoase și comportamentul orientat spre scop”. Adică să conștientizăm și

să-i învățăm  pe cei mici  despre legătura convingeri/credințe, emoții și comportamente, să-i

dezvoltăm raționalul  și  să eliminăm iraționalul.  Convingerile/cognițiile  raționale  fiind cele

care exprimă dorințe  preferențiale,  flexibile  iar  cele  iraționale  exprimă cerințe  absolutiste,

rigide.
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